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التام  االنصیاعوالشعائر التي تعبر عن والطقوس اإلتیان ببعض الممارسات  هيبصفة عامة  العبادة: ملخصال

التي الحركیة  ال بد من رصد اإلشارات الحجري الحدیثعصر الوللتعرف على ُكنه العبادة خالل  .والتقرب إلیهه لإلل

الرأس أو بإیماءة  تالجسدیة سواء كان اتالصخریة، فالحرك الرسوم والنقوش من خالل آنذاك نسانا اإلعنه عبر

عن معتقداته من خالل لغة الجسد التي األول إلنسان عبر به انوع من اإلیحاء  اكان له لذراعلتحریك للید أو رفع 

ال سیما  العصر الحجري الحدیثي خالل الفن الصخر  يفلذي وضح االتصال غیر اللفظي ا يكان لها داللتها ف

 . في مصر وشمال أفریقیا

للعصر  ترجعالرسوم والنقوش الصخریة التي من خالل تعبدیة  أوضاعتشافه من أهم ما تم اكالدراسة  تتناول

 ،هاوأهمیتها وصور التعبیر عنواعها نوف على أیا بغرض الوقو شمال أفریقأ سواء في مصر الحجري الحدیث

  . ى التباین والتشابه فیما بینها والغرض منهادممعرفة و 

من خالل تفسیر الرسوم والنقوش  عقیدتهترجمة ل، خالل تلك الفترةإلى التوغل في عقل اإلنسان  الدراسة تهدف

 بالكلمة، فلیس غیر المكتوبعل اتفلابواسطة هذا ه وفهم معتقداتتوضیح الجانب التواصلي لإلنسان و الصخریة، 

  .عن ذلك بوضوح ار عن األفكار البشریة، وٕانما قد تعبر اإلشارة أیضً تعبیحدها یمكن الو 

كانت من أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن اإلنسان ُفطر على التدین وعبادة اهللا حتى قبل أن یتوصل إلى 

كه من رسوم خالل ما تر عن ذلك من  رض، وقد عبرلى على األو سیرته األُكنه اهللا سبحانه وتعالى في تاریخ م

في  اوٕایحاءاته أن صور العبادة اأیضً بینت الدراسة و الصخریة، المأوي و  الكهوف ونقوش صخریة على جدران

  .رغم بعد الفترة الزمنیةمع صور العبادة الحالیة إلى حد كبیر تشابهت  عصور ما قبل التاریخ

، الفن الصخري، مصر وشمال أفریقیا، نو ر نعة، القألق، االرقصع األیدي، السحر، رف ،دبعالت :الكلمات الدالة

 .ر الحجري الحدیثصالع
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Abstract: Worship in general is the acting of certain practices and rituals that express 
the pray to God and sanctifying him, In order to know what worship was during the 
Neolithic period, it is necessary to know the movements and nodes which expressed 
about it by the first man through rock art, Thus, any physical movement, whether it was 
ahead nod, Hand movement, or raising the arm, all these movements consider a kind of 
body language, which had its significance in non-verbal communication to expresses 
humane beliefs during the Neolithic period, especially in Egypt and North Africa. 

the article considers one of the most important studies where it tries to clear the 
human behavior during that period and translates his thoughts by clarifying the rock art, 
to understand his religious thoughts by this kind of unwritten interaction. 

The article aims to study the devotional statuses discovered through rock art and 
inscriptions dating back to the Neolithic period, whether in Egypt or North Africa, to 
show these types and their importance, and to know the differences and similarities 
between them and their purpose. 

Among the most important results of this study that human was prayerful 
instinctively, he worshiped God hence his first life and he expressed that through the 
rock art which he left on the walls of caves and rock shelters, The study also proved that 
the worship statues during the prehistoric times were largely like the current statutes of 
worship. 

Keywords: Worship, raising hands, magic, dancing, masks, horns, rock art, Egypt and 
north Africa, the Neolithic period. 
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 مقدمة

على ما هي علیه الیوم  اتمامً  مختلفةوكانت  ،ةزاخرة بالحیاریخ افي عصور ما قبل التالكبرى  الصحراء نتاك

رة الثانیة، أي یبعد المرحلة الَمط الجفافبها وحل األجواء قد تبدلت و ، طح الطبیعیةالس مظاهرالمناخ و من حیث 

عبر الفن الصخري عن تلك الحیاة البائدة  ولقد ،١لحدیثا وقبل العصر الحجري العصر الحجري القدیم األعلى بعد

بوفرة األمطار  آنذاك، حیث تمتع سكان الصحراء الحجریة العصور خاللاإلنسان  هّم ما خّلفهأل توثیقفكان بذلك 

 عالجمیل وازدهار الحیاة النباتیة والحیوانیة، مما مكنهم من العیش آلالف السنین في رغد، وحین حل الجفاف رح

   .٢كآنذانطقة لجغرافیة للمكوا نقوشهم وفنونهم على الصخور كشاهد قوي وأكید على الطبیعة ار وت

حضارة الصیادین وهو االسم الذي  أصحاب هأنتج عمافي جنوب مصر وشمال أفریقیا لفن الصخري ا عبر

عبر كل  تشرت سماتهان اا واحدً نّ ف، وهو نيسودالا ذي التقلید العصر الحجري الحدیث على فن عقونالته طلقأُ 

ثر التي عُ هم أصحاب تلك الرسومات الصیادون  هؤالءأن  العقون ذكرتو  ،ینتلفمخ لكن بأسلوبین اإلفریقيشمال ال

 ،ووادي السبوعة سوالب جنوب جرجد وجبال )لیبیا( بفزان هابیتر وعین )الجزائر( بالتاسیلي في وادي جراتعلیها 

اة  لحیمكتمالً  اة سجًال فنیً قیریفتعد الصحراء الكبرى األومن ثم  ،٣مصرب اتحة الداخلة والعویناو ال ت إلىوامتد

اإلنسان  یدور في خلدكان عما المنتشرة بأرجائها الرسوم الصخریة  عبرتإذ  ،اإلنسان خالل عصور ما قبل التاریخ

قت أصبحت وبمرور الو  المحیطة به، بیئةوال اقعهكست و ي، وعفنمن نشاطه الفكري، وال ا، كما عبرت عن جزءً آنذاك

  .٤اطبةیة قوث الحضاري والثقافي للبشر من المور  اجزءً 

تادرارات األكاكوس  وتعد، طویلة زمنیةعبر فترات  في الصحراء الكبرى وشمال أفریقیا الفن الصخريیمتد 

ء صحرابال التاریخر ما قبل خالل عصو  الزمنیةأهم مواقع دراسة الفن الصخري بسیاقاته من اسیلي ناجر التو 

في مواقع الرسوم الصخریة  التنفیذ وأسلوبالشكل  حیث تنوعت األشكال والرسوم اآلدمیة من، ولقد ٥الكبرى

 اآلدمیة األشكال؛ المستدیرة ذات الرؤوس اآلدمیة األشكال: (لى أربع فئات هيبالصحراء الكبرى وشمال أفریقیا إ

  ٦  .)ةالتجریدی التخطیطیة اآلدمیة الاألشك؛ الواقعیة اآلدمیة األشكال؛ ذات الرؤوس المقنعة

ولتوضیح الصورة كان شبه برسائل مبتورة، أفكانت  ،عبد بنوع من الرمزیةالتعن مواضیع الفن الصخري  عبرت

خالل العصر التي ُعرفت بد ، ورموز التعهاأنواعو  العبادة اتمقتضیال بد من جمع األشتات، وال بد من معرفة 

  .الحجري الحدیث

                                                
1 Simon Mulazzani, & Others, “The emergence of the Neolithic in North Africa: A new model for the 
eastern Maghreb”, Quaternary International xxx (2016): 1. 

بر، دیسم(ثون، ال، العدد الثتاریخیةال كان یةدور ، "ائریةلجز اء صحراخریة في القوش الصني للریختالاتوى محال"مید، لحا طیش عبدیبع ٢

٧٢ :)٢٠١٥.  
امن ؤتمر الثالم ،"ألسراتل اما قبمرحلة لتاریخ و ر افي فج "يقصر وشمال غرب إفریت بین ملّصالعلى ا إطاللة"، ونالعق أم الخیر  ٣

  .٥٥-٥٤، ٥١ :)٢٠٠٥( بر عاریین الثآللالتحاد العام ل
4 Khalid Adam Ahmeedah, "The rock art murals of the Acacus and Alawainat (their methods and 

meanings), Route Educational & Social Science Journal, Volume 7(1); January 2020: 99. 
5 Marina Gallinaro, "Saharan Rock Art: Local Dynamics and Wider Perspectives", Arts, 2, no.4 (2013): 
352. 

  .٧١ :"نقوش الصخریةریخي للاتتوى الالمح"الحمید،  عبد یشطیعب ٦
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  العبادة یاتضتقم :أوالً 

ریخ بوجه عام، والعصر الحجري الحدیث بوجه مظاهر العبادة وصورها خالل عصور ما قبل التا لتوضیح

ما و  ما هي العبادة؟ :جابة على هذه التساؤالتإلاوذلك من خالل آنذاك مقتضیات العبادة ب اإللماممن بد ال خاص

 وأین كان األول؟اإلنسان  منظورن م وصف اإلله هو وما ؟بین السحر والدین صلة تربطهل هناك و  ؟هو الدین

تم ما سی وهذا ؟العبادةصور التعبیر عن مظاهر و ما هي و  ؟نیوالمتعبد رجل الدینات مي سما هو  ؟مقر العبادة

  -: یليفیما  اإلشارة إلیه

 تعریف العبادة .١

لكائنات م اأما فضعشعره بالتُ ت كان، فطبیعته البشریة منذ البدایة األولىبادة والدین بفطرته لعا اإلنسانعرف 

 هالیا فكان یتقرب إأن یتفادى سخطه في الكون ویجب علیه ى تتحكموجود قو ان بسعتقد اإلنفا، قوى الخفیةالو  ةالغیبی

مجموعة من الطقوس  ُیعبر عنه من خالل ایطً بس امعتقدً كان الدین في بدایته أن  الماجديقد ذكر ، و ١بالعبادة

دود حمل الا الشكذمثل هوأن جتماعیة، شریحة اأو شیرة أو قبیلة كع ناسن النة ممعی ةعمابج الخاصة والممارسات

مفهوم الدین ینطبق مع مفهوم العبادة لدى جماعة أن  الماجديیرى دة، و عادة بالعبا كان ُیعرفة ینیالدحیاة لل

ن مماعة نها بجمیختص كل  يلتوا من العبادات المتقاربة، عددٌ لة، فإذا اجتمع لشعب من الشعوب صغیرة شبه منعز 

ى وشمال في الصحراء الكبر ي فن الصخر ویوضح ال، ٢"دین"مصطلح هنا  الدینیةلحیاة شكل ا علىلق ُأطجماعاته، 

لثابتة التي كانت ُتمارس خالل الفكر الدیني المتمثل في بعض الطقوس والمعتقدات ا مظاهر المزید من أفریقیا

س زها طقو ة، لعل أبر نات مجسدكائحوله تدور  روحاني م عالمسه أمانف ءمر ال ، حیث یجدعصور ما قبل التاریخ

التي أوضحتها  الدینیةصبغة المختلفة ذات ال أو الطقوس والممارسات ،٣دصیالملیات احبة لعالرقص المص حفالت

  .٤الصخریةالنقوش 

ن من اإلنسابها  یتقربي تلت ارساالتقرب لإلله، والتعبد هو اإلتیان ببعض الممامن صور  ةصور  افالعبادة إذً 

  .التعبدلهذا  معینة رةصو وضع نحو دلیل الهي  الفطرةنت وكاربه، 

  السحر وعالقته بالدین .٢

 ى منیة أقو خف قوى هكنتس العالم المرئي عالم غیر مرئي وراء اإلیمان بأن یشترك السحر مع الدین في

 رائشعارسة عن طریق مم فیةالخلقوى ا كلت عمل اصالتو  انباإلمك وأنهریر، وبعضها ش بعضها خیر ،اإلنسان

ولقد اعتمد السحر على الخوف من األرواح، والخوف من المجهول فارتكز بذلك  ،٥نالقرابی مخاصة وتقدی سوطقو 

                                                
  .١٠): ٢٠١٧دار المجد للنشر والتوزیع، : الجزائر(، قبل التاریخ، المعتقدات والفن الصخري فیماالطاسیلي آزجر بن بو زید لخضر،  ١
 .٣٧، )١٩٩٧للنشر والتوزیع،  دار الشروق: عمان(، التاریخ قبلما  معتقداتأدیان و الماجدي، خزعل  ٢

، ٣٣مجلد  ،بیالی – لتاریخیةا البحوث مجلة، "التاریخ قبل ام عصور في لیبيال ینيلدا الفكر أصول"فة، صالح ابن خلی ةلیعج وأب راضیة ٣

  .١٣٥ ):٢٠١١( ١عدد 
 .١٢٦ :"بيلیلا نيیالد كرفال أصول"ة، لیفابن خ صالح عجیلة أبو راضیة ٤

 راته،مص معةا، كلیة التربیة، جیةربلة العلمیة لكلیة التالمج ،"یمةدقلمصر ا في رالسح"على محمد المنقوش، ش، قو نالمحمد یدة على مر و  ٥

  .١٧٤ ):٢٠١٩( ١٤، ع ٥س  راته،مص
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أن  إلى الماجديشار ولقد أ، ١ونالعام للكم ظاهدد النصارعة تعلى رؤیته للعالم كمجال تتجابه فیه عناصر مت

في ینما القوى الخفیة في داخل اإلنسان، بن حر تكمالسفیة في معتقد فالقوة الخلایة نوع فين لدیا عنتلف خیالسحر 

من  وثمة الطقوس، هو العقیدة، وأن السحر هو فثمة من یرى أن الدین، ٢الدین خارجیة وتجسدها كائنات إلهیة

 ولقب أوبها،  ستعانةلة االو امحا إم ن،طریقی دحأن یسلك أ آللهة كان علیهاب إیمانه یةفي بدا ننسااإلبر أن یعت

سواء كان هذا أو ذاك فقد أنه إلى  وریدةقد أشارت و ما تمنحه من الرعایة،  یرظن اجبات عبادتهاام بو والقی نهاسلطا

صل لفیو اهذا االختالف في الموقف ه وربما كانة نفسها، السحری الوسائل جمود اكتسبت الطقوس الخاصة بالعبادة

السحر فرق بین ال  هأن ویرى ،السحر لدین مناق ابثان فكرة رضعایُ من  أن هناك إال ،٣یندالو  حرسلابین قي حقیال

یها مد علیعت التي وىوأن القأشكال الدین، من  اوأولیً  اأصلیً  شكًال  السحر إال ولیس ،الثقافة اإلنسانیة بدایةفي والدین 

 نى إالمع لیس له لدینن السحر وایب رضالتعا أن ينجو یلغیرى و  ،٤ةقي للكلمبالمعنى الحقیقوى دینیة  هي لساحرا

نسان ما قبل التاریخ عن نفسه وعن شخصیته الدینیة من خالل ما تركه من إولقد عبر ، ٥حیدالتو  طار دیاناتفي إ

ما ان نسإوهكذا لم یترك لنا  اشهوانیً  اجماجم أسالفه، وتارة راقصً یجمع  اوتارة ورعً  ادمویً  اأعمال، فنجده تارة ساحرً 

لزمنیة بین الدین والسحر، ال ي هذه الفترة اجعلت من الصعب التمییز ف ،٦یخ عن نفسه إال رسائل مبتورةالتار ل بق

  .٧سیما وأن تفسیرهما یخضع لشواهد مادیة بحتة في فترة زمنیة یغلفها الغموض

وأن  واحدة،ة عمللن اوجهبة نا بمثاما قبل التاریخ كا عصورفي ن السحر والدین إالقول  كنیمبناًء على ذلك 

  .ذلك العصرالسحر ال سیما في  جعبةمن  تخرج فكري لمعتقداتتوجه كان بمثابة الدین 

  من منظور اإلنسان البدائي اإلله .٣

هویة یر إلى خاصة تشالمات اك رموز وعوهل كان هنها اإلنسان األول لإلله؟ صورة التي رسمال ما هي.. رىتُ 

ونقوش  مسو ُعثر علیه من ر  ما لى أهمإاإلشارة من  بد ال تؤالتساالهذه  ىعل ابةإلجون تصریح؟ لمعرفة ااإلله د

  .ضیح الصورةو تل صخریة

لوحة التي ُعرفت نظور اإلنسان البدائي تلك الن مالتي عبرت عن شكل اإلله مالصخریة كان من بین اللوحات 

، ُصور جزائرال في ليسیتالاال بجب "رصفا" وأار ُعثر علیها في منطقة سیفوالتي ، )١:شكل(٨"ار العظیمإله سیف"بـ 

 وجد شكل بیضاوي كبیر غامض بین ساقیه، جاءت هیئتهقرنین، وی یعلو رأسه ،یهذراع اعً افر  اقفً وا ،بحجم كبیر هاإلل

تلك الروح المخیفة عن  لخضر ا ذكرهلم اقً بط" رسیفا معبود"أنه یهیمن في سیره على كل ما یحیط به، وربما یمثل وك

                                                
 .١٥٦ :"یمةمصر القد ر فيالسح"ش، منقو لى محمد اوریدة عل ١
  .٣٣ ،)١٩٩٨ ر أزمنة،دا :مانع(، ١ط اآللهة،خور ب دي،خزعل الماج ٢

  .١٧٤ :"یمةمصر القد ر فيالسح"قوش، المن مدة على محیدور  ٣
  .١٧٣ :"یمةالقد مصر ر فيالسح" ش،منقو مد الوریدة على مح ٤
  ٢٥-٢٤ ،)١٩٩٩، نهضةلمكتبة ا: القاهرة(، ١ط ، طب وسحربول غلیونجي،  ٥
  .٦ ،)٢٠٠٥ ،والتوزیعلنشر سات وادرالالمؤسسة الجامعیة ل :روتبی(، بد حر رجمة سعات، یخالتار  ما قبل أدیانأندریه لوران غوران،  ٦
 .٩ ،یخر التا لما قب دیانأ لوران غوران، هیأندر  ٧

8 David Coulson, & Alec Campbell, Rock Art of the Tassili n Ajjer, Algeria, June 01 (2013): 10, 
https://www.rockartscandinavia.com/articles.php?article_id=11 



   لحجري الحدیثالعصر اخالل  أفریقیا في مصر وشمال الفن الصخريها التعبدیة التي أظهر األوضاع 

 

٢٤ 

 

عن  تعبرلوان التي ن األوهو م یض،باأل ونللون بالُ  وانه قد ال سیما ،١إلنسانیر امص دیدتحت و لمو ا ة عنلو ئلمسا

 نساء"یوضح  الذيي وكان منها ذلك المشهد التاسیل فهو ك يمشاهد لنساء برؤوس طیور ف ولقد ُعثر على ٢.الموت

  )٢: لشك( .٣الخصوبةات بر ن لثیم ننهأ ىلإالمظهر  هؤالء النسوة بهذا أشارتما رب ،"رطیو ؤوس ر  اتو ذ نساء"

ة حالكان یتخذ إما هیئة ذكوریة ضخمة كما في  األولله في منظور اإلنسان ن اإلإى ذلك عل ل بناءً و لقیمكن ا 

اء النسأو هیئة أنثویة كما في حالة  طرة،ة والسیالهیمن الحجم كنوع من عظمیمیزها  بالتاسیلي،العظیم إله سیفار 

   .بةخصو ربات العن اإلنسان  ابهعبر  مابر  والتي ورطیوس الذوات رؤ 

  لعبادةل مقر .٤

بسبب  ارفیعً  اللكهوف والمغارات عند كل الشعوب مقامً ن كاع من السكون والطمأنینة، ومن ثم عبادة نو تتطلب ال

اصة ف عبادة خكهو لل ن بعض الباحثین جعلأحتى  ،ابه رواحألاحلول بیعتقدون تتمتع به من سكون، فكانوا ما 

یتعبد  امقدسً  انً كاومادة للعب امقرً الكهف  منل وقد اتخذ اإلنسان األو ، ٤نسان القدیمدى اإلمقدسة لأماكن  اهاعتبرو و 

بالشعائر  متلك الجو النفسي المالئم للقیامین كا ، ولذاالسكونمكان ُیغلفه ألن الكهف بطبیعته فیه، وذلك 

 ،واح تحت األرضولوج األر  انمك عضلبا واعتبره ،للعبادةالمكان األنسب  هوك بذل فكان، ةقسیطالرسات امموال

قد لو ، ٥لألرواح اْ مقدسً  اوالكهف مسكًنا ومكانً  ىو ألي تعتبر الممنا الحاة إلى یو فریقیاألب لشعو وا ناتأغلب الدیاو 

 یةمتاهات حقیقب أشبها بعضهن اكو  ،التدنیس في منأى عنتكون حتى  كأماكن مقدسة والكهوف المغاور یرتاخت

  .٦لیهإ ولعوبة الوصصفرط ن م

 ذكروقد یم، لقدبالمغرب اال سیما لعبادة المكان األول لول، فهو یمثل مكانته لدى اإلنسان األ اْ كان للجبل أیضً 

قدیم لا نسانإلا نفي ذه صفة القداسة، خاصة مع ارتباطه هو الذي أضفى علیه للجبلالعام شكل الأن  عطیه

ر اختاوقد  ا،تبجیلهوجب  مقدسةصفات  دهاعتقا وهي في رى،هة أخج نم یددلشوباالرتفاع اهة، بالضخامة من ج

منها أن تلك القمم بعیدة عن  عطیها ذكره بارات عدیدةذلك العتالولى، و ا الشعائریةسمه الجبال إلقامة مرا نسانإلا

ة لهآلا نمابه ر قتبا نسانإلار ي نظأن علوها یسمح ف كما نیس،تدال نوالحیوان، وهي بذلك في منأى ع نسانإلا

كن مسال" السماء تالمس، فهي وآلهته نسانإلابین  اروحیً  االجبال وسیطً كما اعتبرت  كالشمس والقمر، ةویماالس

د دسة یتعبقم نماكأعلى أن الجبال كانت وأكد بها  عطیهالتي ساقها دلة القویة ومن األ، ٧"ةاآللهذه له طبیعيال

 شهدم"باسم روف المع المنظرالتي منها ذلك و ، جرأز  سیليالتا في وجدت تيالصخریة ال ملرسو تلك ا فیها، نسانإلا

كبیرة من النساء واألطفال  موعةمج نان، إذ أوضح الفیليتاسال في على التعبد ةوهو من أهم المناظر الدال "ریناجب

                                                
1 Jitka Soukopova, “Tassili paintings: ancient roots of current African beliefs?”, Expression, N° 9, 
September (2015): 118. 

   .١٤٥ :آزجرالطاسیلي ر، زید لخضن بو ب  ٢
 .٢١٥ :جرالطاسیلي آز ر، د لخضبو زی بن ٣
، یةجتماعالوا سانیةللعلوم اإلن نیةمجلة الخلدو ، "یملقدربي اان المغساناإللدى ة یبودات الطبیععملوا تالمقدسا"، یر عطیةشالب كیحل ٤

  .٢٨ ):٢٠١٦( ١ العدد ،٩د لالمج
 .١٤٨ :الطاسیلي آزجرزید لخضر،  ن بوب ٥
 ٢٩ ":لمعبودات الطبیعیةوا ساتلمقدا"، یةعط البشیر كیحل ٦
 .٢٨-٢٧ ":یعیةطبلابودات لمعوا تالمقدسا"، ةطیبشیر عال یحلك ٧
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: كلش(ا فیه وسهمقط على أداء دواتعو  ربما كانوا ،حملین بالقرابینمُ  دسةوالرجال متوجهین نحو منطقة مرتفعة مق

 ةمغاربكان الولقد  ،١لباجللًال به على قدسیة امدو  ابقلسر اظنس المبنف اْ مستشهدً  خضرل اْ وهو ما أكده أیضً  ،)٣

مشرئبه  خوروالصور على حجارة أعالي جبال االطلس الصحراوي وجبال الریف، وعلى ص الرموز یرسمونالقدماء 

 تماعیةاالج لحیاةة امن أهم مصادر معرف عتبرم وتلیو ا إلىفظت حُ  رو صي وهلقادم، ابذر تراقب وتن انهوكأ عالیة

  .٢ءالقدماالمنطقة  لسكان

 مقدسة أماكنأو  اتمزار األحیان بمثابة  كانت ُتعد في كثیر منالجبال والكهوف  إنیمكن القول  علیه ءُبناً 

 لعصر الحجريام و عا هجبو  یختار لا قبل ال عصور مة خالدبالعل مقرٍ ب بهأشت نكا بعض الكهوفوأن للتعبد، 

  .بوجه خاصالحدیث 

  دالة علیهوالرموز ال رجل الدین .٥

وبین ته ن أفراد قبیلبیالوسیط الروحي هو ، فالعصر الحجري الحدیثخالل انة عالیة بمك لدینرجل اتمتع   

من  دیلعدا تایئه لهوتقمص ،٣ته الطقسیةصارقمن خالل القیام بأداء  رةرواح الشریاإلله، وهو المسؤول عن طرد األ

تبین  لتيید من المناظر ارجل الدین في العد میةد أهتأك، وت٤هایة یرغبون في اصطیادأهل القر  التي كان ناتیواالح

تلك الطقوس بأداء الدین في  ذ یقوم رجلإ، ٥بعملیات الصید السحريالمرتبط ال سیما  قسيالرقص الط تفاصیل

رتدي كان ی إذ، زهذه الرمو هم ن أس مرأان غطاء اله، وكي تمیز تلا مائموز والتبعض الرم ارقصات معینة مرتدیً 

ووضح ذلك  بهیئة حیوانیة اْ وجهه قناعً ضع على ما ی اْ بً وكان غال ،٦یواناتش أو من قرون الحیالر  س منأر لغطاء ل

في  ةقع عداي مو ریة فلنقوش الصخاضمن  وظهر بشدة ،٧اْ في شتى مواقع أفریقیا شماًال وجنوبً في الفن الصخري 

یدیه،  ارافعً  اواقفً نقش لرجل ر ُعثر على نیجال ل شرقدجادو شما ، ففي هضبة٨اأفریقیء الكبرى وشمال صحراال

ر ُعثر على مشهد یبین رجًال یرتدي ائالتاسیلي بالجز  وف، وفي كه)٤:شكل(٩ییزالتممن الریش كنوع ویعلو رأسه 

ة قنعاألتداء ار ة فكر حت ووض) ٥:شكل. (١٠ةعائریالش تالرقصا إحدىؤدي لرأس وهو یلبهیئة الكبش، وغطاء  اقناعً 

                                                
 .١٤٨ :الطاسیلي آزجر، رضلخ زید بو نب ١
 .٢٨ :"یةلمعبودات الطبیعوا المقدسات"، ر عطیةالبشی كیحل ٢

3 Yosef Garfinkel, "The Earliest Dancing Scenes in the Near East", Near Eastern Archaeology, Vol. 66, 
No. 3, Dance in the Ancient World (2003): 85. 
4 Bolaji Idowu, African Traditional Religion, S.C.M., (London, S.C.M. Press 1973), 87; Edward Evans-
Pritchard, Theories of Primitive Religion, (Oxford, Oxford University Press, 1965): 103ff. 

، "م.ق ٢٥٠٠ایة ى غلإالد المیقبل  ٧٠٠٠الوسطى  الصحراء يف عاتلمجتمثل على ثقافة امخ األمرحلة المنا ساانعك"، دامحم وابل ٥

 .١٠٠ ،)٢٠١٣عیة، جامعة وهران، حضارة االجتمانیة والنساالعلوم اإلیة ة، كلغیر منشور ر تیماجس رسالة(
6 Leo Frobenius, and Douglas Fox, Prehistoric rock pictures in Europe and Africa: from material in the 
archives of the Research institute for the Morphology of Civilization, Frankfort-on- Main, (New York, 
1937), 49-50. 
7  Jean- Loïc Le Quellec, "the Rock Art of Sub-Saharan Africa", Bruno David, & Ian J.  McNive, (edit.,) 
the Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Rock Art, 18 March, (Oxford, 2018): 5. 
8 Savino Di Lernia, "The Archaeology of Rock Art in Northern Africa", The Oxford Handbook of the 
Archaeology and Anthropology of Rock Art, (Bruno David, & Ian J. McNiven, edit.,), Archaeology, 
Archaeology of Africa Online Publication Date: Mar, (Oxford, 2017): 6. 
9  Christian Dupuy, "Niger - Mali – Chad", Rock Art of Sahara and North Africa, (Paris: icomos.org, 
2007): 45-70. 
10  Jitka Soukopova, "Tassili paintings”: Fig.3. 
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یخ، ر لتابل اقما صور ل عالصید خالت عملیاجلود الغزالن ورؤوسها في ي ف إذ كانوا یتخفون ینیبیالل لدى اْ أیضً 

  ١.ل البوشمن في الوقت الحاليئقبا هفعلت فس مان وهو

ل خالن م اْ أیضً الصخریة وٕانما  ل النقوشالخط من قفس لیأثناء الصید وضحت فكرة ارتداء األقنعة في مصر و 

 في شسترمان لیًا بمتحفتوجد حا - IIعصر نقادة  -"لنعام صالیة صید ا"ان منها ي كوالت ٢الصالیات بعضنقوش 

ا لطائر یشبه رأس النعام ربما صیاد یتتبع ثالث نعامات وقد ارتدى قناعً  جودتبین و ، وفیها ی٣اأكسفورد بإنجلتر  في

لتي جال الدین اهم رموز ر ن أم اْ ضً أیالحیوانیة  ت القرونانوك، )٦:شكل(أن یزعجهم  ب منهم دونراتقمن اال لیتمكن

 ،٤یخور ما قبل التار نسان عصإعقیدة  في مهًما اْ دورً  اْ أیضً  انیةحیو لقرون الت العبوضحت في الفن الصخري، إذ 

ن كأداة ان األحیكثیر م في تخدمتإذ اس ریةشعائلا هاتاماستخدلها ا وكان، ٥العقائدیة والسحریةكان لها داللتها  فقد

 العدیدة حیا فيماعیة أهمیتها الدینیة واالجتكان لها و  مرتبط بالصید والخصوبة، سحريزى ات مغطقسیة ذ

صر قتت ولم، ٦االدینك لةقبیمثل  یاائیة بأثیوبالقبائل البد بعضیتبین لدى كما  وذلك یة حتى اآلنبدائال المجتمعات

ة، وٕانما وضحت أهمیتها ت الشعائریلفن الصخري والممارسامفردات ادها ضمن على وجو یوانیة لحون ار قلة ایهمأ

قرون حیوانیة ألبقار ى علالشمالي م دنقلة لیإق فيجبانة كدروكة  فية عثر النوب من خالل عادات الدفن، ففي اْ أیضً 

ة دینیة اللارتباطها بد یر إلىیش مما ،ىتو الموس رؤ  لفخ د وضعتقالقرون  تنكا، ابرمقالدید من لعا وجدت في

  .٧الحدیث الحجريدفنات بالعصر وتؤرخ تلك ال معینة،

ري والعصر الحجعام تاریخ بوجه الل بخالل عصور ما ق دینرجل التبطت بهناك رموز معینة ار ن إیمكن القول 

نذاك كان آ ن المجتمعوأل ،)ةقنعواألات ون الحیوانر قو  غطاء الرأس الریشي(أهمها  من كانالحدیث بوجه خاص 

الساحر  اْ أیضً هو و حصیلة الصید،  زیادة والمسؤول عنالصیاد المتحكم  هو دینلعتبر رجل ااُ صید، لى العد تمیع

  .ةوسیط بین البشر واآللهوال

  المتعبدون .٦

ى، لأع نى كائرب إلتقال التعبد أو المن أعم اْ یؤدون بعضً األشخاص الذین بأنهم ون عبدمتال Maringerیصف 

الرغبة أو التأكید على تأدیة فرض  لألطراف للتعبیر عنناء الجسم أو حركة بانحا بً حو دائًما مص لفعال ون هذاویك

لتاریخیة العصور اء في اسو ن ت من المتعبدیاءإایممواقف و  نتعبر ع، وهي حركات ما لبللحصول على طمعین 

                                                
 لةمج، "انموذجً  سعد زکي جموعةم ،قالعتی صرالع نهایة تىح یاتالصال"هللا، ى عطا اطفصدوسة، محن تحفةید، یز مد أبو الرف محأش  ١

 .٥٠٩ ):٢٠١٧( ل،و ألزء االج، ١٨ دعدالالتربیة، و  لوموالع ابلآلد تالبنا یةكل - شمس عین ةعامج، آلدابا في لعلميا بحثال
  ١٧٢ ،)١٩٩٢، مكتبة األنجلو: ةهر االق(، ألولالجزء ا، وآثارهالقدیمة ر اصارة مضحزیز صالح، عبد الع  ٢

3 Winifred M. Crompton, "a carved slate palette in the Manchester Museum", The Journal of Egyptian 
Archaeology, Issue 1 (1918): 57-60. 
4 Doris Stockmann, "Music and Dance Behavior in Anthropogenesis'', Yearbook for Traditional Music, 
Vol. 17 (1985): 25. 
5 Richard Dibon-Smith, "The Horn in Antiquity", Marshall G. S. Hodgson, (edit.,), “Islam and Image” 
History of Religions III (1963): 220. 
6  Essam Elsaeed, Hoda Khalifa, "A Comparative Study of Modified Animal Horns in Ancient Egypt & 
Modern African Tribes", Cultural and Linguistic Transition explored. Proceedings of the ATrA closing 
workshop Trieste, May (2016): 25-26. 

  .٢ ):٢٠٠٢( لثالثا دعد، الانىكاممجلة إر  :"الشماليال قلیم دنقإ يفالحدیث  الحجري صروالعكدروكة " رینولد، چاك ٧
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عبر عنها من یُ ات أو إیماء، سجودلا ،الجلوس ،وعركلا ،فالوقو  نیب تتنوعحركات ي وه ،سواءال على ةئیلبداأو ا

 و رفعهمااألیدي أمع  اأفقیً كال الذراعین أو مدهما رأس أو ثني الجزء العلوي من الجسم ورفع أحد أو ة الإمال خالل

  . ١)یةلقوى الكونإلى اصوًال ة ، و یاو سمحیث القوى ال(لى ألع

الشعائریة إما  لطقوساات و سار ممبعض ال داءبأ نیقومو ا نو اك ناسأُ نهم أب للمتعبدینوهكذا یمكن وضع تعریف 

  .القوى الغیبیةأحد ككائن أعلى أو باعتباره رض التقرب من اإلله غأو جماعات وذلك ب ىدفرا

  اتالعباد أنواع: ثانیاً 

 شمالو الرسوم والنقوش الصخریة في مصر والصحراء الكبرى  اضیعي مو ف التعبدعبیر عن لتر ات صو تعدد

اإلنسان اقب ر  یئة المحیطة باإلنسان، فقدحاه من البجمیعها مستو ت انكو ، الحجري الحدیثعصر ال لخال اییقر أف

 قدلو ؛ یاتهحكم في حتتویة عل قوىخفي وعن عن عالم ور عدة دأ ینسج بخیاله صبیئته بكل ظواهرها، وب األول

 لو ألنسان اور اإلتص فقد ، ٢یاریقفأب و وجنوسط  لىإالدیني من شمال  ذلك التصورت مظاهر التعبیر عن تلفاخ

ها ادتعب التحول نحو إلى هدفع ت خارقة األمر الذيقوى روحیة ذات قدرا نلسلطا تخضع بیعةعناصر الط نأ

ور ما قبل نسان عصإت م تكن رسوماول ،٣لدینامیة رجل أهوُعرفت ظهر الدین  هنا ومنائها ترضالس والسعي

نیة الدیوس لطقانت اكد لقو لروحانیة، ته امعتقدا ابعة عنمعینة ن وفق طقوس تتم تكانبل  ئیاً تلقا الً التاریخ مجرد عم

  .٤المتحكمة في الكون الخفیة لقوىاء ارض لى نیلتهدف إ

عبادة القوى ، عبادة أرواح األجداد( :إلى الفن الصخريالتي أظهرتها مواضیع  اتالعباد أنواع ویمكن تقسین

مظاهر التعبد دراسة من خالل  هذه األنواعوء على وسیتم إلقاء الض )حیوانیةالة داعبال ،بیعةعبادة قوى الط، الخفیة

  .یهاعلالدالة شارات اإلو رموز الو 

   التعبدرموز و مظاهر  :ثالثاً 

الحجري  صرلعاخالل  بمصر وشمال أفریقیا الصخريفي العدید من مواضیع الفن  دالتعبظهرت أوضاع 

كوسیلة  اْ وثیقً  اْ خ ارتباطً ا قبل التاریبحیاة إنسان م ارتبطت الرمزیة إذرمزیة، ن الموع نب عنها اإلنسانوقد عبر  ،الحدیث

، من خبراته الیومیة لتحقیق التفاهم واالتصال بین الناس، فجاء الرمز لیعبر عما یدور في الال شعور من أفكار اكتسبها اإلنسان

عبر ولقد المرئیة،  عن معنى األشكالللتعبیر ات المعال ماواستخدمحاولة للوصول إلى ما وراء الواقع  فالرمزیة هي

من خالل مجموعة من  لحجري الحدیثا رالعص فيصخري الفن ال مواضیع عن مظاهر ورموز التعبد فين اإلنسا

  -:االتي كان من أهمه اإلشارات والرموز

  في الرسوم الصخریةوداللتها التعبدیة  طبعات األیدي .١

  لىیدي ألعاأل رفع .٢

                                                
1 Johannes Maringer, "Adorants in Prehistoric Art: Prehistoric Attitudes and Gestures of Prayer", Numen, 
Vol. 26, Fasc. 2, Dec. (1979): 215. 
2 Edward Geoffrey Parrinder, West African Religion, a Study of the Beliefs and Practices of Akan, Ewe, 
Yoruba, Ibo, and Kindred Peoples, (London: Epworth Press, 1969): 12, 26. 

  .١٧٣-١٧٢ :"یمةمصر القد ير فالسح" وش،د المنقعلى محم ةورید ٣
 .١٧ ،)١٩٨٢، اآلدابو س الوطني للثقافة والفنون مجلال: كویتال( ،ترجمة محمد عصفورائیة، بدال، منتاغیوأشلى  ٤
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   .یةائدالعق هتلودال ريالسح الدیني أوء اه سو عنواالرقص بأ .٣

  .سابحةت اآلدمیة الیئااله .٤

  العقائدیةتها لودال الزخرفة الحلزونیة .٥

  في الرسوم الصخریةوداللتها التعبدیة األیدي  اتطبع - ١

 لخال ولاأل اإلنسان هاعرفالتي  لتعبدیةس اقو لطوا عقیدةوز المر سوم الصخریة الكثیر من ر ش والالنقو  أوضحت

لك من أهم تاألیدي  انت طبعاتوك، اصحدیث بوجه خري اللحجر االعصو  م،ابوجه ع عصور ما قبل التاریخ

  .ي الصخریةأو لمعلى جدران الكهوف واآنذاك نسان التي تركها اإل ةیلرموز التعبدا

هضبة  ایمس ال وشمال أفریقیافي مصر  قبل التاریخا ور ماقع عصمن مو  العدیدفي األیدي  طبعات ىلُعثر ع

ریة خم الصو أحد أهم مواضیع الرسدي األی طبعاتكانت  فقد ،نوب مصرة جلغربیا ءاحر لصا في الجلف الكبیر

 ثر فیهالذي عُ  كهف وادي صورالى غرار ك عوذلبعینها  فو ران كهعلى جدُمصورًا  منهادید لعا على ُعثرإذ  ،كهنا

ذا تعبدي  نامكلرب أق ، والذي كان بسماته١نوعةتم یةمراحل عمر  ص منألشخا طبعات األیديمن  على مئات

ورغم بالكامل ؤه ملوتمال ر تغطیه ال كهف صغیر على IIوادي صورا أبو بالص ب في بركو  وقد عثر، ٢یةصبغة روح

 اطباعتهص أصحابها على ر حالتي  یدياأل بصماتوجود العدید من نه مال عن جدراد إزاحة الر عبین تب فقدذلك 

 ٤يیداأل اتطبعمن  على كثیر اأیضً  ناتلعویا بلجبصورا بوادي  الوحوشكهف حوى  وقد .٣فالكه جدرانعلى 

وقد التف حول تلك الهیئة الغامضة ، ٥شو وحتشبه ال الرأسدیمة عنیة حیوا اتبهیئ انحیألفي بعض امصحوبة 

 .٦يفخرا كائنیمكن اعتباره ، ولكن من الواضح أن المخلوق ال یمثل حیوان حقیقيو شخصیات بشریة صغیرة 

وأمامه . فعت مقطوعة الرأس ُرسم بثالث أرجل فقط وذیل طویل مرتقالو خالم منر خآمنظر وهناك ، )أ/٧:شكل(

هیئات بشریة  ثالثوأسفل هذا المخلوق الغامض وخلفه یوجد  هیئة بشریة، ُزخرف جسمه باللون األصفر،

ط یحدام تألیدي واألقمن طبعات الك مجموعه لشخصیات سابحة رسمت كأنها ُتحیط به في صف واحد، ویوجد كذ

 )ب/٧: شكل( .٧رلمنظبا

                                                
1 Rudolph Kuper, Archaeology of the Gilf Kebir National Park, (Cologne: Heinrich Barth Institute, 2007), 
25; András Zboray, "Wadi Sura in the context of regional rock art": Rudolph Kuper, (edit.,) Wadi Sura – 
The Cave of Beasts A rock art site in the Gilf Kebir (SW-Egypt), (Koln: Heinrich Barth Institute, 2013): 
18. 
2 Miroslav Barta, & Martin Frouzm, Swimmers in the Sand, On the Neolithic Origins of Ancient Egyptian 
Mythology and Symbolism, (Prague: Dryada, cop. 2010): 112. 
3 Rudolph Kuper, Archaeology of the Gilf Kebir: 13. 
4 András Zboray, "Some results of recent expeditions to the Gilf Kebir & Gebel Uweinat", Cahiers De 
L’aars, N°8 – Août, (2003): 101. 
5 Pawel Polkowski, "Egyptian Rock Art", Claire Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, 
Springer International Publishing AG, part of Springer Nature (2018): 9-10. 
6
 Frank Förster, & Marie-Helen Scheid, "Range and Categories of Human Representation in the ‘Cave of 

Beasts’, SW Egypt", International Conference What Ever Happened to the People? Humans and 
Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa, Royal Academy for Overseas Sciences Brussels, 17-
19 September (2015): 313, Fig.6. 
7 Frank Förster, & Marie-Helen Scheid, "Range and Categories of Human Representation": 314, Fig.7. 
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كهف صغیر على وادي العبید ُعثر في  ، إذبیةبالصحراء الغر فرافرة لواحة ا يف طبعات األیديیر رر تصو وقد تك

حجري صر اللعبارخ ؤ ت التي ديیعات األطب ید منعدال نهعلى جدرار ظه، ورغم ذلك ب الوصول إلیهالحجم یصع

  .١یثالحد

ة قوثیكنه جدراعلى بصماته ترك و ل إلیه ص على الدخو ر حنذاك آ نسانأن اإل ف إالصغر حجم هذا الكه غمور 

ة ترك بصم مقدس أراد من یزوره انمكأو ، "مزار"وكأن هذا الكهف كان بمثابة ، الدخول إلیهو كان تؤكد مروره بالم

  .هب اركً بربما ت هله على زیارت دلیلیه ف

، شرةعلى الجدار مبا مهارس التي یتم یةبجایاإلة مصبالب فُیعر  ؛ األولات األیديبعط منز نوعین یتمی كنیمو 

فتصبغ األلوان  لجدار،الید الموضوعة فوق ا األلوان بالفم علىش أو ر ف ا بقذیذهتنف سلبیة یتم ةى بصممسیُ  انيثالو 

 رظالمنذلك  دياألی عاتر طبمناظمن بین وكان  ،٢لكالظ لتلوینا نالي مخلید یبقى مكان وضع او لید، ما حول ا

ض یألباللون اب قیطُزخرفت بالتن سومةمر  علذرا مشهدوهو  ،الجزائر - اتحأونر بتافریست  تین لیه فيعُعثر  الذي

مثل بصمة یُ  و منظرهو  اضً ئر أیاجز ال التاسیلي فيار بسیففي  لطبعات األیدي أخر مشهد ُعثر على ، كماسودألاو 

موضوع تعبر عن  ابأنه لخضر فسرها تيلاة راكبالمت رو الص نیحتوى على الكثیر ملمشهد ابأن  اعلمً  ،لید ةیبسل

في و  ،فاصیل المصاحبةالتر من لكثیحمر مع ااألن و للابلونت ید أخرى د نج الجدار فسن وعلى سحري واضح،

أونرحات وقد عثر في  ،)٨: شكل(٣رىخأكبر من األ اهاإحددین ثل یتمة بیسل مةصب ُعثر كذلك علىقة نفس المنط

القوى  ووقفر حالسعن  یرتعبلل رمزكونها ب كثیرةن ي أحیاسرت فالتي فُ ت عابطك اللتمن  ریكثى عل بالجزائر

فاعي ات وأحیوانفیه ، حیث یظهر في منطقة صفار أو سیفار بالجزائر ُعثر علیه منظري ویتبین ذلك ف، ٤یرةالشر 

ربما  ،ت بریةاوحیوانبشریة  ذراعبصمات ل افیه أیضً ر ظهومنظر أخر بنفس الموقع  وشخصیة غریبة،ة بشریوذراع 

 ٥علیهاالسحر والرغبة في االستحواذ الحیوانات البریة بتلك ة ایحمالتعبیر عن  ظرهذه المناقصد الفنان من 

في الرسوم دي از األیمن إبر ر اشغیر المب أن الهدف يو ساعیوترى البصمات یرات تلك ستعددت تف، )٩:لشك(

رف د عنسان كان قإلا، ال سیما وأن اودفعها بعیدً  یرةالشر  حروااألرد ى طلعدي ألیرة ان قدلتعبیر عاكان  ةیالصخر 

د طبیعي صویر مشهت، أصبح یدمج بین كما هي عیةطبیال لمشاهدد أن كان ینقل افبع تعبیر،في ال الرمزیةمبدأ 

 فردةها منر اهبإظواء الصخري س الفن يفكان لألیدي داللتها  إذ ،٦عبدیةإلى طقوس ت رمز بهایالجسد ن م ءوأجزا

ن الكهوف المصورة على جدرا المواضیعي مفردات ها فرمزیتلى د عمن خالل التأكیعات األیدي، أو ُیعرف بطبما یف

   ٧.التعبدیةطقوس التعبیر عن بعض الفي تفعیل مبدأ الرمزیة  ىلوتؤكد طبعات األیدي ع ،ریةالصخ والمأوي

                                                
1 Dirk Huyge, "Rock Art", UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1(1) (2009): 6. 
2 George Nash, "A history of handy", Minerva, November/December (2012): 26. 

   .٢٠٢ :سیلي آزجرالطاو زید لخضر، بن ب ٣
   .٢٠٠ :آزجري الطاسیل، خضربن بو زید ل ٤
  .٥٩، ٥٦وحة ل ،٢٠٣، ٢٠١ :جرالطاسیلي آز ، ن بو زید لخضرب ٥

یر غ هدكتورا ةلرسا(، ")تح اإلسالمية الفیعشلى یخ إتار ما قبل الر ن عصو م(قدیم للمغرب اد افي بال بيلو ال جتمعمال"مها عیساوي،  ٦

 .٨٠ ،)٢٠١٠ة، نطینوري، قسعة منت، جامعیةاالجتمام لو والع اإلنسانیةالعلوم ، كلیة منشورة
 .٨٠ ،"وبيلالجتمع الم"مها عیساوي،  ٧
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وذلك بحسب المكان فلسفیة، دینیة و و  ةینفس هت عدیراسفتها بین جنبات عتمج ديیاألطبعات  نإیمكن القول 

 لصخریة المصاحبة لها، فقدم او سها في مواضیع الر یة التي ارتبطت بنالف روبحسب العناص، علیها فیه الذي عثر

ا ود، بینملالخ فية ح واألبدیة والرغبر بالرو خبطها البعض االبالطوطمیة، ور  تتصلة دینی البعض برموز ربطها

ر عن ذاته بأن یعلتاریخ أراد ا سان ما قبلنإوكأن " بطاقة تعریف"عن الشخصیة  للتعبیرة لیا وسهالبعض بأن ارهفس

 زیارته كان ویترك دلیلبالمك یتبر  أو أراد أن ةلصخریاالتعبیر على جدران كهوفه صح  نبطاقته الشخصیة إبتركه 

  .ذاكآنهف مقر للعبادة على اعتبار الك اْ د أیضً ا یؤك، وهذله

  وداللتها التعبدیة ىألعل األیديرفع  - ٢

عصور ما قبل سان األول خالل م اإلني مفهو ى التعبد فالدالة عل الرموزكان رفع الیدین ألعلى من أول 

عند  انً واستحسا قبوالً قت التي ال السلوكیةممارسات لبعض ال هبعتتل من خالإلى ذلك  درویش أشار وقد ،التاریخ

في  هضبة الجلف الكبیرجبل العوینات بالصخریة بناظر لما بعضرت هأظ إذ یة،دبتع رظمنا ا بأنهاهفسیر ت

شبه ى أظهرت حركات تر وهناك مناظر أخ ،األرض ليع جودوضع أشبه بالس دمیة فيهیئات آبیة الصحراء الغر 

، دبتعال ىلرب إع أقوضي ف یةاآلدم یئاتهال من اثنین رفنیة تصو لى لوحة ر عُعث IIهف وادي صورا كففي  ،١دالتعب

على  اْ أیضً هناك ثر ولقد عُ  )١٠:كلش. (٢في هدوءیدیه ألعلى  اْ على ركبتیه، رافعً  اما جاثیً ال منهصور كحیث 

ق ى طر حدإد جسی أنالفنان من خاللها ول حا ةلى ُتظهر نزعة دینیة واضحعأل ایة رافعة أیادیهت آدملهیئامناظر 

جمعت بین رفع الیدین ألعلى ظر أخرى اف منخالا بهذ، ٣ةریئاالشع سو طقاله الل هذخ منة هآللد لوالتعبالتقرب 

 سیما في الصخریة ال نت الرسومد تضم، ولقعقیدة اإلنسان األول يف مهًماا شمس دورً لعبت ال إذمس، وتقدیس الش

 شاهدأحد مي فف ،ةعطبیال هم قوىأحد أمس كن تقدیس الشرت عاهد التي عبشن المد معدیلوادي صورا ا كهف

 داخلوقد ُصور ى، ذراعیه ألعل اْ عً رافباللون البني الداكن  املونً شكل بشري ین بی منظر لىع ثرعُ  صورا ف واديهك

 ءبأدا یقومون األشخاصمن  ةعمجمو وجد تبالمنظر و  ،لقرص الشمس اربما كان رمزً  هبأن شدرویفسره  ر دائريإطا

خرى دمج ر األمناظض العب وفي ،)١١:شكل(٤سشماللسطوع  ینللمه صونقیر  كأنهم لهمرجبأ الحركات بعض

حیث ) ١٢:شكل(بین في مس وذلك كما یترأس وبین قرص الشوانیة عدیمة البعض الهیئات الحیبین  انان أحیانً الف

  .٥وقتال تالقوى الخفیة في ذاو  عةیبطأراد الفنان التعبیر عن اندماجه مع قوى ال

تعبدیة لرجال ونساء، الهیئات ال ذهل همث اْ ضً ت أیأوضح قیةلشر ا اءالصحر  يفى األخر  ظراید من المنالعد وهناك

 ىدیرت اً وبارزً  اْ كبیرً  اْ یمثل شكًال آدمیً  منظرعلى  ثرع ٦انرة شمال شرق أسو بو سبیبخور أ" ٣٥م سال أم"ففي موقع 

                                                
، ""یخر ال التقب عصور ما فيغربیة صر الاء مصحر نات بیلعو لكبیر واجلف الا فية لصخریا لنقوشوا الرسوم"درویش،  عد مصطفىسلد خا ١

 .١٤٤ ):٢٠١٢ جامعة القاهرة، ثار،االر منشورة، كلیة غی هارسالة دكتور (
 .١٣٦شكل ، "لكبیراف لجلا فية لصخریوالنقوش ا سومالر "درویش،  د سعد مصطفىخال ٢

 قبل التاریخ صور ماول لعر الدولي األؤتمالم ،"اریختبل العصور ما قي اللیبیة ف حاتش واللو و نقال ایثولوجیمت و جمالیا"جدي، عل الماز خ ٣

  .١٨٠ :)٢٠١٢( القاهرة ةاآلثار، جامعكلیة ربي، العطن في الو  التاریخ
  .١٤٨-١٤٧ ،"لكبیرلف الجا فية لصخریوالنقوش اسوم الر "، شدروی طفىد سعد مصخال ٤
  .١٤٨-١٤٧ ،"لكبیرلجلف اا فية یلصخر وش اوالنقالرسوم " یش،درو  عد مصطفىخالد س ٥

6 -Maggie Morrow, & Mike Morrow, Rock Art Topographical Survey in Egypt’s eastern desert, (London, 
(London, 2002), 84. 
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 اً فعا راهضرى بعخألامیة اآلد ئاتالهی من وعةمجمومعه  ي یده،بقوس ف اْ سكً ممت ریشا ستللرأس من  اءغط

ربط ال سیما لو تم ال ،دصیوالغلبة في ال رااالنتصطلب بالدعاء التهلیل و عن المنظر لك ما عبر ذبر . ١لىعذراعیه أل

  .هبیلتألفراد قید الص غنائملمزید من ا بلج رجل الدین ودوره كصیاد له القدرة علىحري، و صید السین الب

على بما ه ذراعیها أللسیدة رافع ظره منیعلو رب قال شنق لىع اْ ضً ثر أیعُ ة شرقیحراء الصلبا يعطوان وفي وادي

عض األعمال ب في اْ ضً أیبد عتال هیئاترت قد ظهالصخري ف نفف الالخبو  )أ/١٣: شكل(. ٢یشبه اإللهة الراقصة

 أنثویة لیما تركه من تماث التعبد منذ عصور ما قبل التاریخ من خاللدیم عن مظاهر ري القبر المصع إذ ،یةالفن

ك لترت سفُ  ولقد ،٣يدالث اممأ یدیها، أو ضامة )ب/١٣: شكل(على یدیها ألفعة ا راإم اءت، جصوصخاله على وج

خالل اإلیماءات  فمن، ةالخصوب ل لرباتتماثیأنها  یة، أور شعائقوس بأداء ط نیقم راقصاتبأنها تماثیل لیل التماث

إشارة رفع هرت ولقد ظ، عبدالت ضاعو ى أعل تدلسیُ  ألعلى يدع األیفیة بر و ثیل األنثامتلك الت ت تهدف إلیهاالتي كان

 ،صري مة فر كالمب رو صالع خاللى خر لفنیة األعمال امن األد یي العدف اْ ضً أی بدالتع أوضاعالیدین ألعلى ضمن 

 من خالل اْ ضً أیمثل تُ نت اكفي مصر القدیمة، والتي " الكا" لهیئة وبین عالمة الـاین تلك احثین بض البوقد قرب بع

نقش  هاء علیس، والذي جدو بیأه في ي الذي ُعثر علیلك اإلناء الحجر ذلك على غرار ذو ، ٤لىعألعة المرفو  األیدي

   )١٤:شكل. (٥خشوع ذراعیه ألعلى في اْ عً افر  ركبتیه على ل جاثيُتمثل رج ئة آدمیةلهی

 لهمسائو هم ن أالرموز م انتكفزیة، مر ال یفتوظ في اْ وقً تف عد المصریون القدماء من أكثر شعوب العالم القدیمیُ و 

، ٦"الكلمةتعبیر بالرمز عن لا"وب مكتلاالنص  لىلة للوصول إیل كوسألشكاالقدیم ا المصري استخدم حیثالتعبیریة، 

  .٧یدور في ذهنه من أفكاركان مشاعر وعما صدره من یجیش في كان ما عبها  عبراألداة التي  ز هوان الرمكف، ٦"الكلمة

 hnwةتعبد بكلمعن وضع الدیمة قة اللدو ال منذ عصرة صریملصوص انلاو  ظرت المناعبر  ولقد

لحركة أن هذه ا شروات ار أشلقد و ، ىعلأل رفوعةمد یذو  لجر  صصمخب والتي تنتهي 

 ،مقابر األفراد في قرابینم العند الدفن وتقدیو لجنائزیة المواكب ا في عبدیة وطقسیةة تركك كحبعد ذل تتشر نا

لملك على األفراد فقط بل ظهر ا هاویر صت ولم یقتصر ،ملكأو ال دو بعملا ظیمتععن  لتعبیرل اْ ضً یأركة الحستخدم تو 

ضع و ك hnw هر وضعوقد ظود، لمعبیة لتعبد كحركة اسعة عشرةتال سرةألا عصر نذم ةلحركؤدى هذه اوهو ی

 ینیة لیسالد لتهادالى بلعع األیدي ألولقد احتفظت حركة رف، ٨تتویج الملكوفى مراسم  ادة،مناظر العب في تعبدي

                                                
، "یةلشرقي الصحراء اخرى فأ مواقعرنة بمقا ةر سبی خور أبي في سراتا قبل األفي مصخریة لا المناظر"بكر، أبو حمد م يحد العبد حمم ١

 .٩٩ ،)٢٠١٦عین شمس، جامعة  - داباآلیة شورة، كلغیر من اجستیرلة مرسا(
 .٨٨ ،"سراتاأل قبل ام في الصخریة ناظرملا "كر،أبوب محمد يالح عبد حمدم ،كربوبأ محمد يعبد الح محمد ٢

3 Johannes Maringer, "Adorants in Prehistoric Art": 223. 
4 George Davis Hornblower, "Predynastic Figures of Women and Their Successors", The Journal of 
Egyptian Archaeology, Vol. 15, and No. 1 /2 May (1929): 37. 
5 Johannes Maringer, "Adorants in Prehistoric Art": 222-223. 

 نام لآلثارییاد الع، مجلة االتح"قدیمةال صرم فيت ناسبالماألعیاد وا في) rḫyt( رعیةر أوضاع التصوی يفالرمزیة "رواش،  افظح مهیا ٦

  .٤٣٢ ):٢٠١٦(، ١٧ المجلدلعرب، ا
رة، منشو غیر  یرستاجسالة مر (، "بالد النهرین ةار وحض ةلفرعونیا رةي الحضاف في النحت الجداري مزالر "ن، حس الحمید الدین عبدصالح  ٧

 .٤ ،)١٩٩٩ن، احلو عة جمیلة، جامال الفنونرة، كلیة منشو 
 .٤٤٣ ":عیةر اع الر أوضتصوی فيلرمزیة ا"، فظ رواشم حاهیا ٨
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تشرة في منال لصخریةش انقو وال الرسوم تهر أظإذ  ،جتمعات األفریقیةكثیر من المالي القدیمة بل وف رفي مص طقف

وقوف أو الجلوس، لونساء في وضع ا ان رجالعض األحیفي ب بینتالتي  دیةتعبال ضاعه األو مثل هذقیا افری شمال

  .١ىفوعة ألعلمر  أیادیهمینما كانت ب

  عبدیةلتواالطقسیة  هر ئاوشع رقصال- ٣

 ن طقوسمارس ضمیُ رقص الكان قص، إذ ر لا سةار ممبقسیة عن أغلب شعائره الطل عبر اإلنسان األو 

ریها من خوف ر الذات مما یعتیفي تحر  الرغبة نبر عكذلك عس الخصوبة و وارتبط بطقو  ،الروحیةى استرضاء القو 

 انوعً ة بمثاب البعضتبره ، واع٣یةقسركات طحى عل يتي تنطو ا الامدر ونه نوع من الوالرقص في مضم، ٢أو غضب

لة من یة، وهي وسیعیت الطبكباولمواجهة الن سلبیة،شحنات اللایغ فر رة وتلشریا حاو ألر ا ردطأنواع الصالة ل من

ة عدناك أنواع هو ، ٤ودالالت كثیرة وس التي تحوي معانيي، وطقس من الطقعاالجتمالتألیف ایح و الترو  وسائل

حیث  من اعً م نوعیلنا لرقص السحري، ویرتبط كالاو  أو الطقسيالدیني ل الرقص ثالمیل اسب على ص، منهاللرق

  .لقوى الغیبیةا ترضاءم باسالعاهدف ال

 الطقسي صالرق  - أ

مناظر العت عصور ما قبل التاریخ، ولقد تنو  في ء القوى الروحیةاسترضأحد وسائل ا الطقسي صالرقكان 

الرقص أن  كولنجوودیرى ، و لصخریةوالمأوي ا الكهوفید من لعدة باالصخری ومسر الو  النقوشي ف ذلك ة علىالدال

 فيح رو تبتهج ال هلمن خال إذ، بالراحةور عالشبب تس التية لصالمن أشكال ا كالً شیعد  يائدعقال المنظورمن 

بین  روحيلا ابطالتر  یزتعز ى عل، تعمل تتخللها ممارسة الرقص التيالقدیمة تفاالت الطقسیة حاال وكانت، سدلجا

 قبل ر ماعصو لرقص منذ ان اك إذ ،يلدینا قصالر  وسطق في مهًما اْ دورً  لعقائديعب الفكر اد لولق، ٥راقصینلا

   .٦منه ةدینیس الو مناسك الطق تخلو كاد تلدینیة، فالن الشعائر ااكمن أر  انً ورك امقدسً  انً ریخ فالتا

 ل والتنوعلجمافي ا ةغای ظاهرمب سيالطق صقاتسمت مناظر الر  اتوینالع الكبیر وجبل الجلف هضبةففي 

ولقد  ،٧لمنظرا من الدیني رضغال المعبرة عن قصینالرا حركةي ف أو أللوان،اام تخدواس الرسوم تقنیة فيسواء 

 ففي لفن الصخري،اظر ن مناالكثیر مفي  اْ ضً أیاألفریقي ل امي عبر الشلطقسلدیني وااالرقص مشاهد نتشرت ا

ریكیز  مأوى ثر فين تیفاؤیتي، عُ كم م ٣٠ى بعد ة علسیطلء األالصحرا رقش شمالب ر غة تالل زمور بالمقطنم

                                                
 علومال لیةك ة،ر منشور یغجستیر لة مارسا(، ")م ١٤٦ -م.ق ٨١٤( قدیمال ربلمغا دببال لدینیةا المعتقدات" ق،زق، محمد عالالعید ر  ١

  .٢٨ ،)٢٠١٨ي، ادلو ا -ضرحمه لخهید شنیة، جامعة السانواإل عیةاالجتما
  .٤ ،)١٩٦١ ،الدار المصریة للطباعة والنشر: القاهرة(، ترجمة محمد جمال الدین مختار ،مقدیص المصري الرقالا، رینا لكسوفای ٢

3 Gertrude Prokosch Kurath, "Panorama of Dance Ethnology", Current Anthropology, Vol. 1, No. 3, 
(1960): 241. 

 في لة البحث العلميمج، "یةریخیة أثر ادراسة ت"صور القدیمة، عفي ال بیةة العر في شبه الجزیر  بالرقصالفني  رالتعبی"، بید الحربيعیخة ش ٤

 .٢٨٢ ):٢٠٢٠(عشرون، وال العدد الحادي، یةنجتماعیة واإلنسام االالعلو  ب،اآلدا في
  .٨٥ ،)١٩٦٦، عامة للكتابلیة ایئة المصر اله: القاهرة( ،رجمة أحمد حمدي محمودت، مبادئ الفن، وودكولنجرج جو  نیوبر   ٥
 ١٢عدد ال آلثاریین العرب،العام لحاد االت ، مجلة"یةابر طیبة الغربمقفي  قیةالموسیناظر الحفالت م"وني، البسی لىع خالد شوقي ٦

)٤٧ ):٢٠١١.  
  .١٤٠-١٣٩ ،"بیرلكلجلف اا فية لصخریوالنقوش االرسوم "، ویشر طفى دمص خالد سعد ٧
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ى بعض دمیة تؤ ئات آدعلى مشاهد عدة لهی "نقصیمأوى الرا"اسم والمعروف ب Rekeiz Lemgasem سیمالمغ

تلك  خر ؤ ت) ١٥: شكل. (ةییند رقصات أنها قد تكونها طيء لل من اإلیقاع البدالتي قد ُیست قسیةت الطقصار لا

ة سیة الدالرئو اإلشارة الهن ألعلى كا ألیديرفع اوُیالحظ أن  .١لحدیثجري احلیة العصر اهابنخریة لوحات الصلا

  .ولةهیره بسلى تفسظر، والتي ساعدت علمنك اعلى طبیعة ذل

ثر علیها عُ التي  رظافي أحد المن الطقسيالرقص  وضحت طقوس ب لیبیاجنوب غر بتدرارات األكاكوس  وفي

، ولقد فسر ٢)١٦:شكل(یقاع ئة اإلیؤدین رقصات طقسیة بطیریة البشالهیئات  من ثةثال أظهرت ، والتياكنه

إذ یغلب طابع اإلیقاع البطيء  سحریة، إال أن الدارسة تختلف معه في هذا الرأي، رقصةذلك المنظر بأنه  یدةأحم

، والغالب أن سریعلااإلیقاع یه طابع عل غلبحري الذي یسالص الرق طبیعةما ال یتفق مع على هذا المشهد، ب

  .سیةلمشهد لرقصة طقا

ل العدید من أعمال الل التاریخ من خمنذ عصور ما قبمصر القدیمة  ص فيالرقفن  هاصاتحت ار ضو لقد و 

فعلى ، فنیةالل الكثیر من األعمامن خالل  اْ ضً أیأهمیته وضحت ، وفي العصر المبكر اْ ر آنفً كما ُذك ٣يالفن الصخر 

كي، أظهر ملفل في حطقسیة  رقصة یقمن بأداءات عدد من الراقصُصور " بالعقر "لك الم ناجلو صفعلى رأس 

ل كع ترفر، و بشعر مضف) مزید في األصلكان هناك ال ربما(ث راقصات ي من الصولجان فقط ثاللجزء المتبقا

قصة، ر لا لكئهم تادأ لى أثناءدیهن ألعأی تعحیث ُرف نقأنهن كن یصف دوویب ،علىأل إحدى ساقیهانهن حدة موا

 .)١٧: شكل( ٤سیةة طقحركاألرض ب یشق وهو "ربالعق"هًدا للملك مشء الراقصات هؤال یرافق

في الحیاة  ئف متعددة وشتىفي مجاالت ووظاوالموسیقى والغناء  الرقص القدیم فنونصري الم استخدمولقد 

ء، امن القدیلدى المصری مةعظی مكانهالرقص  لتحا إذ، ٥یة القدیمةیخنائزیة والمدنیة في العصور التار الدینیة والج

 إظهار دهذه المشاهمن  ضولم یكن الغر والمعابد المصریة،  جدران المقابر ىلص علرقهد افكثر تصویر مشا

 Spencer لما ذكره اْ طبقً  نهاممعناها أخرى كامنه في باطن ان هناك أغراض كفقط، وٕانما  حركاته ةالرقص وطبیع

 تحدثأن  لمتوفيا ملأیالتي  ةظهار األنشطإل أو راآلخعالم لى الخول إلدل اهیتسل ما، أو ةادإظهار التفاني لعب

كانوا ممن ، سواء أاألتباع دها فقط حفنة منأبًدا منها أن ُیشاه قصدلم یُ و ، األبدیة نیل الحیاةبهدفه  حققمجرد أن یب

 ٦.لى اإلله أو أهل المتوفىإیتعبدون 

ه صاتبرقكان  ذيال "بس"اإلله  ةلهاآل هذه ى رأسان علكمة و القدیر مص رقص فيلاو هناك آلهة للمرح  انك قدول

الهیئات  دة، وهو من اآللهة ذاتلطفل أثناء الوالوام ألمایة لر الحویوف رد األرواح الشریرةطسیقاه یسیة ومو الطق

 .)١٨: شكل(٧أفریقين كاربما أصله  أن Spencerیرى القزمیة و 

  

                                                
1 - Susan Searight, "Sites with Morocco and Atlantic Sahara", Arts, Vol.6 (2017): 10. 
2 Khalid Adam Ahmeedah, "The rock art murals of the Acacus and Alawainat": Fig.9. 
3 Yosef Garfinkel, "The Earliest Dancing Scenes": 86. 
4 Patricia Spencer, "Dance in Ancient Egypt", Near Eastern Archaeology, Vol. 66, No. 3, Dance in the 
Ancient World (2003): 111. 

 .٤٤ ":مناظر الحفالت الموسیقیة" یوني،البسقي على د شو خال ٥
6 Patricia Spencer, "Dance in Ancient Egypt": 113-114. 
7 Patricia Spencer, "Dance in Ancient Egypt": 112.  
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  سحريص الالرق - ب

بعض  مو ذ تقم، إو لیى احت ةالبدائیالشعوب من  دالعدی لدىاریخ و قبل التما  رو منذ عصة سمة سحری صقللر 

هة سواء لتأمین ضا اآللستجالب ر ا دفالرقص وذلك بهریة المرتبطة بالطقوس الشعائ ضبأداء بعئل البدائیة القبا

 ر عن الثقافةبعالذي ی ینامیكيدلا صالواالت زيمر لا لعالتفا ننوع م فالرقص ،١ب النصراو لطل مطرال سقوط

ثل مناظر تمم على یالقد الحجرير لى العصإترجع  التي كهوفم الو رس منید دالع في ثرعُ ولقد ، ٢ريالبشلوك والس

من وذلك  دلصیى اعل زیادة القدرةفي أغلب األحیان منه الغرض  الذى كان ،٣السحريمختلفة للرقص  أوضاع

 ةفوعر م موأسلحته نن یصورو راقصو لا، وكان ٤وصیدهاعلیها  السیطرةو لیهم إ تانایو ك الحلتح أروا بالستجل اخال

قوة ب نهمنه بأن بوسع حركاته أن تعی اْ حیوانات اعتقادً لرقصاته حركات ا فيئد یقلد الصا ام اْ رً وكثی رؤوسهم، فوق

  .٥ذىه باألیبتص حتى العطف روحه تست أو حیوان،الظفر بال على سحریة

 وهالرقص ف ،٦الدینيقص الر طقوس  مظاهر عن ببعیدة السحريلرقص ابالخاصة  ةئریاعشال راظمنن الم تكلو 

 ابتسالك بعینه حیوان یتم تقلیدكان إذ  ،٨السحري دیبطقوس الص الرقص وارتبط، ٧الروحي لواصالت قطر  حدأ

هد اشم فلبمخت صرم في اتینو عجبل الب مواضیع الفن الصخري رتخز  ولقد ،٩هصیدل اتمهیدً ه بعض خصائص

ت لحیوانااواع أن مختلف صور الفنانإذ  ایقأفری لاشمالعدید من مواقع  فيكذلك الحال و ، ١٠يالسحر  الصید وسطق

ة حیا فيوان أهمیة الحیعلى دور و  هامن ، وُیستدل١١بل التاریخعصور ما ق لة خالمنطقلفي اش عیكانت ت يالت

 انو یالح ستقدی عن یة عبرتر خصقوش اللنواوم سر ال نضماهد من المش یددعولقد ُعثر على ال، ١٢آنذاك اإلنسان

معین من ة حیوان حرك حاكيبطریقة تُ أو من خالل الرقص  ةنیئات الحیواالهی ذاتة قنعاأل ل ارتداءسواء من خال

صید لا"بـ دیس ُعرف ما یسمى لتقلك اطار ذوفي إ، ١٣سیةقطلصات اوالرقة السحری تاض الممارسعبب خالل القیام

                                                
  .٩٤، ٩١، ٧٧ ):٢٠١٤، دار الفرقد: دمشق(، الخوص نایفترجمة والدین، لسحر سة في اي، دراغصن الذهبال ،یزرفراس سیر جیم ١

2 Judith Lynne Hanna, & Others, "Movements toward Understanding Humans through the 
Anthropological Study of Dance (and comments and reply)", Current Anthropology, Vol. 20, No. 2 
(1979): 313. 
3 Alan Schroedl, "the Power and the Glory, Shamanistic Arts of the Archaic Period", Archeology of 
Horseshoe Canyon (1979): 7. 
4 Baldwin G. Brown, "prehistoric art", in: The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 29, No. 158 
(May 1916): 69. 
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وهو فن  ،١أفریقیاي بجنوب لصخر شمان االبو  فن يفسیما  خریة السوم الصر لاید من عدالفي  حوض يالذ "يالسحر 

ة لصید ینة كحیلرقصات معیة تأدمن خالل لها تقلیده ت وسلوكها، ثم اناحیو لنسان بطباع الى معرفة االإاستند 

قوش لنا نجاء ضم امار ر غ على وذلك ل أفریقیاماشبعدة في مواقع  اْ ضً أیري لصید السحوظهر فن ا، ٢نالحیوا

هیئات تجمع بین اآلدمیة  فيین یادظهرت ص نقوش من لاالمث على سبیل ةء اللیبیحرابالص صخریةاللرسوم وا

 تزال جذور العبادة وانیة، والالعبادة الحیبالرقص وع من هذا الن قد ارتبطثم فومن ، ٣ر كحیلةن التنكوالحیوانیة كنوع م

عنصر  عد الثورا والنویر یُ عات الدینكمتمجي ، فف٤ةالبدائی یقیةر فألا قبائلالن م دیالعد دة لدىیة متواجانو یالعبادة الح

عاتق  ران علىیة الثیتقع رعاو  لة،أفراد القبیلدى جمیع  اْ صً خا اْ ر اهتمامً و ثلقى المعتقداتهم وحیاتهم، إذ یمركزي في 

 راعیهذرفع یأن ب اشن الصة مرقلاطلب تت ما غالًباو  ،٥سیةقطالالرقصات  لثور مختلفجل امن أ وتؤدىلرجال، ا

ا میسال األرواح ع مو   اهللاوع جدید من العالقة مع ن في "الدینكااب بش ثور یدخلخالل ال نمو  الثور، نو ر لقا قلیدً ت

   )١٩: شكل. (٦ائهمالستجد كوسیلة أرواح أسالفه

ت ادقبمعت رقصال اذس هطقو  تارتبطإذ ني، دیلافي مغزاه من الرقص  اْ أي أن الرقص السحري كان قریبً 

  ."عبادة الحیوانیةلا" ال سیما آنذاك اإلنسان

  وداللتها العقائدیةسابحة آلدمیة الالهیئات ا -٤

، فن الصخري في مصر وشمال أفریقیاآدمیة سابحة في مختلف مواقع ال تعلى هیئاكرر العثور ما ت اْ كثیرً 

جاءت  يتسات الالممار أهم  أحد موتىلاأرواح س یدقتكان  إذ ،أرواح الموتىى لإثین بأنها إشارة فسرها بعض الباح

 اإلنسان بأداءعلى قیام  اك حرصكان هن فقد ،ى وشمال أفریقیار بالكصحراء ال اقعمو  د منالعدیمصر و  لتها فيأد

ل المن خ فالسبالموتى من األ اتصال األحیاءإلى تهدف  طقوستلك الحلین، وكانت راال سالفأللیة سطق ائرعش

 ولقد وضحت ،٧األجدادأرواح  لثتم ةأقنع دونیرت وناقصر لا أثناء ذلك كاني وف، ظمةتنت المقصار لا عضیام ببقال

 ىمأو والف لكهو ان ار جد على اإلنسان صورهاخریة التي وم والنقوش الصالرسد من العدیسات في ار تلك الممشعائر 

منها تلك ة كان عو یئات متنهبا هر صو ف ٨حو الر عن  اإلنسان رعبث حی، وسینات واألكاكالعو في جبل  الصخریة

 :شكل(٩ینالسابحكهف و  IIدي صورا ف واكهو ة بالملوناظر الرسوم نضمن م ظهرت التيحة سابال ریةشبلا یئةاله

                                                
1 Mark McGranaghan, & Sam Challis, "Reconfiguring Hunting Magic: Southern Bushman (San) 
Perspectives on Taming and Their Implications for Understanding Rock Art", Cambridge Archaeological 
Journal, 26(04), November (2016): 579. 

   .٥ :"والحیوان عبر التاریخن اإلنسا"، رى دیمتریفیو  - ٢
3 Savino Di Lernia, "The Archaeology of Rock Art": 6. 

  .٥١٧ :"ةضار حوالالنوع  فيراسة اإلنسان د"، ریاض محمد - ٤
5 Edward Evans-Pritchard, Kinship and Marriage among the Nuer, (Oxford, 1951), 251 
6 Joan Relke, "The Predynastic Dancing Egyptian Figurine", Journal of Religion in Africa, Vol. 41, Fasc. 
4 (2011): 405. 
7 Audrey C. Rule, & Others, "African Mask-Making Workshop: Professional Development Experiences 
of Diverse Participants", International Journal of Multicultural Education, Vol. 17, No. 2 (2015): 136. 
8 Teodor Lekov, "the Formula of the “Giving of the Heart”, Ancient Egyptian Texts, (London, 1966): 11-
12. 
9 Pauline De Flers, & Jean-Loïc Le Quelle, Prehistoric swimmers in Sahara, Revue des Musees de France 
France (January 2007): 45. 
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ك ن ذلر عفعب، بالطیران أشبهوضع في  روح تهیم بعد الموت إلىل و حتی المتوفىن إذ اعتقد اإلنسان أ، ١)ب-أ/٢٠

على  القدیم ريالمص اصوره يلتواالروح لشكل الحقة یة النیدال داتعتقالم عم فكرةلاتتماشي و ط، یسب ك بشكلذل

  .٢ةمیآدأس یئة طائر بر ه

ك ه كانت هنانعل وألفبا سباحونء هم ي وبقوة أن هؤالمن یر ك هنار أن عتباي االخذ فبد من األ ولكن ال -

ل ت هطو دالعمانت قة كطنلمابحل  يذلحر افقبل التص ،نلذلك سمي بكهف السباحیلقرب من المكان و رة بابحی

، فزاننات و لكبیر وجبل عویات في الجلف ایر بحلئیة وااض المااألحو  نلعدید ماح بتكوین ما سملیة معا طاراألم

 خریة بمختلفوي الصمن الكهوف والمأثم تزخر العدید  ومن طقةلمنن في ااإلنساسمح باستیطان  س مماكو كاواأل

 .ذلك ىللة عداعیة البیطلالمناظر ا

، إذ ُعثر يیلاستالب" رسیفا"ة نطقم فيما جاء  عده كان منها مشاهد في اْ ضً أیالطقوس  هذه لثمدت ُجسوقد 

في لك ح كذصویر الرو م تر تزائبالج" ونرحاتعین أ"وفي  ،لفح السواأر  تحضارس اسض طقو بعى منظر یبین عل

یة حانلرو من المناظر ا ووه "هرالظعلى  رالصدت ذا بحةلساا" ـب فُعر مشهد  ، إذ ُعثر علىةالمشاهد الصخریأحد 

األیدي  ىن علالفناز ورك، بحةالسا آلدمیةا ن بعض الهیئاتجمع المنظر بی ،لروحا عن البحث ةر عن رحلي تعبالت

 اْ دینیً  اْ سیرً فهذه اللوحة ت الماجديوقد فسر  ،)٢١:شكل( ٣ث عن الروحة البحعملیؤكد ی ة، مما قددة االستطالشدی

بها الناس، ب والوالدة یرقاباإلنج مهتمة أو بحة،ة أو سائر ى إلهة طانما تشیر إلنا إه ةحأة السابر مال أن اربعتباأخر 

 .٤البشركان یشیر إلى تمیزها عن ربما مغزى لظهر ا في دییهالوضع ث وأن

 فىو تملبا بورلعا طقوسعرف بیُ  امیا فن القبائل البدائیة في أفریقیملعدید طقوس تؤدى لدى الك الالت توال ز    

ائل ال كما لدى قبلك على سبیل المثین، وذفالمتو  فاألسالأرواح  تشارةاسب األحیاء م، حیث یقو ألجدادلم ااإلى ع

یسمون قوة و  في بیوتهم، بهافظون تا یحاثیل ألجدادهتمتلك كل عائلة تم لدوغون، ففي ا٥ماليجنوب  في نغو لدو ا

  .٦الموتى إلى تحریر أرواحهدف تالتي وس قطلا عضوب ینابمون لها القر دقیو  "نیما"األجداد باسم 

قبل التاریخ الل عصور ما ن خسااإلن اكانت من بین العبادات التي عرفه فاألسالأرواح ن عبادة إقول یمكن ال

لهیئات آدمیة سابحة في  هحجري الحدیث بوجه خاص، وأنه عبر عنها من خالل رسملبوجه عام، والعصر ا

  .والتقدیس ةبالروحانیبشكل عام واألنوثة، وتوحي  ةر ر الذكو اهمظ نبی اْ نً یاأحاء، تجمع فضلا

  

  

                                                
1 Jiří Svoboda, "Action, Ritual, and Myth in the Rock Art of Egyptian Western Desert", Anthropologie, 
Vol. 47, No. 1/2, (2009): 159; Major R.F. Peel, "Rock-paintings from the Libyan Desert. An Appendix to 
Dr H. A. Winklers's ‘Rock-drawings of Southern Upper Egypt II", Antiquity, Vol.13, Issue 52 (1939): 
fig.7-8. 

  .١٥٦ ،"لكبیرلجلف اا فية لصخریاوش نقوالالرسوم "، سعد مصطفى درویش خالد ٢
   .١٦٩ :لي آزجرالطاسی ضر،لخ و زیدب نب ٣
  .١٩٤ ،"لنقوش واللوحات اللیبیةا اجیو یثولجمالیات وم"ي، دخزعل الماج ٤
 .٥-١ ):٢٠١٤ برتو أك( شربع عالرا ددعل، اتناقار مجلة أفریقیا  ي،ل دولة مالقبائ بئغرا نالدوجون، م ٥
  .١٣٨ :لطاسیلي آزجرالخضر، و زید بن ب ٦
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  میتها العقائدیةوأه زونیةحلال رفةخز ال -٥ 

خالل عصور ما  تلف أعمال الفن الصخريمختي وضحت في دیة الالعقائتها أهمیكان للرمزیة یف ك اْ آنفً ُذكر 

ى جدران اإلنسان علا ي تركهالت الهندسیة فر بعض الزخال المن خ اْ ضً یأ ةلك األهمی، وقد وضحت تل التاریخقب

 تجعلتداخلها بالحلزونیة  فالزخرفة، نیةحلزو  رفخاوز رسوم خطیه  بینما  تنوعتي والتة یه الصخریومأو كهوفه 

یة ونلز رفة الحخز لاأن  وُیعتقد ،يلهدوء العقلوا الداخلي االنسجاممل و التأ في حالة منلیها إیدخل عند النظر رء الم

لفن الصخري واضیع افي م زونیةزخارف حلثر على ما عُ  راً ثیوك، ١وحیةلر للرحلة ا اْ رمزً عد تُ  التياهة تمالأشبه ب

على ُعثر  جنوب الجزائرسط الصحراء و الهقار ففي  بر عنها الفنان بنوع من التجریدیة،ع بمصر وشمال أفریقیا،

نوب ججر وفي وادي  ،)٢٢:شكل(٢یةناو حیلالهیئات او  نیةلحلزو ا رفالزخاالعدید من ت بین جمعصخریة قوش ن

ة نهایبرخ ُیؤ منظر ال كل الحلزوني بوضوح،خذ ذیله الشأسد اتُیبین  على منظرُعثر  اْ ضً أیجر بالجزائر نا التاسیلي

   ٣.العصر الحجري الحدیث

 ،ظرنمالالمصور ب انیو یس الحقدت يمتمثلة ف "طوطمیةال العبادة" دمج بینفكرة العلى األول  المنظردل ربما 

أكد المنظر الثاني على ما ربو  ،الدخول في العالم اآلخرن المعبرة علزونیة الحفة متمثلة في الزخر روحیة ة الداوالعب

داللة ال توضحوهي رموز روحي، الحلزونیة كرمز الزخرفة و  ؛مز طوطميبین األسد كر جمع كرة من خالل النفس الف

 .ظرانمهذا الل ةعقائدیال

 ئر متداخلةواد عبارة عنغائر ني و ز حل شكل علیها ُنقشة منفصل یةر خكتلة صلى ع ثرعرب المغ وبجنفي و 

 اْ ضً أیب المغر ب" تادرت"ة بـ صخریالالمالجئ  في أحدو  ،٤م. مس قلف الخاباأل ُیؤرخ المشهد ،الحز قةیر بطُنفذت 

رة یصقة و مستقیم وطلمركز، وخطا دةمتح واسقأ نم كونون األحمر، تتاللبة لونت ة خطیف هندسیعلى زخار ُعثر 

 ١٠على بعد  على كهف یقعثر عُ  اْ ضً أیغرب بالم Magara Sanarجنوب من ٕالى الو  ،)٢٣: شكل(٥تشبه المتاهة

ات لوح ةتسعب هفالك جدران ُزخرفت ،لرباطوا الساحلبین كم من المحیط األطلسي  ٣٠ون بن سلیماكم شرق  ١٠

ي سأخط ر إلى  اْ ا معً مالصغیرة انض یةنو ل الحلز اشكاأل نهو زوج م اْ وضوحً ثر كألاالشكل  انكو  ،حمراء شاحبة

دیس هذا قان بمثابة مقر لتالكهف ك ، وكأن هذاالكبش وقرني رأس ما مثل ى حدإل رة تبدوصو ل ر لتشكیقصی

العصر ة ایهبن حاتاللو ا تؤرخ تلك م، رب)ب- أ/٢٤:للشكا( رون الحلزونیةبتلك الق طي رمز إلیه فقلذا الحیوان

  ٦.الحدیث ريحجال

القوى الخفیة  تشیر إلىبرموز خطیة ربما ه بودة، وعبر عن معادللعب اقد اتخذ من الكهف مقرً  هنا نان اإلنسأكو 

ي التنیة عن الرحلة الروحاالحلزونیة بالخطوط وربما عبر لى رمز طوطمي متمثل في قرني الكبش، إأو في مخیلته، 

  .المتاهة الخطیةك ت تلبایاغبدخوله في  نیعیشها اإلنسا

                                                
م ن والعلو و ة العمارة والفنمجل، "ارةموالع لداخليم امیالتص في داعيإبكمثیر  هةالمتا"محمد، د یرة سعو علي، أم لمالكعبد ا یدحمعبد المي  ١

  .٢ ):٢٠١٨ ینایر( التاسع دالعد ،نیةاساإلن
2 Christian Dupuy, "Algeria – Tunisia": 170, Fig.11. 
3 David Coulson, & Alec Campbell, "Rock Art of the Tassili n Ajjer": 12. 
4 Tara, The dawn of imagination, rock art in Africa, PDF online, (2005): 9. 
5 Susan Searight, "Sites with Morocco": 8. 
6 Susan Searight, "Sites with Morocco": 2. 
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  جتائنلمة واتلخاا

وس فعلیة، بین ممارسات وطق دةباالعوطرق تتنوع وسائل ، و إلى اإلله تقربن الوع مالعبادة في جوهرها ن -

حركات من  من خالل ما صوره عبادته طرقعن ل اإلنسان األو ر عب وتقدمات نذریة، ولقد الوأعم

صر والشمال مب یةالصخر  مو رسالنقوش والمن ر كثی في كلاء ذقد جو  ،ظیةلفغیر  اتٕاشار و ة جسدی

   .األفریقي

 اْ طبقً  ماائفة أو طموعة ي تقوم بها مجالت المألوفة الدینیة والشعائر وسقطال هي عامة فةبص العبادة -

سوم والنقوش الر  لمن خال لدینیةتلك الشعائر ا ورل ظه، ویمكن رصد أولى مراحاتهالتقالیدها ومعتقد

 بعضبالعبادة من خالل اإلتیان صور  تدحیث تجس ثر الحجري الحدیعصالفي  ماسی الالصخریة 

  .دیستقا سمة العلیه غلب لممارسات والشعائر التيا

د، إال أنها قلمعتاباختالف نوع قبل التاریخ عن العبادة في عصور ما  ليفي العصر الحا العبادة تختلف -

ى سبیل یدي عل؛ فرفع األافهم المغزى منهن مكا یهلخال یة التي منالحركات التعبیر  ضُكنه بعرك في تشت

هي إال رموز  إشارات حركیة، ما نم ى ذلكإل وما معین،شوع وااللتفاف حول رمز خ في ءاالمثال، واالنحن

 لدى حاليلانا یومحتى  اْ بیر عنها متواجدً التعمن صور األول وظل الكثیر  یدة نشأت في ذهن اإلنسانعقل

  .بأفریقیا حالیةلا ةائیدلبا لمن القبائالعدید 

 الرقصو  ديع األیرف(في فلك ل العصر الحجري الحدیث خال نمفردات الشعائر الدینیة لإلنساب تدور أغل -

، )قدیم القرابینس وترتداء األقنعة وأغطیة الرأوا عض الحركات التعبیریةببواإلتیان  دینيالطقسي أو ال

  .اي جوهرهت دینیة فاا ممارسوجمیعه

تقدات واألفكار عالمو المشاعر ف اإلنسان األول،عقل  إلى توغل ةبلجسدیة تعد بمثااات ار شاإلة إن دراس -

هذا النوع بواسطة  إلنسانوالفكري لي االجتماع تواصلالضح تو  بسیطةشارة إ من خالل التعبیر عنهایمكن 

بر عد تا قٕانمو  ،لبشریةار المشاع لتعبیر عناا یمكن ة وحدهتوب، فلیس بالكلمالمكاعل غیر من التف

ش والرسوم الصخریة ومختلف األعمال نقو لذلك من خالل اذلك بوضوح، وقد تبین  عن اْ ضً أیاإلیماءات 

الحجري الحدیث بوجه  بوجه عام، والعصر لتاریخا ل عصور ما قبلي خلفها اإلنسان خاللتالفنیة ا

  .خاص

 يلالى حو إتعود لتي ایة خر صال مش والرسو قو من الن ریقیا عددفأشمال  رى وفيفي الصحراء الكب وجدت -

  .ذاكاة آنصحراء الكبرى كانت تزخر بالحیال نم على أقل تقدیر، دلت على أ.سنة ق ٠٦٥٠

نوع في لاهد هذا ا، وعبرت مشي الصخریةداخل الكهوف والمأو ا لبً غانفذ تُ ملونة اللوحات والرسوم الت كان -

، مما قسیةطلاهد الشعائریة و االمش لىب عغالي الف ركزتو  اتیة متكاملةحیاضیع و یان عن مأغلب األح

ئر التعبد والطقوس عاممارسة شنسب لالمكان األواعتباره كهف یة السدبقاعتقاد اإلنسان آنذاك  على یؤكد

 .طمأنینة وسكینة نیة ملما یوفره في النفس البشر ر ما قبل التاریخ، وذلك صو خالل عالسحریة 

سطح الصخر بالحز والكشط ى لع بلتُنفذ في الغا اوانً لا ملحال ت التي اللوحات الصخریةو  النقوش كانت -

  .دیةة والتجریوع الرمزیلنلى ذلك الب عالخارجیة للصخر، وكان یغ السطحا من أجزاءوازالة 
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، ونیةلكظواهر االطش بیحمیه من و  شروروالى فع عنه األذیدى من إل اجةفي حأنه باألول اإلنسان د كان اعتقا - 

ود لى وجإ دىفاهتالقوى الخفیة، مع  للتواصلوسیلة  جادیإ ىوالعمل علوري طساأل رفكال وراء نشأةهو الدافع 

  .رنه النفع والخیم اْ راجیً  بها إلیه ربقالتي یت، وعرف وسائل التعبد اإلله

نوع من الأس ذلك على ر وكانت الشمس یخ، التار بل منذ عصور ما قالطبیعة ادة قوى عبعرف اإلنسان  -

  .إلنسان األولدة ایقعفي  األهمیة الغب اْ دورً مس شالإذ لعبت  العبادة،

ي، ر والرقص السح ،الدینيبع طاذا الالرقص ین ي الفن الصخري ما بف هرتي ظتلاالرقص  تعددت أنواع -

 سعادإ و  استرضاءلة من وسائل وسی اختالف أنواعه ص بصفة عامة وعلىرقوالرقص الجنائزي، وكان ال

  .الروحیة الصالةنوع من و  ،الروح

الذي یقوم  "الزار" طقسك اْ ، تمامً يوعالالعن دخوله في حالة من  ير حسال صالرق لن خالمان نسإلار عب -

  .لنفسیةُبغیة الحصول على الراحة ابعض البه 

الم لحركات في ثبات للدخول في ععتمد على التأمل وتكرار ایذ إباإلیقاع البطيء،  دینيالرقص ال یتمیز -

الرقص التي اشتهرت ب "ویةالمول" اْ دیدً حفي وتو للنمط الص أقرب كذل في وهو ،طمأنینةعر اإلنسان بالشیُ 

  .ت التعبدیةركاالحو 

روح ، وكان تقدیس تقدیس األسالفعن في مواضیع الفن الصخري حة ت الهیئات اآلدمیة السابعبر  -

  .ن الروحرحلة البحث ع فيألحیاء من خاللها یرتبط الموتى با أحد صور العبادة التي السلف

خالل ة عامة بصف صة، والمتعبدینبصفة خارموز رجال الدین  مأه من أغطیة الرأسو عة قنألانت اك -

 ي أظهرت العدیدصخریة التالنقوش الو  من الرسوم یرالكث ذلك من خالللتاریخ، ووضح بل اور ما قعص

ریة ض سحراأغبطة بتالمر  طمیةلطو ها اتها داللان لا كألقنعة الحیوانیة، التي ربمن الهیئات اآلدمیة ذات ام

  .عالنفالخیر و لب جو  االطمئناند من ورائها صقُ  یةدأو عقائ

 ارتباط عاطفي روحي فيان دخل اإلنسالقدیم، حیث  جريالحالعصر  منذ ینيالدهرت إرهاصات الفكر ظ -

عبر  ة غامضةیاله قدسبخی نسجوى الطبیعة كالشمس والقمر و ومع قنبات وحیوان، من  ةیئفردات البممع 

  .یةلرمز ا مننوع ب عنها

لها خالمن  التي كان یؤدیها والتيات س، وعن الممار ینرجل الدیة عن لنقوش الصخر ام و سو ر عبرت ال -

  .ةالشعائری رقصاتثناء قیامه ببعض الأ روحى عالم اللإمن عالم البشر  یتحول

ء داوأعلى، الیدین أل رفعبین  ماخریة الص قوشوالن التي أظهرتها الرسومة العبادورموز  صورتنوعت  -

 هذه من اْ وكثیرً لصخریة، ي او أملدران الكهوف واأو ترك بصمة الید على ج، يطقسالو قص الدیني ر ال

  .ریختاعصور ما قبل التعبد خالل الرموز  عنمن التعبیر  نوعفي الغالب  تر المشاهد اعتب

 خرفةالز  لهذه الم وذلك ،ة الروحیةادالعب عن ونیةالحلز ة زخرفالبصور ما قبل التاریخ خالل ععبر اإلنسان  -

شكل اخالت تدن بیواضحة  القةهناك ع ا كانربمف ،ةستمراریواالبدیة یرمز لأل یني ودنیويدمغزى  نم

ند ع سيالنفوالصفاء  طمئنانالبا اإلنسانعور وشالبشرى  عة الفكربیطوبین  ،تویةالملطوطه بخ لزونالح

 .إلیهالنظر 
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ألشكالقائمة الصور وا  

 
  )١شكل(

  رالجزائ –یلي سم بتار العظیسیفا لهإ 

Jitka Soukopova, "Tassili paintings": Fig.4. 

 
  )٢ شكل(

  التاسیلي –الطیور  نساء ذوات رؤوس 

  ٦٩لوحة رقم  :الطاسیلي آزجربن بو زید لخضر، 

  )٣ شكل(

األماكن  منطقة جبارین ومنظر یوضح المسیرة نحو الجبال 

  یرةلمستدوس االمقدسة لذوي الرؤ 

  .٣٥رقم  لوحة :رطاسیلي آزجالضر، خزید لبو بن 

 
  )٤ شكل(

دجادو هضبة  –علو رأسه ریش ییدیه، و رجل رافعًا  

  شمال شرق النیجر

Christian Dupuy, "Niger – Mali – Chad", 
2007: 172.  Fig.2. 

 
  )٥ شكل(

كهوف تاسیلي  - غطاء رأس وقناع بهیئة الكبش الجبلي 

  بالجزائر

Jitka Soukopova, "Tassili paintings": Fig.3. 

 
  )٦ شكل(

 حفمت –نخن  – IIنقادة  –الیة صید النعام ص 

  ٥٤٧٦مانشستر تحت رقم 

Winifred M. Crompton, "a carved slate  
palette": Plate VII. 
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  )أ/٧ شكل(

الرأس، محاط بهیئات بشریة أحد الوحوش الغامضة مقطوعة  

  اردي صووا – وحوشال فكه –صغیرة 

Frank Förster, & Marie-Helen Scheid, "Range 
and Categories of Human Representation": 

313, Fig.6. 

  

 
  )ب/٧ شكل(

منظر آخر لمخلوق مقطوع الرأس ذو ثالثة أرجل وذیل  

طویل مرتفع، تحیط به طبعات لألیدي واألقدام 

  وراصوادي  -كهف الوحوش  –وشخصیات سابحه 

Frank Förster, & Marie-Helen Scheid, 
"Range and Categories of Human 

Representation": 314, Fig.7. 

 

 
  )٨ شكل(

  یليمن منطقة سیفار بالتاس بصمة ید

 .٥٨، لوحة ٢٠٢ :الطاسیلي آزجربن بو زید لخضر، 

 
  )٩ شكل(

  سیفار بالتاسیلي -بصمات ذراع وحیوانات بریة  

 .٥٨، لوحة ٢٠٢ :جرز آسیلي طاالر، لخض بن بو زید

  
  )١٠ لشك(

 )١وادي صورة  كهف(منظر یشیر للتعبد  

وش الصخریة في الرسوم والنق"، خالد سعد مصطفى درویش

  .١٣٦شكل  ":بیرالجلف الك

 
  )١١شكل(

  IIكهف وادي صورا  -التهلیل لشروق الشمس 

الرسوم والنقوش الصخریة "خالد سعد مصطفى درویش، 

  .١٤٦ل كش ":ریالكب جلفلفي ا
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  )١٢ شكل(

 - الرأس عدیمة حیوانیة هیئه بجوار ح الشمسوضمنظر ی 

  II صورا وادي كهف

یة في الرسوم والنقوش الصخر "رویش، سعد مصطفى دخالد 

  ١٤شكل  ":الجلف الكبیر

 
  )أ/١٣ شكل(

  عطواني وادي من الراقصة اإللهة یشبه نقش 

 يف ریةخالص رناظمال "أبوبكر، محمد عبد الحي محمد

  ٦٤شكل  ":األسرات لقب ما

 
  )ب/١٣شكل(

  ارة للتعبدرفع الذراعین كإش

 قبل ما في الصخریة رالمناظ "أبوبكر، محمد عبد الحي محمد

  ٦٥ل شك ":األسرات

 
  )١٤شكل(

 -أبیدوس –اناء حجریي –رفع الذراعین كإشارة للتعبد  

  المبكر العصر

Johannes Maringer, "Adorants in 
Prehistoric Art": Fig.2e. 

 

  )١٥ شكل(

 -تالل زمور  -صینمأوى الراق –ت آدمیة راقصة ئاھی 

  المغرب

Susan Searight, "Sites with Morocco": Fig.12. 

 
  )١٦ شكل(

تدرارات األكاكوس  – د أشكال الرقصات السحریةأح  

  جنوب غرب لیبیا

Khalid Adam Ahmeedah, "The rock art 
murals of the Acacus and Alawainat": 
Fig.9. 
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  )١٧ كلش(

على الیسار راقصات " قربالع"الملك  جزء من رأس صولجان 

  رقصة طقسیة ؤدینی

Patricia Spencer, "Dance in Ancient 
Egypt":111. 

 
  )١٨ شكل(

  رقص والمرح في مصر القدیمةاإلله بس إله ال

Patricia Spencer, "Dance in Ancient 
Egypt": 112. 

 
  )١٩ شكل(

  ان من الدینكاا صبیهبرقصة الثور یقوم  

Joan Relke, "The Predynastic Dancing": Fig.5 
 

 
  )أ/٢٠ شكل(

منظر یوضح هیئات آدمیة تؤدي بعض الحركات 

  سباحینكهف ال –شعائریة منها اإلطاحة في الهواء ال

Jiří Svoboda, "Action, Ritual, and Myth": 
Fig.7. 

 

  )ب/٢٠ شكل(

كهف  -یئات اآلدمیةلهاض ظر شعائري أو طقسي لبعمن 

  السباحین

Jiří Svoboda,"Action, Ritual, and Myth": Fig.8. 

  

  )٢١ شكل(

  بالجزائر حاتاونر منطقة -رحلة البحث عن الروح  

یا النقوش واللوحات جمالیات ومیثولوج"خزعل الماجدي، 

  .١٩٤ ":اللیبیة
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)٢٢ شكل(  

 - وانیة حیال رف الحلزونیة واألشكالالزخا نبییجمع ظر نم 

بالجزائر -وسط الهقار   

Christian Dupuy, "Algeria – Tunisia": 170, 
Fig.11. 

 
 

 
)٢٣ شكل(  

تادرت بالمغرب منطقة –زخرفة خطیة باللون األحمر    

Susan Searight, "Sites with Morocco": 
Fig.5. 

 

  )أ/٢٤ شكل(

 ودار لبمدخل كهف ا 

Susan Searight, "Sites with Morocco": Fig.2-3. 
 

 
  )ب/٢٤ شكل(

  ف البارودل كهمنظر قرون الكبش المصورة داخ 

Susan Searight, "Sites with Morocco": 
Fig.2-3. 
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uktūbar, (2014). 
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- Raḍīah abu ‘ijīlah abin khalifah, usūl al-fikr al-dinī al-libī fī ‘uṣūr ma Qbil al-tarikh, 
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‘ulūm, al-insanyah wa al-ajtimā‘iyah, Jāmi‘at mintūrī, Qsinṭinah, 2010). 
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