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  موجز عالنإ

ة منشأة طقسيّ  ،جنوب شرقالبادية األردنية  فيمنطقة نائية  فيمشترك من علماء اآلثار  فرنسيّ  -ردنيّ أ فريق علميّ  اكتشف
العمالقة (مصائد  الحجرية المصائد تستخدمُ  ،لعصر الحجري الحديثل تعود ،للغزالن فريدة مخصصة للصيد الجماعيّ 

  أقدم المباني الضخمة في جميع أنحاء العالم.هذه المصائد  وتعدّ ة الصحراوية)، الطائرات الورقيّ 
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مشترك، اكتشافًا كبيًرا خالل موسمه  فرنسيّ  أردنيّ  علميّ  مشروع، وهو يّ األثر ةالشرقيّ  حقق مشروع البادية الجنوبية
 عدد من النتائج المهمة التي تمّ ل تتويجايأتي هذا االكتشاف و ،2021ة لألردن في أكتوبر ة الشرقيّ الجنوبيّ  باديةاألخير في ال

اكتشاف غير ببلغ ذروته  وقد ،المدى طويلة زمنية مدد خالل نفّذ الذي ،الحصول عليها خالل المواسم األخيرة من المشروع
  .مسبوق

 . االكتشاف خلفية

 ولىاأل للمرة ةالشرقيّ  ةفي مشروع البادية الجنوبيّ  التي تعود الى العصر الحجري الحديث الجماعي الصيد مصائد اكتشفت
 ة،الخشابيّ الشرق من قاع الجفر في منطقة جبال  لىإ ةالشرقيّ  ةالجنوبيّ  ةردنيّ األ البادية من نائية منطقة في 2013 عام

على نطاق واسع عبر مناطق  المبانيتنتشر هذه و)، ة الصحراويةالطائرات الورقيّ (باسم  الحجرية المصائد هذه وتعرف
(بشكل رئيسي من وسط المملكة العربية السعودية، عبر األردن وسوريا  جفافا كثرالشرق األوسط وجنوب غرب آسيا األ

اتجهت نحو  كلماتتكون من جدارين طويلين أو أكثر يتقاربان  المذهلة المصائد وهذه ،وأرمينيا وتركيا وحتى كازاخستان
دة كيلومترات، ويتم تنظيمها ، ويمكن أن يصل طول هذه الهياكل الضخمة إلى عالمصيدة نهاية في الكبيرة الغرفة وأالسياج 

معظم األبحاث الحديثة   بينماة. صيد الطرائد البريّ  فرص، مما يزيد من انقطاع دونأحيانًا في سالسل من الهياكل المتجاورة 
  ةالشرقيّ  ةالجنوبيّ  البادية مشروع نإ الإ الثالث قبل الميالد، األلفحول هذه الهياكل تميل إلى نسبتها إلى األلف الرابع و

 العصر( قبل الميالد 7000الحديث  العصر الحجريّ  فترة تحديدا ،ذلك من بكرأ وقتالمصائد الى  هذهتأريخ  من نتمكّ 
 مما أدى إلى إرجاع أصل ،)OSLوالتهيج الضوئي  14باستخدام تقنيات الكربون  ،ب الفترة الفخار قبل ما الحديث الحجري

ة هي في الواقع أقدم ابيّ في جبال الخش الحجرية مصائدالو ،الظاهرة إلى وقت أبكر بكثير مما كان عليه في السابق هذه
فهمنا للتطورات في  اً كبير اً دور النتائج هذه ولعبت ،ة الضخمة المعروفة حتى اآلن في جميع أنحاء العالمالهياكل البشريّ 

معقدة للغاية، غير متوقعة في مثل هذا اإلطار  على ظهور استراتيجيات صيد جماعيّ ها تشهد ة في هذه المناطق، ألنّ البشريّ 
ً  الزمنيّ  ً  المبكر وتتطلب تنظيما ة بما يتجاوز أغراض على استغالل الموارد الحيوانيّ  تدلّ و ،ةللمجموعات البشريّ  تعاونيا

 ة في المناطق المجاورة.التبادل مع المجموعات البشريّ  وهذا يعني الكفاف،

اكتشاف  في تتمثل ةالشرقيّ  ةلمشروع البادية الجنوبيّ  الميدانيّ السنوات األخيرة من البحث  فيلكن النتيجة األكثر أهمية 
التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالصيادين الذين و، ألول مرة على اإلطالق في الشرق األوسط، الصيادين مخيماتمواقع 

تؤكدها مجموعة من األدلة (قرب  الحجرية مصائدالب المخيماتعالقة  في حين أنّ . في البادية الحجرية مصائداليستخدمون 
، والتأريخ المعاصر لكال النوعين من المواقع، وبقايا المواد بما في ذلك الكميات الحجرية مصائدال من خيماتمواقع الم

 المخيمات هذه في التنقيب لنا ويقدم)، الجماعيّ لصيد باالضخمة من عظام الغزالن الناتجة عن أنشطة المعالجة ذات الصلة 
ة للمجموعات البشرية المشاركة ة والثقافيّ ة والتكنولوجيّ ة واالقتصاديّ ة االجتماعيّ حول الخلفيّ  مسبوقة وغير مهمة معلومات

 مادة الحفريات خاللفيها  اكتشف ةسكنيّ  كوحدات ةدائريّ  شبهخ اكوأ من المخيمات هذه وتتألف ،في استراتيجيات الصيد هذه
 كيانٌ  اهعلى أنّ  المخيماتأدى بالفريق إلى تعريف هذا وهذا  ،ومتميزة جديدة ةصوانيّ  صناعة تشملومتنوعة  ةنيّ غ ةحضاريّ 

مجتمعات كانت  ذاته الوقت فيو ،ة)ة المحليّ " (في إشارة إلى أحد األسماء الجغرافيّ ةالغساني الثقافة" يمحدد سم ثقافيٌّ 
 هذهيبدو واضًحا من وفي الزراعة والرعي،  تعمل"الهالل الخصيب"  منالقرويين المستقرة في المناطق المجاورة 

كانت و ة،الحجريّ للغزالن باستخدام المصائد  الجماعيّ  بالصيد" كانوا صيادين متخصصين نيين"الغسا أنّ  االكتشافات
  .النائيةة في هذه المناطق ة وحتى الرمزيّ ة واالقتصاديّ المصائد في قلب حياتهم الثقافيّ 

 

  "الغسانية ثقافةلل" التابعين النغزلالجماعي ل الصيد لصيادي امن نوعه ةفريد ةطقسيّ  منشأةاكتشاف كبير ل

في حالة حفظ  ةمعقد ةطقسيّ  منشأة، اكتشف علماء اآلثار ةالشرقيّ  ةالجنوبيّ  البادية مشروع من 2021خالل موسم 
للعصر الحجري الحديث  خترّ أالتي  ةالحجريّ  للمصائد رةاصمع المنشأة وهذه ،الصيادين مخيماتة، داخل أحد استثنائيّ 

 .م.ق 7000 لياحو

 لمصيدة رسمايحمل ومتًرا)  1،12مة بشرية، أطولها (بارتفاع منصوبين يحويان تمثيالت مجسّ  حجرين من المنشأة تتكون
 خلفو ،بتفاصيل منحوتة بدقة نسانإ سأر سم) شكل 70الثاني (ارتفاعه يعرض الحجر و بشري، بوجهممزوجة  حجرية

ترتيب العديد منها بعناية  ة، تمّ بحريّ  متحجرة 149 من لفأتت اللقى وهذه يّة،ثراأل قىاللُ  من الكثيراكتشاف  الحجرين تمّ  هذين
 ً ة، باإلضافة ة غير العاديّ واتباع اتجاه معين، إلى جانب مجموعة متنوعة من األحجار ذات األشكال الطبيعيّ  ووضعها عموديا

ترتيب جميع  وتمّ  ،ةاالستثنائيّ  ةالصوانيّ  دواتاألة والحيوانيّ  الدمىغير الشائعة، بما في ذلك  عةالمصنّ  دواتاألإلى عدد من 
"طائرة  لمصيدة رمصغّ  مع موقد مرافق له داخل نموذج معماريّ  حجريّ  طقسيّ  مذبح لىإ ضافةباإل ةثريّ األ قىهذه اللُ 
الوحيد من نوعه المعروف حتى اآلن في جميع أنحاء العالم في  هذا هو النموذج المعماريّ و ،المخيم موقع وسط نيبُ " ورقية



ريخه أد يعود تمعقّ  ترتيب طقسيّ  لىه يشكل شهادة فريدة عألنّ  ؛هذا االكتشاف غير مسبوق ،الحديث سياق العصر الحجريّ 
التمثال  ويعدّ  ة،لهذه الممارسات الطقسيّ  فريداً  مثاالً  المنشأة هذهكل عنصر داخل  لويشكّ  ،الحديث إلى العصر الحجريّ 

 الشرق في يثدالح الحجري العصر سياق في النادرة مثلةاأل من ةوالمصيد البشريّ  الشكل تحمل التي ةواللوحة الحجريّ 
ة في لبعض أقدم التعبيرات الفنيّ  اً مثاًال نادر الحديثة االكتشافات هذه وتقدم كما ،ينالمميز والمحتوى الحجم ناحية من دنىاأل

 للمتحجراتبما في ذلك االستخدام غير المتوقع  للمنشأة ةلطبيعة الطقسيّ مقنعا ل مثاالً  ثريةاأل اللقى هذه لوتشكّ  ،الشرق األوسط
 به إلى أنّ  انيشير المذبح والموقد المرتبطو ،الحديث خالل العصر الحجريّ  والروحيّ  العالم الرمزيّ ة في ة الطبيعيّ البحريّ 
 ً كما يتضح من الرسم على أحد  الحجرية مصائدال دالالت من ويظهر ،في عملية الطقوس مقدّ يمن القرابين يجب أن  نوعا

الحجرية  مصائدال باستخدام الصيد الجماعيّ  إلى أنّ  ةالطقسيّ  أةالمنشاألبعاد في  ثالثيّ  اللوحات وحتى في النموذج المعماريّ 
سة الستدعاء قوى ة المقدسة وأداء الطقوس مكرّ من المرجح أن تكون الرمزيّ و ،ةة المعنيّ األنشطة الطقسيّ  عمقكان في 

التركيب المكتشف  فإنّ  ،في هذا الصددو ،صيدها المراد طرائدخارقة للطبيعة من أجل عمليات صيد ناجحة ووفرة من ال
ً  ليس فريداً  بالكامل على الرمزية  جديداً  ه يلقي ضوءاً بسبب حقيقة أنّ  فقط بسبب حالة حفظه االستثنائية، ولكن أيضا

 مصائدالللغزالن باستخدام  الجماعيّ  الصيد في المتخصصين الصيادين لهؤالء ةالروحيّ  وكذلك الثقافة ،والتعبير الفنيّ 
  .وغير المعروفين لغاية اآلن الحديث الحجريّ  العصر في الحجرية
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