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 د. نضال محمود حاج درويش

                                                       (النيوليت) ما قبل الفخارالحجري الحديث عصر ال لواحوأ تماثيل

 ق.م( 6800-10200) بالد الرافدين العليافي 

الرافدين العليا في التماثيل واأللواح في منطقة بالد  دراسةهذا البحث كما هو واضح من العنوان  يتناول

سورية مروراً بالبليخ في الفرات أعالي العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار, تمتد هذه المنطقة من 

  .)انظر الخريطة( ومنطقة الخابور حتى المنطقة الوسطى من نهر دجلة

لية التحول من البحث في تناوله لفن حقبة هامة من تاريخ البشرية, الحقبة التي شهدت عمهذا تكمن أهمية 

الصيد وجمع القوت إلى االستقرار ونشوء القرى الزراعية األولى وما ارتبط بذلك من تحوالت من الناحية 

هي مهد لعملية بالد الرافدين العليا نطقة مالفكرية واالقتصادية واالجتماعية, ويعتقد أغلب الباحثين بأن 

التحول تلك
1

هامة في تلك المنطقة, حيث تم الكشف عن تماثيل ؤكده االكتشافات االثرية الت, وهو أمر 

تصور البشر واآللهة والحيونات وكائنات  يم من نوعها في الشرق القديم, وهوألواح تعتبر حتى اآلن األقد

, تعبر بكل تأكيد عن أفكار ومعتقدات مبدعيها, والتي ما تزال غامضة لنا في أغلب مركبةاسطورية 

ا يتم بداعات الفنية, وكل مذلك العصر تفسر لنا مغزى هذه اال ثائق كتابية منجوانبها, نظراً لفقدان أية و

 ت.فنية ال يخرج عن سياق األحتماالبداعات الطرحه من آراء بخصوص هذه اال

 Göbekliأغلبية القطع التي تمت دراستها هي من مواقع كردستان تركية القريبة من أورفا )كبكلي تبه  

Tepe ونيفالي جوري Nivali Çori ,) 

ً من خالل عمليات المسح األثري  في سفر تبه) في المناطق القريبة من مدينة أورفا ولكن يبدو واضحا

إلى العصر الحجري  بأن تلك المنطقة تخبئ في باطنها الكثير من اآلثار العائدة (وكاراهان وهمزان تبه

تقل أهمية عن كبكلي تبه ونيفالي بأن هناك مواقع ال الحديث, وقد تظهر لنا التنقيبات في المستقبل 

عدة تماثيل لنسور من موقع نمريك على نهر دجلة بكردستان العراق  . إضافة إلى ذلك عثر علىجوري

عثر على  سوريةوفي منطقة الفرات ب وتمثالين من موقع تل فخيرية في رأس العين بكوردستان سورية,

لدينا فقط ثالثة تماثيل من موقع جعدة المغارة )حمر ثالثة تماثيل من موقع الجرف األقطع فنية تشمل عدة 

 يل.من تل عابر ولوحين من تل كرام والمريبط وتل شيخ حسن ولوح

والبحث هو عبارة عن دراسة فنية مقارنة مع محاولة دراسة المعتقدات الدينية التي كانت تقف خلف تنفيذ 

 تلك األعمال الفنية.

 

                                                           
1 Hauptmann/Özdoǧan 2007, 32; Schmidt/Terberger 2011, 32; Schmidt 2013, 145. 
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 خارطة مناطق بالد الرافدين العليا :Aالشكل                                          

 

 لتماثيلا

 من كبكلي تبه لتماثيل التي تم اكتشافها في كلإذا استثنينا ا -تعتبر التماثيل المكتشفة حتى اآلن

(Göbekli Tepe) (15 كم جنوب شرق أورفا ) ونيفالي جوري (Nivali Çori) )شمال كبكلي تبه( 

لكن ما في عموم مناطق الشرق القديم, إنمناطق بالد الرافدين العليا فقط ,فقط في  ليس تعتبر قليلةً  -

هذه المنطقة تحوي في باطنها الكثير بأن هرت ظأأعمال المسح األثري في بعض مناطق كردستان تركية 

العصر أن عملية التحول إلى القائلة بفرضية ال يدعم الذي , األمر)انظر في األسفل( الكنوز األثريةمن 

  قد بدأت فعالً من تلك المنطقة. الحجري الحديث

 (Kilisik)أورفا وكيليسيك  من مدينتي ( ,اكتشفا صدفة في كل2-1لين )الشكل بوصف تمثابدأ البحث  

لهذين التمثالين من أهمية كبيرة في فهم , وذلك لما كم شمال نيفالي جوري( 85بالقرب من آديمان )

 .ونيفالي جوري  كبكلي تبهمن  تشفت في كلالتي اكتماثيل المغزى بعض 
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 أ1الشكل 

 
 ب1الشكل 

 
 ج1الشكل 

    
 2الشكل 

الجزء السفلي و,من الحجر الكلسي  وهو, 1956في عام  صدفة (ج-أ 1) كيلسيكتمثال على حيث عثر 

 الحال كانكما  - الفترة الزمنية التي ينتمي إليها التمثالولم يتم التأكد من  ,2سم( 80)ارتفاع منه مكسور 

 .من كبكلي تبه ونيفالي جوري ائلة في كل بعد االكتشافات الهإال -بالنسبة لتمثال أورفا 

. لوجهلم تصور بقية مالمح او , طويلاألنف و ,Tدعمورجل يبدو في هيئته على شكل ل هو التمثالهذا  

 يدياألبينما صورت  ,على الجانب العريض للعمودصور  ,حيثتحت الرأس مباشرة  أتي الكتفيثم 

 و ,بنتوء يمثل رأس شخص صغير تحيط في الواجهة, وهي وللعمود بحيث تبدعلى الجانب الضيق 

)قارن مع التمثال  ظهر يداه متالمستان لبعضهما البعض أسفل الجسدجداً بحيث ت ينتطويل ينيتميز بذراع

ثقب  وأسفلهما يوجد, (جوري من نيفالي 15والعمودين في الشكل  من كبكلي تبه T 46 والعمود  21

 . لتثبيت التمثال في مكان ما الثقب ربما استخدمف  ,الرحم أو الفرج في مكان

ريق الثقب الذي يشير يمثل هذا الشخص الصغير الجنين في بطن أمه والذي سيخرج إلى الكون عن ط قد

اً أو أن الثقب كان مكان ة,إلى أمر يتعلق بالخصوبة البشري يشير ن التمثالأفمن المحتمل بإلى الفرج, 

يضع كان ن الشخص الصغير ربما , وبذلك فإقدومن ثم ف عن الجسد ذكري تم صنعه بشكل مستقل لعضو

كبكلي تبه وسفر تبه من  كلحيث عثر في  (,2 يده على القضيب كما هو الحال لدى تمثال أورفا )الشكل

في األعلى وأمرأة في  التمثال رجالً  اهذ يصور قدو, على تماثيل للعضو الذكري)بالقرب من اورفا(

التي صممت على و, وغيرها من البلدان في أمريكا الشمالية الشعوب البدائية 3, مثله مثل طواطماألسفل

                                                           
2 Verhoeven 2001, 8-9. 

سم يان أو النبات, وهذا االسم لفصيلة من الحيوان في أغلب األحا نفسه د من أبنائها, وهو في الوقترسم العشيرة التي يتكنى بها كل فاالطوطم هو  3

الحمر,  حدى لغات الهنودإلعشيرة, ومصطلح الطوطم مأخوذ من نه طوطم اإ ال من قريب وال من بعيد,تشاركهم فيه مجموعة أخرى وقف عليهم ال 

 .182-179, 2002شارة أو شعار ذو بعد روحي وديني, انظر: السواح إهو  فحسب بل اً سماال يشكل الطوطم للجماعة و
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نيفالي  لتماثيل, وهو أمر مألوف بالنسبة أو أشخاص وحيوانات شكل عواميد مؤلفة من عدة أشخاص

 أيضاً كما سنرى في األسفل.  تبه وكبكلي

4 قداعت
Hauptmann واستناداً إلى هذا الرأي يرى مبنى ديني من أثاث اً جزء كان تمثال كيلسيك بأن ,

Verhoeven كإشارة إلى ضمن البناء ثناء القيام بالطقوس الدينيةأ أداة في الثقب وضع تم قد بأنه ربما 

لمسألة  تكان, حيث هام له عالقة بطقوس الخصوبة استخدم كرمز قدوأن التمثال عضو الذكري, ال

 .5ق.م( 6800-8700) ما قبل الفخار ب الحجري الحديثعصر الطقوس الخصوبة أهمية هامة في 

والذي  -من كبكلي تبه )انظر في األسفل( 21بأن التصاوير الموجودة على التمثال  Eilenstein6يرى 

ً صف تصور -مثال كليسيك في تفاصيل كثيرةيشبه ت  وفه, هماالتصال ب الذين يمكن 7من أجداد الشامان ا

أثناء أعمال البناء ضمن المدينة القديمة في  عثر عليهفقد  (2 )الشكلأما تمثال أورفا  يمدهم بالقوة.

ً إلىتاالسبعيني من  كل استناداً إلى المقارنة مع تماثيلوه ,ترميمتم وقد أربعة أجزاء  , وكان محطما

 .األلف التاسع قبل الميالد منتصف فييتم تأريخ التمثال كبكلي تبه ونيفالي جوري 

ر نادر أم وهذا( 8سم 193يتميز بالضخامة )ارتفاعه وقوف, ة الوضعيفي  شخص عارل يعودالتمثال  هذا

بغض -قارنة مع جسمه النحيف الذي صوركبيراً بالم يظهر الشخص رأسف, ربالنسبة لتماثيل ذلك العص

ً ووجه عة,شكل قب , وله وهو أصلع على شكل عمود,-عن األيدي النظر ً دائري ا  كبيرف األنف  , أما ا

بحجر األوبسيديان  مطعمةفي السابق  تكان من المرجح أنها ,صغيرة على شكل حفرة دائرية  عيونالو,

فوق صدر يوجد و ,أما المالمح األخرى للوجه مثل الفم والحواجب فهي غير موجودة شيء آخر,بأو 

 قالدة مزدوجة في الرقبةإلى  يشيران في الغالبوهما , V حرف الشخص رباطين متوازيين على شكل

 ,الذكري العضوب انا تمسكموكأنه انما يداه فتظهرأ,ذراع الشخص طويلة وغير واقعية في حين أن,

وهو  بدالً من األرجل, على شكل عمود من الجسدالسفلي الجزء صور و, 62و 25و 9كما في الشكل ,

  .(23-22متحف غازي عنتاب )الشكل أمر سنالحظه لدى تمثال من كبكلي وآخر من 

 إنالشامان, أي أن تمثال أورفا في الغالب يمثل شامان ,و بأن الرباط يرمز إلى Eilenstein9يرى و

لها عالقة  بطقوس سحرية يقوم ,مساكه بعضوه الذكريومن خالل إ,الشامان هنا  إنصح قول الباحث ف

  حدى واجباته.بالخصوبة التي هي من إ

                                                           
4 Hauptmann 2000, 5-9. 

5 Verhoeven 2001, 9. 
6 Eilenstein 2009, 160-162. 

يرة والسحر الشامان هو الصياد الساحر الذي يقوم بالتوسط بين عالم الناس وعالم األقداس, وهو يدافع عن قبيلته ضد األمراض واألرواح الشر 7

 .35, 2002األسود وينمي بينهم الحياة السليمة والصحة والخصب, السواح 

8 Hansen 2007,194. 

9 Eilenstein 2009, 33. 



 

5 

 

تحت  نيفالي جوريتنقيبات األلمانية في خالل الومن 
تم الكشف عن بناء مبني من  Hauptmannإشراف 
 له تقريباً شكل مربع  , يتألف من غرفة واحدة فقط الحجر

البناء الحجري ″سم أطلق عليه ا (A 2)الشكل 
″Terrazzogebäude II,كان قيد  البناء هذا

لى عود إي حيث ,فترات زمنية االستخدام على مدى ثالث
ما  الحجري الحديثعصر المن  مبكرةالفترة الوسطى وال

 يبدو على ماق.م(, و 7900 -8500) ب قبل الفخار
ً وإنما استخدم من قبل جميع  فإنه لم يكن منزالً خاصا

ا البناء هذ ضمنو ,10سكان المستوطنة ألغراض العبادة
 تنتمي إلى قد لتماثيل حجرية والتي طع  ق تم اكتشاف عشر

ولها  , بعضها ضخمة  اء أقدم في الموقع نفسهمحتويات بن
 واقعي وهو أمر لم يظهر حتى اآلن في أي موقع  حجم  

 
 A 2الشكل 

 من العصر الحجري الحديث.آخر 

 ,للضرر كانت قد تعرضتفالقطع التي تم اكتشافها أما 

كانت من جدار طاولة  منها ضمن ستة قطع وجدتحيث 

المرحلة الثانية من  العائد إلى ″البناء الحجري″منشآت 

 طبقةأربع قطع أخرى ضمن اكتشاف تم زمن البناء, و

, وهناك قطعة نفسه البناء ( من III)المرحلة المتأخرة 

 . 11ضمن جدار أحد المنازل كانت موجودة (4 )الشكل

أربع قطع من التي تم اكتشافها في بناء تركيب أمكن وقد 

من حيث المرحلة الوسطى وهي فريدة من نوعها 

 بعض  ,الحجري الحديثالضخامة بالنسبة لتماثيل العصر 
                       

 ب3الشكل            أ3الشكل 

 فوق بعض. دةموجو مكونة من عدة تماثيل  أعمدة على شكل  على ما يبدو تم تصميمها قد هذه التماثيل

يالمس  مرأتيناعلى رأس  وقوفوهو في حالة ( ب-أ3 )الشكلطائر رأسه مفقود ل هوأحد هذه التماثيل 

بأن  Eilenstein12 يرى تشبه وضعية المرأة في حالة الوالدة. ووضعيتهماظهريهما بعضهما البعض 

 الجزء السفليواألموات ,و الحجري إلى عالم األحياءمرأتين ترمزان حسب معتقدات العصر هاتين اال

                                                           
10 Hauptmann/Özdoǧan 2007, 32; Aurenche 2007, 60-65; Müller-Neuhof  2006, 37. 

 .″Terrzzogebäude″م جنوب شرق البناء الحجري70يقع المنزل على بعد  11

12 Eilenstein 2009, 282. 
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 4كل الش        

الصعب يجعل من  , األمر الذيالتمثال مفقود من

وقياسه, ولكن على ما شكل التمثال من األسفل معرفة 

ن هذا التمثال كان يشكل مع تماثيل أخرى إيبدو ف

على غرار معين,  من عمود يوضع في مكان   اً أجزاء

وقد  .الشماليةطواطم الشعوب البدائية في أمريكا 

صورت أجنحة الطائر على شكل خطوط متوازية, أما 

هما الطويل على شكل يشعرو بديف مرأتينالابالنسبة إلى 

ويظهر وجه التمثال المحفوظ  ,شبكة تصل إلى الظهر

وهذه  ,وصورت عيونه على شكل حفرة, مدور   بشكل  

 5الشكل                  وهي  ,الحجري الحديث عصرالعامة لدى تماثيل سمة 

ً  4 الشكل تبدو في مظهرها العام كعيون الطيور. مثل على ي من عمود اً زءج على األرجحكان أيضا

 خطوطشكل صور شعر المرأة على و ,من العمود العلويباألصل الجزء  كان , ربمامرأةااألغلب رأس 

فيه  مدور تبدوبشكل  تالف في بعض أجزائهال شكل الوجهبينما عن الجبين بواسطة خط,  اتم فصله

المرأة طائر  يوجد فوق رأس Hauptmann13 حسب وصفوب الوجنة ومنطقة الرموش واضحة,

المشهد هنا ولكن  (,من كبكلي تبه 43 )قارن مع 14,رأسه مفقود وقد غرس كلتا مخلبيه في وجنتي المرأة

أن رأس المرأة ال يمثل ب لذي يوضحلجزء من التمثال, األمر اهذا ا الموجود في لتلفلنظراً  واضح  غير 

 .15ل من عدة تماثيلعمود شكمن  اً يمثل على األغلب عنصر ,بل من تمثال وحيد اً جزء

تمثل كائنات  على أنها Hauptman 16ثرييفالي تم وصفها من قبل المنقب األهناك ثالثة قطع من نو 

البناء ″رماد الطبقة الحديثة من  ( ضمن5 يل )الشكلثاتمأحد تلك المن  ء العلويوجد الجز حيثمركبة:

تكور حول الرقبة وجد ي, وةمكسورلها فكذراع الس والرأ وكذلك من التمثال سفليالجزء ال أما,″الحجري

ً مع منقار طائر,  يظهر فيبدو على شكل نتوء بارز األنفإلى قالدة, أما األغلب يشير على  تشابها

له شكل مخروطي يضيق فالجزء المحفوظ من الجسد  أما,صغير صورت عيون التمثال على شكل ثقبو

ذلك بداية الذراع أقرب إلى طائر أكثر من بأن أنف التمثال وك Hauptmann 17يعتقدباتجاه األسفل,و

ً من إنسان وطائر, ولكن يصعب تأكيد  أن يكون إلنسان, لذلك فهو يرى بأن التمثال يصور كائناً مركبا

الكثير من التماثيل البشرية التي تعود إلى أوقات أحدث بكثير صورت رؤوسها البشرية  هذا الرأي, ألن

                                                           
13 Hauptmann/Schmidt 2007, 68. 

14 Hauptmann/Schmidt 2007, 68. 

15 Hauptmann /Schmidt 2007, 67-68. 

16 Hauptmann/Schmidt 2007, 69. 

17 Hauptmann/Schmidt 2007, 69. 



 

7 

 

ً كبيراً مع هذا تجزاء من تمثال من كبكلي تبه وجد أتو ,18بشكل أقرب إلى رأس طائر ظهر تشابها

 .19التمثال

صف أنف قد وه العلوي فقط, وفي جزء( فهو محفوظ  6 الثاني )الشكل أما التمثال 

ووصف الجسد أيضاً على  ,على أنه منقار صغير   Hauptmann 20التمثال من قبل 

لكن يبدو  من الجسد. في الجزء األمامي أنه لطائر صورت أجنحته بشكل منفصل  

ً ضعف ريظهو التمثال عموماً على شكل إنسان د إلى أن في تقنية الصنع وهذا ربما يعو ا

كانت تتم بواسطة أدوات حجرية, حيث أن  دائيالب الطورفي صناعة التماثيل البشرية 

ً رأس التمثال أصلعيبدو اإلنسان لم يكن قد دخل بعد في طور التعدين.  أسفل وفي , ا

ر الشفة, أما العيون والوجه فقد إظهاصغير دون  صور الفم بشكل   مباشرةً األنف 

 , ويقف الرأس مباشرة فوق على طرفي األنف, وال وجود لألذنين ميقبشكل ع صورا
                                                     

 6الشكل 

               
 7الشكل 

                                          
 10الشكل 

                             11الشكل 

بشكل أسطواني, أي ال وجود الجسد, الذي صور 

صور  طائرفهو ل (7 للرقبة. أما التمثال الثالث )الشكل

وله وجه إنسان يدل عليه الفم  ,منقاره بشكل قصير

والقدم  يوجد تلف في القسم األمامي للجسدو ,الكبير

من التماثيل الملفتة للنظر من   .21المنقاروكذلك رأس 

( أكبر من 8 نيفالي جوري هو رأس إنسان )الشكل

ضمن الجدار الخلفي  , تم اكتشافهالحجم الطبيعي

, لبناء الحجري في مرحلته الحديثةا ضمنلمحراب 

صور وموجهاً نحو الداخل,  وجه التمثال محطم وكانف

, ظفيرة على هيئة على رأس التمثال من الخلف أفعى

بأن هذا الرأس Haas  يعتقدو ,الوجه نحورأسه متجه 

 .22جدادعالقة بطقوس عبادة الجماجم أو األيكون له  قد

ينتمي إلى نموذج من التماثيل التي ف 9 أما الشكل 

 وجدت منها في  , حيثألسلوبصممت بنفس الشكل وا

                             
 8الشكل 

                                 
 9الشكل 

                                                           
 Strommenger 1964, Nr. 46, 65قارن على سبيل المثال مع:    18

19 Hauptmann/Schmidt 2007, 70. 

20 Hauptmann/Schmidt 2007, 289 Nr. 97. 

21 Hauptmann /Schmidt 2007, 69. 

22 Haas 1994, 48. 
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ً 62هان )الشكل ا( وكر25-24من كبكلي تبه )الشكل  كل ً وهي تصور رأس, ( أيضا ً بشري ا جسد فوق  ا

 صور أسفل الرأس مباشرة قضيب بشكل عموديو قصير جداً بدون أي تصوير لأليدي أو األرجل,

 ن هذا التمثال خصص إلبراز القضيب.وكأ ويغطي كامل منطقة البطن,

جداد الذين لهم عالقة بيعية كالعفاريت أو اآللهة أو األماثيل تصور بالتأكيد قوى فوق طهذه الت 

, لكن زود الرأس هنا بأذان 6رأس التمثال يظهر تشابهاً كبيراً مع رأس التمثال في الشكل فبالخصوبة, 

ربما  ,على شكل شبكة لوزية الشكل أما الجمجمة فقد زينت ,وصورت العيون على شكل حفرة صغيرة

 تشير إلى الشعر.

تم العثور في نيفالي جوري على رؤوس بشرية صغيرة جداً  فقد إضافة إلى التماثيل التي تم ذكرها 

 (. 10 سم(, صورت بعضها بشكل واقعي )الشكل 4-6)تراوحت قياساتها بين بين 

وهي مكسورة في  ,(13-11 والبعض اآلخر تنقصها الواقعية )الشكل

فقدت  من تماثيل اً ا ربما كانت تشكل أجزاءمنطقة الرقبة أي أنه

يظهر الرأس كسراً في منطقة الرقبة,  (10الشكل  )فيف أجسادها,

في الرؤوس تبدو ومتناسق. صورت جميع مالح الوجه بشكل واقعي و

يظهر كسراً  (11الشكل ) حيث أنعلى شكل أقنعة,  ( 13-11الشكل )

ً الرأس عيونيظهر وفي منطقة الرقبة,  ل حفرة شبه دائرية على شك ا

ً وأنف ً مسطحة وفم ا الرأس عموماً تشابهاً يظهر وعلى شكل حفرة,  اً كبير ا

يثير  ( والتي صورت بشكل14الشكل )كبيراً مع رؤوس األشخاص في 

صورت وعلى شكل قناع,  (12الشكل )في يبدو الرأس  حيث الفزع,

 ل شابهوشكلت العيون الكبيرة بشكل م ,دائري الجمجمة مع الوجه بشكل  

ويبدو األنف  أما الحفرة التي تشير إلى الفم فتبدو صغيرة ,11لشكل ا

ً و مسطحاً, تشابهاً كبيراً مع رأس تم اكتشافه في  فإن الرأس يظهر عموما

( وهو من العصر الحجري الحديث ما 70موقع الجرف األحمر )الشكل 

 .ق.م( 8700-10200) قبل الفخار أ

                                                        
 12الشكل 

                                                
 13الشكل 

زء السفلي من األنف والذقن الجنجد بأن  13في الشكل 

مغطى الذقن مع كامل الوجه , ولكن يبدو واضحاً بأن مكسور  

وخلف الرأس توجد حسب  ,بخطوط أفقية متوازية

Hauptmann23  تشير إلى خيط  التكورات التي قدبعض

رأس الشخص وهو على شكل رأس  لتثبيت القناع على

إضافة إلى التماثيل الكبيرة ورؤوس التماثيل الصغيرة  طائر,

                               من  ةمصنوععلى قطعة من صحن التي تم وصفها عثر
 14الشكل 

(, صور 14 )الشكل نيفالي جوري لطبقة الرابعة( فيا 2)المنزل ,الحجر الكلسي ضمن أحد المنازل 

ة أياديهم مرفوعف ,رقصال في حالةاألشخاص وكأنهم  يبدوو نحت ناتئ, على شكل عدة أشخاصعليها 
                                                           

23 Hauptmann/Schmidt 2007, 130. 
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 إضافة إلى,طويلة جداً واأليدي  ,منتفخالبطن ف ,بشكل بعيد عن الواقعية ؤهمإلى األعلى وصورت أعضا

وجد آثار تدل على إضافة إلى هؤالء األشخاص ت, سلحفاةالو كيبد والذي واقف في الوسط شخص وجود

 وجود أشخاص آخرين ضمن المشهد.

نه رقص شخصين مع أعلى  Haas25وHauptmann /Schmidt 24تم وصف المشهد من قبل وقد

 بالشامان الذي ينتمي إلى مجتمعن للمشهد عالقة بأ  Hauptmann/Schmidtيرى حيث,سلحفاة

يستطيع االتصال مع عالم آخر,  فإنه نشوة وعن طريق التحول إلى حيوانفي حالة ال 26الصيادين

 .27والرقص مع السلحفاة في نيفالي شوري ينتمي إلى ذلك العالم

على الكثير من العواميد التي  ″البناية الحجرية ″إضافة إلى التماثيل العادية عثر في نيفالي ضمن  

تم تصوير أذرع مطوية  (15ودين )الشكل عملل على الجانب العريض,فT مت على شكل حرفصم

ً يمثل كائنيدان متقابلتان, األمر الذي يشير إلى أن العمود  صورتوعلى جانب البطن  إنسان  في هيئة ا

  ,(1وقد تأكد هذا األمر بشكل واضح من خالل تمثال كيليسيك )الشكل  ,رؤيته من الجانب حال فيواقف 

                         
 17الشكل 

                                        
 18الشكل 

                       
 19الشكل 

 فهم في األسفل,سيتم وص وتماثيل كبكلي تبه الذين

نسان بشكل جانبي, اإلهذه العواميد تعرض رأس 

الجزء , أما الجسد مثليالجزء الطوالني من العمود ف

إلى الذقن  شيرانيف العمود الخلفي واألمامي من قمة

صور الجانب الذي يمثل كذلك  ومؤخرة الرأس,

 الوجه بشكل أطول من مؤخرة الرأس.

وجدت العواميد التي  فقد إضافة إلى نيفالي جوري 

قريبة من  في أماكن أخرىً  T حرف على شكل

 .أورفا )كبكلي تبه صفر تبه وكاراهان وهمزان تبه(

اقشتها سيتم من Tعواميد البشأن   وهناك آراء مختلفة

 تبه.عند الحديث عن تماثيل كبكلي 

 يإضافة إلى التماثيل التي تم ذكرها عثر في نيفال 

جوري على بعض التماثيل الصغيرة جداً )ارتفاع 

و رؤوس حيوانات يصعب في سم( لحيوانات أ 6-5

  -16األحيان التعرف على هويتها )الشكل  معظم

                                    
 15 الشكل

                        
 16الشكل 

                                                           
24 Hauptmann /Schmidt  2007, 76.  

25 Haas 1994, 48-49. 

إلنسان  ل ه من الممكن كنها تتمع بقدرات فوق طبيعية, وهم يعتقدون بأنول ,للبشر ةئيين يعتبرون الحيوانات مشابهبأن الصيادين البدا:يرى إلياد  26

وجد عالقات سرية بين شخص وحيوان فردي, أما تدخول في الحيوانات, وفي النهاية وأن أرواح الموتى يمكنها ال ,العكسأو  يتحول إلى حيوان أن

فإنه يميز المرافق و )أو األرواح الحارسة(, واآللهة من نوع كائن أعلى رب  بالنسبة للكائنات الما فوق الطبيعية المؤكدة في ديانات الصيادين,

 .(20, 1987-1986للوحوش الكاسرة, والحامي في آن واحد للطريدة وللصيادين واألرواح الدغل وأرواح أنواع الحيوانات المختلفة )إلياد 

27  Hauptmann/Schmidt 2007,76. 
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 19الشكل  أما فهو على األغلب حصان, :17الشكل اً, أما أو دب اً أسد يعرض 16 الشكلي ف (:19

ً ولكن بحجم ف يظهر بأن الرأس هو لحيوان مفترس مكشر عن أنيابه ويظهر منها في كبكلي تبه أيضا

 . األسد الرأس هو على األغلب يمثل رأس 18في الشكل  ضخم.

ف عن آثار هائلة تنقل إلينا فقد تم الكش كبكلي تبهأما في 

رائعةً عن حضارة المنطقة في العصر الحجري  صورة

 1995الحديث, حيث بدأ التنقيب في الموقع عام 

( IIIأقدم طبقات الموقع ), ف28بإشراف كالوس شميدت

بمنشآتها  تتميزحي  29ق.م 8800-9600تعود إلى 

 Tعلى شكل حرف  واميد الضخمةالدائرية ذات الع

( ,كالتي تم اكتشافها في نيفالي جوري, 20)الشكل 

ضخامة, وينظر الباحثون إلى  ولكن العواميد هنا أكثر

وحتى اآلن تم اكتشاف  ,30ابدهذه المنشآت على أنها مع

 بلغت قياساتها بين( D,C,B,AH,G,F,E,ثمان منشآت )

, وضمت أكثر من أربعين عمودم(  10-20) 

 زة البحث وجود حوالي عشرين منشأةأظهرت أجهو

 20الشكل                 ,بشكل دائري العواميد ضع,حيث تم و31تحت سفح التل

أضخم متساويان في الشكل والحجم ون نحو مدخل المنشأة وهما متجها انيوجد عمود الدائرة وفي وسط

قطع من الحجر, وفي داخل من  ةران مكونتم ربط عواميد الدائرة بواسطة جدوقد  األخرى, من العواميد

وقد تم تغطية هذه المنشآت بطبقة بنائية أحدث  .32تربط بين العواميد وجد مقاعد أمام الجدرانتالمنشأة 

(II تعود إلى )غرف الطبقةضمت هذه  ,ق.م 8000-8800 ً  حتوت بعضها عواميدا)معابد(  مستطيلةً  ا

T33. تستخدم محاطة بجدران أو بسقف ولم كبكلي تبه كن منشآت لم تو  .34ترك الموقع في األلف الثامن

 ت فيالكلسي وعظام الحيوانات ووجد وقد تم ردمها بشكل سريع بالحصى وقطع الحجر ,لفترات طويلة

وجدت و 35مخططاً له من قبل بنائي المنشأة. نسان, هذا الردم كان على األغلببعض األحيان عظام اإل

 من التماثيل البشرية. ئلة من تماثيل الحيوانات وقليالً ضمن منشآت كبكلي تبه أعداد ها

                                                           
28 Dietrich et al. 2012, 35; Schmidt 2013, 145. 

29 Schmidt 2006,125-126; Schmidt 2010, 239-240; Schmidt 2007, 74-75; Dietrich 2014A, 11; Becker et al. 

2012, 15-16.  

30Eilenstein 2009, 15; Schmidt 2010, 239-240; Dietrich et al. 2012, 35; Becker et al.  2012, 24-30 

31 Schmidt 2006; Schmidt 2007 83-85; Schmidt 2007A, 74; Schmidt 2009, 1-2. 

32 Schmidt 2006; Schmidt 2007 83-85; Schmidt 2007A, 74; Becker et al. 2012. 

33 Schmidt 2007A, 74; Becker et al. 2012,18. 

34 Schmidt 2007A, 75; Schmidt 2007, 83-85; Becker et al. 2012, 18. 

35 Schmidt 2010, 239-240; Dietrich et al. 2012, 51. 
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التماثيل البشرية تعود إلى الطبقة الحديثة ف بالنسبة للتماثيل البشرية فقد وجدت بأحجام ونماذج مختلفة:و 

(II.) 

ومن التماثيل الفريدة التي تم اكتشافها في كبكلي 

( الذي وجد ضمن جدار 21تبه هو التمثال )

, يبلغ طول التمثال IIمن الطبقة  غرفة مستطيلة

(,حيث صور التمثال على شكل 36سم 1,92)

, 3-1, كما كان الحال بالنسبة للتماثيل )عمود

(, لكن التشابه األكبر يظهر مع تمثال 23,-22

تتألف القطعة من ثالثة  (,حيث1 الشكلكيليسيك )

كائنات, وكل كائن يحمل اآلخر باتجاه األسفل, 

ائن األعلى على شكل رأس أس الكبحيث يبدو ر

 وفي أسفل الرأس توجد رقبة  قصيرة وذراع ,نمر

رأساً ذو وجه  ,فالذراع أو األرجل تحمل 37وأيدي

د الذراع, أما , وفي أسفل الرأس توجمحطم

 فوق البطن مقابل بعض  األيدي فهي موضوعة
 21الشكل 

 
  22الشكل

ة األيدي وهي تالمس بعضها البعض ,هذه الوضعية تذكرنا بوضعي

, أسفل الذراع واليد يوجد T( وعلى العواميد 2-1) في التماثيل

شخص آخر وجهه محفوظ  بالكامل إضافة إلى الجزء العلوي من 

الجسد مع الذراع واليد, وفي أسفل اليد يوجد شيء مدورغير 

انبي يد الكائن معروف, ربما يصور الشخص عملية الوالدة, وعلى ج

صور فوق رأس  بضخامة رأسها ,والذي تتميز األعلى توجد أفعى

, وفي أسفل رأس األفعى يوجد شيء, قد يكون الشخص الصغير بقليل

في  Eilenstein 38 قدم الشخص الموجود في األعلى. ويرى

التصاوير الموجود على العمود على أنها صف من األجداد )أجداد 

  يرسلون قوة النمر من االتصال معهم, حيثالذين يمكن الشامان( 
 23الشكل  

ً  رأس العمود يشير حسب الباحث إلى العالم السفلي.ف العالم السفلي, ( 22يوجد تمثال آخر )الشكل  أيضا

ولكنه  (2-1الشكل)الحال في هو سم( لرجل ملتح يبدو أيضاً على شكل عمود كما  66صغير الحجم )

ً مع تمثال ً في م (23)الشكل  مصدره مجهول أكثر تشابها  ه)ارتفاع 39تحف غازي عنتابويوجد حاليا

                                                           
36 Dietrich et al. 2012, 47; Croucher  2012, 139. 

37 Dietrich et al. 2012, 48. 

38 Eilenstein 2009, 160-162. 

39 Çelik 2005, Fig. 1-3. 
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ه وقد يكون من الذي تنتمي إليه تماثيل كبكلي تب نفسه العصر إلى سم(, ولكنه ينتمي بدون شك 59

 ذاته. الموقع

ً بالنسبة لرأس تمثال )الشكل   ( 27ما يميز تمثال عينتاب أنه صور بوجهين, ويظهر هذا األمر أيضا

وغيرها من  (أنكي/أيا)إلله السومري إيسيمو وزير إله الماء با يذكرنا هذا األمرو اكتشف في كبكلي تبه,

 .أوجه أو حتى أربعة بوجهين أو ثالثة صورتاآللهة التي 

ً على ثالثة تماثيل نصفية ذات غرب األردن عثر في عين غزال شمالكذلك  رأسين تعود إلى  أيضا

قبل بعض الباحثين بأنها  هذه التماثيل من وقد اعتبرت الحجري الحديث ما قبل الفخار ب,العصر 

 توأم أي الشامان على الحدود بين بأن هكذا تماثيل ربما تشير إلى Eilensteinفي حين يرى  ,40لهةآل

 ور بشكل أنحف للداللة على األرجل,ص(  22 ) الجزء السفلي من العمود ,و41هذا العالم والعالم اآلخر

 
 24الشكل 

 26الشكل  

, ووجهه بدون أية قبعة ما جمجمته فقد صورت على شكلأ

( ينتميان 25-24ويوجد تمثالين من كبكلي تبه )الشكل  مالمح.

( من نيفالي جوري, فقط هنا التماثيل 9إلى نفس نموذج التمثال )

سم( حيث صورالعضو  40,ارتفاعه 24أكبر كما في ) الشكل 

من جسد  الذكري بشكل أفقي ,وصور الجسم بشكل أعرض

 بشكل  ( 25) صور رأس التمثالك كذلجوري,  تمثال نيفالي

يظهر بهيئة رجل كامل ( 25)لكن التمثالو, (24) للتمثال مشابه  

ً على ظهره قد األعضاء, وفوق ذلك يحمل هذا الشخص حيوان ا

اً, ومن المحتمل بأن النمر يمثل هنا القوة أو نمر اً أسد يكون إما

لها  التي يرسلها األجداد إلى الشامان الذي يقوم  بطقوس سحرية

لكثير من الرؤوس عثر في كبكلي تبه على ا عالقة بالخصوبة.

, وهي تظهر كسراً في منطقة الرقبة ,األمر العائدة لتماثيل بشرية

 إذا كانت هذه الذي يجعلنا نعجز عن معرفة شكل الجسم, وفيما

  
 25الشكل 

 27الشكل  

( وجد على سطح التل وهو كبير  26كل الش, أحد هذه التماثيل )الرؤوس تخص تماثيل ذكرية أم أنثوية

يشير إلى أن هذا , األمر الذي 42الرأس ومنطقة الرقبة سم(, ويظهر كسراً في أعلى 23الحجم )ارتفاعه 

من نيفالي جوري  3كما هو الحال في الشكل  ,أشكالمن عمود مكون من عدة  اً جزء الرأس قد يكون

لرؤوس التي دفنت وبشكل مقصود أسفل العواميد أما بالنسبة لبعض ا من كبكلي تبه. (21 الشكل)و

في أريحا وعين  عثر عليها, فهو أمر يذكرنا بتلك الجماجم البشرية التي 43الموجودة في مركز المنشآت

 د تم ربطها بعقيدة عبادة األجداد.وق ,التي تم لبسها بالجص وصبغهاو هويوك اتالجغزال وتل أسود و

                                                           
40 Becker et al. 2012, 31. 

41 Eilenstein 2009, 294-295. 

42 Schmidt 2006, 98, Abb.27.  

43  Dietrich et al., 2012, 47; Eilenstein 2009, 175. 
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29الشكل

 أ 32الشكل      

                                                        
 ب32الشكل 

( ويده 30)الشكل  وهناك تمثال من كبكلي تبه لشخص جالس

موضوعة على الركبة, والجزء السفلي من التمثال مكسور, أما 

ً لرأس التمثال في الشكل  من نيفالي  5رأس التمثال فيبدو مشابها

جزائها مفقودة: كالجزء جوري, وهناك تماثيل أخرى بعض أ

, وكذلك الرأس واأليدي مفقودة, وغطي 31السفلي من التمثال 

جسم التمثال بخطوط, كذلك تبدو منطقة الصدر على شكل حفرة   

خ من تل شي 67 كما هو الحال في الشكل Vلها شكل حرف 

( 29)الشكل  حسن. وعثر أيضا على لوح  حجري صغير

( وقد ″ببناية عواميد األسود″سم( في ما يعرف ) 27)ارتفاعه 

لكن رأس  على ركبتيه, نحتت عليه صورة شخص جالس

 ما اليد األخرى فهي موضوعةالشخص وإحدى يديه مفقودان, أ

 على الخلفية.

إضافة إلى التماثيل التي تم ذكرها هناك تماثيل صغيرة جداً 

( كتلك التي عثر عليها في نيفالي جوري, حيث 32 و 28الشكل )

, أما سم( مفقود 4( )ارتفاعه 28ء السفلي من التمثال )أن الجز

وباستثاء األنف لم  ,ه التمثال فيبدوان على شكل دائرةرأس ووج

 للوجه, ويوجد في أعلى األنف خط   تصور أية مالمح أخرى

  يفصل األنف عن جمجمة الرأس, أي الوجود للجبين.أما التمثال

مبسط, فرأس  سم( فيبدو على شكل لوح 3)ارتفاع  ب -أ32

 , وصور الذراع في جزئه العلوي نحو األسفل وفي التمثال مفقود

 28الشكل     

 
 30الشكل 

 31الشكل 

 

باتجاه الصدر, وتم إبراز األرداف, وهو أمر يذكرنا  السفلي بشكل مائلجزئه 

, وتحمل ثدييها بكلتا يديها , التي تصور غالباً في الفن بشكل عاربتماثيل الربة األم

مع إبراز األماكن المثيرة للجنس, ولو أن تصوير الثدي ال يظهر لدى هذا التمثال. 

وجد على  وير المرأة بشكل  مؤكد في كبكلي تبه, إال على لوحولم يثبت تص

صورت على شكل حزوز  (,حيثب-أ33أرضية "بناية عواميد األسود" )الشكل 

 اإللهة التي تجسداإللهة األم, , هذه المرأة ربما تمثل إمرأة  عارية في لقطة جنسية
 33الشكل       

 إضافة إلى مسؤوليتها في حماية اإلنسان من القوى الشريرة, قوى الطبيعة المولدة والمنتجة والمخصبة

بأن هذه  Eilensteinنحو األسفل, يرى  وأحد ذراعي التمثال مطوي  نحو األعلى بينما اآلخر مطوي  

في حين أن تصوير األم الكبرى مع أسدين أو  ,44الم األحياء وعالم األمواتالحركة قد تكون إشارة  إلى ع

  .45أخرى مفترسة مشابهة انتشرت في مناطق واسعة في الفترات المتأخرة حيوانات

                                                           
44 Eilenstein 2009, 178. 

45 Eilenstein 2009, 56, 169. 
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 والضخامة( من كبكلي تبه بالكثرة 38-34بعكس التماثيل البشرية تميزت التماثيل الحيوانية )الشكل 

ً ولكنها  تنتمي تماثيل  ل يصعب في كثير من األحيان التعرف على صنفها.ما صورت بشكغالبا

سطورة, حيث لم يتم العثور حتى اآلن على أية تماثيل لحيوانات بكلي تبه إلى عالم األالحيوانات في ك

  34أنيابها كما هو الحال في الشكل  تعود أغلب التماثيل لحيوانات برية وخطيرة تكشر عن .46مدجنة

  
 37الشكل 

  
 38لشكل ا

 

 39الشكل 

والتي ربما استخدمت لحراسة المنشأة, وما يدعم  35و

ضمن  هذا االحتمال هو العثور على بعض هذه التماثيل

 . 47جدران المنشآت

. 38كما في الشكل  ووجدت تماثيل الخنزي أيضاً بكثرة

ت بعض الحيوانات على شكل عواميد وهي كذلك صور

حيث صور  ,36, كما في الشكل حيوانات مفترسة

, ويبدو بأنه حيوان مفترس مالمح وجهه غير واضحة

, ويوجد 48ينقض على رأس إنسان  بمخالبه األمامية

من تمثال يصور  , وهو جزء43في الشكل  مشهد  مماثل

على  طائراً رأسه مفقود, يحمل بين مخالبه رأس إنسان

يبدو مخالب  حيث من نيفالي جوري, 4-3 غرار التمثال

األيسر للرأس وذيله على الجانب  اضحالطائر بشكل و

 لى شكل أقواسع ه بخطوطوقد زين صدر في الخلف,

 تشير إلى الريش.

نالحظ بأنه ربما يمثل أجزاءاً من  40و 39و في الشكل 

ينتمي الحيوان إلى فصيلة  39, ففي الشكل Tعواميد

الكائن حيث صور الزواحف حيث يذكرنا بالتمساح, 

يمثل اللوح الذي صور  وقد وأسنان واضحة, بذيل طويل

  .Tعليه هذا الحيوان الجزء األعلى من عمود 

 34الشكل   

 35الشكل     

     
 36الشكل 

ه التماثيل الضخمة تماثيل ناثراً جناحيه, كذلك وجدت إلى جانب هذ فقد صور طائر 40أما في الشكل 

على لوح حجري )الشكل D المنشأة  عثر ضمن تراكمات .41جداً كتمثال القنفذ كما في الشكل  صغيرة

الجنوبية  اللوح وصورت على حافة ,49م( 3x3)  ذات فتحتين, بلغت قياساتها (, ربما هي بوابة44

, هذه ن الجنوب إلى الشمال على شكل نحت ناتئمتجهة م لى حافتها الغربية ثالثة حيواناتتوجد ع أفعى

جداَ طوله  تمثال صغير وهناك أجزاء منشر عن أنيابه. وحيواناً مفترساً يك الحيوانات تضم ثوراً وماعزاً 

 وبداية األجنحة.منقاره وصدره  بقي منه بقايا , وهو جزء من تمثال نسر42 سم( كما في الشكل 4,2)

                                                           
46 Hauptmann/Schmidt 2007, 74; Schmidt 2007A, 75. 

47 Schmidt 2009, Abb. 7-8.  

48 Hauptmann/Schmidt 2007, 74; Schmidt 2007A, 75. 

49 Dietrich et al., 2012, 51. 
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 40 الشكل 

 42الشكل           

بالعودة إلى التماثيل التي صورت على شكل و

تم في كبكلي  :ونوهنا إليها والتي سبق  Tعواميد

 ,بأحجام متنوعةو منها اكتشاف أعداد هائلة تبه

, وهذه تمثل ت(ابعضها صغيرة جداَ )عدة سنتيمتر

ً لمتصاميمعلى األغلب   وقد ,تستخدم في العمارة ا

يبلغ ارتفاع وجدت منها في نيفالي جوري أيضاً, و

 تبهأصغر العواميد التي تقف ضمن منشآت كبكلي 

 IIالطبقة في  هذا القياس مفضالً ويعتبرم,  1,5

ط قف ينوجد من هذه الطبقة عمودتواألحدث زمنياَ. 

ببناية ″وجدا ضمن ما يعرف ) بتصاوير ينمزود

 , وهي تمثل األسد أو النمر(″عواميد األسود

وهما  45الشكل  كماوصورا بنفس األسلوب 

يراد منها  وضعية   وهي, يكشران عن أنيابهما

إلى  بالتأكيد إثارة الفزع لدى من يحاول الدخول

 , ما عدا ذلك ال المكان وطرد األرواح الشريرة

                             
 41الشكل 

 43الشكل           

تميزت عواميد  .رحمل عواميد هذه الطبقة أية تصاويت

الطبقة األقدم بالضخامة, حيث وصل ارتفاع بعضها إلى 

 خمسة أمتار, وتحمل أكثر من نصفها تصاوير, أكثر من

(, كما ب-أ 46صور الذراع واأليدي )الشكل  بعضها حملت

 (, إضافةً 15الشكل هو الحال في تماثيل نيفالي جوري )

ينتهيان  متوازيين على بطن العمود رباطين إلى ذلك يوجد

فوق األيدي الموضوعة على بعض ويتصالن مع بعضهما 

 ً اطين إلى أن الرب يشير, وهذا Vحرف البعض ليشكال معا

حول الرقبة ومن ثم ينحدران  طعة ثوب تم لفهمايصوران ق

ً على جانبي الجسم, هذا الثوب ربما يمثل نسيج  استخدم ا
44الشكل               

 

, Vالشكل  يوجد أسفل الرأس مباشرةً  48في الشكل و .50كرمز كان له أهمية عظيمة وتأثيرات ضخمة

هو وظيفتها غير معروفة كما  يد رموزصورت على بعض العوام, كذلك والذي ربما يشير إلى قالدة

 Cو H الرموزإلى جانبي الحزام صورت و ,حزام  أسفل اليدين في  حيث صور ,46في الشكل الحال 

ً  في الجزء األعلى من العمود Hوصور الرمز  على رمز هالل  موجود   )ربما الشمس( فوق قرص أيضا

 .52لعمودالعضو التناسلي لوهو يغطي  الثعلب يمثل فرو مئزر متدلي 51يوجد أسفل الحزامو القمر,

والطيور  حيوانات على شكل نحت ناتئ وهي تضم األفاعيل صوراً إضافة إلى ذلك تحمل غالبية العواميد 

ليس  -أكثر المواضيع ظهوراً والعناكب. ووالثعالب والخنازير والثور والغزال والحمار البري والضفادع 
                                                           

50 Hauptmann/Schmidt 2007, 80; Schmidt 2010, 244. 
   Dietrich et al 2012, 7., العمود اآلخر في وسط المنشأة يحمل أيضاً الحزام والمئزر, انظر:  Dيقف في وسط المنشأة  46العمود  51

52Becker et al. 2012  , 24-30.  
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ً  العصرعلى عواميد كبكلي تبه فقط وإنما في فن  وبجانب األفعى  األفعى هي -الحجري الحديث عموما

ً بكثرة: فت ما بشكل منفرد أو كبكلي تبه إ على عواميد ظهر األفعىصورت طيور الماء والثعلب أيضا

الموجودة في الجزء العلوي  Hأسفل الرمز  أفعى تصور 53في الشكل أما  .غالباً مع حيوانات أخرى

مود أربعة أفاع أخرى رؤوسهن الجزء السفلي من الع ن صورت فيحي من العمود وبشكل أفقي, في

 رأسين. باتجاه األسفل وإحداهن لها

                    
 45الشكل 

 47الشكل    

 أ46الشكل 

 48الشكل  

 ب46الشكل            

 49الشكل            
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 50الشكل            

          
 ب 52الشكل 

 51الشكل                     

                                
 53الشكل 

                         

 أ52الشكل 

 54 الشكل    

توجد صور األفعى على الجانب األمامي وكذلك على الجانب الضيق للعمود, ويوجد  ب-أ52في الشكل 

على اليمين من طائر الماء صورت  أفعى (11) ب52في الجزء السفلي من الجانب األمامي للعمود 

وهي تنطلق باتجاه اليمين حيث تظهر رؤوسها على الحافة اليسرى للجانب الضيق للعمود, في حين أن 

ذيولها تالمس طائرالماء الذي تم ذكره للتو, ويتكرر المشهد ذاته على الحافة اليمنى للجانب الضيق 

الً من ر بدى الجانب الخلفي للعمود, وصوأجسادها موجودة عل أفعى 17حيث توجد رؤوس  أ52للعمود 

متجه  صور بين صفي رؤوس األفاعي عنكبوت, وعلى الجانب الضيق للعمود 53كبير طائر الماء ثعلب

أخرى في الجزء  ثالث أفاع تظهر رؤوسها أسفل العمود, وصورت و األعلى وأسفلها توجد ثالث أفاعنح

الموجود فوق  Hث تظهر رؤوسها بالقرب من الرمز العلوي من جسد العمود وهي تتجه نحو األسفل بحي

العنكبوت. إضافة إلى رؤوس األفاعي زينت حافة الواجهة الضيقة للعمود برسمة على شكل عظام 
                                                           

53 Schmidt 2007, 89. 
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مع بعضها البعض, وفي أسفل تلك األفاعي  متشابكة أفعى في حالة 17صورت  54الشكل  فيو السمك.

مثل الثور  مكونة من عدة حيوانات في مشاهدظهر األفعى بعض األحيان وقد ت صور ربما كبش,

   والحمار وطيور الماء والثعلب والعنكبوت.

 56الشكل            55الشكل                         57الشكل               

                                 
 59الشكل 

 60الشكل 

               

 58الشكل 

 

 51والذي يتميز بكثافة األشكال التي صورت على العمود وتنوعها )يضم العمود  ,55أما في الشكل 

من العمود: ففي الجزء السفلي من  كبيرة (, تغطي األفعى مع طيور الماء مساحات54ب55صورة ,انظر 

                                                           
54  Schmidt 2013, 148, Abb. 4. 
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أفاع  رؤوسها متجه نحو الحافة اليسرى لواجهة العمود, وفوق األفاعي صور صف  10العمود توجد 

( متجهةً نحو اليسار, وتقف في صفهم أفعًى صغيرة  33و 30-25بعة من طيور الماء )مكون من أر

 صورو(, 34األرجل )(, ويوجد خلف صف األفاعي صفان من طيور الماء وحيوان من رباعيات 24)

(, 31نسر ينقض على أفعى )ل هو ( على األغلب15على رأس العمود في الوسط طائر ضخم )

على صورت كذلك (, 20) وخلف هذه األفعى صور نمر(, 18مامه )أفعى أخرى ضخمة أ توصور

على النسر,  في حالة هجوم ا( يبدو أنه12يمين رأس العمود عدة حيوانات باتجاه النسر من بينها أفعى )

صورت أعالهم طيور الماء, ( حيث 23-21) ن رأس العمود عدة أفاع  في الزاوية اليسرى متوجد و

إضافة إلى طيور الماء أو البط ,( 9-7) ثالث أفاع   ليسرى العليا لرأس العمودزاوية افي التوجد أيضاً 

(1-4.)  

ً على عواميد كبكلي تبه, ً محببا يظهر هذا الكائن  حيث إلى جانب األفعى تشكل طيور الماء موضوعا

 ً  52كما الحظنا خالل عرضنا لموضوع األفعى في الشكل  ,طيورفي صفوف مؤلفة من عدة غالبا

صف مكون من خمسة من طيور الماء على المنصة التي يقف  أ46, ويظهر في الشكل 55ل والشك

ً يوجد صف مكون من خمسة من طيور الماء أو ربما  51عليها العمود, وفي الشكل  البط في أيضا

على القسم الظاهر من جسد العمود وكأنهم ضمن شبكة, وويبدون  52الشكل منطقة رأس العمود كما 

اً, هنا صور أيض 50الماء مع الثعلب والخنزير في الشكل  , ويظهر طائرأسفله ثعلبصور خنزير و

صور طائر ماء وحيد إلى  56في الشكل و من طيور الماء أسفل الخنزير, صف من مكون من ثالثة

صور على رأس العمود نسر  49في الشكل  أما وهم يتوجهون نحو اليسار, 55األسفل من ثور وثعلب

توجد بين ومن طيورالماء فوق بعض,  وصور إلى يمينه اثنان   ,ومتجه نحو اليمين حيهأً جناضخم ناثر

أعالها ثالثة أشياء كبيرة صورت النسر وطائر الماء رسومات هندسية على شكل مثلثات ومربعات, 

فوق هذه األشياء الثالثة صورت حيوانات, و تشبه الصناديق ولها مقابض في جهتها اليسرى من األعلى,

 توجد أمام طائر الماء الموجود في األعلىو ,على شكل زاوية صور على حافة رأس العمود رباطك كذل

 ,صور على جسد العمود عقربو, Hيتصل بالرمز  انحو قدم طائر الماء وذيله ا متجهرأسه أفعى

ى يسار الطائر يمكن رؤية رأس وأرجل ثعلب مازال جسده علوله يوجد طائر متجه نحو اليسار, وأسف

ً ضمن الجدار الذي يغطي قسم ً مختفيا قضيبه و خلف الطائر رجل بدون رأس   يوجدومن العمود,  ا

 تتجه من األفاعي الزاحفة الجانب الخلفي لرأس العمود اثنتان علىوجد ي Schmidtحسب و ,منتصب

 .56نحو األسفل

ً وخاصة وضعية الرجل خلف الطائر فيرى   تصوير الرجل بأن  Schmidtأما بالنسبة للمشهد عموما

من يزيد ووجود العقرب واألفعى على العمود  ,يجة عنف شديدتموت نيشير إلى عملية  بدون رأس 

ن الجسد بواسطة بطقوس دفن العظام بعد نزع اللحم ع للمشهد عالقة   يكون قد, أو 57هذا االحتمالصحة 

 خص.مع جسد الش وضعية الطيور على العمود ال تظهر أية عالقة  الطيور, رغم أن 

                                                           
 برفقتهم أفعى بدالً من طائر الماء على هذا العمود, انظر:  توصور Dمعاً على عمود آخر من المنشأة  صور الثعلب والثور 55

Peters, J., 2004, Fig. 8. 

56 Schmidt 2013, 147. 

57 Schmidt 2006b, 39. 
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ن للمشهد عالقة بشامان في حالة النشوة, ويعيش حالة تقطيع الجسد ع أن Sturm-Berger58يرى  

أن هذه األرواح خاصة ,يكون لذلك عالقة باإلثارة الجنسية  أن ومن المحتمل,طريق أرواح الحيوانات 

, مع األرواح المساعدة يمثل لقاء الشامان شريك لإلنسان, أي أن العمود  الحيوانية لديها قدرة التحول إلى

بطقوس  ن النسر لعب دور الروح المساعدة الرئيسي, أو أن للمشهد على العمود عالقةوعلى ما يبدو فإ

هي من المعايشات الرئيسية للشامان وتخص  بأن التقطيع الدفن أو األضاحي البشرية, ويضيف الباحث

رواح وجلب وسائل غذاء االتصال مع األلجسد يمكن للشامان عن طريق تقطيع أعضاء افطقوس النظافة, 

 جديدة. 

باإلضافة إلى األفعى وطائر الماء صور الثعلب أيضاً بشكل مألوف جداً على عواميد كبكلي تبه )صور 

ً بشكل منفرد كما هو الحال في الشكل 59عمود 12على  غير الجانب  وعلى ,48-46(. ويظهر غالبا

أخرى نوهنا إليها  ائناتصور مع ك 51-49الشكل  , وفي52ظاهر في الصورة من العمود في الشكل ال

 .في السابق

نوهنا إلى بعضها في األعلى,  خرى فهي أقل من التي ذكرناها حيثتصوير المواضيع األ وبخصوص 

( ورأس الثور 56(, والثور )الشكل 61و( أسفل أحد الزواحف)( 57و 50كالخنزير )في الشكل 

 59صور في الشكل  كذلك ,58والغزال والحصان في الشكل وبة, ( الذي له عالقة بالخص60)الشكل 

ً يكشر عن أنيابه ويهاجم بخالف تصوير الحيوانات األخرى على عواميد كبكلي تبه حيوان وهوالضبع   ا

خلف الضبع صور حيوان بحجم ونقضاض على طائر صور خلف الضبع, أمامه والذي بدوره يقفز لال

و  هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها بخصوص منشآت كبكلي تبه,و لف.صغير له قرون طويلة باتجاه الخ

ولماذا تظهر رؤوس هذه العواميد بشكل هندسي خالص بدون أية ,  Tما الذي يمكن أن تمثله عواميد

وسط المنشأة وعالقتهما إلى السؤال عن وظيفة العمودين  , إضافةمالمح أخرى مثل العيون وغير ذلك

 األمر الذي يتفق عليه معظم ثله الصور الموجودة على العواميد,ا الذي تممع العواميد األخرى, وم

لقيام بطقوس معقدة ضمن ل 60الصيادين قليمياً تلتقي فيه مجتمعاتإالباحثين هو أن كبكلي تبه كان مركزاً 

 أي أن كبكلي تبه كان مركزاً ,بالموتى استخدمت لممارسة طقوس تتعلق والتي  ,61المنشآت الدائرية

 .62دة األمواتلعبا

                                                           
58 Sturm-Berger 2013, 24-25. 

59 Schmidt 2007, 91. 

60 Schmidt 2006, 116; Schmidt 2010, 239-240; Schmidt 2013, 150; Dietrich et al. 2012, 35, 39. 
لمنشأة أظهرت التنقيبات األثرية في الموقع بعض الدالئل التي تشير إلى القيام ببعض الطقوس ضمن تلك المعابد, على سبيل المثال تم الكشف في ا 61

B األرضية الحجرية, وكانت ترتبط بالصحن قناة  عن أرضية من الحجر وأمام العمود الموجود وسط المنشأة وجد صحن حجري مغروس ضمن

يشير إلى استخدم الصحن لتقديم القرابين, وعثر بالقرب من بعض العواميد الموجودة في مركز الدائرة على قد ؤدي إلى الخارج, األمر الذي ت

  ديم األضاحي للعواميد, انظر:   وسط بعضها من الداخل ستة ثقوب عمقها عدة ميليمترات والتي كانت تستخدم لتق توجد صحون مبسطة 

Peters 2004, 208; Schmidt 2010, 239-240; Dietrich et al. 2012, 35; Becker et al.  2012, 24-30. 

وتشير عدة تماثيل لذكر الخنزير البري والتي وجدت بالقرب من تراكمات العواميد والتي تحمل آثار كسر مقصود إلى مغزى تقديم األضاحي,  

 . Becker et al.  2012, 24-30:انظر

62 Schmidt 2007A, 75. 
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 بالحصى وقطع سريعبشكل  , فقد ردمتطويلة ن منشآت كبكلي تبه لم تستخدم لفترات  فإحسب المنقبين وب

وعظام الحيوانات وبعض العظام البشرية, هذا الردم كان على األغلب مخططاً له من الحجر الكلسي  من

أخرى لممارسة ه قد تم جلبها من أماكن بالنسبة للعظام التي تم ذكرها فيعتقد بأن , و63قبل بنائي المنشأة

 .64األجداد لها عالقة بعبادة بعض الطقوس التي

ً  Tما يخص العواميد وفي بجدران أو  أن منشآت كبكلي تبه لم تكن محاطةبووظيفتها فقد نوهت سابقا

ب أي قل اً,أساسي اً تشكل عنصر لها أية وظيفة معمارية بل تليس Tبأن العواميد  , هذا دليل65أسقفب

  .تلك العواميد؟ االمنشأة بكاملها, فأي وظيفة يمكن أن تكون قد أدته

إظهار أنها تمثل  فغاية العواميدأنه لم يتم تصوير اإلنسان بهذه الضخامة في الفن, هو ؤكد الماألمر 

ن م اً ابتداءفي فن بالد الرافدين , العادي بقدراتها, وهذا ما يالحظ كائنات فوق طبيعية تتجاوز اإلنسان

 ربما صورت هذهو عصر أوروك من خالل تصوير اآللهة والملوك بشكل أضخم من األناس العاديين,

بما و ,واإلشارة إلى أنها تمثل قوة فوق طبيعية ,تمييزها عن البشر العواميد بشكل تجريدي للداللة على

تالي أكثر البهي ف ,وسط المنشآت هي أكثر ضخامة من غيرها من العواميد العمودين المتمركزين أن

نس نفسه الجبأن العمودين ينتميان إلى  وال توجد أية أدلة  أهمية من غيرها من حيث القدرة التي تمتلكها,

ربما يشير إلى جنسها  Dوسط المنشأة لكن وجود الحزام على العمودين , أو إلى جنسين مختلفين

 .66المذكر

 هابعضو, رجاالً  قد تمثل العواميدفبعض ن: مثله هذين العموديي بالنسبة لما قدطرحت آراء مختلفة  

ثيالً لألجداد, أو أرواحاً تما , أو67تعرض كائنات من عالم آخر أو ,بطريقة رمزية نساء اآلخر تمثل

أو الشامان األول الذي تجري جميع الطقوس  ,69آللهة, أو تماثيالً ل68كائنات مركبةتمثل  لموتى وقدل

. 71 قوى فوق طبيعية Beckerللعواميد األخرى في المنشأة فهي تمثل حسب بالنسبة و. 70تحت حمايته

ً توأم يمثالن وسط المنشآةفي  العمودينبأن ذا اعتبرنا فإ كما  -إله كبير وزوجته أنه من اآللهة الكبار, أو ا

آلهة ربما تمثل العواميد األخرى لف -لرافدين في الفترات األحدث بكثيرآللهة بالد ا هو الحال بالنسبة

ً أصغر, أوعفاريت  تخدم اآللهة الكبرى. ا

                                                           
63 Schmidt 2010, 239-240; Dietrich et al. 2012, 51. 

 
64Eilenstein 2009, 15; Schmidt 2010, 239-240; Dietrich et al. 2012, 51. 

 
65 Schmidt 2006, 116. 

66 Becker et al. 2012, 24-30. 

67 Hauptmann/Schmidt 2007, 80-82; Dietrich 2012, 35. 

68 Hauptmann/Schmidt, 2007, 80;  Eilenstein 2009, 92-54 ; Peters 2004, 215. 

69 Becker et al.  2012, 24-30; Schmidt 2013, 145. 

70Eilenstein 2009, 92-54  

71 Becker et al.  2012, 24-30. 
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 حراس تمثل للمتعبدين أو هيالتماثيل البشرية ذو الحجم الطبيعي أو الصغيرة  بأن Beckerيرى و 

ً  هذا األمريظهر و,هم أقل مرتبة من العواميد في جميع الحاالتولمنشأة, ا من خالل قطع التماثيل  جليا

 . 72لتركمات الموجودة بالقرب من العواميدالبشرية أو رؤوسها الموجودة ضمن ا

أن العواميد فهذا يعني  لألجداد على أنها عائدة تلك التماثيل البشرية بأنه لو تم اعتبار Dietrichيرى و

 ً ً مختلف تمثل شيئا   .73ذو قوة أكبر ا

ذه بأن ه Eilensteinيرى  حيث هو وجود ثقوب فوق رؤوسها,أال وأمر آخر بالنسبة للعواميد وهناك 

أن تصال بالموتى وو االأترمز إلى البوابات المؤدية إلى العالم اآلخر كطريق لتقديم األضاحي  الثقوب

يمثل كل ثقب  قد أعداد الثقوب الموجودة على العواميد تناسب أعداد أماكن الجلوس في المنشآت وربما

 .74يقوم بالطقوس اً عضو

 ,ت والرموز الموجودة عليها, فهي غير واضحةطبيعة العالقة بين العواميد والحيواناأما بخصوص 

وكذلك تصوير ,بطريقة تثير الفزع  -تصوير أغلبية التماثيل  بأن Ramsayerو Schmidtيرى  حيث

بأن  Schmidtويرى  ,تشير إلى أن وظيفتها حماية المكان - الحيوانات المفترسة التي تكشر عن أنيابها

لكائن الذي يمثله العمود ليتمكن الزائر من صفات ا يد تمثلحيوانات الموجودة على العوامالرموز وال

من قصة أو  اً جزء على العواميد تمثل أو أن الرسومات الموجودة هذا الكائن,التعرف على هوية 

  .75سطورة ترتبط مع الكائن الذي يمثله العمودأ

واميد د تشير إلى أن العمتكافئ للحيوانات وتنوعها على العواميالغير بأن التوزع فيرى  Ramsayer أما

ربما تشير إلى الحضور , و Schmidtوليس العائلة أو القبيلة كما يعتقد ,رموز تمثل األفراد هي مجرد

ظهور المنشآت العواميد التي ترمز إليهم, حيث أن تم دفن يالدائم لألفراد, وعند موت هؤالء األشخاص 

  .76الجديدة مرتبط بظهور أشخاص جدد

فقط  ذلك هو فكرة أن الحيوانات الموجودة على العواميد هي بمثابة رموز لها ولكن يبدو لي معقوالً 

ل بالنسبة لتصوير الثعلب كما هو الحا -بالنسبة للعواميد التي تحمل صورة حيوان واحد أو حيوانين فقط

في الشكل ولكني استبعد هذا األمر بالنسبة للعواميد المليئة بالتصاوير كما هو الحال  48-46 في الشكل

55. 

Sturm-Berger رى أما بالنسبة  ,بطقوس الشامانية بأن للحيوانات الموجودة على العواميد عالقة   77,ي

ولروح سيد أو  لآللهة. اً محدد مثل شكالً والتي ت ,78للعواميد فهي تمثل آلهة أو ما يعرف بسيد الحيوانات

                                                           
ين بالحجم الطبيعي, وخلف العمود الشرقي للمنشأة وجدت قطعة عليها تمثال: ين بشريلرأسا تمثا Dفي المنشأة  31وجدت شرق العمود الغربي  72

Becker et al.  2012, 24-30.                                                                                                                                    

73 Dietrich et al., 2012, 47. 

74Eilenstein 2009, 92-54  

75 Schmidt 2007A, 75; Dietrich, et al. 2012, 43. 

76 Ramsayer 2012, 13. 

77 Sturm-Berger 2013, 24-28. 
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على العواميد هي أرواح مساعدة أو  سيدة الحيوانات عالقة بالشامانية, أي أن الحيوانات المصورة

و سيدة قوة يسعى الشامان بواسطة طاقاتها أن يقوم برحالت إلى عالم األرواح أو إلى سيد أ اتحيوانات ذ

بأن لحيوانات الصيد  الباحث يرىحيث  ,الدور الرائد في هذه الطقوس واألفعى الثعلبالحيوانات, ويلعب 

 تتميز بوظيفتها المزدوجة, حامية للحياة البرية وكمساعدة للصيادين. ووقائية )أرواح حامية وآلهة(  طبيعة  

بأن المجتمعات الشامانية في شرق سيبيرية رسمت على التماثيل البشرية  Sturm-Bergerويضيف 

كن أن صور حيوانات معينة العتقادهم بأنه وبمساعدة الشامان يمكن صيد أرواح تلك الحيوانات, ويم

الشعوب اآلسيوية واألوربية في فترة  نأ يرى الباحثكذلك  ,ذاته المغزى ي تبهتكون لرسومات كبكل

 الرنة, الطيور, الثعالب, واألسماكالسناجب كالدببة وبعض الحيوانات  بأنرأت العصر الحجري الحديث 

, في حين اعتبرت الثعالب بمثابة إله( هو )أي سيدهم الخاص تمثل نهابأ السموروالذئاب و البرية

  .79ناجب سادة األشباحوالس

العصر الحجري القديم )صيادي العصر  فيللثعلب  أيضاً على الدور األسطوري  Schmidtوقد أكد 

ً للدب  لبس إنسان ذلك العصر قالئدَ  حيثالجليدي(,  مصنوعة من أسنان مثقوبة لحيوانات كانت غالبا

  .80والذئب والثعلب

قدم لألموات لتتم عملية إلى األضاحي التي ت بأن الثور والخروف يرمزان Sturm-Berger ويرى

 أما تماثيل النمر فتمثل قوة الصياد أو ,والخنزير يرمز إلى الخصوبة ,في عالم األموات يةالشكل التحول

والذي ثبت في الفترات المتأخرة بأن له عالقة باإللهة األم ,الشامان
81

في حين أن العقارب قد تشير كما  ,

خرإلى العالم اآل األفعى 
82
. 

بأن التصوير المألوف لبعض الحيوانات مثل األفعى والنسر والثعلب يشير إلى اعتقاد  Costelloيرى 

بأن هناك تدرج في الكون, السماء واألرض والعالم السفلي, وقد عبر  العصر الحجري الحديثإنسان 

السماء  هو يطير فيسر يرمز إلى السماء, فاإلنسان عن هذا التدرج من خالل الحيوانات, حيث أن الن

في حين أن األفعى  ,83األرض إلىالحيوان الرباعي األرجل  يرمزاآللهة, بينما ب ويستطيع االتصال

ً  اعتقدهوهو أمر  ,رمز إلى العالم السفليت بأن لهذه  Costelloويرى , 84غيره من الباحثين أيضا

                                                                                                                                                                                     
أول من استخدم مصطلح سيد الحيوان هو االنتروبولوجي ليوفوربينيوس, وذلك في معرض وصفه لطقوس بعض قبائل الصيادين في أفريقية,  78

هذا هو الذي يمكن أفراد القبيلة من صيد الطرائد ويسوقها إليهم وهو يظهر إليهم في هيئة حيوانية ال بشرية وعلى األغلب في هيئة  يد الحيواناتسو

ً باألب الجاموس, وهم يعبدونه ويرفعون إليه الصالة. وقد وهبهم ه ذا الجاموس البري الذي يصطادونه أكثر من غيره ولهذا فأنهم يدعونه أيضا

يد الحيوان لدى الصيادين هو الحيوان المؤله الذي ينتمي إلى سقرن جاموس يعينهم في السيطرة على طرائد الصيد عبر طقوس محددة, ف المعبود

 . 133-132, 2002النوع الذي تصطاده القبيلة أكثر من غيره ويلعب الدور األساسي في استرتيجيتها الغذائية, انظر: السواح 

79 Sturm-Berger 2013,28. 

80 Schmidt, „Die eiszeitlichen Jäger Eurasiens bauten die ersten Tempel“ 

81 Sturm-Berger 2013, 34-35, 68, 71-73, 92. 

82 Sturm-Berger 2013, 35, 148-150,. 

83 Costello 2013, 113-124. 

84 Costello 2013, 113-124; Schmidt 2013, 149; Sturm-Berger 2013, 17. 
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وفي  ,ت, فالنسر يعيش على الجيفوالمو عالقة بمعتقدات الحياةربما تكون لها ضافية إ الحيوانات معان

من وفعى أما األ, (49)كما في الشكل  بعض المشاهد الفنية يظهر هذا الكائن مع أجساد بدون رؤوس

  .85رمز إلى تجدد الحياةت انهفإ خالل تغيير جلدها

 ىاألفعأن  اربباعتودواء, كاستخدم مصل األفعى ربما  إنسان العصور الحجريةبأن   Sturm-Bergerيعتقد

إللهة األم از ورممن  واألفعى تعتبر ,حماية المنشآت والقطيع وغير ذلك افبإمكانه ومخيف  ر يحيوان خط

, وبذلك تم رفع دور األفعى إلى كائن له دور المطر والدفئ والبرد والمسؤولة عنإلهة الموت  بوصفها

  .86كوني وأسطوري

تقدم له الطعام أي حيث لى عالم اإلنسان, نها تنتمي إبأ Costelloيرى وبالنسبة للحيوانات األخرى 

 .87تحرس المنشآت أنها رمزية أو ذلك قد تكون لهذه الحيوانات معانالحياة, إضافة إلى 

بأن اإلنسان  Eilenstein88يرى فورت بكثرة على عواميد كبكلي تبه أما بالنسبة لطيور الماء والتي ص

وصور هذا  ,د شيء يحوم فوق جسدهوجو دركمعايشته حالة االقتراب من الموت أمن خالل القديم 

, وقد اتخذ المرء ح األجداداروأبواسطته االتصال ب ليستطيع الشامان حساس في هيئة طائر الروحاإل

عالم األموات, أما الوالدة في هذا شير إلى الطريق لتن األفعى للمقارنة, وبذلك فإ مثاالً صفات الحيوان 

ن أ, أي في هيئة طيور الروح لم اآلخر أو إعادة الوالدة حيث صورتاوالدة في الع اهتالعالم فقد رافق

 .89طيور الماء تمثل الروح الجماعية لألجداد

 ه من قبل العديد من الشعوبتعلى أنه كائن يقظ جداً ويتم تقليد رقص طائر الماءفيصف  Schmidtأما  

وره في بداية السنة هو إشارة ظه يتر في منطقة البحر المتوسط, ألنوهو من رموز إلهة الخصوبة ديم

                   .90عدو شعب األقزامطائر الماء إلى فترة الخصوبة والبذار, وفي األساطير اليونانية يعتبر 

من  في مواقع أخر Tإضافة إلى كبكلي تبه ونيفالي جوري أظهرت أعمال المسح األثري وجود عواميد 

Sefer Tepeمنطقة أورفا )سفر تبه 
 Hamzan وهمزان تبه Karahan Tepe 92اهان وكار 91 

Tepe )93.  ثنان منها فح التل ام( على س 2-1,5عثر في كاراهان على عدة عواميد )ارتفاعها بين

يمكن  حيث (63الشكل على قطعة من عمود ) (61الشكل تحمل صورة أفعى على شكل نحت ناتئ )

رأالتعرف على  وهناك جزء من عمود آخر  وانين,لفية لحيواألرجل الخ ,س واألرجل األمامية ألرنبال

                                                           
85 Costello 2013, 113-124; Schmidt 2007, 89; Schmidt 2013, 149; Sturm-Berger 2013, 17. 

86 Sturm-Berger 2013, 17. 

87 Costello 2013, 113-124. 

88 Eilenstein 2009, 33-34. 

89 Eilenstein 2009, 35. 

90 Schmidt  2007A, 89. 

91 Güler 2012, 180. Figure 9. 

92 Çelik 2010 
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يمسك بعضوه الذكري  إضافة إلى ذلك عثر على تمثال صغير لرجل جالس ,94يظهر عليه أرجل حيوان

 من كبكلي تبه.  25من أورفا والشكل  2كما في الشكل 

جمي  عثر من موقع هاالنإلى مواقع بالد الرافدين العليا في كردستان تركية والتي تم ذكرها  إضافة

وهو ينتمي إلى العصر  ,( في هيئة رأس ماعز64شمال شرق مدينة ديار بكر على هاون )الشكل 

 .95الحجري الحديث ما قبل الفخار أ

فلدينا جداً,  أما بالنسبة للتماثيل التي اكتشفت في مواقع بالد الرافدين العليا خارج حدود تركيا فهي قليلة

وتمثالين من موقع ,(  71-70, 67-65الشكل ) األوسطلفرات عدة تماثيل من مواقع سورية على نهر ا

, إضافة إلى عدة تماثيل لنسور من بكوردستان سورية (69-68الشكل تل فخيرية في منطقة الخابور )

من  (9,5ارتفاعه  البالغ 65) لتمثالا يصور كردستان العراق. ( على نهر دجلة في72الشكلنمريك )

في األبحاث باإللهة األم )انظر  وتسمى المرأة العارية ,ها بيديهامل ثديتح بط امرأة عاريةيالمر موقع

الجسد يميل إلى من  علويالجزء الفبعيد عن الواقع, بدائي  بشكل صنع التمثال (.68, 33-32الشكل 

ما قبل  الحجري الحديثعصر الإلى  التمثال يعود,و , والرأس ملتصق بالجسد أي ال وجود للرقبةالخلف

يظهر حيث جعدة المغارة,  في 66وجد التمثال  .96(7600-8000سم  9,5ارتفاعه  غ)بل الفخار ب

األيدي كذلك و مفقودالجزء السفلي من التمثال ف(, 2الشكل جسد وذراع التمثال تشابهاً مع تمثال أورفا )

ال ,و ود للرقبة, باستثناء األنف الضخمصور الرأس بشكل شبه مستطيل فوق الجسد, أي ال وجومفقودة, 

             المريبط.الذي ينتمي إليه تمثال  نفسه العصر نتمي هذا التمثال إلىيو وجود ألية مالمح أخرى للوجه,

على شكل لوح  حيث يبدو)بين المريبط والجرف األحمر(,  ب( من تل شيخ حسن-أ67ولدينا تمثال ) 

 في منطقة الخصر خطان متوازيان قديوجد حيث من كبكلي,  (32) الحال بالنسبة للتمثال كما هو ,مبسط

يوجد في وسط الجزء السفلي من التمثال خط يشير إلى الفصل بين الرجلين ,كذلك يشيران إلى الحزام 

زء العلوي من الذراع الجزء السفلي من التمثال والج ونالحظ بأن ,32 كما هو الحال بالنسبة للتمثال

ووضعية اليد في  2-1 مع وضعية اليد في التماثيل اته, أما وضعية اليد فيمكن مقارناأليسر مكسوران

 لرأس إنسان ثالهو تمف 70من كبكلي تبه. أما بالنسبة للشكل  46 من نيفالي جوري والعمود 15 العمود

 من نيفالي جوري, وفي 12-11يمكن مقارنته مع الرأس الموجود في الشكل من الجرف األحمر, و

ً يوجد تمثال على شكل ع ذاته الموقع ( 72وهو يشبه التماثيل )الشكل  ,(71الشكل ينتهي برأس نسر ) صا

على األلواح  ويظهر كذلك ,وقد رأينا تصوير النسر على عواميد كبكلي تبه التي تم اكتشافها في نمريك,

بالنسبة  -والتي نوهنا إليها -يؤكد األهمية األسطورية الكبيرة للنسرما وهذا  كما سنرى في األسفل,

 العصر الحجري الحديث.  فترة د الرافدين العليا خالللشعوب بال

 تل فخيرية جنوب مدينة رأس العين الحالية ( الذين اكتشفا في69-68الشكل ) 97ثالينتملبالنسبة لو

 . 98باللون األحمر يشبه الرخام ومصبوغان من حجر فهما مصنوعانبكردستان سورية, 

                                                           
94 Çelik (2010, Fig. 14) 

95 Vor 12000 Jahren in Anatolien, Katalog Nr. 44. 

96 Hansen 2007, 192: Land des Baal,  21, Abb.1. 

 سم. 11م, بينما يبلغ عرض التمثالين حوالي س 30, يبلغ أرتفاعهما ن حالياً بمتحف آثار الشرق في شيكاغواموجود نالتمثاال 97
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يعتقد و 
99

Haas  يشير ً في بعض األحيان إلى المالبس وفي حاالت أخرى بأن صبغ التماثيل عموما

  ثديها تحملاإللهة األم التي صور ي( 68)الشكل  التمثال األولفيستخدم كوشم يضفي هيبة أكثر للتمثال. 

أعلى الرأس توجد آثار في و تان,طويل انذراع  لهيصور رجالً فهو التمثال الثاني بكلتا يديها, أما 

 حجارالتمثالين كانت مطعمة باأل وعيون ما, ن الرأس كان مغطى بشيء  أ , األمر الذي يشير إلى100للقار

 102بالنسبة لتمثال الرجل الذي يتميز بيديه الطويلة فهناك ما يشابهها من عين غزالأما  .101الثمينة

(, وبالمقارنة مع التماثيل التي تم وصفها 67حسن )الشكل ( وتمثال شيخ 2وكذلك تمثال أورفا )الشكل ,

 ً ء الجسم, وهي أكثر ألعضا في تقنية الصنع مع إظهار تفاصيل إن تماثيل تل فخيرية تظهر تطوراً ف سابقا

مع بعض التماثيل البرونزية من سورية وبالد الرافدين تظهر تشابهاً أكثر
103
تم تأريخ التمثالين من قبل  .

.م. ق 10-13)األمريكان في القرن 
104

ج التنقيبات الحديثة في لكن الدراسات الحديثة واستناداً إلى نتائ(  

يث ما قبل الفخار بدالعصر الحجري الحفي الموقع ترجح تأريخ التمثالين 
 

PPNB
 105

. 

                 62الشكل                            
 61الشكل 

 

                                                                                                                                                                                     
98 McEwan 1958:10; Frankfort 1958, 56. Bonatz 2008, 95.  

99 Haas 1994, 76. 

100 Frankfort 1958, 56. 

101 Braidwood 1958: 54. 

102 Müller-Neuhof, B., Anthropomorphic Statuettes from Tell Fakhariy: Argument for their possible PPNB 

origin (2007) 40-41. 

 قارن على سبيل المثال مع:  103

Orthmann, W., Der alte Orient, Abb. 396, 402. 

104 Frankfort, H., Notes on the statuettes (1958) 56. 

 التمثاالن موجودان حالياً بمتحف آثار الشرق في شيكاغو.    105

Müller-Neuhof, B., Antropomorphic Statuetes from Tell Fakhariy: Argument for their possible PPNB origin 

(2007) 37-38. 
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 لواح التي تحمل رووماتاأل

قياساتها عدة سنتيمترات(  تد الرافدين العليا ألواح صغيرة جداً )بلغوجدت في عدة مواقع أثرية من بال

أقدم تلك األلواح تم العثور عليها في  على شكل حزوز, , وهي تحمل رسوماوظيفتها غير معروفة

صورت  73الشكل  في. PPNAوهي تعود إلى األلف العاشر ق. م  (76-73)الشكل  الجرف األحمر

ً صور (74الشكل )في و ,ي الوسط مع أشياء غير معروفةثعلب فكذلك أفاعي وزواحف و على  أيضا

تسعة أشياء, فقد صورت  (75) على الجانب األمامي للوح . أماوثعلب وطائر أحد أوجه اللوح, أفاعي  

على الوجه وجد تووحيوان زاحف مع أشياء غير معروفة,  من رباعيات األرجل وأفاع من بينها حيوان 

يمكن وعنكبوت  أفعى (76) على الجانب األمامي للوحصور  كذلك سفلها أفعى.للوح شبكة وأالخلفي 

وأشياء أخرى هويتها غير معروفة,  ردوائ وجود من كبكلي تبه, إضافة إلى 52مع الشكل  مامقارنته

ً بتوجد  سعلى الجانب الخلفي تم تصوير ستة صفوف من أقواو  داخلها وبجوانبها دوائر صغيرة جدا

( 78-77)الشكل  يتكرر موضوع األفعى على لوحينو .106وير بأكمله على شكل سجادبحيث يبدو التص

 من تل الكراميل )شمال حلب( أيضاً. 

ألحد على الجانب األمامي  صور , حيث(82-80, 79)الشكل  ثالثة ألواحأيضاً في كبكلي تبه اكتشف و

متشابكة  األفاعي 80الشكل  فيوصورت  ,أو إنسان شجرةوربما  وطائرأفعى  (79تلك األلواح )الشكل 

على  ذاتها المواضيعتكرر تو ,غامضة ثعلب مع رموز 82في الشكل صور بينما  ,ها البعضمع بعض

 الدائرتين نصف ,شخص واقف على دائرتينعلى هذا اللوح صور حيث  ,(81)الشكل عابر لوح من تل 

 أما في .٨107شكل رقم على يمينه صف أفقي على  صورو ,على يسار الشخص أفعى وجدوت ,مفقود

يمكن  على شكل حشرة )جنوب شرق ديار بكر( فقد صور حيوان Körtik Tepeمن  84-83الشكل 

 وكذلك الرأس مع قرنا االستشعار. التعرف على رجليها المطويتين

وهو أمر الحظناه كذلك أثناء ,إلى الثعلب  هذه األلواح هو األفعى إضافة في يالحظ بأن الموضوع السائد 

الموجودة على هذه األلواح  وزبعض الباحثين الصور والرمعتبر ا في كبكلي تبه, وقدT عواميد  وصف

ولئك الذين ألحفظ الثقافة, ويبدو أن  من نظام من الرموز لالتصال سبق ابتكار الكتابة كوسيلة  جزءاً 

هذا األمر ويشير تجريد, للغاية ولديهم القدرة على ال معقدة اً ابتكروا هذه األلواح كانوا يمتلكون أساطير

ظهور الزراعة, واستمر هذا النظام آلالف السنين وهو أمر  تجتماعي سبقإلى أن عملية التحول اال

  .108بشبكة اتصاالت واسعة ومستمرة بانتظام تجاوزت الحدود األقليمية ارتبط

       
                73الشكل 

 74 شكل

 
                                                           

106 Köksal-Schmidt/Schmidt 2007, 103-109. 

107 Köksal-Schmidt/Schmidt 2007, 103-109. 

108 Dietrich 2012, 684. 
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 75الشكل        

            
 77كل الش

                                   
 81الشكل 

 

 76الشكل        

                         
 78الشكل 

              
 82 الشكل

 

                                 
 79الشكل 

 

 80الشكل     

                              
 83الشكل 

 الخالصة

لعليا بأن هذه الرافدين ا أظهرت بعض مواقع بالد

حول إلى في عملية الت فقط سباقة المنطقة لم تكن

ً في مجال  ,عصر الزراعة والتدجين وإنما أيضا

اإلبداع الفني الذي يعبر بكل تأكيد عن أفكار 

                             ومعتقدات مبدعيها
 84الشكل 

ها هي بالدرجة األولى من مواقع كردستان تركية تبين من البحث بأن أغلبية القطع التي تمت دراست

, أما بالنسبة للتماثيل تبه ومن ثم نيفالي جوريالقريبة من أورفا, وهي بالدرجة األولى من كبكلي 

 ي نهر الفرات فتعتبر قليلة جداً.واأللواح التي تم اكتشافها في مواقع سورية في أعال

كالتماثيل التي  محددة في مواضيعها وشكلها العام: وتبين من البحث وجود عدة أنماط من التماثيل

والتي يظهر من تصميمها على أنها  ,(23-21؟ 4و 3-1) العام على شكل عمود اصممت في إطاره

عواميد تعرض عدة  منهافي الكثير من التفاصيل:  فيما بينها في مكان ما, وهي تختلف توضع كانت

في تبه,  من كبكلي 21الشكل ؟ من نيفالي جوري و4و 3 والشكلمن كيليسيك  1لشكل كما في ا أشكال  

 .بالخصوبة يبدو أن لهما عالقة  و, يظهران تشابهاً كبيراً في الموضوع 21والشكل  1الشكل حين أن 

ورفا والذي أمن  2تصور فقط شخصاً وحيداً, مع أن التمثال  انهفإ 66و 23-22و 2ل يبالنسبة للتماث أما

ً من حيث الذكري يظهر  يمسك بعضوه ً وثيقا  اكتشفت في التماثيلآخر من  نمطالموضوع مع ارتباطا
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 عنتاب من متحف غازي 23, أما التمثال (62وكاراهان ) (25-24تبه ) وكبكلي( 9)نيفالي جوري 

وجهين كما ذو  لكنه من كبكلي تبه 22ولو أنه يظهر تشابهاً كبيراً من حيث الحجم والشكل مع التمثال 

 .صور على األغلب آلهة, وهذ األخير ي( تم اكتشافه في كبكلي تبه27)الشكل ة لرأس هو الحال بالنسب

نها فإمنها في كبكلي تبه  كبيرة والتي تم اكتشاف أعداد Tبالنسبة للتماثيل المصممة على شكل عمود و

ع , وهذه المواقر تبه وهمزان تبهسفمن  إلى وجودها في كل إضافة كاراهان,و نيفالي جوري وجدت في

ثالثة وجد وت T.ما يمكن أن تمثله عواميد بخصوص  مختلفة آراءوقد تم مناقشة  من أورفا. جميعها قريبة  

 على األغلب اإللهة األم. والتي تصور  وتل فخيرية هة عارية من مريبط وكبكلي تبهإلل ليتماث

إنسان وطائر من نيفلي  نمركبة مربما هي ثالثة تماثيل لكائنات  باستثناء ,ولم يثبت وجود كائنات مركبة

ً أو آلهة صورت في هيئة كائناتتمثل عفاريت , أو يعتقد بأنهاجوري أما بالنسبة للتماثيل , مركبة ا

وهي في أغلبها شمل التماثيل العادية, فالنمط األول يوهي تصنف في نمطين: الحيوانية فتميزت بالكثرة, 

شمل الحيوانات لنسر وغيرها. أما النمط الثاني فيوا تماثيل الخنزير البري واألسد وربما الدب والزواحف

, وأكثر الحيوانات تصويراً هي األفاعي وطائر الماء Tالمصورة على شكل نحت ناتئ على عواميد 

والثعالب والخنازير واألسود وبعض األحيان صور الثور والغزال والحمار البري والضفادع والعناكب 

كشر عن أنيابها الخطرة والتي ت سبة لتماثيل بعض هذه الحيواناتبالنوواألرانب والزواحف والنسر, 

 ً بما تؤدي وظيفة حراسة المنشآت من الذين كانوا يريدون المساس بها, والبعض اآلخر ر فإنها كانت غالبا

للتعرف اً رموز صورت على العواميد فهي إما قد كانت لآللهة, أما التي كقرابين رمزي استخدمت بشكل  

  و أسطورة.تمثل قصةً أ , أو كانتTلكائن الذي يمثله العمود على هوية ا

ه وتل كراميل, وكبكلي تبه وعابر وكورتيك تب والتي وجدت في جرف األحمر ةلواح الصغيروبالنسبة لأل

ً  نهافإ أغلبها تصور األفعى والثعلب والطائر, فمتشابهة,  هامواضيعوعلى شكل حزوز,  تحمل رسوما

هذا التشابه في المواضيع التي  وهذه بالتأكيد لها مضامين ميثولوجية. ,غامضة إلى رموز إضافة

بالد الرافدين العليا, يشير إلى الوحدة من التماثيل بين المناطق المختلفة  وكذلكتصورها األلواح 

 الحضارية واالرتباط الثقافي بين تلك المناطق في مرحلة العصر الحجري الحديث.

 

 مصادر البحث

Aurenche, O., Das ″Goldene Dreieck″ und die Anfänge des Neolithikums im vorderen 

Orienr.In: Vor 12000 Jahren in Anatolien, Die ältesten Monumente der Menschheit, 

Badischen Landesmuseum Karlsruhe (2007) 50-66. 

Becker et al. Materialien zur Deutun der zentralen Pfeilerpaare des Göbekli Tepe und weiterer 

Orte des Obermesopotamischen Frühneolithikums. In: Zeitschrift für Orient-Archäologie 

Band 5 (2012) 14-44. 

Bonatz, D., et Al, Bericht über die erste und zweite Grabungs-kampagne in Tell Feherīye 

2006 und 2007. In: MDOG 140 (2008) 89-135. 

Costello, S. K., Using Imagery to interpret late Neolithic Religion. In: Nieuwenhuyse, O. P., 

et al., Interpreting the late Neolithic of Upper Mesopotamia (2013) 113-124. 



 

31 

 

Courichon, L., Bird Remains from Jerf el Ahmar, A PPNA Site in Northern Syria with 

Sepcial Reference to the Griffon Vulture (Gyps Fulvous). In: Academia.edu, 138-152. 

Croucher, Karina, Death and Dying in the Neolithic Near East (2012) 139. 

Çelik, Bahattin, A New Statue of the Early Pre-Pottery Neolithic Period from Gaziantep, 

Southeastern Turkey. In: NEO-LITHICS 1/05 (2005) 28-29. 

 

Çelik, Bahattin Hamzan Tepe in the light of new finds. In: Documenta Praehistorica XXXVII 

(2010) 257-268. 

 

Dietrich, O., et al. Göbekli Tepe –  A Stone Age ritual center in SE Turkey.In: Actual 

 Archaeology 2 (2012a) 32-51. 

Dietrich, O., et al., The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities. 

New evidence from Göbekli Tepe, south-eastern Turkey. In: ANTIQUITY 86 (2012) 674-

695. 

 

Dietrich, O., et al., Göbekli Tepe. Preliminary Report on the 2012 and 2013 Excavation 

Seasons, NEO-LITHICS 1/14 (2014a) 11. 

Dietrich, O., et al. Göbekli Tepe, Türkei, Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013. In: e-

FORSCHUNGSBERICHTE DES DAI 2014 (2014b) 131-136. 

Eilenstein, H.,  Göbekli Tepe, Die Bildwelt des erten Tempels der Menschen (2009). 

el-Atrache, T., Archaeologist uncovers 11,000-year-old artefacts in Syria. In: middle-east-

online.com/english/?id=22768 (2007). 

Frankfort, H., Notes on the statuettes. In: McEwan, Calvin W. et al.,  (1958) 56-57.  

Güler, M/Çelik, B/Güler, G., New Pre-pottery Neolithic Settlements fom Viranşir District. In: 

Anatolia 38 (2012) 164-180. 

Haas,V, Geschichte der hethitischen Religion (1994). 

Hansen,S., Kleinkunst und Großplastik, Menschendarstellungen von Vorderasien-Anatolien 

bis in den Donauraum. In: Vor 12000 Jahren in Anatolien, Die ältesten Monumente der 

Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe (2007) 194-206. 

Hauptmann, H., Ein Frühneolithisches Kultbild aus Kommagene. In: J. Wagner (ed.), 

Gottkönige am Euphrat: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Komagene (2000) 5-9. 

Hauptmann,H./Özdoǧan, M., Die Neolithische Revolution in Anatolien.In: Vor 12000 Jahren 

in Anatolien, Die ältesten Monumente der Menschheit (2007) 26-36. 

Hauptmann, H/ Schmidt, K., Anatolien vor 12000 Jahren, Die Skulpturen des Früh-

neolithikums. In: Vor 12000 Gahren in Anantolien, Die ältesten Monumente der Menschheit, 

Badischen Landesmuseum Karlsruhe  (2007) 67-82. 

Köksal-Schmidt, Ç/Schmidt, K., Perlen, Steingefäße, Zeichentäfelchen; Handwerkliche 

Spezialisierung und steinzeitliches Symbolsystem. In: Vor 12000 Gahren in Anantolien, Die 

ältesten Monumente der Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe  (2007)103-109. 



 

32 

 

Kozlowski, S. K. Nemrik 9, a PPN Neolithic site in Northern Iraq 

In: Paléorient. Vol. 15 N°1. (1989) 25-31. 

Kraeling, Carl H. and Hains, Richard C., Structural remains. In: McEwan, Calvin W., et al.,  

(1958) 17-20. 

Land des Baal. Syrien-Forum der Völker und Kulturen, Museum für Vor- und Frühgeschichte 

(1982). 

Matthews, R., The erly prehistory of Mesopotamia 500,000 to 4,500 bc., Subartu V (2000). 

McEwan, Calvin W. et al., Notes on the soundings (1958). 

Moortgat, A., Die Kunst des Alten Mesopotamien, Sumer und Akkad (1982). 

Müller-Neuhof, B., An EPPNB Human Sculpture from Tell Sheikh Hassan. In:NEO-

LITHICS 2/06 (2006) 32-38. 

Müller-Neuhof, Bernd, Anthropomorphic Statuettes from Tell Fakhariyah: Arguments for 

Their Possible PPNB Origin. In: NEO-LITHICS 1/07 (2007) 37-43. 

 

Peters, J., Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-

eastern Turkey: a preliminary assessmentmore. In: ANTHROPOZOOLOGICA 39 (1) ( 

2004)179-218.  

Pfälzner, P., Mittanische und mittelassyrische Keramik: Eine chronologische, funktionale und 

produktionsökonomische Analyse. BATSH 3 (2 Bde. - Text und Tafeln) (1995). 

Ramsayer, Nate, Megalithic Totemism of the Individual: A New Analysis of Göbekli Tepe’s 

Monumental Pillars (2012). 

Schmidt, K., “Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekl Tepe, south-

eastern Turkey: a preliminary assessment.”  Anthropozoologica, 39 (1) (2004) 179-218. 

Schmidt, K., Sie bauten die ersten Tempel, Das rätselhafte Heiligtum der Steineitjäger, 

(2006). 

Schmidt, K., Animals and a Headless Man at Göbekli Tepe. In: NEO-LITHICS 2/06  (2006a) 

38-40. 

 

Schmidt, K., Die Steinkreise und die Reliefs des Göbekli Tepe. In: Vor 12000 Gahren in 

Anantolien, Die ältesten Monumente der Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe  

(2007) 83-96. 

Schmidt, K., Göbekli Tepe. In: Vor 12000 Gahren in Anantolien, Die ältesten Monumente der 

Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe (2007a) 74-75. 

Schmidt, K., Göbekli Tepe – eine apokalyptische Bilderwelt aus der Steinzeit. In: 4/09 

ANTIKE WELT (2009) 1-8. 

 

Schmidt, K., Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries, New results of ongoing excavations 

with a special focus on sculptures and high reliefs, Documenta Praehistorica  XXXVII (2010) 

239-240. 

http://www.academia.edu/4807320/Animals_in_the_symbolic_world_of_Pre-Pottery_Neolithic_Gobekli_Tepe_south-eastern_Turkey_a_preliminary_assessment
http://www.academia.edu/4807320/Animals_in_the_symbolic_world_of_Pre-Pottery_Neolithic_Gobekli_Tepe_south-eastern_Turkey_a_preliminary_assessment
https://www.academia.edu/4807320/Animals_in_the_symbolic_world_of_Pre-Pottery_Neolithic_Gobekli_Tepe_south-eastern_Turkey_a_preliminary_assessment


 

33 

 

 

Schmidt, K., Adler und Schlange, „Großbilder“ der Göbekli Tepe und ihre Rezeption. In:Der 

Anschnitt, Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau, Beiheft 25  (2013) 145-152. 

 

Schmidt, K./Terberger, T., Erderwärmung als ››Motor‹‹ der neolithischen Revolution?. In: 

Archäolgie in Deutschland, September-Oktober 2011, 32-35. 

Schmidt, K., „Die eiszeitlichen Jäger Eurasiens bauten die ersten Tempel“. In: 

www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20060404 . 

Strommenger, E., The Art of Mesopotamia (1964). 

Sturm-Berger, M., Vom Taunus zum Taurus -Gedanken zur Religiosität der frühen Jung-

steinzeit, 2009, 1-43. 

 

Verhoeven, M., Person or Penis? Interpreting a 'New' PPNB Anthropomorphic Statue from 

the Taurus. In: Neo-Lithics 1/ 01 (2001) 8-9. 

 

Vor 12000 Jahren in Anatolien, Die ältesten Monumente der Menschheit, Badischen 

Landesmuseum Karlsruhe (2007). 

Yartah, T. Les bâtiments communautaires de Tell ‘Abr 3 (PPNA, Syrie). In: NEO-LITHICS 

1/05  (205) 3-9. 

يا س ير ياد, م  (.1987-1986) 1, تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية, ترجمة عبد الهادي عباس, طإل

 .2002نسان, بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني السواح, فراس, دين اإل

 

 مصادر الصور

A- Schmidt 2006, 270.     

1- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 32. 

2- Hauptmann/Schmidt 2007, 67; Schmidt 2010 Fig.14; Becker et al. 2012, Fig. 10. 

2A- Hauptmann/Özdoǧan 2007, 34. 

3- Hauptmann/Schmidt 2007, 2007, 69; Schmidt 2010 Fig. 16. 

4- Hauptmann/Schmidt 2007, 2007, 71; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 95. 

5- Hauptmann/Schmidt 2007,  2007, 69; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 97. 

6- Hauptmann/Schmidt 2007, 70; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 98 

Hauptmann/Özdoǧan 2007, 70. 

8- Schmidt 2010 Fig.15; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 96. 

9- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 100. 



 

34 

 

10- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 105. 

11- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 107. 

12- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 110. 

13- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 130. 

14- Becker et al. 2012, Fig. 13; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 115. 

15- Hauptmann/Schmidt 2007, 80. 

16- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 133. 

17- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 132. 

18- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 128. 

19- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 137. 

20- Dietrich et al. 2012, Fig. 2 

21- Schmidt 2010 Fig. 18. 

22- Schmidt 2010 Fig. 20; Becker et al. 2012, Fig.18. 

23- Çelik (2010, Fig. 9-10) 1.28 x 75 x 21cm 

24- Hauptmann/Schmidt 2007, 72. 

25- Dietrich et al. 2014b, Fig. 7. 

26- Schmidt 2006, Abb. 27. 

27- Becker et al. 2012, Fig. 17e. 

28- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 30 

29- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 27. 

30- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 26. 

31- Dietrich et al. 2014a, Fig. 11. 

 .Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 28 -أ32

 .Müller-Neuhof, B., 2006, Fig. 4 -ب32

33- Schmidt 2010 Fig.11; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 31. 

34- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 11. 

35- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 12. 

36- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 7. 

37- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 8. 



 

35 

 

38- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 10. 

39- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 9. 

40- Dietrich et al. 2014a, Fig. 10. 

41- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 22.. 

42- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 21. 

43- Dietrich et al. 2014b, Fig. 8; Dietrich et al. 2014a, Fig. 9. 

44- Schmidt 2010 Fig. 24. 

45- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 7. 

46- Schmidt 2010, Fig. 8; Becker et al. 2012, Fig. 9; Dietrich et al. 2012, Fig. 8. 

47- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 2. 

48- Cinema, Rewin. In: http://narinnamkn.wordpress.com/2013/12/04/ 

49- Becker et al. 2012, Fig. 23; Schmidt 2010, Fig. 10; Schmidt 2013, Abb. 2. 

50- Schmidt 2006, Abb. 87. 

51- Becker et al. 2012, Fig. 16; 

 .Becker et al. 2012, Fig. 10 -أ52

 .Becker et al. 2012, Fig. 10; Schmidt 2013, Abb. 1 -ب52

53- Becker et al. 2012, Fig. 10. 

54- Becker et al. 2012, Fig. 10. 

 .Schmidt 2013  Abb. 4 -أ55

 .Schmidt 2013, Abb. 5 -ب55

56- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 4. 

57- Dietrich et al. 2012, Fig. 5. 

58- Schmidt 2006, Abb. 84. 

59- Schmidt 2010, Fig. 11; Becker et al. 2012, Fig. 20.         

60- Hauptmann/Schmidt 2007, 96.  

61- Çelik 2011, Fig. 8. 

62- Çelik 2011, Fig. 16. 

63- Çelik 2011, Fig. 12. 

64- Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 44. 



 

36 

 

65- Land des Baal 1982, 21, Nr. 1. 

66- el-Atrache, T., 2007.  

67- Müller-Neuhof 2006. Fig. 1a-1b. 

68- Frankfort 1958, 56. 

69- Frankfort 1958, 56. 

70- http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/Archeo2000/html/archeo11.htm. 

71- Courichon ,Fig. 9. 

72- Kozlowski 1989, Fig. 9. 

 

73- Dietrich et al. 2012, Fig. 9, 2. 

74- Dietrich et al. 2012, Fig. 9, 3. 

75- Dietrich et al. 2012, Fig. 9, 7. Köksal-Schmidt, Ç/Schmidt 2007, 106. 

76- Köksal-Schmidt, Ç/Schmidt 2007, 106. 

77- Dietrich et al. 2012, Fig. 9, 4. 

78- Köksal-Schmidt /Schmidt 2007, 108; Dietrich et al. 2014b, Fig. 9; 1. 

79- Dietrich et al. 2014b, Fig. 9, 6.  

80- Dietrich et al. 2014a, Fig. 12.  

81- Köksal-Schmidt /Schmidt 2007, 108. 

82- Dietrich et al. 2014a, Fig. 13. 

83- Köksal-Schmidt /Schmidt 2007, 108; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 166. 

84- Köksal-Schmidt /Schmidt 2007, 108; Vor 12000 Jahren in Anatolien, Nr. 166. 


