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يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -4
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( 111يجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -5
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -6
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 ية تتعمق بعنوان البحث ومضمونو.تضمين البحث كممات مفتاح -7

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -8
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -9

حثو ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات ب  -11
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب 25ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -11
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -12

واالشكال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم  ترقم الجداول -13
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -14

سين في في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قو  يشار الى اسم المصدر كامالا  -15
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -16

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -17
 (، مئة الف دينار عراقي.111111)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -18
 لقاء  ثمن تحدده ىيأة التحرير. 

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -19
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  ١٤/٢/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:                  ٩/١/٢٠٢١تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

   :ملخصال

ــــاخ .و أرض كردســــتان تمیــــزت  ــــة والمن ــــاین فــــي التضــــاریس والبیئ كانــــت للخصــــائص بالتب

تـــوفیر  فـــيالتـــي ســـاعدت  لالســـتیطانالطبیعیـــة والمناخیـــة تـــأثیر بـــالغ فـــي تكـــوین بیئـــات مالئمـــة 

لصیادین األوائـل وهیأت موطنا ل.مقومات األساسیة للعیش ومصادره من المیاه والنبات والحیوان ال

األولـى للطالئـع  البـوادر ظهـورذلـك الـى كـل  من موارد البیئة الغنیـة .وأدى لإلفادةوجامعي القوت 

فـي موقـع بـردة بلكـا علـى شـكل  وجـدفـي هـذه المنطقـة  االنسـانلیل على استیطان دوأقدم  ،البشریة

  فؤوس وشظایا .

معلومات مهمة في أتاحت التنقیبات األثریة التي أجریت في مواقع عدیدة من كردستان 

ضمن امتدادات ومظاهر حضارته  إنجازاتهعلى  واالطالعالقدیم  االنسانتتبع مراحل تطور حیاة 

وتدل الشواهد واألدلة األثریة على أن .التاریخ  لقب عصورمنطقة زاكروس وكهوف كردستان منذ 

ما  والتقاطوشاقة وشبه منعزلة معتمدا على جمع حیاة بدائیة في هذه المنطقة كان یعیش  االنسان

لتأمین عیشه ولحمایة  وأغصان األشجارمن العظام  یسیرةأدواته .وكان عدته و تجود به الطبیعة 

  .نفسه من األخطار والتهدیدات قبل توصله معرفة صناعة أدواته من الحجارة

غالبیتها تضم التي مواد حضاریة كثیرة في العراء وكهوف المنطقة  اكتشاف بقایا ان

من أنماط  اً أساسی اً نمطان الصید كان الى  أدوات حجریة خاصة بنشاطات الصید .مما یشیر

 كهف شانیدرفي و  .العصور الحجریة القدیمة فيللجماعات البشریة األولى  االقتصادیةالحیاة 

 االنساناستوطنه  الشمالیة الغربیة من جبال زاكروس امتداداتضمن  المعروفةأحدى الكهوف 

بمصادر مة الحالة المناخیة لموقع الكهف وغنى المنطقة ءبسبب مالالعصر الحجري القدیم  في

بتطویر  االنسان بدأ وبمرور الزمن العیش من العیون وجداول المیاه وتوفر حیوانات الصید .

وكان تطورها ،مراحل حضاریة طویلة  ت الحجریة تدریجیا وتنوعت أشكالها ووظائفها عبرالاآل

تمكن حتى  ومتطلبات العیش والحیاةالمادیة والعقلیة  االنسانامكانات  اطارجري ضمن ی

 االنسانتوصل ان یرى الباحثون لذا  علیها، على البیئة الطبیعیة وأصبح سیدا لتغلببواسطتها ا
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الحضاري للجماعة  واالرتقاء تطور نحو كبیرا وانجازامهمة  خطوةتمثل لصنع األدوات الحجریة 

  .البشریة

المتمیز لهذه المنطقة في  رالدو القدیم  االنسانأبرز منجزات  بإسهابالبحث وتناول 

 إعطاءفي و   االستیطانوأثرها في تغییر نمط الحیاة ودورها في ظهور یة .االنسانسجل الحضارة 

  عنصورة واضحة 

  قبل التاریخ ، الحضارة ، العصر الحجري القدیم األعلى عصور ماالكلمات المفتاحیة: 

   

The Achievements of Prehistoric Human in Iraqi Kurdistan and  
Manifestations of his  Civilization Until the End of the Upper 

Paleolithic 
Assist-Prof.Dr.Noman Jumaah Ibrahim 
Salahaddin University/ Faculty of Arts 

Department of Archaeology 
 

  :Abstract  
The land of Kurdistan was distinguished by variations in terrain, 

environment and climate. The natural and climatic characteristics had a 
great influence in creating environments suitable for settlement. This 
helped to provide the basic necessities for living and its sources of water, 
plants and animals. It provided a home for early hunters and collectors of 
food to benefit from the rich environment resources. This led to the 
emergence of the first signs of the human pioneers, and the oldest 
evidence of human settlement in this area was found at the Burdat Balka 
site in the form of axes and shrapnel. 

 The discovery of  remnants of  many civilized materials in the 
open and caves of the region, most of which contain stone tools for 
hunting activities. Indicates that hunting was a basic pattern of economic 
life for the first human groups during the ancient stone ages.  
The Shanidar Cave is one of the ancient caves within the northwestern 
extension of the Zagros Mountains, which was settled by humans during 
the Paleolithic period due to the suitability of the climatic condition of the 
cave site and the richness of the region with livelihoods and with springs 
and streams and the availability of hunting animals.  

This will deal with extensive research in order to contribute to 
giving a clear picture of the distinguished role of this region in the record 
of human civilization. 
Keywords:  Prehistoric Ages,  Civilization,  Upper Palaeolithic. 

  

  



  أ.م. د. نعمان جمعة ابراهیم         قبل التاریخ في كردستان العراق  منجزات انسان عصور ما

 الحجري القدیم األعلى حتى نهایة العصر ومظاهر حضارته

١٦٣ 

   المقدمة : 

التـي اسـتمرت فتـرة طویلـة  االنسـانشغلت عصور ما قبل التاریخ القسم األعظم مـن حیـاة 

تـأمین ل وأدواتـه الیسـیرة اآلتـةاالنسـان فـي صـنع وكانت الحجارة المادة األساسیة التي اعتمد علیهـا 

منـذ العصـور  انلمنطقـة كوردسـتتمتع بها البیئة الطبیعیـة تنظرا لما حیاته بشكل عام .و مستلزمات 

الحـظ كــل تمـة البیئـة الجغرافیــة الطبیعیـة ءمــن خصـائص متمیـزة وفــي مقـدمتها مالقبـل التـاریخ  مـا

وتحـوالت  إنجـازاتحقق  االستیطانومنذ البدایات األولى لظهور  االنسانالمؤشرات توحي الى أن 

فـي ظـل البیئـات الجغرافیـة تحوالت كبیرة وجوهریة  كبیرة في مجاالت عدة .اذ شهدت هذه المنطقة

لغ فــي وضـع أســس وقواعــد الحضـارة وتطــویر مســتلزماتها ابـال التــأثیرالطبیعیـة المختلفــة كانـت لهــا 

  . والبیئة عبر األزمنة الطویلة االنسانمع  تصاعد التفاعل المستمر بین 

وجبــال كردســتان  منطقــة زاكــروس ان المقارنــةالجیولوجیــة والمناخیــة الدراســات أثبتــت  لقــد

 االنســانواتخـذ ألـف عــام  ٤٠أكثـر مــن  فــي حقبـة امتــدت یـةثــار جلیدیـة وتــأثیرات مناختعرضـت أل

آمنـــا ومراعـــي للمجتمعـــات  مـــالذاالسالســـل الجبلیـــة  هـــاوفرتأالفتـــرات مـــن الكهـــوف التـــي تلـــك  فـــي

  .الرعویة

مظاهر و القدیم في كردستان  االنسانموضوع انجازات ان نستعرض البحث مادة  اقتضت

البیئـــة الطبیعیـــة مـــع عوامـــل  فـــي التعامـــل لإلنســـان البـــارزالـــدور نســـلط األضـــواء علـــى و حضـــارته 

 ىن الفترة التي یعنا.خ قبل التأری عصور ما فيالحضارة أسس منها في تكوین  لإلفادةواستغاللها 

 االنسـانالسنین ولم یكـن هنـاك وسـیلة لتـدوین شـؤون حیـاة  الفإلهي فترة طویلة تمتد بها البحث 

حــث علــى األدلــة المادیــة المســتقاة مــن نتــائج التنقیبــات والدراســات الــذا فقــد أعتمــد الب .ونشــاطاته 

نهلـت هـذا البحـث مـن عـدد  كمـا.اآلثاریة المتمثلة بالدرجـة األولـى علـى اآلالت واألدوات الحجریـة 

سـاهمت فـي اغنـاء موضـوع البحـث بمعلومـات  اإلنكلیزیـةمن المصادر العربیـة والدراسـات والكتـب 

  مفیدة . 

  هدف البحث: 

القدیم في كردستان واعطاء صورة واضحة  االنسان إلنجازات األولى الجذورمعرفة  هو

   المتعاقبة .ته على مظاهر حضار  االطالعبغیة عن أوجه نشاطاته 

   :حدود البحث

  انیة كردستان العراق كالحدود الم

  .سنة ق.م١٠٠٠٠- ١٥٠٠٠حدود في الحجري القدیم األعلى  نهایة العصرالحدود الزمانیة 
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  : كردستان  منطقةلجغرافیة الخلفیة ال

تضاریســیة متباینــة ســمات جغرافیــة محــددة و ة لهــا طقــمنعلــى )١(كردســتان مصــطلح طلــق ی

 ،والسـهول والودیـان والهضـاب والـتالل ومرتفعـات شـبه الجبلیـة  ووعـرةسالسـل جبلیـة شـاهقة تضـم 

ـــةالعـــراق الكل % مـــن مســـاحة ٢٠حـــوالي مســـاحة  المنطقـــةوتشـــغل هـــذه  ـــد  ی لیة ائهـــا الشـــماأجز عن

النطـــاق الجبلـــي تضـــم وحـــدة جغرافیـــة هـــذه المنطقـــة تؤلـــف  .)حالیـــاالعـــراق والشـــمالیة الشـــرقیة مـــن 

یة االنســان،أصــبحت مســرحا للنشــاطات  الشــرقیةالشــمالیة والشــمالیة جهــات التــي تمتــد مــن الالمعقــد 

   .)٢(لحدود السیاسیة الحدیثة المشتركة لكل من ایران وتركیا والعراق تشكل او  أقدم العصور.منذ 

بالمرتفعـــــات الجبلیـــــة ، وأبـــــرز هـــــذه ن الطـــــابع العـــــام لمظـــــاهر ســـــطح كردســـــتان تتمیـــــز ا

 نمــا بــیوعرضــها یتــراوح تقریبــا كــم ١٦٠٠ جبــال زاكــروس البــالغ طولهــا  المرتفعــات تبــدأ بسالســل

ختــرق عــددا مــن الســهول والودیــان الممتــدة مــن الجهــات الشــمالیة والشــمالیة هــي تكــم و ٢٠٠-١٠٠

وسهل أربیـل  بـین  بشدر وسهول حریر ودیاناسهل بنجوین و سهل شهرزور و سهل الشرقیة ، مثل 

الــزابین األعلــى واألســفل حتــى تصــل الــى الســفوح الغربیــة لجبــال زاكــروس فــي ایــران لتشــمل ســهول 

  .)٣( كرمنشاه وهمدان

 تعرضت ألربـعالكرة األرضیة األجزاء الشمالیة من ن فاالجیولوجیة الدراسات   بحسبأما 

) Penck-تخللتها فترات دافئـة .فقـد تمكـن العـالم األلمـاني (بینـكمنذ أزمان متباعدة جلیدیة فترات 

سمیت بأسماء مناطق الثالجات في جبال األلب واألنهار في  أربعة عصور جلیدیة، من تشخیص

. فـي )٤(وتخللتها فترات دافئـة  التي وجدت فیها أثار تراكمات  كتل الجلید في تلك العصورأوروبا 

حین كانت األجزاء الجنوبیة من الكرة األرضیة وبضمنها منطقة الشرق األدنى القدیم  وأجـزاء مـن 

فتــرات شــهدت قــد واألفریقیــة الكبــرى كردســتان وبعــض منــاطق الصــحاري منهــا الصــحراء العربیــة 

ممـا  .علـى السـواء الحیوان والنبـاتو  االنسانعلى حیاة كبیرا  ار أثمما تركت عصور ممطرة دفء و 

  )Gunz(كنـز  هـي الجلیدیـة الفتـرات  مـن أهـموفرت فرص العیش للصیادین في تلك المناطق . و 

) Wurm(فیرم  و سنة٢٥٠٠٠٠) Riss(رس وسنة ٥٠٠٠٠٠) Mindelمندل و سنة ٦٠٠٠٠٠

  . )٥( سنة١٢٠٠٠٠

ــاه والمحیطــات و  الجلیدیــةلفتــرات احــدث فــي لقــد   الــى  أدىتــراكم الجلیــد ،ممــا تجمیــد المی

البحــر انحســارا أو  مســتوىفــي تبــدل أمــا عنــد ذوبــان الجلیــد فقــد حصــل تراجــع حجــم المحیطــات .

.وهكـذا القدیمـة ممثلـة بجـروف صـخریة وترسـبات بحریـة  الشـواطئ.دلت على ذلك خطوط  امتدادا

منطقـة البحـر المتوسـط .حیـث  هـامنفي مناطق عدیدة ،)Transgressionsتم تحدید مد بحري ( 

ـــال جـــرت محاولـــة ربـــط المســـتویات البحریـــة العالیـــة فـــي تلـــك المنطقـــة وتعاصـــرها فـــي منطقـــة  جب

  .    )٦(األلب
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فقــد أظهــرت التحریــات الوضــع الجیولــوجي والتكــوین الطبیعــي ألرض كردســتان ، أمــا عــن 

خـرى للعـراق علـى أثـر الحركـة األلبیـة التـي األ األقسـام  تكونـت مـعأن أرض كردستان الجیولوجیة 

كـان یغمـر معظـم مسـاحة الـذي  Tethysضغطت الرواسب البحریـة المتجمعـة فـي قـاع بحـر تـش 

العصــــر البرمــــي فــــي أواخــــر الــــدهر  فــــي كــــان هــــذا البحــــر. و )٧(العــــراق والمنــــاطق المجــــاورة لهــــا 

والعـــراق وایـــران وحتـــى شـــمال  ســـوریا ولبنـــان عبـــریمتـــد عة شاســـ قیغطـــي منـــاطالجیولـــوجي األول 

   .)٨(الهند

أخــــذت و كردســــتان جبــــال تكاملــــت  (دهر الحیــــاة الحدیثـــة )البالیستوســــینفتــــرة فـــي أوائــــل و 

 م مهـال جـزءالجبـال كردسـتان تشـكل سالسل ،بحیث أصبحت شكلها الحالي  سالسل جبال زاكروس

متــر عــن  ٤٠٠٠-٣٠٠٠یتــراوح ارتفاعــه بــین )و زاكــروس -طــوروس (القــوس الجبلــي العظــیم مــن 

الشاســـع األراضـــي الســـهلیة الواقعـــة بـــین الهضــــبتین  االمتـــدادمســـتوى ســـطح البحـــر .یفصـــل هـــذا 

تكثــر فـــي هـــذه الجبـــال واألناضـــولیة وجنـــوب غـــرب آســیا جیولوجیـــا ومناخیـــا وحضـــاریا .و  اإلیرانیــة

القدیمة . یقدر زمن تكوینهـا الـى الحجریة العصور في  االنسانالتي آوى الیها  اتالكهوف والمغار 

 مـالذاوفرت هذه السالسل الجبلیـة أنهایة عصر البالیستوسین بنحو ملیون الى نصف ملیون سنة 

   .)٩(ومراعي للمجتمعات الرعویة  لإلنسانآمنا 

فقـد ظهـرت آثارهـا فـي عـدد مـن ،فـي كردسـتان الیستوسینیة البالثالجات  ثارأما بالنسبة آل

روانـدوز وهـه  سالسـل الجبـال فـي منطقـةجمجمـال و ي فـي ،منهـا سـهلفي كردسـتان المواقع األثریة 

أن تلـك المنـاطق بمـا فیهـا سالسـل جبـال وتبین لكورد وكاللة ووادي الزاب األعلى حتى طرووس .

الجلیـدي  العصـر فـيالتغیرات المناخیة التـي حـدثت زاكروس قد تكونت بسبب الحركات األرضیة و 

عصر البالیستوسین الذي بـدأ الوهو األربعة في أحدى الحقب الجیولوجیة وتكاملت  البالیستوسیني

ل تطـورات هامـة فـي و حصـالـى كمـا أشـارت تلـك الدراسـة ألـف سـنة. ٢٠-ألـف  ٦٠٠قبل حـوالي  

 . )١٠( االنسان المعالم التضاریسیة لألرض و ظهور استقرارهذا العصر منها 

فــي البحیـــرات وســـواحل األنهـــار الطلـــع  الدراســـات المقارنـــة لترســبات التربـــة وغبـــارحــددت 

فــي حقبـــة وتــأثیرات ألحــوال المنـــاخ أثــار جلیدیـــة والكهــوف فــي منطقـــة زاكــروس وجبــال كردســـتان 

فـي  ورم)و (الجلیدیـة  اخـر العصـور وبانتهـاء .)١١( في تلك المناطقألف عام  ٤٠أكثر من  امتدت

 تهــاحالفــي مالئمــة ت تلــك المنــاطق أصــبحعلى أثرهــا ،بــدأ المنــاخ بــالتغیر ألــف ســنة١٢ –حــدود 

ألنـواع مـن الحیوانـات غزیرة ،مما وفرت ظروف بیئیة أیكولوجیة مثالیـة ا سقوط أمطار مع المناخیة 

رسـم خارطـة توزیـع وانتشـار تجمعـات بشـریة ذلـك فـي  انعكسـتالبریة ولنمـو أصـناف مـن النباتـات 

 . )١٢(من الصیادین التي وفرت  لهم امكانات فرص الصید فیها 
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وصـــل الیـــه الزحـــف  حـــددت ثغرتـــان تقعـــان ضـــمن أعلـــى مـــا)١(شـــكلر ففـــي كهـــف شـــانید

الجلیدي ورافقها انخفاض لدرجة الحرارة وهذه التغیرات المناخیة قد أثرت على النباتـات والحیوانـات 

وبســبب .فــي هــذا العصــر مــأوى  والمالجــئودفعــت انســان العصــر الحجــري القــدیم أتخــاذ الكهــوف 

تـــرك الــى  االنســاندفــع الممطــرة  لحالــة المناخیــة وظـــاهرة العصــورعلــى احصــول تبــدالت طفیفــة 

  .)١٣( الالحقة اتواللجوء الى المستوطنات المكشوفة في الفتر الكهوف تدریجیا 

بـر السـنین أسـهمت فـي بنائهـا ع االنسـانهـا نجز ازدهرت في هذا المثلث حضارات عدیدة أ

مختلفــة فــي شــتى المراحــل الحضــاریة لــم تــدانها فــي األهمیــة والنوعیــة أیــة حضــارة  أقــوام وشــعوب

  .)١٤(الرافدین  بالدبحضارة عرفت أخرى ،

الغنیــة بثــروات دیانهــا و بجبالهــا وســهولها و المتمیــزة لكوردســتان  الجغرافیــةصــائص الخوبســبب 

أسـس الحضـارة   مسـتلزمات ووفرت فیهـا القدیمة  طبیعیة ، أصبحت مأهولة بالسكان منذ العصور

المراحــــل  عبــــرحصــــلت فیهــــا أحــــداث مختلفــــة  االســــتراتیجي هــــاهمیــــة موقعوكــــان أل .)١٥(البشــــریة 

مــن (العــراق وســوریا طــار الــدول كــل قســمت أراضــیها فــي ا وفــي أعقابهــا،منهــا السیاســیة التاریخیــة 

   .)١٦( )وایران وتركیا

    )١٧( :عصور قبل التأریخفي كردستان  أنسانمعیشة  نمطو  االقتصادیةالظروف 

منهــــا علــــم اآلثــــار ،بحــــوث فـــي المیــــادین العلمیــــة دراســــات و توســـعت فــــي اآلونــــة األخیــــرة 

طبیعـــة حیـــاة ونظــــم  عـــنمفیـــدة  ومـــاتعلت تلـــك الدراســـات مقـــدمو  .والجیولوجیـــا واألنثروبولوجیـــا 

ضـــــمن ســـــكن  االنســـــانأن دلـــــة والشـــــواهد األثریـــــة ابحســـــب و . )١٨(وحضـــــاراتها الشـــــعوب القدیمـــــة 

وشـاقة حیـاة بدائیـة خ وعـاش قبل التاری ما عصورمنذ ان كردستزاكروس وكهوف منطقة امتدادات 

من العظام  یسیرةأدواته كان عدته و .و ما تجود به الطبیعة  والتقاطمعتمدا على جمع  وشبه منعزلة

ل توصـــله معرفـــة بـــلتـــأمین عیشـــه ولحمایـــة نفســـه مـــن األخطـــار والتهدیـــدات ق وأغصـــان األشـــجار

العـــراء فـــي كثیـــرة مخلفـــات ومـــواد حضـــاریة علـــى  ذ تـــم العثـــورا .)١٩( صـــناعة أدواتـــه مـــن الحجـــارة

ان الصـید الـى  بنشاطات الصـید .ممـا یشـیرخاصة أدوات حجریة تضم ا تهغالبیف المنطقة كهو و 

العصـور الحجریـة  فـياألولـى للجماعـات البشـریة  االقتصـادیةمـن أنمـاط الحیـاة  اأساسـی انمطـكان 

  . )٢٠(القدیمة 

عــرف القســم األعظــم مــن تــاریخ البشــریة ،شــغلت قــد عصــور قبــل التــاریخ مــن الواضــح أن 

 االنسـانألن  ،التسمیة الحجریة على تلك األزمـانأطلقت لذا ، الحجریة عصورلاسم اب هاأزمانأقدم 

 م تلــك العصــوریقســتفــي  البــاحثون أســتند  ووأدواتــه البســیطة  اآلتــةفــي صــنع الحجــر أعتمــد علــى 

األدنــى  (وهــي العصــر الحجــري القــدیم،ثانویــة  أدوار حضــاریة فتــرات و تهــا الحجریــة الــى اال علــى

وتمیـز كـل عصـر مـن تلـك العصـور بأسـالیب خاصـة  .)٢١( والوسیط والحدیث، )واألوسط واألعلى

  .)٢٢(وبأشكال اآلتها وأدواتها الحجریة الممیزة  االقتصادیةمن العیش والحیاة 
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األفریقـي  االنسـانوأرامبورك ) المتخصصـان بدراسـة المتحجـرات أن (لیكي الباحثان  یعتقد

عرفـت  مـن الحجـر واآلتـهصـنع أدواتـه ببـدأ ري (بوسي ) ،أقـدم جـنس بشـ المعروف  بزنجاثروبوس

 اكتشـفت،نسبة الى مقاطعة أولدوفاي في تنزانیـا .)٢شكلال(الحصویة أو األولدوفانیة باآلالت هذه 

ویـرى بعـض .)٢٣(فـي تلـك المنطقـة  االنسـانألول مرة مع بقایـا جمجمـة هـذا النـوع مـن  هانماذج من

 ومــارس نشــاطات فــيألول مــرة النــار  اكتشــافالــى ایضــا  أهتــدىنفســه  االنســانأن هــذا البــاحثین 

  .)٢٤(حجریة منذ أوائل عصر البالیستوسین ع اآلت صنمجال 

 بــرعوتنوعــت أشــكالها ووظائفهــا فــي تقنیتهــا بــالتطور تــدریجیا اآلالت الحجریــة بــدأت لقــد 

المادیـــة والعقلیـــة  االنســـانامكانـــات  اطـــارضـــمن ي وكانـــت تطورهـــا تجـــر مراحـــل حضـــاریة طویلـــة 

 واالجتماعیـة االقتصـادیةاألنشطة  فيبرزت تأثیرها بمرور الزمن و . )٢٥(متطلبات العیش والحیاة و 

تمكـــن حتـــى . )٢٦(غـــراض الحیاتیـــة واألمتطلبـــات العـــیش تحقیـــق لعبـــت دورا مهمـــا فـــي و والروحیـــة 

األنثروبولوجیــون أطلــق لــذا  بواســطتها التغلــب علــى البیئــة الطبیعیــة وأصــبح ســیدا علیهــا، االنســان

   .)٢٧((صانع اآللة )  مصطلح االنسانعلى 

 نحوومهمة لصنع األدوات الحجریة بأنها خطوة  االنسانمرحلة توصل المؤرخون عّد  لقد

الحضــــاري  االرتقــــاءبتقیــــیم مســــتوى وا قــــاملــــذا التجمعــــات الســــكانیة . اقتصــــادیاتوتوســــیع  تطــــور

ات األدو أن  باعتبــار.. )٢٨( تهــا وأدواتهــا الحجریــةلبشــریة علــى أســاس تطــور وتقنیــات االللجماعــة ا

 وجــودعلــى  ةلــامــن أكثــر األشــیاء الدقبــل التــاریخ  مــا عصــورفــي  اإلنســان هاالحجریــة التــي صــنع

لجماعـــــة البشــــریة التــــي ســـــكنت ویمثـــــل أیضــــا التعبیــــر المــــادي ل.)٢٩( يالبــــدائ يالحضــــار  النشــــاط

  .)٣٠(الموقع

تـدرجت فـي سـلم تطورهـا فـي ظـل بیئـات جغرافیـة  ةالقدیمحضارات الأن مما سبق یستنتج 

قوتهـــا  تســـتمدتلـــك البیئـــات ا ومـــنبیئـــات مختلفـــة مـــع  لإلنســـان متباینـــة نتیجـــة للتفاعـــل المســـتمر

حیـــاة  مـــن مظـــاهر انبثقـــت دائیـــةالب یةالحضـــار األنشـــطة ن أعلـــى هـــذا األســـاس فـــ. و )٣١( وضـــعفها

عبـر األدوار  التاریخیـةخصوصـیة السـیاقات ومـن  االنسانشكلها من ظروف  واتخذت االقتصادیة

فـــي وضـــع  وٕاســـهاملهـــا دور  كـــانن مختلـــف األمـــم والشـــعوب اذا یمكـــن القـــول بـــلـــ. )٣٢(الحضـــاریة 

ولكـن لـم تكـن ،ات البشـریة عبـر السـنین المجتمعـلتـي أحرزتهـا ا ح الحضـاریةصرو لاللبنات األولى ل

فـبعض الشـعوب لعبــت ، وٕامكاناتهــابـل بقـدر مــا أكتسـبها مـن طاقاتهـا مشـاركتها علـى قـدر متســاٍو، 

دون التطـویر، فضـال عـن  باالقتباسالحضارة وبعضها األخر أكتفى  وازدهاردورا بارزا في تطور 

   .)٣٣(غیرها و  واالستقرارعوامل أخرى في نشوئها كالبیئة  دور
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   العصر الحجري القدیم فيكردستان ألنسان  يحضار النشاط لا

    Lower Palaeolithic  )(األسفلالعصر الحجري القدیم األدنى حضارة 

 قادرین على التحدث بشـكل واضـح ودقیـق عـن حضـارة مـا على الرغم من أننا الزلنا غیر

بقایــا  علــىتعتمــد األدنــى الحجــري القــدیم  العصــر فــيي حضــار لنشــاط اللمعرفتنــا قبــل التــاریخ ألن 

عظــام الحیوانــات والشــظایا والمقاشــط وبقایــا كــالفؤوس الیدویــة حجریــة آلالت المــن امختلفــة مادیــة 

لـذلك یظهـر  رالعصـفـي هـذا  االنسـانالمخلفـات الدالـة علـى طبیعـة حیـاة وهـذه  ، والنباتات وغیرها

نـوع بـدائي  ورظهـب هـذا العصـروتمیـز .)٣٤( الحضـارة واألدوات الحجریـة  نلدینا میل نحو خلـط بـی

 التكنیـــك اللبـــي أو اســـتخدامعلـــى فـــي أساســـها  اعتمـــدتالتـــي ( القشـــریة) ت حجریـــة عرفـــت بالآل

ق ماهرة وتحویل نواة الحجر الـى أشـكال أخـرى ائبطر في صنع األدوات الحجریة  القشري لألحجار

وهمــا مــن  أ)٣شــكل ال(ت بــاألدوات اللفالوازیــة والموســتیریة ســمی التــي كالمقاشــط وســكاكین وشــظایا

   .)٣٥(هم انسان نیاندرتال منانجازات سكان الكهوف 

ســفوح وجــود مخلفــات أنســان األول فــي  أظهــرت الدراســات  واألبحــاث األثریــة والجیولوجیــة

وجرمـو فـي السهول والهضاب و التالل المطلة على شمال شرق داقوق أجزاء من جبال زاكروس و 

،ومواقـع كهفیـة أخـرى  فـي سالسـل الجبـال الواقعـة ضـمن منطقـة  روانـدوز جمجمال وسهول دیانا 

وبتــوفر مصــادر مــة مناخهــا ءخصــوبة أرضــها ومالللعصــور الحجریــة القدیمــة بســبب أرضــها  تعــود

مخیمــات وقتیــة أثنـاء بحــثهم عــن  قامـهوإ  االنتشــاراألمـر الــذي شــجع الصـیادین علــى ،المیـاه فیهــا  

نحـو نشــؤ نــواة األولــى  االنســانلتحضــیر  انطـالقالحیوانـات فــي تلــك المنـاطق ،وهــي تشــكل نقطــة 

  . )٣٦( القدیمة في هذه المناطقعصور البدائیة منذ ال  صروح الحضارةل

ـــم النبـــات بدراســـة البیئـــات لعـــالم الروســـي (ن.ف.فـــافیلوففقـــد قـــام ا ) المتخصـــص فـــي عل

سالســـل جبـــال زاكـــروس وكوردســـتان . واظهـــرت تلـــك الدراســـة أن منطقـــة  امتـــداداتالطبیعیـــة فـــي 

للنشـاط تسودها ظروف مناخیة مالئمة  التيمن أفضل المناطق في الشرق األدنى القدیم زاكروس 

بعـد بلـوغ  سیماوال،مما أدت الى  ظهور نواة األولى للحیاة المستقرة  ،البریة البشري ولنمو النباتات

لهــم  دور فــي  فــي الفتــرات الالحقــة وهــؤالء  كــان االســتقرارالمزارعــون األوائــل مســتوى معینــا مــن 

   .)٣٧(وضع أسس الحضارة الزراعیة األولى في  سهول وودیان هذه المناطق 

 یقـــارب مـــن مـــاوعلـــى ارتفـــاع كـــم شـــمال شـــرق مدینـــة جمجمـــال ٤ (بلكـــا بـــردة موقـــع یعـــّد 

منطقــة زاكــروس مــن ضــمن ع األثریــة المعروفــة المواقــمــن  ,)قــدم عــن مســتوى ســطح البحــر٢٥٠٠

تمثـــل یعتقـــد أنهـــا وبقایـــا حضـــاریة  اثـــارألول مـــرة فیـــه  اكتشـــفت،العصـــر الحجـــري القـــدیم األدنـــى 

ــــــــى للحضــــــــارة الموســــــــتیریة ( ــــــــة األول ــــــــر المرحل ــــــــى ال اآلت وأدوات أشــــــــولیة  اكتشــــــــافمــــــــن غم عل

لــذا (یعتقــد بــأن المــواد الحضــاریة المكتشــفة فــي بــردة بلكــا كانــت مشــتركة بــین  ،)ب٣شــكلال(فیهــا
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) ألـف  ٨٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠نحـو (ب تأریخ  المسـتوطن حدد یو  حضارتین اآلشولیة والموستیریة )

  .)٣٨(ي عام ،وهذه الفترة متزامنة مع العصر الجلیدي البالیستوسین

كــــانوا یعیشــــون علــــى شــــكل ،نیانــــدرتال أن الموقــــع ســــكنه أنســــان األثریــــة وتشــــیر الــــدالئل 

غیــر مســتقرة ومتجــولین مــن مكــان الــى آخــر ســعیا للحصــول علــى الغــذاء .معتمــدین فــي جماعــات 

على جمع البذور وجذور النباتات البریة وصید الحیوانات من الطبیعة ، وهم یشكلون  أقتصادیاتهم

  .)٣٩(كردستان في االنسانالصورة البدائیة والنواة األولى لجذور حضارة 

ســهول الفــي  ١٩٤٩دیریــة اآلثــار العامــة عــام مالتــي قامــت بهــا  اآلثاریــةأثنــاء المســوحات 

ان لنهــر طــاوق جــاي (شــیوة ســور وباســه رة ،رافــدان رئیســمثــل  تالل المحیطــة بموقــع بــردة بلكــاالــو 

وجدت ملتقطات سطحیة تمثل أدوات حجریة تضـمنت أشـكال مختلفـة مـن فـؤوس ،(نهر روخانه ) 

األدوات اآلشولیة  في تقنیتهاتشبه وهي یدویة واآلت قطع كالشظایا والسكاكین والمقاشط والمثاقب 

فــي الموقــع معظــم األدوات المكتشــفة  كــان ،و )٤شــكلال( المصــنوع وفــق الطــراز الموســتیري المحلــي

بقایــا عظــام لحیوانــات كبیــرة  اكتشــاففضــال عــن  . )٤٠(تعــود الــى العصــر الحجــري القــدیم األدنــى.

فـي عیشـهم یعتمدون الموقع كانوا هذا یدل على أن سكان  مما،وبریة كالثیران والفیل ووحید القرن 

  .)٤١(على  صید تلك الحیوانات 

أقدم مستوطن بشري من العصر الحجري القدیم ( مرحلة جمع یعّد الیزال موقع بردة بلكا و 

ألــف ١٠٠هــاء ز منــذ أولــى طالئــع الصــیادین ظهــور ،فــي كردســتان ) Food Gathering الغــذاء

مــع البیئــة والتكیــف  لإلنســان اإلیجــابيصــورة واضــحة عــن التفاعــل مكتشــفات الموقــع قــدمت و ســنة 

ظهرت تجمعــات ومــن الجــدیر بالــذكر . )٤٢(مــا متــاح فیهــا لتلبیــة حاجاتــه الحیاتیــة  الســتثمارمعهــا 

 غیر مستقرة على شـكل صـیادین فـي منـاطق مختلفـة مـن العـالم منـذ العصـور بشریة صغیرة وزمر

مـن أجـل  ایـراه ضـروری مـاوفـق كل فرد منهم یقوم بتنفیذ متطلبات واعمال وكان  ،الحجریة القدیمة

بارعـا ومـاهرا  االنسـانتنظـیم اجتمـاعي ،ولكـن كـان  االجماعـات لـم تكـن لـدیه البقاء والعـیش .وهـذه

  .)٤٣(صعوبة حیاتهم من غم ر على ال

 جــذورال افیهــ انبثقــت فــي كردســتان  لالســتیطانالمحطــة األولــى بــردة بلكــا د یمكــن عــلــذا 

نحـو آفـاق أوسـع وأكثـر  االنسـاننقلـت ة فترات زمنیة متتالیـ عبرفیما بعد تطورت  رةحضالاألولى ل

 تهـا بیئ مـةءمالبسـبب فـي هـذه المنطقـة للحضـارة  األساسـیة الشروط والمقوماتتضافر نتیجة ل تطورا

مصــادر المیــاه  وجــود عــن  فضــال مــن التضــاریس والمنــاخ والموقــع الجغرافــي، الطبیعیــة ومــا تــوفره

  .)٤٤( وخصوبة األرض والنشاط البشري

بعــدة مراحــل وأدوار مــرت قــد منــذ نشــأتها األولــى ت البشــریة االحضــار تتضــح ممــا ســبق أن 

لكل مرحلة حضاریة مقوماتها الخاصـة وطابعهـا الممیـز تتفـرد  بهـا عـن غیرهـا مـن حیـث الزمـان و 
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الكائنـــات الحیـــة تمـــر بمراحـــل تطوریـــة تبـــدأ كیة االنســـانالحضـــارة أن المختصـــون یـــرى و  .والمكـــان

ومــــن العناصــــر .)٤٥(ولكــــل حضــــارة نضــــج وتــــدهور بالطفولــــة والشــــباب ثــــم النضــــج والشــــیخوخة ،

والــنظم   واالجتماعیــةالطبیعیــة الظــروف و  االقتصــادیةوهــي المــوارد األساســیة للحضــارات القدیمــة 

مشــــروطة بعــــدة عوامــــل منهــــا الجیولوجیــــة الثقافیــــة والتقالیــــد الخلقیــــة ،كمــــا أن نشــــأتها  واإلنجــــازات

  .)٤٦(واالقتصادیةوالجغرافیة 

  Palaeolithic Middie األوسطالعصر الحجري القدیم  نسان نیاندرتال فيالنشاط الحضاري ال 

  : )ألف سنة ٤٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠( usterianoM - الحضارة الموستیریة

حصـلت فیهـا لعصـور مـا قبـل التـأریخ  حضـاریةال دى المراحـلأحـة الحضارة الموستیری تعدّ 

نســــــــــبت هــــــــــذه الحضــــــــــارة الــــــــــى كهــــــــــف  ،صــــــــــناعة األدوات الحجریــــــــــة  تحــــــــــوالت كبیــــــــــرة فــــــــــي

وجـــدت آثارهـــا ألول مـــرة عـــام و الـــدور دون ) بفرنســـا  ) الواقـــع فـــي حـــوض (Moustier(ریتموســ

 مثل ( بلجیكا وایطالیاالقدیم العالم  معالمها في بقاع كثیرة من اكتشفتكما ، ةموستیریفي  ١٩٠٩

  . )٤٧(.)وشمال أفریقیا وغرب أسیا 

ـــدأت  ـــع األولـــى  مـــع ظهـــورا الحضـــارة الموســـتیریة تزامنـــب نیانـــدرتال الـــذي  إلنســـانالطالئ

كــم ١١،علــى بعـد  Neandarهیاكلـه العظمیــة ألول مـرة فــي غربـي أوروبـا بــوادي نیانـدر  تأكتشـف

هــذا النــوع مــن الجــنس البشــري الــى  هــذه الحضــارةن و لــذا نســب البــاحث)٤٨( مــن دوســلدورف بألمانیــا

مرحلــة تطوریــة ره یمثــل ظهــو ، العاقــل االنســانیحمــل صــفات فیزولوجیــة مشــتركة بینــه وبــین الــذي 

   ). )٤٩(.االنسانسلسلة المراحل التطوریة التي مر بها ضمن 

فـي  علـى انتشـار الحضـارة الموسـتیریة الحدیثـة التنقیبـات األثریـة المسـوحات و تدل نتـائج و 

األقسـام  منهـا،مواقـع فـي عـدة آثارهـا  اكتشـفت،وفـي العـراق الشرق األدنـى القـدیم  منأرجاء واسعة 

بادیــة الشــام والصــحراء الغربیــة قــرب وفــي  فــي زمــار وناحیــة فایــدة مــن الموصــل  الشــمالیة الغربیــة

  )٥٠( وف الطار بالقرب من قصر األخیضر طبة و الرزازة وبادیة السماوة وفي كهر مدینة ال

ألــف ١٠٠ یقــارب مــن  مــات الحضــارة الموســتیریة بحــدود بــدأفقــد فــي منطقــة زاكــروس ا أمــ

فـي كردسـتان . و )٥١(ألف سنة ،وشغلت معظم عصـر البالیستوسـین٦٠٠٠٠سنة وانتهى في حدود 

مثل ( شانیدروهاودیان وبیستون وبابخال فـي جبـل  هاكهوفي عدد من لحضارة فلهذه ا آثاروجدت 

روانـدوز ضـمن حـدود برادوست وسبیلك وكهف حجیة على روافـد الـزاب األعلـى القریبـة مـن بخمـة 

   )٥٢(شقالوة ) . -شمال الطریق أربیلكم ٣على بعدكیوانان( وكهف 

 یســیرةالأشــكالها وب اآلتهــا الحجریــة تنــوعبفــي مراحلهــا األولــى الموســتیریة الحضــارة تمیــزت 

وسـكاكین كمثاقـب ایا مدببـة علـى شـكل شـظمعمولـة مـن الحصـى وحجـر الصـوان وكانت خشنة الو 

،ومــــرت هــــذه الحضــــارة لقشــــط جلــــود الحیوانــــات وقطــــع األخشــــاب ن و الصــــیاد هالمعتأســــومقاشــــط 

ة خاصـة بأسـلوب تشـظیالتـي صـارت تشـكل ع اآلالت واألدوات الحجریـة یصـنتبتحـوالت كبیـرة فـي 
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،األمـــر الـــذي جعلهـــا مـــن الشـــظایا لـــب النـــواة مـــن القطعـــة الحجریـــة  اســـتخراجتعتمـــد علـــى وكانـــت 

   .)٥٣(. اآلالتوعلى ضوئها أمكن تحدید وظیفة تلك الممیزة 

في جبل أشكفت بمنطقـة برادوسـت قـرب الـزاب األعلـى ضـمن الكائن ( كهف شانیدرعّد یو 

جبـــال الشـــمالیة الغربیـــة مـــن  امتـــداداتضـــمن یمـــة القدالكهـــوف أحـــدى ،حـــدود محافظـــة اربیـــل ) 

لموقـع حالـة المناخیـة مـة الءمالبسـبب  العصر الحجـري القـدیم في االنساناستوطنه الذي  زاكروس

فــي و . داول المیــاه وتــوفر حیوانــات الصــیدوغنــى المنطقــة بمصــادر العــیش مــن العیــون وجــالكهــف 

بأشــراف عــالم األثــار جامعــة میشـیكان األمریكیــة مــن فــي الكهـف لبعثــة أثریــة تنقیــب أعمــال ال أثنـاء

تمثـل اربعـة فتـرات  اسـتیطانبقایـا آثار و وجد ،) ١٩٦١الى  ١٩٥١بین عام(  ما لیكي )(رالف سو 

الموســتیري  الــدور باســمالــى احــد ادوار العصــر الحجــري القــدیم المعــروف أقــدمها حضــاریة یرقــى 

 )٥٤(، ألف سنة٧٠-٤٥بین  الذي یقدر زمنه ما

فتــرة وجــدت فیهــا مــواد حضــاریة تعــود لالكهــف طبقــات أقــدم  مــنوهــي  Dالطبقــة تمثــل و 

مخلفــات ال ،ومــن أبــرزألــف ســنة ٦٠٠٠٠-٧٠٠٠٠قــدرت تأریخهــا بحــوالي لحضــارة الموســتیریة ا

أثنـان منهـا لطفـالن هیاكـل عظمیـة تسـعة بقایا التي عثرت علیها في هذه الطبقة  وهي حضاریة ال

معمولــة  علـى شــكل مقاشـط ومثاقــب وسـكاكین مـن حجــر الصـوانأدوات اآلت و مــن مـع  مجموعـة 

لــذبح الحیوانــات وســلخ  هــذه الطبقــة قبــل ســكانمــن  عملتســت كانــت،ربمــا الطــراز الموســتیري وفــق 

ان األدوات سـولیكي  اعتقـادحسب بو  ،التثقیبأعمال أخرى كالحفر و  فيو األخشاب قطع جلودها و 

ــلیــة خاصــة بالمنطقــة شــانیدر تتمیــز بخصــائص محكهــف الموســتیریة فــي  تأثرهــا مــن رغم علــى ال

  )٥٥(.من حیث تقنیتها  بالصناعة اللفلوازیة

مـن قبـل شـانیدر كهـف المكتشـفة فـي هیاكـل العظمیـة البشـریة الدراسـة وتحلیـل  حققت لقد 

 إلنســانلهیاكــل عائــدة أن تلــك ابــ نتــائج بــاهرة حیــث تأكــد .)D.T.Stewartوارت   یالــدكتور (ســت

 یعیشـون ضـمن منحـدرات جبـال زاكـروس كـانواالـذین السـالالت البشـریة وهو ینتمـي الـى نیاندرتال 

كـان مصــابا احـد الهیاكـل كمـا توصــل فـي دراسـته الـى أن ،ألـف سـنة  ٦٠٠٠٠ یقـارب مـن مـاقبـل 

 بعض المعالجات كعملیةممارسة مع أمكانیة  مزمنةعاهات تشخیص تمكن أیضا من  بالمرض و 

 فضــر عــن،وجــد مــع الهیاكــل  ألحــدى الهیاكــل العظمیــة بواســطة نصــل صــواني خشــنتــر الــذراع ب

قتل   كوینات الكهف  التي تسبب فيحجریة كبیرة من ت كتل وانهیار كوارث طبیعیةاحتمال حدوث 

ـــدرتالیو شـــانیدر وأســـالیب  مـــطنأمـــا بخصـــوص  )٥٦(أربعـــة مـــن ســـاكني الكهـــف أثبتـــت  معیشـــة نیان

معتمــدین علــى  والمالجــئوا یعیشــون فــي الكهــوف كأســالفهم الصــیادین األوائــل كــانالدراســات أنهــم 

  .)٥٧(الصید والطرائد .ویصنعون أدواتهم من الشظایا الحجریة تسمى باألدوات الموستیریة  
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تــأریخ معرفــة علــى یدر الهیاكــل العظمیــة المكتشــفة فــي كهــف شــانوهكــذا ســاعدت دراســة 

منـــذ ضـــارة ومــارس الحســكن الموقـــع الـــذي  أقــدم جـــنس بشــريأن و منطقــة كردســـتان فـــي حضــارة ال

واقـــع ممـــن أقـــدم أن الكهـــف كـــان یـــدل علـــى هـــو أنســـان نیانـــدرتال .وهـــذا التـــاریخ  عصـــور ماقبـــل

  .)٥٨(طوال العصور الحجریةاستمرت فیها السكنى التي في منطقة زاكروس  استیطان

والممارســـات الروحیـــة والعاطفیـــة لـــدى أنســـان المظـــاهر الحضـــاریة بخصـــوص بعـــض أمـــا 

دالئـل علـى ، بقایا لجثث المـوتى المدفونـة تحـت ارضـیات الكهـف  اكتشاففقد أظهرت  ،نیاندرتال

البدائیـة الخاصـة بـدفن المـوتى  لـدى  طقـوسبعـض الو ،ات دینیـة أولیـة مبكرة لمعتقدال بذورالوجود 

 االهتمــام انوممــا یجــدر ذكــره  .)٥٩(ســیما فیمــا یتعلــق بالمعاملــة الخاصــة للمیــت)وال( ســكان الكهــف

  .)٦٠(ألولئك البشر من سكنة كردستان األوائل  ي المبكراالنسانالتوجه  بالموتى یدل على وجود

ذور جــالعالقــة  بوجــود لــدى أنســان نیانــدرتال أن ممارســة دفــن المــوتى فــوبطبیعــة الحــال 

أن بعـض الهیاكـل العظمیـة و  والسـیما.لـدیهم  المحـددةالدینیـة  طقـوسلمعتقدات الروحیـة والل ةالبدائی

دل علـى سـلوك خـاص شـك تـ بـال  اإلجراءاتومثل تلك .)٦١(مكلال بالزهور بعنایة و  ونةدفموجدت 

تحالیـل غبـار بعـد ذلـك الربیـع ،توضـحت ربمـا حصـلت فـي مواسـم  م تجاه الموتى في اطـار مراسـی

فـي القبـور الفردیـة نیانـدرتالیین  بـدفن موتـاهم الان اهتمام وعنایـة   .)٦٢(رالطلع  العائدة لتلك الزهو 

وأحیانا جماعیة والمحفـورة بشـكل منـتظم وكـذلك وضـع الجثـث فیهـا بأوضـاع ضمت شخصا واحدا 

 ةیاالنســانوصــریحة الــى مشــاعرهم  اشــارة واضــحةمقلوبــة وهــي  مختلفــة منهــا مثنیــة أو جانبیــة أو

    .)٦٣(لموتاهم العمیقة 

اخـر األنـواع البشـریة القدیمـة البائـدة الـذي عـاش هـو انسان نیانـدرتال  یري المختصون أن

وتكییـــف نفســـه تجاههـــا مـــن اجـــل  فــي كهـــف شـــانیدر حیـــث تمكـــن ادراك امكانیـــات بیئتــه الطبیعیـــة

 اویعتقــد بعــض البــاحثین أن هنــاك شــبه.)٦٤(اســتغاللها لصــالحه مماســاهم فــي دفــع مســیرة الحضــارة

   .)٦٥(كرمل بفلسطینرتال المكتشف في جبل ونیاندكردستان بین انسان نیاندرتال من شانیدر  اكبیر 

فحسـب أعتقـاد  األنثروبولوجیـون  .أنسـان نیانـدرتال عـنبصورة عامـة هنـاك آراء مختلفـة و 

قبــل العــالم أجــزاء مــن  فــي اأن هــذا الجــنس البشــري ینتمــي الــى ســاللتین أولهمــا وجــدت متحجراتهــ

 بعــد العصــور فــي الفتــرات الالحقــةأمــا الســاللة الثانیــة فهــي أكثــر تطــورا عــاش  ،العصــور الجلیدیــة

الجلیدیـــة فـــي أوروبـــا والعـــراق وبـــالد الشـــام ولیبیـــا وهـــؤالء تطـــوروا الـــى نـــوع احـــدث انحـــدرت مـــنهم 

مــن الحدیثــة أو انحــرف عــن طریــق التطــور أو أنقــرض فــي أواخــر عصــر البالیستوســین  األجنــاس

من الصعب تفسیر كل انه قول وأخیرا بقي أن ن .)٦٦(الحالي  االنساندون أن یترك أثرا وراثیا بین 

قد تجاوز أو  االنسانفرة تدل على ان هذا االمكتشفات بشكل دقیق عن نیاندرتال ألن الدالئل المتو 

نظــام المعتقــدات لــدى هــذا  احتمــالتخطــى مرحلــة الغریــزة الفردیــة واألنانیــة .خاصــة بعــد أن وجــد 

  الذي یصعب تجاهله. االنسان
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رد ارمـــهز كهـــف  ،شـــانیدركهـــف بعـــد فـــي كردســـتان الموســـتیریة اني للحضـــارة الموقـــع الثـــو 

كشـفت  ثـان وهـو موقـع كهـف ) ضـمن سلسـلة جبـال برانـانمدینـة السـلیمانیة غـرب كم جنوب ١٩(

عن ثالثة أدوار عثة أثریة أمریكیة بضمن  ١٩٢٨الباحثة (دروثي كارود ) أثناء تنقیباتها عام فیه 

ـــل ا C) –ى الســـفل حضـــاریة أقـــدمها الطبقـــة المكتشـــفات تضـــمنت  ،الموســـتیریةرة لحضـــاوهـــي تمث

ـــى التـــي عثـــرت علیهـــا الحضـــاریة  متنوعـــة مـــن حجـــر الصـــوان اآلت وأدوات فـــي هـــذه الطبقـــة عل

ایا علـــى شـــكل شـــظفـــؤوس یدویـــة واألخـــر ة أعلـــى هیـــبعضـــها وفـــق الطـــراز الموســـتیري  ومعمولـــة

الكهـف  ى أنعلـوهـي تـدل  .ألنسـان نیانـدرتالتعـود  وسكاكین ومقاشط ومثاقب مـع هیاكـل عظـام 

  .)٦٧(تلك الفترات  في االنسانهذا كان موقع سكني ل

قـدم  ٢٥٠٠ بحدودالذي یرتفع في منطقة رواندوز ي كهف بابخال شمال قریة هاودیان وف

بعثة األثریة التي كانت تقوم بأعمال التنقیب في جرمـو برئاسـة ال.عثرت عن مستوى سطح البحر 

مشــابهة تمامــا مــن حیــث فــي الكهــف تیري ) علــى اآلت وأدوات حجریــة مــن طــراز الموســدر (بریــدو 

والطبقــة  )C(الطبقــة  نیتهــا وأشــكالها بصــناعة اآلالت المكتشــفة فــي كــل مــن بــردة بلكــا وهزارمیــردتق

)D( في شانیدر)٦٨(.  

ـــىالعاقـــل فـــي  االنســـانحضـــارة  ـــدیم األعل  Upper Palaeolithic -العصـــر الحجـــري الق

   ق،م) ٢٠٠٠٠-٤٠٠٠٠(

   الحضارة األورغنیشیة والبرادوستیة

مـن النصف الثـاني شغل الذي و مرحلة حضاریة مهمة الحجري القدیم األعلى  العصرّد یع

 ردقـو  الجلیـدي الرابـع المسـمى (ورم ) فـي أوروبـا یقـع زمنـه فـي نهایـة العصـر. ندهر البالیستوسـی

فـــي أرجـــاء  هـــذا العصـــر فـــيحضـــارات عدیـــدة ت ظهـــر . ق.م ٢٠٠٠٠-٤٠٠٠٠حـــوالي بخـــه تأری

ایطالیــا والیونــان والقوقــاز وتركیــا وهضــبة و أوروبــا وشــمال ووســط أفریقیــا ،مختلفــة مــن العــالم مثــل 

لحضارة األورغنیشـة ا آثار  اكتشفت .طلسيحتى وصلت سواحل المحیط األأیران والعراق ومصر 

هــذه وتمثــل أورنیــاك جنــوب فرنســا ، م مــن قبــل الباحــث (الرتیــه )فــي موقــع  ١٨٦٠عــام ألول مــرة 

  . )٦٩(ألعلى ا مرحلة انتقال من العصر الحجري القدیم األوسط الىالحضارة 

 .المواقع والمناطق التي وجدت فیها  باختالفة تسمیات مختلفة أطلقت على هذه الحضار 

(نسـبة الـى  وفـي مصـر بالحضـارة السـبیلیةعرفـت بالحضـارة القفصـیة والوهرانیـة ففي شمال أفریقیا 

 خمــسموقــع الســبیل فــي منطقــة الصــعید )،أمــا فــي أوروبــا فقــد شخصــت لهــذه المرحلــة الحضــاریة 

المواقـع التـي  ءف.م  سـمیت بأسـما٨٠٠٠-٣٢٠٠٠مـن طویلـة مراحل تطوریـة شـغلت فتـرة زمنیـة 

   .)٧٠(غنیشي وكرافیتي وسلوتري ومكدلینيشاتل بیروني وأور –بریكودي  : كاآلتيتطورت فیها وهي 



  ٢٠٢١/  ٦مجلد /  ٢مجلة آثار الرافدین / ج 

١٧٤ 

أطلـق  ،مـن كهـف شـانیدر Cفـي الطبقـة غنیشیة ر وجدت آثار للحضارة األو وفي كردستان 

(نسبة الى منطقة برادوست التي یقع  فیه كهف  الحضارة البرادوستیة تسمیة رالف سولیكي علیها 

أشــكالها وأنواعهــا شــملت الحضــارة البرادوســتیة بتنــوع اآلتهــا الحجریــة مــن حیــث وتتمیز ،)٧١(شــانیدر 

ومحــورة كالمعــاول والمــزارف والمقاشــط  وأحجــار  صــوانیة علــى شــكل شــفرات دقیقــة وبســیطةاآلت 

 ا. كمـةالطحن .وهي تشابه تمامـا اآلت العصـر الحجـري األعلـى فـي أوروبـا المعروفـة باألوركنیشـی

منطقـــــة معظـــــم ي القـــــدیم األعلـــــى فـــــي العصـــــر الحجـــــر  أطلـــــق مصـــــطلح البرادوســـــتیة علـــــى ثقافـــــة

   .)٧٢(زاكروس

اثنــاء ت الباحثــة دروثــي كــارود كشــف كــم شــمال غــرب الســلیمانیة ) ٥٠زرزي (كهــف فــي ف

اآلت حجریة متخصصة ومتقنة شملت آثار للحضارة البرادوستیة من الكهف  Cفي الطبقة  هاتنقیب

تـدل علـى أن بریة ،حیوانات لعظام وان والزجاج البركاني مع بقایا الصنع  معمولة من حجر الص

علــــى ضــــوء تلــــك و . قــــاطتوااللالقــــوت جمــــع ف كــــانوا یمارســــون الصــــید الــــى جانــــب ســــاكني الكهــــ

علـى مخلفـات لهـذ  كمـا عثـرسـنة .  ١٦٠٠٠-٣٥٠٠٠ بحـدودالمكتشفات تم تحدید تأریخ الموقـع 

مضــیق دربنــد بازیــان ضــمن امتــدادات سلســلة جبــال (كهــف بــالي كــورا بــالقرب مــن فــي الحضــارة 

كهــــف كیوانــــان فــــي منطقــــة  و كــــم شــــرق قریــــة جرمــــو)٢٠ .ةبرنــــان داغ جنــــوب غــــرب الســــلیمانی

  .)٧٣(رواندوز

فــي ونوعیــة  جذریــة وتبــدالت تطــورات صــول حهــذه الفتــرة المظــاهر الحضــاریة ل مــن أبــرز

في أسـالیب التشـظیة  روالتكنیك مع تطو  تنویعالمن حیث طبیعة اآلالت واألدوات الحجریة تقنیة و 

الوظیفیـة  اسـتعماالتها تخصصـها وتنـوع  فـيحجمهـا وبصـغر و  وٕاتقانهـابدقـة صـنعها  امتازتالتي 

العـاج والعظـام ك الحجـر مـواد أخـرى غیـر استعمال،فضال عن ، )٧٤(كالنصال والمقاشط والمزارف 

الحلــي مــواد الزینــة و  اســتعمالمــع  ،اآلت الصــید واألســلحة كالرمــاح واألقــواس فــي صــنع والقــرون 

المتمثـل بفـن الجمـالي  –ظهور بـوادر الفـن السـحري و فنیة تضمنت بعضها اآلت موسیقیة أدوات و 

تضـمنت فـي أوروبـا الداخلیـة مشاهد كثیـرة منهـا منقوشـة علـى جـدران الكهـوف الرسوم التي وجدت 

رائعـة فـي مجـال النحـت والرسـم  فنیـة وأعمـال  مشـاهد  اكتشـفتحیث  .)٧٥( بعضها اآلت موسیقیة

والنالجـي الصـخریة فـي منـاطق مختلفـة في كهـوف ومعتقداته  االنسانوالنقش وهي تجسد مشاعر 

وفي .)٧٦(إسبانیافي  Altamiraكهف التامیرا في فرنسا و  Lascauxمثل كهف السكو من العالم 

  هذا العصر . هذا القبیل تعود لآثار فنیة من على في م یعثر لحد اآلن كردستان ل

 الحـدیث المسـمى االنسانوهو ظهور هام  تطور بایولوجيأیضا الفترة هذه كما حدث في 

أختفــاء انســان نیانــدرتال الــذي كــان و  Homo Sapiens) -هوموســابینس    العاقــل ( باإلنســان

لـــذا نســـب البـــاحثون الحضـــارة .  ألوســـط (الفتـــرة الموســـتیریة )ســـائدا فـــي العصـــر الحجـــري القـــدیم ا
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مــرة ي أكتشــف بقایــاه ألول الــذ االنســانها مــن انتــاج هــذا ددوعــ (هوموســابینس) األورغنیشــیة الــى 

  .)٧٧(في انكلترا ٩٣٦ذ١عام 

لحضارة البرادوسـتیة انتشرت فیها ا منطقة زاكروسأن  األخیرةأظهرت المسوحات األثریة  

ة الـــى البرادوســـتیة یلحضـــارة الموســـتیر لتحـــول تـــدریجي تشـــیر الـــى أدلـــة هنـــاك و  علـــى نطـــاق واســـع

 -Ghari(غــاري خــار بیسـتون وعــدد مــن الكهــوف  مثــل كهــف وجـدت آثــار لهــذه الحضــارة فــي ،

khar و(ورواســــي (Warwasi فــــي منطقــــة كرمنشــــاه  وكهــــوف باســــنكار (Pasangar, و یافتــــة

Yafteh وغار أرجینةGar Arjenanh (وكانـت معظـم میـةي خـرم آبـاد وتامتـا علـى بحیـرة أور فـ ، 

زاكــروس تطلــق علیهــا مصــطلح اآلالت الحجریــة مــن العصــر الحجــري القــدیم األعلــى فــي منطقــة 

هــذه ور علیهــا فــي المــواد األثریــة التــي تــم العثــ تــاریخ وقــد حــددت ارة أو الثقافــة البرادوســتیة .الحضــ

    .)٧٨( الف سنة ق.م ٣٥٠٠٠في حدود أواخر الفترة الموستیریة المواقع  ب

  

     :الحضارة الزرزیة

أجــــزاء مــــن الشــــرق  شــــهدت )Mesolithic(طیالحجــــري القــــدیم الوســــ العصــــر واخــــرفــــي أ

زاكــروس وكهــوف كوردســتان وطــوروس وبــالد الشــام  األدنــى والمنــاطق الممتــدة علــى ســفوح جبــال

أنهـا  یعتقـد وأدوات حجریـة علـى شـكل أالتتهـا أقـدم مخلفاجـدت و ،بوادر لحضـارات محلیـة  ظهور

كهـف د یعـ( )٧٩(القـدیم األوسـط الحجـري لعصـرل عاصـرالمتطورت محلیا من الصناعة الموسـتیریة 

ـــع المهمـــة ـــد زرزي أحـــد المواق ـــاء تنقیباتهـــا عـــام عثـــرت  فق ـــى مـــواد حضـــاریة أثن ـــي كـــارود عل دروث

.أطلقـــت علیهـــا صـــنعها  ةتضـــمنت اآلت حجریـــة تمیـــزت بدقـــ ،مـــن زرزي فـــي الطبقـــة (ب)١٩٢٨

فـي  النمـوذجيموقـع ال زرزي فأعتبر كهلذا .)٨٠( ورذكمنسبة الى الكهف ال الزرزي الدور تسمیة 

هـــذا الـــدور  تمیـــز)  Mesolithicالحضـــارة المیســـولیثیة  (ســـمي بـــدور دور حضـــاري لـــكردســـتان 

ـــة الصـــغیرة  وانتشـــار بتطـــور ـــة-نـــوع مـــن األدوات الحجری ذات أشـــكال هندســـیة تمتـــاز  المیكرولیثی

 .)٨١( )٥شـكلال(فـي أزمنـة وأمكنـة مختلفـة  حضـارات عـدة وصـغر حجمهـا أنتجتهـا ودقتهـا بتقنیتهـا

) وكهـف بـالي ٢وجدت آثارها أیضا في مناطق أخرى من كردستان ،مثل كهـف شـانیدر(الطبقة ب

( قـرب بخمـة علـى  وحاجیـان،كـم شـرق عقـرة )٥(  والكهوف باراك،كم شرق قریة جرمو)٢٠( كورا 

كــم شــمال غــرب ٤وبابخــال (شــمال قریــةهاودیان فــي ســهل دیانــا) وكیوانیــان( نهــر الــزاب األعلــى )

  .)٨٢( شقالوة)

بعـــض المنـــاطق األوربیـــة واألفریقیـــة فـــي زرزي  یة مشـــابه لـــدور تقالیـــد حضـــار  وانتشـــرت

ــــــت و  ــــــة  اآلالت بعصــــــرهــــــذه الحضــــــارة عرف ــــــق هــــــذا  . Tools Microlithic  -الدقیق كمــــــا أطل

فـــي منطقـــة زاكـــروس الشـــمالیة علیهـــا  عثـــرعلـــى أغلـــب األدوات الحجریـــة التـــي  المصـــطلح أیضـــا
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 رظهــو أن فــي الشــك و .)٨٣(ســنةق.م ١٢٠٠٠قبــل  الــى مــافتــرة هــذه الحضــارة  حــددتوالوســطى ،و 

للعـیش  ةالرئیسـ رمصـادالتـوفر یعـود الـى  ،هـذه المرحلـة   فـيفـي كهـف زرزي وتطورهـا  حضـارةال

  . )٨٤(لحالة المناخیةلمة ومالئ والغذاء من الماء

 مـــن الصـــید وجمـــع القـــوت الـــى مرحلـــة الرعـــي والزراعـــة انتقـــالمرحلـــة زرزي  دوریمثـــل 

فـي  االسـتقرارمن مرحلة السكن في الكهوف الى  االنسانتحول في حیاة ه حصل فیأذ التجریبیة ،

ــــاحثد عــــو .)٨٥( التجمعــــات البشــــریة ســــمة فــــي تــــأریخ حضــــارة وحا مرحلــــة مهمــــةزرزي  دور  نو الب

مـن  االنسـانحملت دالالت تشیر الى حصول تطورات وتبدالت جوهریة في حیاة  كونها ة،منطقال

   .)٨٦( االجتماعیة و واالقتصادیةالنواحي الفكریة 

  

  االستنتاجات

   -ي :أتی لنا ماوفي الختام وبعد أن وصلنا الى نهایة البحث یتضح 

 واالستكشافات األثریة بحاجة الى المزید من الدارسات والبحوث مازالت منطقة كردستان  -١

   ومظاهر حضارته . االنسانظهور  عن سیما وال، 

 بشكل كثیف أبان العصور استوطنتأن منطقة كردستان قد على  المعطیات األثریةتدل  -٢

منحدرات كل المؤشرات توحي الى أن و .ألف عام١٠٠،٠٠٠منذ زهاء  الحجریة القدیمة

منذ المراحل األولى (كردستان ) قد مرت بسلسلة من التحوالت األساسیة  جبال زاكروس

كان للمنطقة النصیب األوفر في وتحوالت كبیرة . إنجازاتحقق و یها ف االنسان لظهور

الحضاري المبكر  االنتقالشهدت هذه المنطقة  أذ ابتكار وتطویر الصناعات الحجریة،

 .  واالجتماعیة االقتصادیةبتطویر النظم واألنشطة  في تأریخ البشریة المتمثل

في سیر تأریخها  أبلغ األثرسطح أرض كردستان  لتنوع التضاریس و تباین مظاهر كان -٣

والبیئة عبر  االنسانالتفاعل المستمر بین بسبب وقواعد الحضارة  أسس في وضعو 

  .األزمنة الطویلة

من أهم اآلثار المادیة وأوسعها كانت من الشواهد والقرائن ان األدوات الحجریة لنا تبین  -٤

ومستلزماته في مجاالت وانشطة  االتهفي صنع  االنسانأعتمد علیها  وأكثرها انتشارا

بقیة المواد األخرى التي أتلفها  بخالفعوامل الفناء لها دور في مقاومة ،كانت مختلفة 

 الزمن .

 هيمنذ عصور ما قبل التاریخ  االنسانمهنة مارسها أقدم ان األثریة  االكتشافاتبرهن  -٥

اآلالف  استغرقتبشكل تدریجي لمهنة اورت هذه تط.و یة صناعة اآلالت واألدوات الحجر 

قبل التاریخ  تأریخ مجتمعات ماومعرفة أصبحت أساسا لتمیز و تمیزت بتقنیاتها  .السنین
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دراستها  على أساسو مما أعطى دالالت زمنیة وحضاریة كبیرة  ،هاتاحضار وطبیعة 

  . الحضاریة  االنساند مستوى انجازات یتحدب نیحثالبوثوقا لاصبحت مصدرا مومقارنتها 

هضابها سهولها و بوكردستان منحدرات جبال زاكروس تبین من الدراسات واألبحاث أن  -٦

اصناف و مالئمة لنمو انواع من النباتات الطبیعیة و ظروف مناخیة مختلفة  سودهاكانت ت

المستقرة وفرص  اإلقامةأمكانیة  لإلنسان أتاحت مما .من الحیوانات من األصول البریة

 .الصید  ةممارسم فيمن العیش 

والعنایـة بـالموتى  ظهـرت ألول عـادات دفـن ن هنـاك ابـین بـدراسـة موجـودات القبـور ت بعـد -٧

فـي جدیـدة   كظـاهرةوهـي العصـر الحجـري القـدیم األوسـط منـذ  لدى انسـان نیانـدرتال مرة 

 القـدیم  االنسانالبذور األولى للمعتقدات الفكریة لدى یدل على نمو مما ،هوف كردستان ك

 في هذه المنطقة .
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  -٢-كل الش

 من اولدوفاي نماذج من األدوات الحصویة

 )٤٤٧،ص١٩٨٣(الدباغ،-) ب١-شكلال،١٩٨٦(العاني ،-أ

 أ ب

 منظر امامي لكهف شانیدر شمال شرق أربیل-١ -شكلال
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  فؤوس حجریة من بردة بلكا.العصر الحجري القدیم األوسط -٤-شكلال

  )١٧و١٦ نشكال ال،١٩٨٦(العاني ،

 

أدوات -) ب ٤٥٨،ص١٩٨٣أدوات موستیریة تمثل سكاكین ورؤوس سهام .(الدباغ، -أ  ٣-الشكل

 أ)-،الشكل١٩٨٦أشولیة تمثل فؤوسًا ،(العاني ،

 
 

 أ
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  الهوامش
                                                           

هو اصطالح جغرافي وقومي یعني موطن الكورد، أي الوطن الذي یسكنه الكورد منذ فجر التأریخ  بوصفهم  )١(

المستوفي القزویني  عة وجبلیة .ومصطلح كوردستان ذكرهمجموعة بشریة متمیزة .هي عبارة عن مرتفعات واس

   ه ) في كتابه نزهة القلوب. ینظر :٧٤٠(

  .٥٨،ص٢٠١٢اربیل، كوردستان العراق دراسة في الجغرافیة السیاسیة ،فتح اهللا ،سفین جالل، موقع أقلیم 

  .  ٦٥، ص١٩٧٣دراسة لنواحیه الطبیعیة والبشریة، - خصباك ،شاكر، العراق الشمالي  )٢(

  وأیضا:

- ٢١،ص٢٠٠٩دراسة في الجغرافیة التأریخیة للعراق الشمالي، دمشق،-مدن قدیمة ومواقع أثریة ،حنون، نائل

٢٧.  

 .٨٠،ص١٩٦٥الخلف، جاسم محمد ،جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، القاهرة،   )٣(

هو فترة زمنیة طویلة من تأریخ األرض أستمر لعدة مالیین  )  Ice age-Claciations( العصر الجلیدي)٤(

تدریجیا في  من السنین غطت فیها كتل الجلید مناطق شاسعة من سطح األرض أنخفض فیها درجات الحرارة

  الغالف الجوي . ینظر:

  .٢٠،ص١٩٨٣بغداد ، عصور قبل التاریخ،الجادر ،ولید، الدباغ ،تقي و  

 . ٢١المصدرنفسه:ص )٥( 

حضارات العصر الحجري القدیم ، ،تعریب د. سلطان محیسن ، الطبعة الثانیة ،(دمشق ، ،أور ،فرنسیس  )٦(

 .٢٥.ص٢)، ط١٩٩٥

 جغرافیة الموصل .دراسة في العالقات اإلقلیمیة ، موسوعة الموصل الحضاریة ،، الجنابي، صالح حمید )٧(

  .٥، ص١٩٩١المجلد األول، جامعة الموصل ،

،  ١٩٩٠المدخل الى تأریخ الحضارات القدیمة .القسم األول، بغداد ، الشیخلي ،عبد القادر عبد الجبار،  )٨( 

  . ٣٨ص

 ادوات حجریة مایكرولیثیة اكتشفت في مواقع مختلفة من اوربا  -٥-شكل ال

 )٤٦٨،ص١٩٨٣(الدباغ ،
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 ،ص١٩٨٦البالیستوسینى في  كردستان، ترجمة فؤاد حمه خورشید، بغداد ،العصر الجلیدي  ،ه .آ، رایت )٩(

١٧.    

  .١٢-٧المصدر نفسه ،ص  ،ه.آ.رایت   )١٠(

  .٩،ص٢٠، ٥٣منطقة زاكروس في فترة العصر الحجري القدیم ، سومر ،مجلد  حجارة ،أسماعیل حسین، )١١(

)12(  Braidwood,Robert.J. And How Bruce.Prehistoric Ivestigations in Iraqi  
Kurdistan.Chicago.1960.pp.171-172. 

  .  ١٥،المصدر السابق ،ص١٩٧٦وأیضا .رشید :,

،بغداد ١علي ،عبد القادر حسن :أنسان الكهوف واآلالت الحجریة في ، حضارة العراق ،ج )١٣(

  .٧٨،ص١٩٨٥،

التي تعني مدنیة وهي مشتقة من   Civitasمشتق من الكلمة الالتینیة  Civilizationان كلمة الحضارة   )١٤(

  المدینة .أي اإلقامة في الحضر . وكلمة الحضارة تقابل كلمة البداوة .ینظر :

، ومصطلح الحضارة ٢٠١٢حمودة، عبد الحمید، الحضارة حسن العربیة اإلسالمیة وتأثیرها العالمي ،القاهرة، 

ات التاریخیة أطلق الباحثون تسمیة الشعوب الحضاریة شامل یختلف مفهومه بحسب الزمان والمكان .وفي الدراس

  على المجتمعات الزراعیة المستقرة ذات النظم االقتصادیة و االجتماعیة معینة . ینظر : 

  .٦٥ ،١٩٨٩محیسن ،سلطان : بالد الشام في عصور ما قبل التاریخ .الصیادون األوائل، دمشق ،

لبشري وصراع األنسان مع البیئة الطبیعیة في مسیرة تطوره الطویلة . ویعرفها األخرون : بأنها نتاج مادي للعقل ا

  ینظر: 

  .  ٤في فلسفة الحضارة .األسكندریة، د.ت، ص، صبحي، أحمد محمد

  .١١، ص٢٠٠٩أبو الصوف ،بهنام، التاریخ من باطن األرض آثار وحضارات وأعمال میدانیة، عمان ،  )١٥(

وكوردستان األبدیة (الكرد من أقدم الشعوب)،ترجمة د. اسماعیل كولیاموف، صلوات: آریا القدیمة  )١٦(

    .٢١،ص٢٠١١حصاف، هةولیر،

  ): لغویا العصور التي سبقت الكتابة والتدوین .Pre Historyعصور ما قبل التأریخ ()١٧ ( 

أما كمصطلح حضاري تلك العصور الطویلة الموغلة في القدم مرت في تأریخ األنسان التي استغرقت القسم 

  األعظم من حیاته قبل اهتدائه لوسیلة التدوین. ینظر : 

  .١٨٥،ص٢٠١٢،الناشر شركة الوراق للنشر المحدودة ،٢،ط١باقر ،طه، مقدمة في تأریخ الحضارات القدیمة،ج

  .٢٣.ص ١٩٨٣،٣٩مد عبد : قراءة في نتاجات األنسان الفنیة األولى ،سومر ،مجلد،كسار، أكرم مح )١٨(

عماد طارق توفیق، الصناعات الحجریة في العراق حتى نهایة العصر الحجري الحدیث ،رسالة  ،العاني )١٩(

  .٥، ص١٩٧٦ماجستیر غیر منشورة ،جامعة بغداد ،كلیة اآلداب ،

  .وینظر: ١٨ص ،١٩٤٢التأریخ؟ ،القاهرة ،جایلد ،كوردن، ماذا حدث في  )٢٠(

  .١٠٠أور :المصدر السابق، ص

    .٦٨ ص.١٩٨٦،بغداد ،٢العراق القدیم ،ترجمة حسین علوان حسین ،ط، رو ،جورج   )٢١(

  .١٨٧-١٨٥ باقر، طه،  المصدر السابق، ص  )٢٢(

  .٦٣الدباغ ، تقي، والجادر، ولید، مصدر سابق، ص )٢٣(

  .٣٠المصدر نفسه، ص ، ولید، ، والجادرالدباغ ،تقي )٢٤(

  برستد ،جیمس هنري :انتصار الحضارة (تاریخ الشرق القدیم)،ترجمة أحمد فخري ،تقدیم محمود الدماطي ، )٢٥(

  .١٤،ص٢٠١١القاهرة ،

  .١٣،ص١٩٨٨الدباغ ،تقي ،الوطن العربي في عصور ما قبل التأریخ، بغداد ، )٢٦( 

  .  ١٨٨المصدر السابق،ص باقر، طه،  )٢٧(
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(28) Melville.H, Man and Hiswork, NewYork,1948.p.576. 

  .٢٥٩.ص١٩٦٩، ٢٥الرویشدي ،سعدي :الكهوف في الشرق األدنى ،مجلة سومر ،مجلد  )٢٩(

  .١٠٠-٩٩،المصدر السابق،ص١٩٩٥أور: )٣٠(

-٨دأنماط الملكیة الزراعیة في وادي الرافدین عبر العصور، مجلة النفط والتنمیة ،العي ،علي محمد، مهد )٣١(

  .١٧٨،ص ١٩٨١، ٧

سبتینو ، موسكاتي، الحضارات السامیة القدیمة ،ترجمة السید یعقوب بكر ومراجعة د. محمد القصاص،  )٣٢(

  .٤٠،ص١٩٥٧لندن ،

  .  ٢٩-٢٠ برستد ، المصدر السابق، ص )٣٣(

  .٣٣ الدباغ تقي ،المصدر السابق، ص )٣٤(

    .٦٨ رو، جورج ،المصدر السابق، ص )٣٥(

  .٧،ص٢٠٠٩،بهنام :التاریخ من باطن األرض ثار وحضارات وأعمال میدانیة ،عمان ،أبو الصوف  )٣٦( 

كولیاموف، صلوات: آریا القدیمة وكوردستان األبدیة (الكرد من أقدم الشعوب)،ترجمة د. اسماعیل  )٣٧( 

    .١٢- ١١،ص ٢٠١١حصاف، هةولیر،

(38) BraidWood and How.1960.31. 
(39) Braidwood,Robert.J.From Cave to Village ,An Article from Sceintific 
American,Vol.187.No4.1952.P.63 

لفظة بردة  . أما١١٦. ص١٩٥١، ٧بریدود، روبرت ،التنقیبات األثریة في المنطقة الكردیة، سومر ،مجلد )٤٠(

فهي كلمة كردیة تعني حجر االتكاء. الیزال هذه الحجرة قائمة في الموقع یبعد مسافة  قریبة على یمین  بلكا

  .١٤الطریق الذاهب من كركوك الى السلیمانیة. ینظر :باقر ،طه ،المصدر السابق،ص

 ١٩٥٥،١١بصمة جي ،فرج ، العصور الحجریة في العراق على ضوء المكتشفات الحدیثة ،سومر ،مجلد )٤١(

أما لفظة بردة بلكا  فهي كلمة كردیة تعني حجر االتكاء. الیزال هذه الحجرة قائمة في الموقع یبعد مسافة  قریبة 

     .١١٦على یمین الطریق الذاهب من كركوك الى السلیمانیة ،ص

  .  ٧١ حنون ،المصدر السابق، ص )٤٢(

   . ٣١٤،ص٢٠١٣بون، فرانسوا، عصور ما قبل التأریخ بوتقة األنسان ،ترجمة سونیا محمود نجا ،القاهرة ، )٤٣(

الزراعة في عصور ما قبل التاریخ ،موسوعة الموصل الحضاریة، المجلد األول ،جامعة  الدباغ ،تقي، )٤٤(

  .١٦٠- ١٥٩،ص١٩٩١الموصل ،

  .٣٥،ص٢٠١٧، األنسان والحضارة ،الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي ،، فؤادزكریا  )٤٥(

  .٤-٢ص، د.ت، ،ترجمة د.زكي نجیب محمود، بیروت١دیورانت ،ول ،نشأة الحضارة ،م )٤٦(

  كذلك ینظر:. ٧٨ ص السابق، المصدر ،الدباغ، تقي، والجادر ،ولید)٤٧(

          . ٧٨،ص٢٠٠٦القاهرة ، حضارة مصر القدیمة وآثارها ،، صالح ،عبد العزیز  

    .٢٧- ٢٦،ص١٩٧١، ٢٧جواد ،عبد الجلیل : النیاندرتالیون وتراثهم الثقافي ،سومر ،مجلد،  )٤٨(

  .٣٨،ص١٩٨٩دمشق ،قبل التاریخ .الصیادون األوائل، محیسن ،سلطان، بالد الشام في عصور ما   )٤٩( 

  .٧٤ المصدر السابق، ص، تقي، والجادر، ولید، الدباغ  )٥٠(

  .١٥المصدر السابق ،ص ،حجارة  )٥١(

(52)Braidwood.and.Hoow.1960.2. 

(53) Hawkes.J.1963.167   .  
(54) Solecki R, Shanader Cave A Paleolithic Site In Northern Iraq and Its 
Relationship to the Stone Age Sequence of Iraq. Sumer.11.1955.P.15-33.  
(55 Solecki.R. Apalaeolihic Site in the Zagros Mountain of Northern Iraq. 
Sumer.8,No2.1952. P.137.   
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(56)Solecki.R.Shanidar Cave ,in Scientific American ,Vol.197 ,No.5 , 1957.P.6.   

  كذلك ینظر:. ٣٢،المصدر السابق، ص ١٩٧١: جواد )٥٧(

  .١٩.المصدر السابق،، فؤادوسفر ، طه،باقر
(58) Solecki,R. Three adult Neanderthal skeletons from Shanidar Cave Northern Iraq . 
Sumer.Vol.17,1961.pp.80-85. 

  .١١٩صالسابق،  المصدر أور، فرنسیس،)٥٩(

  .١٢المصدرالسابق،صف، بهنام، أبو الصو  )٦٠(

(61)Ralph,Solecki,1958.102-104  .  

األنسان تجلیات األزمنة ،تأریخ وحضارة بالد الرافدین ، ،حسن حسین الهاشمي ،تغرید جعفر وعكال)٦٢(

  .٥٥،ص٢٠٠١والحضارة السوریة ،دمشق ،

  .٣٨-٣٧ص  السابق، المصدر ،سلطان ،محیسن- )٦٣(

  .٥١ ص المصدر السابق، ،رضا جوادالهاشمي ، )٦٤(

  .٢٠٥،المصدر السابق،ص،طه باقر  )٦٥(

  .٤٩ المصدر السابق، ص ،، تقي، والجادر، ولیدالدباغ )٦٦(
(67) Garrod. D.1930.13  
(68) BraidWood and How.1960. 29-30 .  

  .٨٤ص  المصدر السابق،تقي، والجادر، ولید،  الدباغ ، )٦٩(

  .١٧٣،المصدر السابق، ص٢٠١٢باقر: )٧٠(
(71) Solecki.R.1957.61. 

  .٢١٦،المصدرالسابق، ١٩٦٩. وأیضا الرویشدي:٢٣،المصدرالسابق،ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥حجارة : )٧٢(

(73) BraidWood and How.1960 .57-58. 

  . ٢٢المصدر السابق ،ص، علي، رضوان )٧٤(

  .٢٢ص  لمصدر نفسه،رضوان، علي، ا )٧٥(

  .٥١محیسن، سلطان، ص )٧٦(

  . ١٩٨ص المصدر السابق،، طه، باقر )٧٧(

  .٢٤-٢٢المصدر السابق،  ،، حسینحجارة  )٧٨(

  ،١٩- ١٧المصدر السابق،ص ،، جیمس١٩٩میلرت: )٧٩(
(80)   Garrod,1930.12-14 . 

  ).١٩-١٧المصدر السابق،ص ،، جیمسمیلرت )٨١(
(82) .(Braidwood and How.1960;.28,29 

)83(   Braidwood, Robert.J. ;1952.p5. 

  .٢٦٢ص  المصدر السابق،، الرویشدي )٨٤(

  .٤٧،المصدرالسابق،ص ، تقي، والجادر، ولید سعديالدباغ  )٨٥(

)86(  Braidwood Robert.J.  ,1952; p5. 
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  المصادر العربیة واألجنبیة

 أبو الصوف ،بهنام .التاریخ من باطن األرض. آثار وحضارات وأعمال میدانیة ،عمان ، -١

٢٠٠٩.  

أور ،فرنسیس ،حضارات العصر الحجري القدیم ، ،تعریب د. سلطان محیسن ، الطبعة  -٢

  .١٩٩٥الثانیة ،دمشق ، 

  .   ١٩٦٥الى مواطن اآلثار والحضارة ،الرحلة الخامسة ،بغداد ،باقر طه وسفر فؤاد .المرشد  -٣

  .٢٠١٢باقر ،طه ،مقدمة في تأریخ الحضارات القدیمة ،الجزء األول ،الطبعة الثانیة ،بغداد، -٤

 بصمةجي ،فرج ،العصور الحجریة في العراق على ضوء المكتشفات الحدیثة ،سومر ، -٥ 

   .١٩٥٥،١١مجلد،

  .  ١٩٥١. ٧، روبرت ،التنقیبات األثریة في المنطقة الكردیة، سومر ،مجلدبریدود -٥

 بون ،فرانسوا : عصور ما قبل التأریخ بوتقة االنسان ،ترجمة سونیا محمود نجا ،القاهرة ، -٦

٢٠١٣ .   

  . ١٩٤٢القاهرة ، ماذا حدث في التأریخ ،، جایلد، كوردن  -٧

    .١٩٧١، ٢٧وتراثهم الثقافي ،سومر ،مجلد، جواد ،عبد الجلیل ، النیاندرتالیون -٨

جیمس هنري برستد: انتصار الحضارة (تاریخ الشرق القدیم)،ترجمة أحمد فخري ،تقدیم  -٩

  . ٢٠١١محمود الدماطي ،القاهرة ،

الموصل  ،موسوعة اإلقلیمیةالجنابي، صالح حمید، جغرافیة الموصل .دراسة في العالقات  - ١٠

  .   ١٩٩٩جامعة الموصل ،، لالحضاریة ،المجلد األو 

حجارة ،أسماعیل حسین . منطقة زاكروس في فترة العصر الحجري القدیم ، سومر ،مجلد  - ١١

٢٠٠٦-٢٠٠٥، ٥٣ .  

   . ٢٠١٢وتأثیرها العالمي ،القاهرة، اإلسالمیةعبد الحمید حسن ،الحضارة العربیة  حمودة، - ١٢

 للعراق الشمالي ، في الجغرافیة التأریخیة دراسة- ومواقع أثریة حنون ،نائل مدن قدیمة - ١٣

  ٢٠٠٩دمشق،

  . ١٩٧٣دراسة لنواحیه الطبیعیة والبشریة، - خصباك ،شاكر، العراق الشمالي  - ١٤

  .١٩٦٥القاهرة،  جاسم محمد ،جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، الخلف، - ١٥

  . ١٩٨١بغداد ، الدباغ ،تقي ،علم اآلثار، - ١٦

  .١٩٨٣بغداد ،عصور ما قبل التاریخ،  ،ولید ،الجادرالدباغ ،تقي و  - ١٧

 . ١٩٨٥،بغداد ،١،حضارة العراق ،ج البیئة واالنسان  ،الدباغ ،تقي - ١٨

  .١٩٨٨بغداد ، قبل التأریخ، الدباغ ،تقي ،الوطن العربي في عصور ما - ١٩
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الموصل، المجلد األول ،جامعة موسوعة الزراعة في عصور ما قبل التاریخ، ، الدباغ ،تقي - ٢٠

  .١٩٩١الموصل ،

 -تونس - بیروت  زكي نجیب محمود، د. :ترجمة ،١نشأة الحضارة ،م ،ول دیورانت،  - ٢١

  بدون تاریخ.

  .  ١٩٧٦،٣٢، رشید، فوزي .نشأة الدین والحضارة والعصور الجلیدیة ،مجلة سومر، مجلد - ٢٢

  .٢٠٠٤،القاهرة ، رضوان ،علي، تأریخ الفن في العالم القدیم - ٢٣ 

   .١٩٨٦،بغداد ،٢رو ،جورج ،العراق القدیم ،ترجمة حسین علوان حسین ،ط  - ٢٤

  .١٩٦٩، ٢٥الرویشدي ،سعدي ،الكهوف في الشرق األدنى ،مجلة سومر ،مجلد – ٢٥

 الرویشدي ،سعدي .نظرة في منجزات انسان ما قبل التأریخ في ضوء الدراسات الحدیثة ،- ٢٦

  .  ١٩٧٠، ٢٦مجلة سومر ،مجلد

موسكاتي :الحضارات السامیة القدیمة ،ترجمة السید یعقوب بكر ومراجعة د.  ،سبتینو - ٢٧

  . ١٩٥٧لندن ، محمد القصاص،

 الشیخلي ،عبد القادر عبد الجبار .المدخل الى تأریخ الحضارات القدیمة .القسم األول، - ٢٨

  .   ١٩٩٠جامعة بغداد ،

          . ٢٠٠٦القاهرة ، حضارة مصر القدیمة وآثارها ،صالح ،عبد العزیز،  - ٢٩

  صبحي،أحمدمحمد،في فلسفة الحضارة ، اإلسكندریة، (د.ت). - ٣٠

عماد طارق توفیق ،الصناعات الحجریة في العراق حتى نهایة العصر الحجري العاني،  - ٣١

  .  ١٩٧٦اآلداب ، الحدیث ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة بغداد ،كلیة

  .  ١٩٧٣فنون االنسان القدیم أسالیبها ودوافعها ،بغداد ،،عبد اهللا ،عبد الكریم  - ٣٢ 

 علي ،عبد القادر حسن :أنسان الكهوف واآلالت الحجریة ،من موسوعة حضارة العراق ، -  ٣٣

  .   ١٩٨٥بغداد ، ،١ج

 كوردستان العراق دراسة في الجغرافیة السیاسیة ، موقع أقلیمسفین جالل، فتح اهللا،  - ٣٤

  .   ٢٠١٢أربیل،

صلوات ،آریا القدیمة وكوردستان األبدیة (الكرد من أقدم الشعوب)،ترجمة د.  كولیاموف، - ٣٥

  ٢٠١١هة ولیر ، اسماعیل حصاف،

  . ٢٠١٧االنسان والحضارة ،الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي ،، ، فؤادزكریا  - ٣٦

 أكرم محمد عبد ،قراءة في نتاجات االنسان الفنیة األولى ،سومر ، كسار، - ٣٧

  .١٩٨٣،٣٩مجلد،
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التاریخ حتى بدایة العصر  لنتون، رالف ،شجرة الحضارة .قصة االنسان منذ فجر ما قبل - ٣٨ 

  .    ٢٠١٠د. احمد فخري ،القاهرة ، :ترجمة ،الحدیث

سالم  :بین النهرین وسوریا الشمالیة ،ترجمةالسكان القدماء لبالد ما مارغرون ،جان كلود،  - ٣٩ 

  . ٢٠٠٦دمشق ، ،الطبعة الثانیةسلیمان العیسى، 

 دمشق ، محیسن ،سلطان، بالد الشام في عصور ما قبل التاریخ .الصیادون األوائل، - ٤٠

١٩٨٩.  

 دمشق ، میلرت ،جیمس ، اقدم الحضارات في الشرق األدنى ،ترجمة محمد  طلب، - ٤١

١٩٩٠.  

،علي محمد ،أنماط الملكیة الزراعیة في وادي الرافدین عبر العصور، مجلة النفط  يمهد - ٤٢

  .  ١٩٨١، ٧-٨دوالتنمیة ،العد

الدكتور نوري  :ترجمة وتحقیق ،لكرد .دراسة سوسیولوجیة وتأریخیةنیكیتین ،باسیل . ا - ٤٣

   .٢٠٠٧الطالباني، السلیمانیة،

 البالیستوسینى في كردستان  ،ترجمة فؤاد حمه خورشید،ه .آ، رایت ،العصر الجلیدي  - ٤٤

  . ١٩٨٦بغداد ،

الهاشمي ،تغرید جعفر وعكال ،حسن حسین ،االنسان تجلیات األزمنة ،تأریخ وحضارة  - ٤٥ 

  .٢٠٠٠دمشق ، بالد الرافدین والحضارة السوریة ،

46- Braidwood, Robert.J, From Cave to Village ,An Article from 
Scientific American,Vol.187.No4.1952. 
47-Braidwood, Robert.J., And How Bruce Prehistoric Investigations in 
Iraqi Kurdistan.Chicago.1960.   
48-Garrod. D., Excavations in the Cave of Zarzi and Hazar Mered, 
American School of Prehistoric Research . Bulletin No.6. 1930. 
49-Solecki. R,The 1956-1957 Season at Shanidar, Iraq a Preliminary 
Statement  ,Sumer, 14,1958. 
50- Solecki R., Shaneder Cave A Paleolithic Site In Northern Iraq and Its 
Relationship to the Stone Age Sequence of Iraq, Sumer,11,1955. 
51-Solecki.R., Apalaeolihic Site in the Zagros Mountain of Northern Iraq 
, Sumer,8,No2.1952.    
52-Solecki.R.,Shanidar Cave in Scientific American ,Vol.197 ,No.5 , 
1957.   
53-Solecki,R.,Three adult Neanderthal skletons from Shanidar Cave 
Northern Iraq , Sumer,Vol.17,1961. 
54-Melville.H., Man and His work, NewYork,1948. 
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