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 :الملخص

استخدم االنسان خالل العصور الحجریة األدوات الحجریة التي تساعده في عملیة قطع      

النباتات او صید الحیوانات، وثم طور ادواته بم یالئم استخدامها وأصبحت متنوعة، ومن بین تلك 

مع اختالف  استخدامهاألدوات هي المنجل الذي استخدمه حتى بعد اكتشاف الزراعة. استمر في 

فرة خالل العصور المتعاقبة. بدأ استخدام المناجل منذ العصور الحجریة قبل اولیة المتو المواد األ

حسب توفر المواد ببدء الزراعة وحتى الوقت الحالي، اما مواد الصناعة للنصال فانه صنع 

 األولیة منها العظام وأنواع من الحجارة خالل العصور الحجریة وثم استخدم الطین المفخور

 خالل عصر العبید، وهذا بحسب ما كشفته التنقیبات في المواقع االثریة. 

العصر الحجري الوسیط، العصر الحجري الحدیث، المنجل، النصال،  الكلمات المفتاحیة:

 الزراعة، التنقیبات االثریة.

The Sickle Industry Developed In Ancient Iraq During The 
Mesolithic To The End Of Chalcolithic  

Lecturer. Hasan M. Hammoodi 
Faculty of Archaeology 

University of Kufa 
Abstract: 
        During the Prehistoric period, Human is used tools that helped him 
in the process of cutting plants or hunting animals, and then he developed 
his tools in a manner suitable for their use and became a variety, and 
among those tools is the sickle that he used even after emergence of 
agriculture. It continued to be used despite the different available raw 
materials throughout the chronology ages. Sickles began to be used since 
the stone ages before the emergence of agriculture until now. As for the 
industry materials for the blade, it was made according to the availability 
of raw materials, including bones and types of stones during the stone 
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ages, and then the clay was used during the Ubaid period, and this is 
according to what the excavations revealed in the archaeological sites. 

Keywords: Mesolithic,Neolithic,Sickle,Blades, Excavation,Agriculture. 

  

    :المقدمة

منذ اقدم العصور الحجریة في بالد الرافدین تنقلت الجماعات البشریة من منطقة الى أخرى   

حیاته الیومیة، وان هذا ألسباب بیئیة ومناخیة سعیًا وراء الحصول على المواد التي یحتاجها في 

التنقل من منطقة الى أخرى مع نقل األدوات الضروریة یعني "االنتقال الحضاري" بین منطقة 

وأخرى ویتم هذا االنتقال اما عن طریق المواد التي صنعت الى مكان جدید او نقل فكرة صناعتها 

  .)١(وهذا یعرف بـ "التأثیر الحضاري"

صنع المنجل في بادئ االمر من مقبض خشبي او عظمي  ومثبت علیه بمادة القار نصال من  

، اذ یرى األستاذ بریدوود ان )٢(الحجر بشكل مسنن لقطع الحشائش والقصب وحصد الحبوب

عصر التقاط القوت (تمییزًا عن عصر جمع القوت الذي سبقه) هو عصر ابتكار األدوات 

 .(٣)(Blades Tools)المتمثلة بالنصال 

استخدم المنجل لحصاد الحبوب كالقمح والشعیر، كما استخدم أیضا لقطع القصب والحشائش    

واالدغال اذ عثر على مناجل في مواقع مختلفة في بالد الرافدین والشرق األدنى القدیم وفي 

حصاد . ان عملیة )٤(العصور الالحقة تحدیدًا نهایة العصر المعدني صنع المنجل من النحاس

الحبوب وقطع النباتات اشارت الیها بعض األدلة من مواقع الكهوف ومنها المناجل او السكاكین 

بشكل مسنن من حجر الصوان ومثبتة على مقبض من العظم، كما ان فحص حافات هذه 

السكاكین یشیر الى استخدامها لقطع سیقان نباتات الحبوب، فضًال عن ذلك عثر على بعض 

حجریة والمجارش والفؤوس التي قد تشیر الى وجود بعض العملیات الزراعیة نصال المناجل ال

. سوف نتناول اهم المواقع االثریة )٥(على الرغم من عدم وجود اثار للحبوب في تلك المواقع

 ها.ئاجزا على وبحسب التسلسل الزمني التي عثرت فیها التنقیبات على المناجل او

  العصر الحجري الوسیط: 

عمل االنسان القدیم الحجارة بشكل شظایا یستخدمها في حیاته الیومیة ومنها الشظایا الصغیرة    

ة هالل او المعین او المثلث ثم تجمع وتثبت على مقبض خشبي او أالحجم ودقیقة الصنع بهی

، وتتمیز عن غیرها من األدوات الحجریة )٦(عظمي بواسطة القیر وتصنع منها أداة لتكون المنجل

من خالل وجود لمعان ممیز، أي لمعان المنجل على مرأى من حواف النصال، اذ یشیر هذا 

اللمعان إلى وظیفتها كأدوات لحصد الحبوب والذي یتم تكوینه عند االستخدام لقطع النباتات 

مثل البردي أو األعشاب، بما في ذلك القمح والشعیر ویمكن أن یستدل على  )٧(الغنیة بالسیلیكا
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المنجل لحصاد الحبوب في المواقع االثریة من خالل وجود نصال المنجل، اذ كانت اداة  استخدام

، وأصبحت هذه االدوات من مزایا العصر الحجري المتوسط )٨(شائعة في عصور قبل التاریخ
)(Mesolithic)(الشكل ٩)اذ عثر خالل التنقیبات على أدوات ١في مناطق الشرق األدنى ،(

) في مواقع كهف ٢حصد النباتات الطبیعیة في الكهوف والمالجئ الجبلیة بشمال العراق (الشكل 

وكهف بالي كورا وكهف شانیدر ومواقع االستیطان المكشوفة او المخیمات الصیفیة  )١٠(زرزي

، كما ان هناك دالالت اثاریة في مناطق الهضبة )١١(ریم شاهركمواقع ملفعات وزاوي جمي وك

الغربیة وشمال الموصل تشیر الى صالت حضاریة مع منطقة شرقي البحر المتوسط في سوریا 

 .) (١٢وفلسطین (بالد الشام)

كان استخدام المناجل في الشرق االدنى آلالف السنین قبل وجود أدلة على الزراعة والتدجین،   

بأنها كانت تستخدم في مهام أخرى من احتیاجات قطع النباتات، وهذا یتناقض مع مما یوحي 

  ).(١٣الفرضیة القائلة بأن تطویر المناجل جزء ال یتجزأ من تدجین الحبوب المحلیة

وهي على  على عدد من االدوات الصوانیة Bكشفت التنقیبات في كهف شانیدر الطبقة    

) أي األدوات Microlithاشكال منها كسر لسكاكین وأدوات ناعمة تعرف باسم المایكرولیثي (

وأدوات من العظام، ویقدر تاریخ  )١٤(الدقیقة، وقطع من الحجر البركاني األسود (االوبسیدي)

 واخر العصر الحجري القدیم األعلى، وعند فحص المواد العضویة لهذهباصناعة هذه األدوات 

ظهرت  B. وتحت الطبقة )١٥(تقریبا  ق.م ١٠٠٠٠) تبین انها ترجع الى C14الطبقة بواسطة (

فقد  C الطبقةفي . اما )١٦( سنة ١٧٠٠٠بما یقارب من طبقة لم تسكن من قبل االنسان وتقدر 

اكتشفت أدوات مشابهة للنوع االورغنیشي وهو احد أدوار العصر الحجري القدیم األعلى في أوربا 

، وقد اسماها األستاذ سولكي باسم صناعة )١٧(تقریبا  سنة ٢٦٠٠٠ - ٤٣٠٠٠تاریخه ویقدر 

برادوستیة نسبة الى جبل برادوست القریب من الكهف كما عثر على مثل هذه الصناعة بالقرب 

، وتدعى هذه األدوات باسم (الكریمالدي) ومنها أنواع األدوات )١٨(من راوندوز وعقرة وزاخو

  .) ١٩(ثي)الناعمة (المایكرولی

كشفت التنقیبات االثریة في كهف زرزي الذي یرجع الى العصر الحجري الوسیط على أدوات   

، اذ )٢٠(معمولة من حجر الصوان استخدمت للصید ومناجل استخدمت لحصد النباتات البریة

تنوعت أدوات الصوان منها المقاشط والسكاكین فضًال عن األدوات الناعمة المعروفة 

) واألدوات المدببة الطرف وبعض أدوات الحصى وكل هذه األدوات هي من Microlithicبـ(

صناعة النوع االورغنیشي من العصر الحجري الوسیط نهایة عصر جمع القوت، فضًال عن ذلك 

 Bفان صناعة زرزي متمیزة بنوع الصوان وهو یشابه ما اكتشف في كهف شانیدر الطبقة 

 .) (٢١بالي كوراوموقع  Bوهزارمیرد الطبقة 
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، فقد عثر في الطبقة الثانیة من الموقع على الشظایا )٢٢(اما التنقیبات في كهف بالي كورا

) المعمولة من الصوان، وقد microlithicوالسكاكین والمقاشط وقطع من ااألدوات الدقیقة (

المذكور انفًا، كما لوحظ وجود  درسها األستاذ "بروس هاو" ووجد انها مشابهة الدوات كهف زرزي

أدوات من الحجارة كالمطارق والمجارش والفؤوس وهي من أدوات العصر الحجري الحدیث وبذلك 

، ویبدو انها تمثل تطورًا متأخرًا لصناعة )٢٣(یكون كهف بالي كورا احدث زمنًا من كهف زرزي

كهف بالي كورا مصنوعة . كما عثر األستاذ "بروس هاو" على أدوات مشابهة لصناعة )٢٤(زرزي

من الصوان منها كهف بیخال قرب شقالوة وتعود الى العصر الحجري الوسیط، وفي منطقة عقرة 

عن أدوات من الصوان فیه عثر على خمسة كهوف منها كهف باراك قرب قریة بوتا وكشف 

  .)(٢٥النوع الزرزي وهو اقرب بصناعتها الى زمن بالي كورا

رجع في زمنه الى فهو یالموقع االخر هو زاوي جمي والذي یعد من اقدم المواقع كما یعتقد   

 لى ماا االعصر الحجري الوسیط، ویقع قرب كهف شانیدر على الزاب األعلى ویرجع تاریخه

(C14( ١٤سنة مضت بحسب تحلیل كاربون  ٣٠٠± ١٠‚٧٨٠ یقارب  من
. عثرت التنقیبات )٢٦)

هي فعلى جدران لبیوت ومواقد للنار، اما األدوات التي عثر علیها  انحوییعلى دورین بنائیین 

هاونات والمدقات وأنواع من األدوات الدقیقة الصنع منها النصال المثلومة والمقاشط الالمجارش و 

ي األسود ولم یعثر واشكال هاللیة الشكل مصنوعة من الحجر وقطعة واحدة من الحجر البركان

، كذلك )٢٧(على مواد طینیة، كما ان الترسبات في الموقع تشیر الى االستیطان لوقت طویل نسبیاً 

وجدت االزامیل والسكاكین ومقابض المناجل التي كانت نصالها معمولة من العظام وتثبت بالقیر 

جمي على مقبض  . كما عثر في موقع زاوي)٢٨(فضًال عن أدوات من العظم ذات اشكال هندسیة

.ان األدوات )٢٩(من العظم مع نصال من حجر الصوان مثبتة بواسطة القار وفیه مقبض

من كهف شانیدر وان أسلوب صناعتها یشابه  B1المكتشفة في موقع زاوي جمي تعاصر الطبقة 

. كما ان صناعة األدوات في زاوي جمي تشابه ما عثر علیه في مواقع )٣٠(أدوات صناعة زرزي

 .) (٣١هر وملفعاتكریم شا

اما موقع كریم شاهر والذي یقع في وادي جمجمال وهو من المواقع المكشوفة، كشفت التنقیبات   

فیه على دور واحد من االستیطان اذ لم تم العثور على بقایا بیوت باستثناء تبالیط من الحصى 

لدار، وهذا یدل على ، وبعض الحجارة بشكل غیر منتظم ربما بقایا أرضیة )٣٢(على ارض الموقع

  .)٣٣(انه كان مخیمًا مؤقتًا ویبدو ان االنسان بدء بالخروج من الكهوف الى المناطق المفتوحة

عثر اثناء التنقیب على أدوات من الحجارة كالمعازق والمجارش وهذا یدل على بدایة قطع  

وصفت على انها  (Microlithic)، ونصال صغیرة )٣٤(ها كغذاءالمعالحبوب وجرشها واست

نصال المناجل معمولة من الصوان وفؤوس مشظاة ذات حافات مصقولة ولم یعثر على أدوات 
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. وقد ارجع زمنه الى ما بعد طور زاوي جمي من العصر )٣٥(معمولة من الحجر البركاني األسود

 .)(٣٦الحجري الوسیط

 العصر الحجري الحدیث: 

االف القطع من األدوات عن ، )٣٧(ق.م ٦٨٠٠- ٨٠٠٠كشفت التنقیبات في موقع نمریك  

من  تقریباقطعة  ٨٠الحجریة والتي تعود الى اوائل العصر الحجري الحدیث (قبل الفخار) و 

 .)  (٣٩، وان بعض نصال المناجل علیها اثار القیر)٣٨(نصال المناجل المهذبة

ان صناعة األدوات الحجریة في موقع نمریك من العصر الحجري الحدیث یمكن ان تقارن مع   

أنواع من مواقع جرمو وتل البیضة وتل المغزلیة واریحا وجمیعها تشیر الى التسلسل الزمني لكنها 

 ، اذ ترتبط الصناعة في موقع نمریك بالظواهر الثقافیة في بالد الشام)٤٠(ال تشكل وحدة ثقافیة

أكثر من ارتباطها بالظروف الثقافیة لتلك االدوار المعروفة في منطقة زاكروس على سبیل المثال 

شانیدر)، اما المواقع في شمال العراق فان الموقع األكثر  -(جرمو ، كریم شاهر، زاوي جمي

، كما ان موقع نمریك غني )٤١(تشابهًا مع صناعة نمریك هي الطبقات السفلیة في شمشارة

ات الحجریة الصوانیة وهذا یختلف عن موقع جرمو، بل ان غالبیة األدوات مشابهة لما باألدو 

  .) (٤٢عثر في موقع زاوي جمي

عثرت التنقیبات في موقع (قرمز دره) في منطقة تلعفر والذي یعود بحسب تحلیل كاربون  

، على عدد من النصال عملت من حجر  تقریبا ق. م) ٧٩٥٠ -٢٠٠±٩٩٠٠( الى )٤٣(١٤

)، ویشیر التحلیل األولي إلى أن موقع قرمز دره له صالت ٣وان اذ كانت محززة (الشكل الص

، اذ یمكن مقارنة موقع قرمز دره مع موقع نمریك )٤٤(مع مواقع في الشرق والغرب على حد سواء

(المذكور أعاله) اذ انه یتشابه معه في صناعة النصال الصغیرة من حجر الصوان، كما ان 

، وأن صناعة الصوان توضح )٤٥(هما صناعة األدوات من الحجر البركاني األسودكالهما یقل فی

نموذجي بین الصناعة السوریة الفلسطینیة وصناعة مواقع شمال العراق وجبال االنتقال اال

نموذجیة تشیر أیًضا إلى أنه قد یكون مؤرًخا تقریًبا في نهایة زاكروس، ویبدو أن المقارنات اال

 .) (٤٦وائل األلف الثامن قبل المیالداأللف التاسع أو ا

في الطریق ما بین أربیل والموصل، فقد  ملفعات الواقع على ضفة نهر الخازر اما في موقع  

بیوت محفورة في األرض ذات جدران مدورة مشیدة بالحجارة غیر  نكشفت التنقیبات ع

معمولة من حجر الصوان كالسكاكین والمقاشط وعدد من األدوات فهي دوات ال. اما أ)٤٧(المهندمة

، ولم یعثر على أدوات من حجر البركاني األسود، كما (Microlithic)الصغیرة الدقیقة الصنع 

، وان نوع األدوات المكتشفة في هذا )٤٨(عثر على أدوات حجریة كالمطارق والمجارش والمعازق
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، وهو بذلك )٤٩(ابه صناعة أدوات موقع كریم شاهر وكرد جايالسیما األدوات الدقیقة تشو الموقع 

 .)(٥٠یكون قبل زمن قریة جرمو

ساد في هذا الموقع صناعة النصال ومنها نصال المنجل ویبدو ان صناعة النصال في   

ملفعات هي تطور عن صناعة زرزي (على الرغم من الفارق الزمني بینهما)، وبحسب تحلیل 

ق.م، ویبدو ان هذه الصناعة تطورت  ٨٢٠٠ یقارب ما اعة تعود الىفان هذه الصن ١٤كاربون 

الى شكلها النهائي في االلف السادس قبل المیالد وأصبح هناك الكثیر من صناعة نصال 

 .)(٥١المنجل مما یدل على زیادة االعتماد على الغذاء النباتي

األعلى) عثر على أدوات من الصوان  وفي موقع كرد جاي (على الضفة الیسرى من رافد الزاب 

، ویعتقد ان هذا الموقع یرجع زمنه الى العصر الحجري Microlithic(دقیقة الصنع 

.  )٥٣(مشابهة لما وجد في موقع كریم شاهر وملفعات ه، اما األدوات الحجریة فی)٥٢(الوسیط

ب الى تاریخ قریة  ویناظر زمن موقع ملفعات السابق الذكر ویقع بین كریم شاهر وجرمو وهو اقر 

 والذي سوف یذكر تالیًا. )٥٤(جرمو

 العصر الحجري المعدني:

خالل العصر الحجري الحدیث استمر استخدام األدوات الحجریة، اذ كشفت التنقیبات في موقع   

 ا)، على السكاكین والمناجل المعمولة من الحجر البركاني األسود وتضمنت عدد٤جرمو (الشكل 

) من النصال المثبتة بالقیر بمقبض خشبي Microlithic toolsمن األدوات الصغیرة ( اكبیر 

وبشكل خاص  ها، وتعد مناطق وسط االناضول وشمال)٥٥(وكانت ذات شكل مقوس ونهایة قطریة

منطقة (بحیرة وان) و(جتل هویوك) الواقعة جنوب شرق سهل قونیة أهم مصادر الحجر البركاني 

ه الصناعة عامًة من النصال لألدوات المركبة، كالسكاكین والمناجل وكانت . تألفت هذ)٥٦(االسود

. كما عثر على بعض األدوات )٥٧(لى المقبض الخشبيعهذه النصال تثبت بواسطة القیر 

، وفي موقع )٥٨(المعمولة من حجر الصوان في كهف هزارمیرد الغربي والتي تشابه صناعة جرمو

تمرخان في منطقة مندلي شرق العراق والذي یعود الى حقبة جرمو تقریبا عثر على نصال 

صغیرة من حجر الصوان والحجر البركاني االسود ونصال المناجل ذات حافة لماعة ربما تشیر 

الى عملیة الحصاد، كما عثر على الصناعات الحجریة في موقع شمشارة بسهل رانیة شمال 

یل ومن أهمها هي النصال والمقاشط والمثاقب وبعض هذه النصال یظهر علیها لمعان شرق أرب

 .)(٥٩ربما استعملت كمناجل للحصد

العصرین الحجریین الحدیث والمعدني نتیجة اتساع  فيیالحظ توسع تصنیع المناجل الحجریة   

خرة من العصر عملیة زراعة الحبوب على الرغم من ظهور المناجل الفخاریة في الحقبة المتأ

. اصبح انتاج األدوات الحجریة اكثر )٦٠(الحجري الحدیث وبدایة العصر الحجري المعدني

، وجنوب سوریا وحتى شمال )٦١(تخصصًا في المناطق الممتدة في جبل الكرمل (شمال فلسطین)
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من الحجر البركاني  صنعتشبه الجزیرة العربیة والتي عملت من حجر الصوان، وفي بالد الشام 

ألسود والمرمر والحجر األخضر، وتمیزت النصال في هذا العصر بشكل المنحني (او تسمى ا

. ان استخدام المنجل لم یدفع لعملیة التدجین )٦٢(احیانًا شكل القارب) فضًال عن النصال الطویلة

األولى، بل هي تكّیف ثقافي لزیادة االعتماد على الحبوب والتي ال تزال تخضع الختیار التغییر 

لمورفولوجي للمناطق األخرى، اي أن المناجل كانت عملیة تحویل إلى حبوب الحصاد والمهم ا

 .)(٦٣في اإلشارة إلى هویة ثقافیة جدیدة لـ "المزارعین"

ولم تختلف الصناعات الحجریة كثیرا عن التي قبلها في قریة حسونه اذ عثر في الطبقة الثانیة   

ن على نصال المناجل باعداد كبیرة ورؤوس السهام مع اول ظهور لجدران الطوف من المستوط

عملت اغلبها من الحجر البركاني األسود فضًال عن حجر الصوان استخدمت لحصد الحبوب 

 ١٤ًا لتحلیل كاربون تبع)، و ٥واستعملت المقابض الخشبیة لتثبیت النصال بواسطة القیر (الشكل 

)C14 كذلك ظهور المناجل )٦٤(وربما اقدمتقریبا سنة مضت  ٢٠٦± ٧٢٥١) فإنها ترجع الى ،

الحجریة الصوانیة من الطبقة الثانیة لتل حسونه اذ وجدت بعض النصال بجانب الكتل الصوانیة 

من الطبقة الثانیة. ان هذه المجموعة ١٧التي كانت قد عملت منها والتي عثر علیها في الغرفة 

وفوق  (overlap)أسنان متراكبة من المناجل الصوانیة ذات حافات مسننة ولكنها كانت ذات 

 .(٦٥(القیر كان هنالك آثار المسند أو المقبض الخشبي الذي یعطي الثبات لألداة المستخدمة

كم جنوب غرب تلعفر والذي یعود بتاریخه الى عصر حسونه نظرا لتشابه ٧اما موقع یارم تبه    

ال مناجل من حجر الصوان اللقى االثریة بین الموقعین، وعثر في یارم تبه على سكاكین ونص

. وفي موقع ام الدباغیة عثر على نصال مناجل من حجر الصوان )٦٦(وحجر االوبسیدي

). اما موقع مطاره المشابه لموقع حسونه كشفت فیه ٦(الشكل  )٦٧(واالوبسیدي ذات لمعان أیضا

كما  .)٦٨(عن نصال مناجل ذات لمعان ثبت بعضها في مقابض خشبیة ویبدو علیها بقایا القیر

عثر على أدوات صوانیة في موقع نینوى على الضفة الشرقیة لنهر دجلة تعاصر حسونه، 

تتضمن شظایا وسكاكین ومقاشط ونصال ذات حافات مسننة البعض منها تظهر علیه بقایا القیر 

 .) (٦٩وربما استعملت لتثبیتها في مقابض واستخدامها كمناجل

كشفت التنقیبات في تل الصوان على األدوات المصنوعة من حجر الزجاج البركاني والصوان  

التي َعبَّرت عنها مجموعة من الشظایا والنصال والمقاشط بأنواعها ذات الجانب الواحد والمسننة 

واللبیة ورؤوس السهام إلى نصال المناجل الصوانیة والتي كانت في عصري حسونة وسامراء 

، اذ كانت ذات نهایات مائلة فضًال عن مناجل اوبسیدیة في )٧٠(على الخشب بواسطة القیرمثبتة 

)، كما عثر على مناجل بذات الخصائص في قرى االربجیة وكرد بانه V-IVالطبقتین (

. وفي موقع جوخه مامي بمنطقة مندلي شمال شرق بغداد، وجدت نصال المناجل )٧١(هلك
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. ان تشابه األدوات ما بین )٧٢(لمعان وعلیها بقایا القیرمصنوعة من حجر االوبسیدي وذات 

  عصر حسونه وعصر سامراء یدل على االستخدام نفسه وحاجة االنسان لمثل هذه االدوات 

 .) (٧٣لها

شاع استعمال المناجل في عصر حلف كونه مجتمع زراعي اذ وجدت األدوات الحجریة    

مقابضها من الخشب  صنعتلك وكركمیش، وقد لعصر حلف بمواقع نینوى وتل االربجیة وباناهی

سم) وثبت فیها بواسطة ٢٠او عظم الحیوان وكانت ذات شكل مقوس یصل طول البعض منها (

القیر مجموعة من النصال المشذبة المعمولة من حجر الصوان او الحجر البركاني االسود 

استخدامها في (االوبسیدي) ولوحظ ان بعضها كان مكسور وفیه لمعان وهو دلیل على 

)، وفي موقع باناهیلك عثر على نصال صوانیة، تتكون بشكل عام من ٧(الشكل  )٧٤(الحصاد

رقائق ونصال غیر منتظمة، عادة ما تكون األحجار الصوان المنجلیة من نصال مشظاة وغیر 

. كما عثر )٧٥(مشذبة باستثناء بعض القطع العرضیة اذ یمكن مالحظة لمعانها وعلیها اثر القار

في موقع كردبانه هیلك في سهل دیانا شمال راوندوز وجدت شظایا غیر منتظمة ونصال مناجل 

من حجر الصوان استخدمت في مقابض كما عثر على قطعة واحدة هاللیة الشكل، ومن العصر 

ذاته وجدت أدوات حجریة في موقع یارم تبه الثاني تمثلت بعدد كبیر من النصال المعمولة من 

لحجر البركاني استعمل بعضها في مقابض خشبیة وعظمیة الیزال على بعضها حجر الصوان وا

. كما وجدت )٧٦(مادة القیر ویظهر العدید من النصال اثار لمعان والتي تعكس عملیة الحصاد

. والتي استخدمت في )soapstoneالمئات من المناجل التي عملت من الحجر الصابوني 

الستة صفوف والذي ظهر في حدود  ي عن الشعیر ذالصفین، فضالً  يحصاد القمح والشعیر ذ

 .)(٧٧نهایة هذا العصر

، واستمر  هیعد عصر العبید عصر تطور الزراعة واالعتماد على الري في وسط العراق وجنوب  

استخدام سكان العبید الشظایا المسننة الصوانیة او المعمولة من الزجاج البركاني واستخدموا ایضًا 

اما عن استخدام المناجل فعثر في موقع العویلي الذي یعد اقدم اطوار العبید الفؤوس المثلثة، 

، فضًال عن النصال المعمولة من حجر الصوان ویظهر )٧٨(على منجل من حجر االوبسیدي

)، كما عثر على مناجل ٨(الشكل  )٧٩(علیها اللمعان والبعض االخر یظهر علیها اثار التشظیة

 ).٩(الشكل  )٨١(السكنیة السوداء الكثیرة الرماد )٨٠(في الطبقة عملت من الطین المفخور

، )٨٢(وفي موقع تل العبید عثر على منجل طیني الى جانب المنجل المصنوع من حجر الصوان 

منجل من الحجر فضال عن كما عثر في هذا التل على ثالث أدوات حجریة صغیرة تعود للعبید 

 .)(٨٣األوبسیدي

ق.م)، واستمر  ٣٩٠٠- ٤٥٠٠الل عصر العبید الثالث (حوالي ظهرت المناجل الطینیة خ

ق.م)، وقد شاعت هذه الصناعة في مواقع  ٣١٠٠ - ٣٩٠٠استخدامه في دور الوركاء (حوالي 
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. اذ عثرت التنقیبات على المناجل الفخاریة في )٨٥(والوركاء في جنوب بالد الرافدین )٨٤(العبید

  .(٨٦) تقریبا الخامس قبل المیالدنهایة االلف الى موقع تبه كورا وتعود 

دور العبید الثالث، عثرت التنقیبات على نصال من حجر الصوان والحجر البركاني في  وفي  

، كما عثر على مناجل عملت من الطین في )٨٧(الطبقة الثامنة من معبد أبو شهرین (اریدو)

تات علیها تبّین انها استخدمت منطقة مجرى النهر القدیم لمدینة اریدو ومن خالل تحلیل بقایا النبا

لقطع القصب، اذ تم الكشف عن أدلة واضحة على وجود طوب طیني مرتبط مباشرة بالبناء تحت 

. وعثر على المئات من المناجل الطینیة في موقع تل أبو الصالبیخ وقد )٨٨(طبقات المعبد

ي صناعة االكواخ استخدمت في حصاد الحبوب وقطع النباتات المائیة مثل القصب واستخدامه ف

 )٩٠(، فضًال عن وجود مناجل عملت من حجر الصوان)٨٩(او كوقود وصنع الحصران

 ).١٠(الشكل

كان فیها اختالفًا في شكل  ان المناجل التي عثر علیها في موقع الوركاء وأبو الصالبیخ  

المقابض، ومنها مقبض مدبب وتتمیز باألطراف التي تفتق نحو نهایة مستدیرة إلى حد ما كما 

بض نحیف امقال منالشكل الثاني و انها إلى حد ما ضیقة ومستویة نسبیا في المقطع العرضي، 

من الفخار الصلب  . وفي موقع العقیر استخدم الفالحون المناجل والفؤوس المعمولة)٩١(مسطح

جداً فضًال عن استخدامهم للحجارة، كما عثر على المناجل الفخاریة في موقع تبه كورا وتعود 

  . (٩٢) تقریبا نهایة االلف الخامس قبل المیالد الى

وقد وجدت المناجل الحجریة في العدید من القرى العائدة لعصر العبید ومنها ما تم العثور علیه  

) مناجل صوانیة تمیزت XIV- XIIالثالثات (قرب قضاء تلعفر) في الطبقات (في قریة تلول 

. اما في تل مظهور (ضمن منطقة جبال حمرین) فقد عثر على قطع حجریة تعود )٩٣(بلمعانها

الى نهایات عصر العبید ومنها نصال من الحجارة المشذبة وعلیها لمعان والتي تدل على 

، فقد عثر على مناجل طینیة  تقریبا اللف الرابع قبل المیالدا عند، وفي الوركاء )٩٤(استخدامها

 .)(٩٥استخدمت لحصد الحبوب وقطع القصب

أظهر المسح السطحي في الجنوب الشرقي لمنطقة اریدو العثور على مناجل عملت من حجر   

أوائل عصر السالالت السومریة، التي  -الصوان متناثرة على األرض، تعود لعصر جمدة نصر

ض أنها استخدمت في حصاد الحبوب، ومع ذلك، فإن تكوین المناطق النائیة لهذه المدینة ال ُیفتر 

یشیر إلى أي شيء مثل انتظام الحقول المحروثة، وال المجتمعات التي تعتمد على التأثیر 

. كما عثر في احد الغرف المخازن في المعبد البیضوي في خفاجة )٩٦(الحضاري للزراعة المرویة

على مناجل من حجر الصوان، فضال عن جرار كبیرة والتي رجح من خاللها انها مخزن 
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والتي كانت ارضیتها مرصوفة بالحصى، تم العثور على  Dغرف البیت  ىللحبوب، وفي احد

 .) (٩٧ن بذور الشعیر والعدسمناجل الصوان والقار، كما تم العثور على العدید م

  

  االستنتاجات:

استخدمت المناجل في مختلف العصور لقطع النباتات والحبوب البریة ثم لحصاد  )١

 الحبوب المزروعة.

تنوعت المواد األولیة لعمل المنجل منها المنجل ذو المقبض العظمي او الخشبي. اما  )٢

البركاني األسود، فضًال عن النصال كانت معمولة غالبًا من حجر الصوان او الحجر 

 عصر العبید.   فيتخدام المنجل الطیني المفخور ظهور اس

یالحظ ان تطور صناعة المناجل كان ضمن ثقافة العصر الذي عمل فیه، أي ان المادة  )٣

فرة هي التي تحكمت في تطور الصناعة. اذ نرى ان المنجل المعمول من نصال االمتو 

جل الطیني الذي ابتكر الحقًا استمر مع صناعة المن الصوان والحجر البركاني األسود

 عصر العبید. في

ة (أي ان استخدام المنجل كان زراعلل مخصصةفي األراضي ال وجدت المناجل منتشرة  )٤

في األراضي الزراعیة وربما نجد ان بقایا هذه الصناعة موجودة بین األراضي ولیس في 

 الموقع االثري نفسه.

   

 

  )١شكل (ال

 Zarins, Juris, 1990: 39مواقع شمال بالد الرافدین ومنطقة الجزیرة. 
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 )٢شكل (ال

 . ١٩٨٦خارطة المواقع االثاریة في شمال العراق عماد طارق توفیق العاني، 

                                         

 ) ٤الشكل (         )                                              ٣الشكل (           

 نصال مستوطن قرمز دره                                             نصال قریة جرمو     

 Watkins Trevor, 1989: 21.                                       . Braidwood,1960: Plate 17 
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٢٨٢ 

 

                                          

 )٦الشكل (          )                                             ٥الشكل (          

 Zarins, Juris, 1990:44.           نصال موقع ام الدباغیة ٢٠٠٣نصال موقع حسونه. عادل فائق رشید، 

                           

 )٨)                                                    الشكل (٧الشكل (           

 نصال المنجل من عصر حلف                                         نصال تل العویلي 

                                   Inizan, M.L.,1983:63 ٣٩، شكل ١٩٨٢اكرم محمد عبد كسار،  

 

                             

 )١٠)                                                     الشكل (٩الشكل (        

 منجل طیني تل العویلي                      نصال من حجر الصوان والبركاني األسود من اریدو الطبقة الثامنة 

 Safar, Fuad, 1981,p.239 .                                 ٤٦، ١٩٨٣هوت، جان لویس، 
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  الهوامش:

                                                           

، مجلة كلیة ‘‘االستیطان القدیم في العراق (مواقع من العصر الحجري القدیم)’’صباح جاسم الشكري،  )١(

 .٤٢٩، ص. ٢٠٠٧، ٧٩اآلداب، العدد 

عماد طارق توفیق العاني، الصناعات الحجریة في العراق حتى نهایة العصر الحجري الحدیث، رسالة  )٢(

 .١٥٧، ص. ١٩٨٦ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، 

صباح عبود الجاسم، مرحلة االنتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غرب اسیا، رسالة  )٣(

 .٣٩، ص. ١٩٧٥ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

كریم عزیز حسن الدلیمي، الزراعة في العراق القدیم منذ عصر فجر السالالت حتى نهایة العصر البابلي  )٤(

 .٧٦، ص. ١٩٩٦ق. م، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد،  ١٥٩٥ - ٣٠٠٠م القدی

 . ١٣كریم عزیز حسن الدلیمي، المصدر نفسه، ص.  )٥(

 .١٠٣، ص. ١٩٨٥، بغداد، ١، حضارة العراق، الجزء ‘‘اآلالت الحجریة’’تقي الدباغ،  )٦(

 ة النجیلیة). للمزید ینظر: نوع من الخالیا تكون في النباتات ومنها نباتات (العائل )٧(

Heather A. Currie, & Caroie C. Perry, "Silica in Plants: Biological, Biochemical and 
Chemical Studies", Biomolecular and Materials Interface Research Group, School of 

Science and Technology, Nottingham Trent University, 2007, p. 1383-1384. 

)8(  Osamu Maeda a, Leilani Lucas et al., "Narrowing the harvest: Increasing sickle 

investment and the rise of domesticated cereal agriculture in the Fertile Crescent", 
Quaternary Science Reviews, Volume 145,  August 2016, p. 228.  

)، ولم یعد یسمى بهذه التسمیة عند اغلب الباحثین، اذ Mesolithicالعصر الحجري الوسیط ( یسمى ایضاً   )٩(

انه من الناحیة الحضاریة یقع عند نهایة العصر الحجري القدیم األعلى والذي حل محل التسمیة السابقة ویسبق 

 ). للمزید ینظر: Neolithicالعصر الحجري الحدیث (

؛  ١٧٧، ص. ٢٠١١لحضارات القدیمة، دراسة وتحقیق مجموعة باحثین، بغداد، طه باقر، مقدمة في تاریخ ا

ویقابل الدورین السلوتري والمكدلیني واللذان یمثالن أواخر العصر الحجري القدیم األعلى واطلق على ادواته في 

 العراق بصناعة زرزي وتتمیز بانها اكثر صقًال من سابقاتها. للمزید ینظر: 

 .٤٣٧، المصدر السابق، ص. ‘‘االستیطان القدیم في العراق...’’، صباح جاسم الشكري

ومع اختالف اآلراء حول التسمیة لهذا العصر فان الباحث یبقى على استخدام مصطلح العصر الحجري الوسیط  

 خالل البحث.

والعصر   یعود زمن أدوات هذا الكهف الى نهایة العصر الحجري القدیم األعلى من النوع االورغنیشي - )١٠(

الحجري الوسیط واطلق علیه من قبل األستاذ سولكي اسم الدور الزرزي نسبة الى هذا الكهف في شمال العراق 

، وبالي كورا، ویقدر تاریخها الى ثالثین الف سنة Bمن كهف شانیدر، وهزارمیرد الطبقة  Bوهو یقابل الطبقة 

 تقریبا. للمزید ینظر: 

، ١٩٥٥، ١١، سومر، مجلد ‘‘في العراق على ضوء المكتشفات الحدیثة العصور الحجریة’’فرج بصمه جي، 

 .١١٨-١١٧ص. 

 .١٠٣، المصدر السابق، ص. ‘‘اآلالت الحجریة’’تقي الدباغ،  )١١(

 .٤٣٢، المصدر السابق، ص. ‘‘االستیطان القدیم في العراق...’’صباح جاسم الشكري،  )١٢(
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)13(  Maeda,  Osamu, 2016, p. 227. 

االوبسیدي عادًة ما یكون بلون أسود ، وله مزایا خاصة تمیزه عن االحجار المرفقة االخرى على الحجر  )١٤(

الرغم من أنه أكثر سهولة للكسر. للمزید ینظر: رعد سالم محمد جاسم المعماري، األحجار والمعادن في بالد 
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 .١٢١، المصدر السابق، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي،  )١٥(

 .٢٦١، ص. ١٩٦٩، ٢٥، سومر، المجلد ‘‘الكهوف في الشرق األدنى’’سعدي الرویشدي،  )١٦(

 ق.م. ینظر:  ٢٢٠٠٠ - ٢٨٠٠٠) أیضا حوالي Aurignacianیقدر الدور االورغنیشي ( )١٧(

 .١٥٨مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، المصدر السابق، ص. طه باقر، 

 .١٢٢، المصدر السابق، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي،  )١٨(

 .٤٣٦، المصدر السابق، ص. ‘‘االستیطان القدیم في العراق...’’صباح جاسم الشكري،  )١٩(

 .٨٦، ص. ١٩٨٨داد، الوطن العربي في العصور الحجریة، بغ تقي الدباغ، )٢٠(

 ١٢٤، المصدر السابق، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي،  )٢١(

، المصدر السابق، ص. ‘‘الكهوف في الشرق األدنى’’للمزید عن هذا الكهف ینظر: سعدي الرویشدي،  )٢٢(

٢٦٢. 

 .١٢٤، المصدر السابق، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي،  )٢٣(

 .٢٦٣، المصدر السابق، ص. ‘‘الكهوف في الشرق األدنى’’سعدي الرویشدي،  )٢٤(

 .١٢٤، المصدر السابق ، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي، )٢٥(

)26(  Solecki, R., L., ‘‘The 1960 Season At Zawi Chemi Shanidar’’, Sumer, Vol. 17, 

1961, p. 124. 

صباح عبود الجاسم، مرحلة االنتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غرب اسیا،  )٢٧(

 .٦٢ -٦١، ص. ١٩٧٥رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 .١٩١طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، المصدر السابق، ص.  )٢٨(

)29(   Charles K. Maisels, The Emergence of Civilization, 1990, London, p. 91.  

 .١٩٠طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، المصدر السابق، ص.  )٣٠(

)٣١( Solecki, R., L., 1961, p. 125. 

 .١٩٢طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، المصدر السابق، ص.  )٣٢(

ال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غرب اسیا، صباح عبود الجاسم، مرحلة االنتق )٣٣(

 .٦١المصدر السابق، ص. 

 .١٢٥، المصدر السابق، ص. ‘‘العصور الحجریة في العراق’’فرج بصمه جي،  )٣٤(

صباح عبود الجاسم، مرحلة االنتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب غرب اسیا،  )٣٥(

 . ٦٠المصدر السابق، ص.

 .١٩٢طه باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، المصدر السابق، ص.  )٣٦(

قبل المیالد. هناك  ٩٤٠٠- ٩٨٠٠بحسب تواریخ الكربون المشع ، یمكن افتراض مرحلة مهنیة مبكرة بین  )٣٧(

قبل المیالد. یمكن تأریخ المرحلة الثانیة  ١٠٠٠٠-١١١٠٠أیًضا خمسة تواریخ سابقة تشیر إلى أفق زمني بین 
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قبل المیالد تقریبا. للمزید عن تحلیل كاربون  ٨٢٧٠-٨٥٠٠قبل المیالد تقریبا والثالثة إلى  ٨٦٠٠- ٩٢٠٠إلى  

                                                              ینظر الموقع االلكتروني: ١٤
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