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َمةُ   ُمَقدِّ
ك�ن است�دام النار من أعظم ا��كتشافات ال�ي توّصل إل��ا 

التار�خ، وتتفق ك� ا��راسات ��� أن  قبلا����ان �ي عصور ما 
���قة الب�� بالنار ���قة أزلية وضاربة �ي ��ق التار�خ، حيث �� 

�خ من إشارة أو ���� حضارة من حضارات عصور ما قبل التار
أ�� يؤ�� حقيقة تل� الع��قة. ولقد ك�نت النار ��ثابة ا���رك الفع�� 

��س��ة ا��ضارة ا����انية، ذل� أ��ا مكنته من أمور �ده؛ فقد 
وفرت �� ا��ضاءة ومّكنته من التدفئة والطهي، ووفرت �� 
يف ا��يوانات ا��توّحشة و�بعادها عنه،  ا��مان باست�دا��ا �ي ��و

ذل� أتاحت �� معرفة العد�� من الصنا�ات ال�ي ك�ن وبعد 
و�ذا ك�نت النار ) ٢٤٤: ١٩٩٧���ب، (أ��ها صنا�ة الف�ّار. 

قد لعبت دور هام �ي تغي�� حياة ا����ان البدائي و��و��ا ��و 
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��ء من ا��ستقرار، فقد لعبت أيًضا دور هام �ي ف�� وعقيدة 
ث ��طوات ا����ان ا��ول، و�� ��دث ذل� ��أة ول�كنه �د

وئيدة من التأمل، إذ ذهب خيا�� يتصور أشياء �د��ة ارتبطت 
�ي ذهنه بأمور �امضة وبعا�� غي�ي ��شاه، وارتبطت بالعا�� ا���� 
أو العا�� السف�� فيما بعد، وك�نت معظم أساط�� أصل النار أو 
�البي��ا ����ك �ي ا��عتقاد بان مصدر النار ومك���ا ا��ول ا��ي 

 (Salo, U.,1990) العا�� السف��.�لبت منه هو 

 أوًال: بداية معرفة اإلناسن للنار
ك�نت ��اية معرفة ا����ان للنار قد ��ققت من ���ل رؤيته 
للنار ال�ي أوقد��ا أسباب الطبيعية، وك�ن ذل� ��دث بوسائل 
يقذف ��يّات كب��ة من ا���م  ��تلفة؛ فأحيا�ًا يثور ��ك�ن و

عال النار �ي ا��نطقة ا���يطة به، وقد (ال��فا)، مّما يؤدي إ�ى إش
ياح ��راٍت متّقدة إ�ى مسافاٍت بعيدةٍ عن مبعث  ���ل ا��

و�ي ا��ناطق الشد��ة ا��رارة، ��بّب ا��فاف ووطأة  النار،
��ارة الشمس ا��سلّطة ��� ا��شا�� ا��افة أحيا�ًا �دوث 
ا���اق ذا�ي، وهذا ما ����ال ��دث اليوم �ي بعض ا��ناطق. 

Craig D., 2002:143-150)(  وك�ن ال��ق أيًضا من العوامل
الطبيعية ال�ي أدت إ�ى معرفة النار فيمكن أن يؤدي ال��ق إ�ى 
إشعال نارٍ �ي ��رة ���ل �اصفةٍ ر�ديّة، وتنتقل ��را��ا بفعل 
ياح من مك�ن إ�ى آ�� ومن ك� ذل� ك�نت ���ات ا����ان  ا��

–Heinselman, M.L., 1973:329ا��ول �ي معرفة النار. 

 )(Stephens, S.,2007:205-216و  )(382
وعندما يؤرخ الع��اء ��س��ة ا����ان �ي ر��� تطوره فإ��م 
 �ادةً ي��حظون أ��ية اكتشاف النار وتأث��ها ��� هذه ا��س��ة،

ولو ����ا العنان لنتخيل حياة مليئة با��تناقضات رغم ��اط��ا، 
؛ ��در��ا أنه ���� وأن وبا��خطار وا��وف والبحث عن ا��مان

ً و��اقبًا للطبيعة �ي ���كن من  إ��ان هذا الع�� ك�ن متأم��
السيطرة �ل��ا. وأ�لب الظن أن معرفة ا����ان للنار �ي البداية 
يق تعرفة و�درا�� ��صادرها الطبيعية ك�ل��اك�ن  ك�نت عن طر
والصواعق ال�ي تصيب ا����ار من حو�� ��لفة ��ائق كب��ة، 

لظن أن ذل� قد �دث ���ل الع�� ا���ري القد�� وأ�لب ا
ا��سفل، إذ ك�ن ��صل ��� هذه النار من مصادرها السابق 
يقاد  يقة إ ذ��ها، و��اول ا��فاظ �ل��ا وذل� قبل اكتشافه لطر
يق ا��صادفة.  النار بنفسه، وال�ي يعتقد أ��ا ك�نت عن طر

 )١١٦-١٠٩: ١٩٨١���ب، (
الطبيعة وال�ي ك�نت النار أ�د أهم فلطا��ا راقب ا����ان البدائي 

مفردا��ا، ا�ى أن استطاع بفرط ��اربه معها من السيطرة �ل��ا 
بفضل عق�� ا��ي تطور إ�ى در�ة ك�فية ��كنه من ا����حظة 
وا��بط ب�ن ا��عطيات والنتا�ج، ولقد ��حظ ا����ان أن ك�فة 

ا��حياء ���� النار وتتفادها و�ي نفس الوقت ��حظ أن النار 
تتبع قانون مع�ن ل��� ��تمر، و�ي �اج��ا ل�����اق ��� ��ء 
فإذا انعدم ا��صدر انطفأت، وا����حظة ا�����ة و�ي قدرة ا��اء 

Humans,  Early .��� إطفا��ا ���و�� إذا ك�نت ��دودة

2010:1-2)( 
��ذه ا��مور الث��ثة ا��ولية وا��امة و�د ا����ان ما يك�� 

�نية السيطرة ��� النار والت��� ��ا من معطيات تؤدي به إ�ى إمك
،وا��ؤ�� أن استغ��ل ا����ان للنار متقدم ��� قدرته ��� إشعا��ا 
، أي أن ا����ان �اول استغ��ل النار ال�ي تنشب طبيعيًا من 
حو�� بالتوا�د ��� حوافها �� احتاج إ�ى نقل النار إ�ى حيث 

�رها فأ�ذ ���� فتمكن من ا�ذ قبس م��ا �� احتاج إ�ى إطا�� �
يغذ��ا با��واد ال�ي ��حظ أ��ا ��تعل �ل��ا، وبعد أن ألف النار 
واستأ��ا ��ذه ا��ر�ة، اعتادها فاحتاج إل��ا أك�� من ا��رات 
ال�ي ��ود �ليه ��ا الطبيعة وحي��ا اكتشف أول وسي�� ��شعا��ا. 

De Lumley,2006:149-154)( 
كن ا����ان �اءت أقدم ا��د�� ال�ي تثبت معرفة النار و��

يقادها بنفسه والسيطرة �ل��ا �ي أك�� من مك�ن، ف��  من إ
يقيا ��� �ي كهف ( ) وهو من Wonderwerkجنوب أفر

ية ثبت من �����ا  ال�كهوف جيدة ا��فظ، ��� ��� أد�� أ��
 ,Parker, C.Hمعرفة واستئناس النار منذ ��و مليون �ام مضت 

لنار وسيطرته و�ي فلسط�ن ثبت معرفة ا����ان ل )(2015:31
، )(Gilligan, I.,2010: 38��� ا��قل  ٨٠٠٫٠٠٠�ل��ا منذ 

وقد ��� �ي العد�� من ا��واقع ا��شولية ��نطقة ��ال أور�ن و��ن 
ا�����ة بفلسط�ن ��� أد�� استئناس النار والسيطرة �ل��ا من 
ية ومصنو�ات  ���ل ما ��� �ليه هناك من بقايا أدوات حجر

ية وقطع خشب يبدوا  ,Alperson-Afil�ل��م آثار ا�����اق  حجر

N.,2007:1)( ، وهناك أد�� أ��ى ��جع منتصف الع�� ا���ري
يقاد النار بنفسه،  القد�� ا��وسط تؤ�� ��� ��كن ا����ان من إ
فقد ��� ��� بقايا مواقد و��� ��ل� ��� قطع من ك��يتيد 
ا��د�� الطبي�� تصلح ل��ست�دام كقدا�ات للنار �ي كهوف 

�ده �إ��ل��ا وأ��انيا وأ��يك� الشمالية، ك�نت تل� القطع ي ومأو
قد اختلطت مع بقايا من الفحم مما يؤ�� ��� ا��ست�دام الفع�� 

 (Parker,2015:65-66,71) ��ا.
و��كن القول أن تأر�خ سيطرة ا����ان ��� النار سواء �ي 

يقيا أو أسيا أو أوروبا إ��ا ��جع تقريبا ��ا ���� عن   ١٫٢٥أفر
 ,Robert J. & others, 2009:6) (& (Bird مليون �ام ق.م.

M.,1995:141)  و���� من إدراك أن معرفة ا����ان للنار
و�اجته ��شعا��ا �ي ا��ضارات ا��ب��ة ك�ن أ��ًا متفاوتا من 
 حضارة إ�ى أ��ى طبقًا لظروفها البيئية وا��غرافية.

Marshack, A.,1991:172)( روف وأقدم است�دام للنار مع
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ية  -ح�ى ا��ن  ك�ن من قبل   -حسب ما تؤ��ه الشواهد ا����
، حيث ��� �ي منذ حوا�ى ��سمائة ألف سنة ق.م ا��ان بك�ن 

��� آثار للنار ول��واقد ال�ي طهى  كهف شيكوت�ن �ي �مال الص�ن
-Weiner, S., Goldberg, J., Bar�ل��ا هذا ا����ان طعامه 

Yosef, 1998:251-253)(احثون �ي ���م ا����ان ، و��ى الب
أن إ��ان بك�ن ع�ف النار واست�د��ا �ي التدفئة والطهو و�بعاد 
يضع هؤ��ء الباحثون إ��ان  ا��يوانات ا��ف��سة عن كهفة ، و
بك�ن �ي ف��ة الع�� ا���ري القد�� ا��سفل، مؤ���ن أن إ��ان 
بك�ن قد ع�ف النار واست�د��ا ، ول�كنه �� يعرف كيفية 

 فقد اعتمد ��� ما توفره �� مصادرها الطبيعية. إشعا��ا، ��ل�
Desmond, C.,1976:106)(  وهذا ��� النقيض من أ��اب

ا��ضارة ا��شيلية ا���ن ��كنوا من صنا�ة النار ��� يظهر بوضوح 
�ي كهف الطابون ��بل ال���مل وكهوف وادى "ماك�بان" 

يقيا.   )٢٤٤: ١٩٩٧���ب، (بأفر

 ثانًيا: كيفية إشعال النار
يقة ب عدما معرفة ا����ان للنار ك�ن ���� من الوصول إ�ى طر

وقت احتيا�ه ��ا، وقد  ��ا��شعا��ا والسيطرة �ل��ا �ي ينتفع 
يقت�ن ��شعال النار ��ا:  -ع�ف ا����ان البدائي طر

 الطرق-٢/١
يقة  يقة ا��و�ى ال�ي ساد  ا��قك�نت طر أو "الطرق" �ي الطر

والع�� ا���ري ا��توسط، إذ است�دا��ا �ي الع�� ا���ري القد�� 
��كن بعض سك�ن ال�كهوف من إشعال النار بواسطة طرق 

: ١٩٩٧���ب، (قطعة من الصوان مع ���� من حجر ا��م 
، مما ك�ن ينتج معه ��ر ساخن، ومع وجود بعض )٢٤٤

ا��عشاب وا��خشاب ا��افة فإ��ا ��تعل كنتي�ة طبيعية ��ذا 
يقة ك�نت قد ع� يق ا��صادفة.ال��ر، ولعل هذه الطر  فت عن طر

De Jesus, S.,1984:278)( �شك) أداة صوانيه ١:ويب�ن (
است�دمت ��شعال النار من قبل إ��ان النيا��رتال، ��� �ل��ا �ي 

يطاليا و��جع إ�ى حوا�ي  ق. م،  ٢٠٠٫٠٠٠��جر ك�مبيت�� �إ
ي��حظ �ل��ا وجود بقايا مواد ��صقة ��راس��ا تب�ن أن إ��ان  و

ن ��ت�دم ��اء ��ر البتو�� وهو من ا��واد ��يعة النيا��رتال ك�
ا��شتعال، ويبدو انه قد أدرك تل� ا��اصية فاست�دمه ليسا�ده 
ية معا.  ��� إشعال النار عند طرق تل� ا��دوات ا���ر

Roebroeks, W.,2011:5210, fig.1)( 
ية" أن  وك�ن من أ��ية أدوات إشعال النار أو "ا��طارق ا���ر

ه قصدا كنوع من ا��تاع الشخ�� ��فنه آدمية ��� �ل��ا موضو�
 ,Schipluiden��جع للع�� ا���ري ا��ديث، �� اكتشافها ��وقع 

) وك�ن 2��ولندا، �اء ا��تو�ى راقدا �ي وضع القرفصاء (شك�: 
يصحبه ث��ثة من ا��دوات ال�ي ك�نت ��ت�دم ��شعال النار، 

بونية، إذ ك�ن است�دام حج ر الصوان من بي��م أداة معدنية ��
وا��عدن من أفضل الطرق البدائية ال�ي ع�فت ��نتاج ��ار 

 )(Sorensen, A.C.,2012:19-20مبا��. 
 ا��حتك�ك-٢/٢

يقة الثانية ��شعال النار،  ك�نت طرقة ا��حتك�ك �ي الطر
يقة �ي الع�� ا���ري ا��ديث، ��نذ حوا�ي  وقد ع�فت هذه الطر

ن ��ر بيكوس، ق. م، ��� �ي مل�أ ��ري بالقرب م ١٠٫٠٠٠
أماكن سك�ى ا����ان ا��ول غ�ب تكساس بأ��يك�،  أ�دوهو 

��� ساق نبات اليوك� و�ليه و�د أثار ثقوب �د��ة، وثبت 
با��راسة أ��ا أداة است�دمت �ي إشعال النار با��حتك�ك حيث 
ك�نت ��سك عصا ساقها منتصبة، و����ها ا����ان ب�ن ��يه، 

ذو الثقوب والعصا ا��نتصبة فيؤدي ا��حتك�ك ب�ن ساق الغزل 
�ي ��يه إ�ى ��ء من ا���ان، �� ��ر، �� ي��ع ا���ر. و�ي 
يقة است�دم��ا ��اء السك�ن ا��صليون جنوب غ�ب أ��يك�،  طر
حيث است�دمت ا��رأة ا���ر ��شعال النار �ي كومة صغ��ة من 
نبات اليوك� ا���ففة ا��ي ���� بأوراقه ذات ا��لسنة ا��قيقة، 

 & .Robert J)دما ��ف ��تعل ف��ا الن��ان ���و��. وال�ي عن

others, 2009:10-11) :�يقة ٣(شك ) ولقد ا���لت هذه الطر
 ��� ث��ثة أنواع من طرائق ا��شعال با��حتك�ك و�ي:

يقة ��ث النار : وف��ا �ُ�ت�دم قطعة خشب صلبة �ي طر
ي�� من ا��شب الل�ن.  �ك قطعة أ��ى طو

يقة مشا���� ا��شب يقة ا��و�ى حيث ��رر : و�ي طر �ة للطر
 أو ��رك الطرف ا��اد لع�� ك�����ران ��� ��رى ضيق.

: وف��ا ��رك ع�� ذات طرف مدبب �اد مثقاب النار
ية �ي ثقب  ، و���� من وضع )٢٤٤: ١٩٩٧���ب،(���� دا��

بعض ا��عشاب ا��افة أو ك��ات ا��شب أو أفرع ا����ار 
ه قطعة ا��شب ا��دببة، ا��افة بالقرب من الثقب ا��ي ��ار في
 ,Robert J. & others)فتشتعل النار نتي�ة عن هذا ا��حتك�ك 

2009: p.11, fig.11) & Desmond, C.,1976:106)   ويبدو
يقة أو أك�� من تل� الطرق ك�نت قد است�دمت قبل  أن طر
��اية الع�� ا���ري ا��توسط، ��� أن ا���اع النار قد ظهر 

�� فهناك اخت��ف �ي الطرق تبعا  ومنة مستق�� �ي أقال�� ��تلف
لطبيعة ا��خشاب ا��توفرة، واخت��ف نوع الوقود؛ ف�� ا��ناطق 
الغابية مث�� ك�نت ا��خشاب متوافرة ومن �� است�دمت �ي 

، ��� (Pausas, J., & Keeley, J. E.,2009:595)إشعال النار 
��ن عوض سك�ن التندرا وصياد ا��اموث فقر بيئ��م �ي 

: ١٩٩٧���ب، ( ب باست�دام عظام ا��اموث كوقود.ا��خشا
٢٤٥( 

يقة  النار با��حتك�ك متبعة �ي م��  إشعالولقد ا���رت طر
ية  ليس فقط �ي عصور ما قبل التار�خ؛ و���ا طوال العصور ا����
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 -4إذ يب�ن (شك�: وح�ى ع�� ا��و�� ا��ديثة ��� أقل تقد��، 
يقًا �من  ) مثقاب ��شعال النار، وهو من أك�� القطع5 ��و

���و�ة ا��دوات ا����لية واللعب ال�ي و�دت �ي مق��ة ا��ل� 
توت عنخ آمون، وا��وجودة با��تحف ا����ي، ا��ثقاب عبارة 
عن �� أو عود خش�ي ولو�ة خشبية ��ا ا��ى ع�� ثقبا ��فورة 

وقد و�د ��ا�ل هذه الثقوب ��ية من  �ي لو�ة ا��شعال،
واسطة ا��حتك�ك �ي يلتقطها ا��اتنج ��مك�نية ��ل ��ارة ب

يع�� العود ا��ش�ي رأس منفص�� لت��ل الت��� ف��ا أثناء  الفتيل و
 (Burton, H., 2004:1317) ا��وران.

ثالًثا: أهمية وتأثري النار يف حياة إناسن ما 

 قبل التارخي
ك�نت معرفة النار من أهم خطى التطور ال�ي ���ت من 

ًا مس��ة حياة ا����ان ��� ك�فة ا��ص عدة، سواء اجتماعيًا، س����
لقد أ��مت السيطرة ف (Bellomo, R.V.,1994:173)أو نفسيًا، 

ية ���ل الع�� ا���ري  ��� النار، ال�ي ��أت �ي الف��ة ا��وست��
القد�� ا��وسط �ي تطور الب�ى ا��جتماعية من ���ل ا��ور ا��هم 

البدائية، وا��سا�� ا��ى لعبته �ي تغي�� ا��ا�� النفسية ���ما�ات 
يا��م وذل� لتبد��ها الظ��ة  حيث أ��مت النار �ي رفع معنو
ية الع��قات ا��جتماعية ب�ن أفراد  ا��وحشة، مما سا�د ��� تقو
ا���ا�ات ا��ت�اورة من جهة، وزاد من قدر��ا ��� طرد 
ا��يوانات ا��ف��سة ال�ي ��كن أن تناف��م با��لت�اء إ�ى 

��� أ��مت النار �ي ���ية  )١٤٢: ٢٠١٠(أبو غنيمة،  .ال�كهوف
ا��وح ا���اعية عند ا����ان، مما جعلته يتعود ��� العيش �من 
ا���ا�ة ��� ��وٍ أك�� تقب�� من السابق، بفضل ا��فء والنور 
الصادر عن النار ا��شتع�� �ي ا��واقد، ال�ي ك�ن ���مع حو��ا أفراد 

أو �ي ا���ا�ة �ي أوقات راح��م بعد ��ليات الصيد أو ا���ع، 
ومث��ا تغ�� س��ك  )١٤٢: ٢٠١٠(أبو غنيمة، أوقات ا��ساء. 

ا����ان الغذائي بفضل النار، فإن ا��رارة ا��نبعثة ع��ا أكسبته 
س��ك مقاومة ال��د، فقد وفرت تل� ا��رارة �� ا��لية ا��ثالية 
لتوف�� ا��جواء ا��افئة، وهذه ا��لية منحته بالتا�ي ف��ة �د��ة 

�� يكن ليتحقق لو�� وصو�� ��ذه ا��ر��� من  لس��ك �د�� و��م
يع النار.. وهو ا��ستيطان،  Ancient Civilizations,2017:27, 30 تطو

إذ �� يعد مضطرًا للهرب من ال��د، بل يب�� �ي مك�نه وتتكفل 
النار بالبا�ي، وهنا ن��حظ كيف تطورت ا��ياة ��ك� متتاٍل، 

ال�ي طرقها، فهو وا��ستيطان ك�ن ب�� شك أ�د أهم ا��بواب 
ا��د�ل ا��ول ��فهوم ��زلنا نتداو�� و���ي �ليه أنفسنا وأجيالنا 
ح�ى اليوم، إنه مفهوم ا�����اء، فا����ان ا��ي �� ينتمي إ�ى 
وطن ��به و��تميت ل��فاع عنه إ��ان ب�� شك ضائع و��روم 
يفتقد ل��مان، ومما سا�د ا����ان ا��ول ��� ا��ستيطان ��ل�  و

ه ��ك� ع���، أب وأم وأخوة وأخوات وأبناء ��دد أ��ت
ا��و�ى لتشك� العش��ة ال�ي ���در ��يع أفرادها من  وأحفاد النواة

س���� ��ص وا�د، و��ن ا��ك�ن بادئ ا���� يقطنه ���و�ة من 
ا����، ��ن البد��ي أن ���ول هذه ا���� إ�ى عشا�� متعددة 

ظام ا��جتما�ي. �ميت فيما بعد بالقبي�� ومن هنا ك�نت معرفة لن
 )٨٨-١٩٨٢:٨٣(مونتاغيو، 

وأيًضا من التأث��ات ال�ي أ�د���ا النار �ي حياة ا����ان 
ف��  ،(Steven R.J., 1989:1) البدائي تغ�� ��ط ��اطاته اليومية

يعد مقت��ًا ��� سا�ات ال��ار فقط، إذا سا�ده ضوء النار �ي 
النار توسيع ��رك�ته لتشمل سا�ات الليل ��ل�، ��� وأن 

حققت �� ال�كث�� من التأم�ن ا��ا�ي وا���اية ال��زمة ضد 
ا��يوانات ا��توحشة ال�ي ��حظ أ��ا ��اف من و�ج النار، 
فأمست النار رفيقته حينما ���رك لي��ً، و�ارته حينما يبيت 
ياح ��و  ��فقة �ائلته، ا���� ا��ي أدى با��يوانات للهرب وا����

: ٢٠١٠(أبو غنيمة، �ان والنار. مناطق بعيدة ��� مأهو�� با���
١٤٦( 

 رابًعا: استخدامات النار يف عصور ما قبل التارخي
تعددت است�دامات النار، و��ا�لت أغ�ا��ا ال�ي شك�ت 

 -طبيعة حياة إ��ان عصور ما قبل التار�خ ��� ي��:
 ا����اع الف�ي-٤/١

ك�ن التحول ��و معرفة النار والسيطرة �ل��ا والت��� ف��ا هو 
ل خطى ���� ا����ان ا��ول �ي حياته، إذ أصبحت النار أو

بالنسبة ����ان ما قبل التار�خ �ي ا��افع لتقدمه �ي ش�ى 
النوا�ي، فبنظرة متفحصة ��ا ���� إ��ان عصور ما قبل التار�خ 
��� �دران ال�كهوف من رسوم ولو�ات فنية، ��كننا أن ���يل 

العد�� من تل� كيف ��كن من ر�� تل� ال���ات، �����ا وأن 
وذل� ��� غ�ار رسوم ا��سوم ك�نت ��ا�ل كهوف مظ��ة 

 )٦(شك�:  )(Mauriac, M.,2011:10كهف ��سكو بفر��ا 
وال�ي ر�مت �ي ��ق ال�كهف با��ا�ل �ي طيات الظ��م 
ية، ورغم ذل� أ�اد ا���� وأ�اد است�دام ا��لوان  وصعوبة ا��ؤ

ماته عن ��ك�ت ال�ي ����ال باقية ح�ى اليوم ، بل و��� ��سو
و�� يكن ا����ان البدائي ليستطيع  ا��يوانات �ي واقعية وا��ة،

دون است�دام النار كوسي��  ا��ائعة ر�� مثل هذه ال���ات
 )(Genty D., 2011:479ل��ضاءة. 

 ا��ضاءة:-٤/٢
ك�نت �ي إنارة  أن أو�ى است�دامات ا����ان للنار يُعتقد

هوف ال�ي ك�ن يأوي ال�ك ظ��ات الليل ا��اكن وتبد�� ظ��م
البدائية  إل��ا، و���� أنه ك�ن هناك أشك�ل ��تلفة لوسائل ا��ضاءة

وال�ي ك�ن م��ا الشع�� ال�ي است�د��ا إ��ان ما قبل التار�خ �ي 
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ولعل  ،)١٤٢: ٢٠١٠(أبو غنيمة،  الليل من حو�� ظ��ة إضاءة
ا����ان ك�ن قد ��حظ أن دهن ا��يوانات يؤجج ��ب النار ��ن 

�ل��ا، وتو�ج ����ا و��داد إضاءة كهفه و���ي �ي أرك�نه ��قط 
نورًا ساطعًا، ور��ا اهتدى ��ل� إ�ى ��يئة ��وة �ي كهفه يضع 
ف��ا ا��هن وا��عواد وما تعرف �ليه من مواد ا�����اق لتكون 
��ثابة مصباح ثابت، و���� ا��من استدل ��� أداة ��وفة يوقد 

وك�ن ذل� هو ا��شعل أو ا��صباح  ف��ا النار فيحملها أثناء تنق��،
: ٢٠٠٢(العا�ي، ا��ي وفر أول وسي�� إضاءة ع�فها ا����ان. 

 من العد�� ��� و��� ذل� بعد ا��ضاءة وسائل تطورت �� )٢٢

��اه��،  :ل��ز��(العصور.  أقدم منذ م�� �ي ا��شا�ل ��اذج إ
١٩٨٧( 

 :ا���اية-٤/٣
�ئيًا ��� بيئته، ��� أن ��يطر � أن سا�دت النار ا����ان بعد
ية ال�ي ك�نت  ��اية نفسه بواسط��ا استطاع من ا��يوانات الضار

الشعور با��من بعد أن  ��اب النار وتفزع م��ا، ��نحته النار ��ل�
هدأت نفسه واستقوى ��ا ��� ا��يوانات ال�ي ك�نت تناز�ه 

ف�� جنوب غ�ب الو��يات  )٢٢: ٢٠٠٢(العا�ي، وجوده. 
كوسي�� ���ماية وصيد  ك�ن ا��صلي�ن النارا��ت�دة است�دم الس

بعادها ��نبًا ��ذاها، إذ ك�نت تثبت شع�� نار �ي  ا��يوانات أو إ
بعاده أو صيده ي�� إط��قها ��� ا��يوان ا��راد إ ي�� ال��م و ، و

ا��روب.  ��ل �لقة من النار حول ا��يوان ح�ى �� ���كن من
(Fowler, C., & Konopik, E., 2007:167-177)  

 :التدفئة-٤/٥
ك�نت النار بالنسبة ل����ان البدائي تعد من أهم وسائل 

 Ancient)التدفئة �ي ��ودة الشتاء القارس 

Civilizations,2017:27, 30)،  ��ال�ي �� يكن لينجو م��ا إ
(ديورانت، بار��اء ��يط ا������ ال�ي �� تغ�ى من شعور بال��د. 

لنور وا���اية فقد قدمت النار ا��فء وا )١٣-١٢: ١٩٨٨
��فراد ا���ا�ة �ي مناطق س��اهم أو �ي ا��ناطق ا��ارجية، حيث 
انت�� وجود ا��واقد �ي مواقع الع�� ا���ري القد�� ا��وسط 

 )١٤٢: ٢٠١٠(أبو غنيمة،  وا����� ��ناطق �دة.
 طهو الطعام:-٤/٦

مما �� شك فيه أن معرفة ا����ان للنار ك�نت ��ثابة نقطة 
ية �ي  حياته، إذ نقلته من مصاف آك�� ا���وم النيئة ��ول جوهر

ية ����ه عن ���ه من ا�����قات.  إ�ى إ��ان ذي صفات حضار
��ا�ات  )٦٤: ١٩٨٠(صا��،  ّ� ك�ن طهو الطعام أهم إ ومن �َ�

النار �ي حياة إ��ان عصور ما قبل التار�خ، فلقد أ�� استئناس 
 ،Ancient Civilizations,2017:33 النار ��� التكو�ن الطبي�� ل����ان

��� أ�� أيًضا ��� حضارته و��� تطوره الفسيولو�ي وا��سدي، إذ 
 & .Kakade M.L)�� يعد ��ا�ة إ�ى ��ل ا��هد �ي تناول طعامه 

Liener. I.L., 1973: 231-241)  عرفته للطهو وفرت جهده��
ا��ي ك�ن يتطلب لتناول الطعام نيئا، ا���� ا��ي انعكس ��� 

�ا ك�ن �ليه �ك�ية و�اصة صغر حجم الفك�ن ��سن صفاته الش
(سيد،  )٧من قبل معرفته لتناول الطعام ا��طهو. (شك�: 

١٩٩٩:٢( 
ولعل أول م���ح استفادة ا����ان من النار �ي الطهو أيًضا 
تعدد نوعية طعامه، ��نه ��أ يطهو �ل��ا أنوا�ًا ��تلفة من ��ار 

ؤ�� أنه بعد سلس�� ا��رض، و��أ ���� النكهات ا���تلفة، ومن ا��
من ��ارب الطهي ��� النار أصبحت ��يه قا��ة ��ا يصلح طب�ه 
وما �� يصلح، ولقد ك�ن من ا��ظاهر ا��ساسية ال�ي م��ت الع�� 
ا���ري ا��ديث هو وجود تنوع كب�� �ي ا��واد الغذائية كنتي�ة 
��عرفة ا��را�ة واستئناس ا��يوان من ناحية، وتعدد طرق طهو 

ولقد ع�ف  )٣١٢: ١٩٩٧���ب، (ناحية أ��ى. الطعام من 
ق.  ١٠٫٠٠٠ا����ان البدائي ���ل عصور ما قبل التار�خ منذ 

يقة للطهو ���ع ب�ن تقنية است�دام النار وا���ر معًا،  م تقريبا طر
يقة طهو  ف�� �مال أ��يك� ع�ف السك�ن ا��صلي�ن هناك طر

ة در�ة الطعام ��� ا���ر بعد ���يته بالنار، ��يث تعمل شد
 ��ارته ا��كتسبة ��� إنضاج أنواع معينه من الطعام. 

(Parker,2015:71-72) 

 خاماًس: استخدام النار يف صناعة األدوات احلجرية
ربط أ�لب الباحث�ن ب�ن معرفة ا����ان للنار وب�ن ������ 
ية، فقد ك�ن من أهم إ��امات النار دورها �ي  ل��دوات ا���ر

قت��ع ا��حجار واقتطاعها لتش��ل وصنا�ة �� تطو�� ا��ستوى التق�ي
ي��ا للنار  ية بعد تعر  Ancient)ا��دوات ا���ر

Civilizations,2017:32)،  وهذا ينطبق أيًضا ��� ا��دوات
ا��صنو�ة من ا��شب والعظام حيث ك�ن للنار دور �ي ��ذ���ا 

ولقد أشارت أ�دث ) ١٤٢: ٢٠١٠(أبو غنيمة،  وصقلها.
ية �ي ا����اث إ�ى است�دام  النار �ي تقنية صنا�ة ا��دوات ا���ر

بعض مواقع عصور ما قبل التار�خ، حيث ��� باحثون من 
يقيا والو��يات ا��ت�دة ��� ���و�ة من ا��سل�ة  جنوب أفر
ية ا��عا��ة ��ار�ًا بالنار، �ي أق�� الطرف ا��نو�ي  الصخر

يقيا، وتعود إ�ى أوائل الب�� ا���دث�ن قبل حوا�ي  ألف  ٧٢��فر
 ,.Goldberg, P ألف سنة ١٦٤نة، ور��ا أب�� من ذل�، قبل س

& Others,2009:95-122)( 
و��سب ما �� اكتشافه ��كن القول أن است�دام النار 
��عا��ة ا��دوات ��ار�ًا بواسطة ا����ان ك�ن أقدم ���س�ن ألف 
سنة مما ك�ن يعتقد أهل ا��ختصاص، ووفقًا لنتا�ج ا��كتشاف، 

يةفقد توّصل إ��ان ا يقيا إ�ى إدراك  لعصور ا���ر �ي جنوب أفر
ية يي�� ��لية ��قيقها، ��ا يتيح  أن ����ن قطع من الصخور النار

 & ,.Jacobs, Z����لها كشفرات، وسك�ك�ن، وأدوات أ��ى
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Others,2008:733-735) ( وقد قام العد�� من الباحث�ن ،
ت �إ��اء ��ارب ��لية كنوع من ا���اك�ة لعملية صنا�ة ا��دوا

ية ��سا�دة النار، ��امًا ��� يفعل ا��فارقة ا��وائل عند  ا���ر
ية، إذ ك�نت معا��ة الصخور ��ار�ًا  تصنيعهم ��دوا��م ا���ر
إ�دى التقنيات ال�ي أتاحت ��م التكيف �ي البيئات ال�ي ك�نوا 

يقيا -Wadley, L., & Others, 2009:9590)ينت��ون ف��ا بأفر

تس��ن أنواع من الصخور فوق ��ل� قام الباحثون ب  (9594
 ,Watts)حفرة نار، حيث ��ققت وا��ذت لو�ًا أ��ر مصقو��ً 

I.,2002:1-14)  وأصبح من اليس�� ��ذ���ا وا��رجح أن ا����ان
ية  البدائي �ي تل� القبائل ك�ن قد است�دم تل� ا��دوات ا���ر

 ,Clark .وثب��ا �ي مقابض خشبية لصيد وذ�ح ا��يوانات

L.,2015:A5)(  ،ًا و�� شك أن هذه ا��رفية تطلبت تفك��ًا ����
ية؛ فقد ك�ن �ليه  وهو مؤ�� ��� ذك�ء �ال ����ان العصور ا���ر
��ع ا��طب، و���ام النار فيه، و����ل ا���ر، �� تثبيت مقبض 
���جر باست�دام مواد ��صقة طبيعية، ونظرًا ����ا ك�نت تقنية 

ة لنقل التقنية متطورة، فهو أ�� ينطوي ��� است�دام اللغ
  (Wadley, L., & Others, 2009:9591)ل��جيال التالية،

ّ� فإن است�دام النار �ي تل� التقنية، يعكس السيطرة  ومن �َ�
ا��اهرة ��� النار من قبل ا����ان البدائي، و���� إ�ى نقطة ��ول 
فر�� �ي تار�خ ا����ان، فقد ك�ن أولئك الب�� �ي �اية ا��ك�ء، مما 

 .Vaquero) صورة ا���طية ����ان ال�كهوف��الف ال
M.,2008:3178) 

ية من  و�ي م�� ثبت است�دام النار �ي فصل ال��ل ا���ر
ية بنفس التقنية ال�ي ع�فت منذ  ��ا��ها وتصنيع ا��دوات ا���ر

يقيا،  الع�� ا���ري الوسيط والع�� ا���ري ا��ديث �ي أفر

(Heldal, T., & Storemyr, P.,2015:291)   �إ��ام وذل�
يضه ��ر�ة من ال��ودة  النار و����ن ا���ر ��ر�ة معينة، �� تعر
ية أصغر ���ل  ية إ�ى شظايا وأ��اء حجر في�� ا��طار ال���� ا���ر
ية  ية أو ا��نحوتات ا���ر استعما��ا �ي تصنيع ا��دوات ا���ر

(Heldal, T., & Storemyr, P.,2015:292)   ��و��� ��� أد
ر�ي بأسوان، حيث و�دت أثار ا��رق ذل� �ي ��ا�� ال�� الغ

ية سواء ا��نفص�� أو ال�ي  وا���ان ��� العد�� من ال��ل ا���ر
ك�نت ����ال �القة ���ا��ها، وخطوط أو قنوات تو�ح تأث�� النار 

 ,Heldal, T., & Storemyr)�ي ا���ر بعد ا��ق ��دة �ليه. 

P.,2015:294) :�٨(شك( 

 اسداًس: التعدين
�� التعد�ن بتار�خ اكتشاف ا��عدن، بل يبدأ �� تؤرخ ��اية ع

يعتقد ���اء ا��عادن أن  ذل� الع�� ���و�� ا��عادن بواسطة النار، و
ية �اء بفعل ا��صادفة،  أول استخراج للن�اس من منا��ه ا���ر
��ن أذابت نار أوقدها الناس ليستدفئوا، ��اًسا ك�ن ��صقًا 

ظت أمثال هذه با��حجار ال�ي أ�اطوا ��ا النار، ولقد لوح
ا��صادفة ��ارًا �ي اجتما�ات البدائي�ن حول نارهم �ي ع��نا 
هذا، ومن ا��ا�� أن تكون هذه ا��ادثة العا��ة �ي ال�ي أدت 
با����ان إ�ى أن ��عل من هذه ا��ادة ا��رنة عن��ًا ���ذ منه آ��ته 

(ول وأسلحته، ����ا أ��� من ا���ر �ي صياغته وأدوم �ي البقاء. 
ولقد �� العا�� القد�� ��را�ل �دة  )١٧٨: ١٩٨٨ت، ديوران

ية ��ورًا بالع�� ا���ري الن�ا��  من التطور ��ء من العصور ا���ر
�� ال��و��ي �� ع�� معرفة ا��د�� إ�ى أن استطاع الوصول إ�ى 

 (Reardon, A.C.,2011: 73-74) ا���تمع ا��تمدن ا��ديث
ال�ي ع�فها ا����ان و���� ال�كث�� من ا��راسات أن أول ا��عادن 

يقه ك�ن ����ه �ي عصور ما قبل التار�خ  ك�ن الن�اس ر��ا ��ن ��
يلفت النظر إل��ا أك�� من أي معدن آ��، ور��ا ��نه يو�د  و
�ادة �ي الصخور ��ك� �� مما ���ل الوصول إليه، و���� الع��اء 

آ��ف �ام قبل  ٤٠٠٠إ�ى معرفة الن�اس ر��ا ك�نت ��جع إ�ى 
 ,Ottaway)� ع�ف ا��هب والفضة �� ا��د�� ا��ي��د، �

B.S.,2001: 87-112)  ولسنا بصدد ا��ديث عن التعد�ن �ي
ة النار �ي �د ذاته، و���ا ك��د ا��ثار ا��امة ال�ي ��تبت ��� معرف

 عصور ما قبل التار�خ.

 اسبًعا: استخدام النار يف صناعة األواين الفخارية
ت ال�ي أدت با����ان ك�ن التأمل وا��صادفة أو�ى ا���رك�

إ�ى معرفة العد�� من الصنا�ات وال�ي ك�ن أ��ها الف�ار، فر��ا 
ك�نت الصدفة قد أدت إ�ى وقوع قطعه من الط�ن أو الصلصال 
إ�ى �انب نار موقدة، و���� أنه ��حظ أن الط�ن بفعل النار 
ك�ن قد تغ�� لونه وأصبح أك�� قساوة، فاستغل ا����ان ذل� 

أوا�ي حفظت �� ا��اء والطعام �ي البداية، �� الط�ن �ي صنا�ة 
 )٢٣-٢٢: ٢٠٠٢(العا�ي، استغلها �ي طهو طعامه بعد ذل�. 

 عصور ما قبل التار�خ،لقد ع�ف ا����ان صنا�ة الف�ار منذ 
واستطاع أن  حيث استطاع أن ��ك� الط�ن ��� هيئة معينة،

يضه للنار،  يق تعر ��ول هذا الط�ن إ�ى مادة صلبة عن طر
ية با��سومات والنقوش ا���ي��،  واستطاع أن ���ن ا��وا�ي الف�ار
فصنا�ة الف�ار �ي ��فة قد��ة �دًا، ولعلها أقدم ��فة �ي 

سنة قبل  ١٠٫٠٠٠التار�خ، فقد ع�فها ا����ان منذ أك�� من 
ية، و���د ��ذا ا���� ال�كث�� من ا��ي��د؛ أي �ي العصور ا�� �ر

ا��ثار ال�ي اكتشفت �ي ال�كث�� من ا��ناطق حول العا��. 
(Montague, J.,1981: 273-279) يقة ال�ي ك�ن  والطر

ا����ان يتبعها قد��ًا �ي صنا�ة الف�ار �ي التش��ل اليدوي ل��نية 
ية، �� بعد ذل� ك�ن يقوم ���فيفها ��ت أشعة الشمس،  الف�ار

طور ا���� فيما بعد وصار ��رقها �ي النار؛ ح�ى تصبح ول�كن ت
ولقد  Spencer, A. J.,1997:44)-(49 أك�� ص��بة ومتانة
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استطاع ا����ان �ي عصور ما قبل التار�خ أن ����� �ي است�دام 
النار ��يث جعل م��ا وسي�� طبيعية ����فة شك� ا��ناء 

ة السوداء واكتسابه أما ال��ن ا��سود أو ا����ر أو ذو الشف
وذل� ��سب تعرض ا��ناء الف�اري ��ر�ة ��ارة النار، فك��ا 
اشتدت در�ة ��ارة النار ك��ا ك�ن لون ا��ناء صا�ي ��يل إ�ى 
ا����رار، بينما إذا قلت در�ة ��ارة النار أصبح ا��ناء ذو لون 

 ).9أسود أو ذو �افة سوداء ��� يتب�ن �ي (شك�: 
ورش لصنا�ة ا��وا�ي �ي ه��اكونبوليس ���  ���ولقد 

ية ���  ية ا���لت ��� بقايا العد�� من ا��وا�ي الف�ار الف�ار
بقايا مواقد وأفران ��يطة است�دمت ��رق مكتم�� ا��رق، و��� 

ية  )Allen, R.O. (&  23)-Baba, M.,2009:1ا��وا�ي الف�ار

150)-1982:149and M.S. ، :�كيفية 11-10ويب�ن (شك (
ية م ن ���ل ما �� اكتشافه �ي ورش ��ق ��ق ا��وا�ي الف�ار

ية ����اكونبوليس    ,.Baba, M. and Saito, M)ا��وا�ي الف�ار
2004:575-589) 

ثامًنا: دور النار يف العقيدة والفكر الديين 

 عصور ما قبل التارخي خالل
وقف ا����ان البدائي أمام ال�كث�� من الظواهر الطبيعية 

ه ��هل تفس��ها أو تعليلها مندهشًا ومن �� �ائفًا �ا��ًا، ��ن
يقة �دو��ا ، مما اضطره أمام هذا ال��� ا��ائل من الظواهر  وطر
ال�ي فرضت �ليه الطبيعة التعامل معها والتعا�� و�ياها، فك�ن 
��امًا �ليه أن ���ث عن أ��ار �دو��ا، و��ا أعيته ا��يل لعدم 

يل مما توفره ��� وسائل التفك�� ا��نطقية ال��زمة للتفس�� والتأو 
دفعه ��و ا��يثولوجيا مت�ذًا م��ا فلسفة �اول من �����ا ا���ابة 
عن ا��سئ�� ال�ي تو��ها الظواهر الطبيعية ال�ي ��تد�ي تفس��ًا أو 
��ًا، فا��ه إ�ى ��ج القصص ال�ي ع�فت فيما بعد ب�  ت��
(ا��ساط��). وتعد ا��ساط�� وا��رافات السمة الغالبة �ي ثقافة 

، وا��ل�أ ا����� لتفس�� الظواهر الطبيعية ا����مة الشعوب القد��ة
ال�ي قد ��دث �ي ��يطها، ك�لصواعق وا��مطار والعواصف 
و���ها. والنار �ي ا��زمنة القد��ة �� تكن بالنسبة للناس ��� 
نعرفها اليوم بأ��ا تفا�ل كيميائي ب�ن عن�� ا��كس��ن وا��ادة 

ال���بون، بل ك�نت  ا�����قة ���م ع��ا ��ارة و�ازات أك�سيد
يكتنفها الغموض، وربطها ا����ان ا��ول بعا�� ا����ة  م��مة و

 )٢٥: ١٩٩٤(نعمه، وا��ساط��. 
صيب بالفزع من النار  ومن ا��رّجح أّن إ��ان ما قبل التار�خ أ�
أوّل ا����، فهو �� يفهمها و�� يعرف من أ�ن �اءت، ور�ّ�ا 

خيا�� ينسج ا��ساط�� تصوّر أّ��ا من ا����ة أو ا��رواح، و��أ 
��وها.. وبعد م�ّ� بعض الوقت، تأ�ّى ل����ان أن ��رك أّن 
النار ليست �دوًا بال��ورة، بل ��كن �ي الواقع أن تكون ذات 

قيمةٍ عظيمةٍ ��، وشيئًا فشيئًا ��أ يقوم ���ارب مع النار، و�اول 
 ,Watts)أن يفهم كيف ��كن الت��ّ� ��ا و��يطر �ل��ا. 

I.,1999: 113-146)  ��فقد ك�ن اكتشاف النار واستعما��ا أ
ينطوي ��� ال�كث�� من ا��بعاد العملية وا��وحية ل����ان، فلقد 
ك�نت النار ���ي كهوف ا����ان من ا��يوانات ا��ف��سة من 
ناحية ومن ال��د القارس من ناحية أ��ى، ��عل است�دام النار 

ا�� من القدسية ا����ان أك�� قوة من ذي قبل، و��ء ��يطها ��
تنوعت أساليب التعب�� ع��ا �ي ��تلف الثقافات. وبعد أن قامت 
يك النوازع ا��ينية ا��و�ى باعتبارها ا��قدس ا��ول  النار ���ر
انفتحت أ�اسيس ا����ان ومشاع�ه با��اه معرفة د�ن أ���" 

حيث ��أت تظهر لبعض م���ح تقد�� ا����ان ���يوان  
(Kulmar, T.,2005: 18) لقد ارتبط ا��يوان بالنار �ي طقوس و

اف��اسيه مشحونة بال��قب والتأمل، وقد ��د تفس��ا منطقيا �ي 
ا��يانات الطوطمية ال�ي رأت �ي ا��يوان ا��قدس مبدأ ��ع �مل 
القبي�� وأن اف��اسه �ي طقوس دينية ��اعية ك�ن يع�ي توزع هذا 

ية ا��قدس ��� أبناء القبي�� حيث يقوم ���عها �ي ص��  وا�دة قو
 )٣٦: ١٩٩٧(ا��ا�دي، ��ا ع�ف بالطوطم. 

وقد لعبت ا��يوانات ا��ور ا��ئيس �ي أساط�� اصل النار، 
إذ قام ا����ان البدائي بتعليل وتفس�� بعض ما امتازت به 
ا��يوانات أو الطيور من الوان أو ���مات فارقة، إ�ى تأث�� النار 

عا�� ا��يوان اك�� من ��� ا��يوان، ��ل� فأساط�� النار ��تبط ب
يلارتباطها بعا�� الطبيعة، ف�� أساط�� ب��د ا��افد�ن يظهر " " إ�� إ

يل" �ي اعتقاد   (Brisch, N.,2008: 15)النار يعد ا���� " إ و
 ،ال�كنعاني�ن هو من أسس منطقة جبيل أو بيب��س �مال ب��وت

ّ� أط�� �ليه أحيا�ًا ا�� ا���� "جبيل"، وهو ا��ى ��رج  ومن �َ�
ن العا�� ا��سفل من ب�طن ا��رض ف�ي دورات ��� متك�م�� م
مضبوطة ، و���ع �ي طياته ب�ن ا���� وال�� ليدل ��� النار  أو

 بك� أشك���ا، فهو مصدر ��� أو �� ��دث�ه النار با����اه�ن.

 )١٠٩: ١٩٩٨(ا��ا�دي، 
 القربان ا���روق وحفر النار-٨/١

��عا�� أو أمام ��اثيل ك�ن من �من شعا�� تقد�� القراب�ن �ي ا
ا��فراد �ي مقا��هم، تقد�� القراب�ن ا���روقة، وك�ن الغرض من 

 -تقد�� القربان ا���روق ���ثل �البا �ي نقطت�ن:
قربان يقدم ل����ة بغرض ا��مداد بالطعام ا����ي: (وينطبق  -١

نفس ال��ء ��� ا��فراد ا��توف�ن)، وك�نت القراب�ن �� ت��ك 
�ت�� �ي النار، ول�كن ر��ا ك�ن يكت�� ح�ى ����ق ��اما و�

فقط ��وا��ا وذل� ��ن قربان ا��ضا�ي لو ��ق ك�ية فلن 
يتب�� منه ما يوضع ��� موا�� القراب�ن ا��وجودة با��عبد، أو 
لن يتب�� ما يقدم لل�كهنة بعد أن يب�� الطعام ف��ات 

 ��دودة ��� موا�� القراب�ن با��عبد.  
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��ة إفناء ا���داء، وا��ي قربان ��رق بغرض است���ل شع -٢
 )١٢٧: ١٩٩٩(با��، ���� ��م ��ذه ا����يات ا���روقة. 

 
وك�نت طقسة تقد�� القربان ا���روق قد و��ت �ي أ��اء 

ال��ق ا��د�ى القد�� منذ عصور ما قبل التار�خ،  مناطق�دة من 
إذ ��� ��� بقايا عظام حيوانية ����قة �ي كهف هايون�� ا��ي 

�ليل بفلسط�ن؛ وهو من مواقع ا��ضارة يقع غ�ب جبل ا�
ور��ا ك�نت هذه   (Alber, R.M.,2003:461- 480)الناطوفية

العظام ا�����قة ��ثل أما بقايا طعام، أو بقايا قراب�ن ��روقة، و��� 
 ��� غ�ار تل� القراب�ن �ي مواقع وكهوف �دة �ي ب��د الشام 
(Shahack-Gross, R., O. Bar-Yosef,1997: 439-446) 

وكث��ًا ما �ُ�� ��� القراب�ن ا���روقة مق��نة بال��ن ا����ر، مما 
���� إ�ى ا��ور العقا��ي ا��ى لعبه ال��ن ا����ر �ي عقيدة إ��ان 
عصور ما قبل التار�خ، واق��ن هذا ال��ن بعادات ا��فن، وتقدمة 
القراب�ن وبعض ا��مارسات الطقسية ا����ى �ي حضارات �دة 

يقيا  يقيا ظهر  سواء �ي أفر أو ب��د ال��ق ا��د�ى القد��، ف�� أفر
ا��يماتيت أو أكسيد ا��د�� �ي العد�� من ال�كهوف وا��آوى 

ية ال�ي ��جع للع�� ا���ري القد�� ا��وسط   ,Watts)الصخر

I.,2002:1-14)  و�ى ب��د الشام ��� �ليه أيضا �ي العد�� من
ناضول ال�كهوف ال�ي ك�ن من بي��ا كهف جبل قفزة ، و�ى ا��

ية ���ع ما ب�ن القربان ا���روق وال��ن  �� العثور ��� د��ئل أ��
ية وا��ة، إذ ��� ��� بعض من  ا����ر �ي ��كيبة طقسية ��ر
ية ��صاة  القراب�ن ا���روقة ال�ي وضعت عن قصد �ي مواقد جنا��
وم��نة با����ر �ي أ�د مقاص�� العبادة ال�ي تؤرخ بالع�� ا���ري 

يوك با��ناضول، وذل� ا��ديث �ي ا��ستو ى الثا�ي من شاتال هو
ية ا����ى، وظهر تأث�� ا��رق  �من ���و�ة من الودائع ا��نا��
فقط ��� ا��بوب النباتية ا��تفحمة دون سواها مما ك�ن موضو�ا 

ية ا��وضو�ة با��قصورة.   �ي تل� الودائع ا��نا��
(Mellaart,J.,1967: 78) 

 حفر النار-٨/٢
ا��ظاهر ا��رتبطة بعادات ا��فن  ك�نت حفر النار أ�د

ية �ي عصور ما قبل التار�خ، وو�دت حفر النار  والتقدمة ا��نا��
بك��ة �ي جبانات ع�� ما قبل و��اية ا����ات �ي العراق، 
�����ا جبانة أور وأر��و.. و�ي تظهر دور النار �ي العقيدة 

امة والف�� ا��ي�ي ����ان ب��د ا��افد�ن، إذ ك�نت النار وسي�� ه
تلعب دور طق�� باعتبارها ا��باط ا��ي يصل ما ب�ن ا��وت 
وا��ياة، و�ي وسي�� للتطه�� وتنقية ا��حساس من الفظاظة 
وا��خطاء، ولقد تعددت التفس��ات ��أن حفر النار، فربطها 
البعض ����ية معينة باعتبارها وسي�� جيدة للتعب�� عن نوع مع�ن 

ية ا��اصة ب ا��تو�ى وال�ي ��وده بقوة ا��ياة، من ا��حتفالية ا��نا��
ف��� ك�نت ��وده �ي ا��ياة بالطاقة ال��زمة ����از أ��ا��، جعلت 

 معه �ي ا��ق��ة كوسي�� ���ادة مي��ده و��د�� حياته. 
(Wright,G.R.H.,2002: 90-91) 

 هيك� النار وأرواح الب��-٨/٣
تعتمد دراسة عصور ما قبل التار�خ ��� ا��ستقراء، 

ّ� ك�نت دراسة وا��ستن باط ومقارنة ا��ا�� با��ا��، ومن �َ�
ثقافة القبائل البدائية وأ��اب ا��يانات الوضعية وا�دة من أهم 
الوسائل ال�ي ��ا�دنا ��� فهم طبيعة عقا�� وف�� إ��ان عصور ما 
قبل التار�خ، ولقد ك�نت ا��يانة ا��رادشتية وا�دة من ا��يانات 

لنار وأ��ي��ا، إذ رأى زرادشت الوضعية ال�ي و�ح ف��ا دور ا
ا��ي ��بت إليه ا��يانة ا��رادشتية ك�ن ك�هنًا و���� طبيعته 
ا��ينية رأى أن طقوس النار القد��ة �ي ر�� النور والقانون 

 ال�كو�ي ل����، واعتقد أ��اب تل� ا��يانة أن ا��اء وا��واء والنار

ر�ً�ا وال��اب عنا�� طاهرة وقدسوا النار خصوًصا، وا��ذوها 
، و��ا ��صوا ��� بقاء شع�� "لقوة ا����" إ�ى �انب الشمس

النار مشتع�� �ي هياك�هم با��ع�ى ا����ي وا��عن�وي، وك�نوا 
ية  يقدمون ��� وق�ودًا م�ن خش�ب الصندل، وأخشاب عطر

 النشوة والطهر وا��ل�ود. أ��ى، فتعبق ا��ياك� ��وح قدسية ف��ا
هياك� النار طقوس  و��ارس �ي )١٠٤: ١٩٩٣(بار��ر، 

ية الغرض م��ا التقرب إ�ى ا���� "أهورا مازدا"،  وممارسات شعا��
و����� ��� ال�كهنة ا���ن ��ارسون طقوس النار �ي هياك�هم أن 
يطهروا النار ا��قدسة، و��ودو��ا ��شب  ��ع��ا و��اقبوا و

 –الصندل، وهم يت��ن الص��ات وا��دعية وأفواههم مغطاة 
 شية أن تتنجس النار ا��قدسة من أنفا��م.خ –مثل ا��طباء 

 )١٥٨(سعد، د.ت: 
و�ى العقيدة أو ا��يانة الشامانية ال�ي ��جع �ذورها ا��و�ى 
إ�ى عصور ما قبل التار�خ، ك�ن للنار دور هام، و��زال للشامانية 
توا�دها �ي الوقت ا��ا�ي ��ى العد�� من القبائل البدائية �ي 

يات) إ�دى قبائل ا��غول بقاع �ده من العا��، ف�� ق بائل (البور
يُعتقد أن للنار رو�ًا ��كن ف��ا وم��ا ُ���� ا��رواح �ي سا�� 
الب��، ��ذا �� ���� قطعًا أي بيت من بيوت أفرادها من موقد 
يات تعال�� صارمة ��اه النار، وم��ا  النار، و�ي معتقدات البور

�ن روحها، ��ر�� ر�ي النفايات وا��وساخ دا�لها، ��ن ذل� ��
يكها ��ك�ن أو آ�� �ادة فقد يعرض روحها  و��ل� ��نع ��ر
���رح أو ا��ذى، فتأذي روح النار معناه ���ل اللعنة ��� ا��ك�ن 
ا��ي تأذت فيه وعندها لن ��تث�ي اللعنة أ�دًا يعيش �ي ذل� 
ا��ك�ن، هذه القدسية ا��فرطة للنار ك�ن ���� أن يصاح��ا طقوس 

قد�� القراب�ن وا��ضا�ي ��ا ��ك� دوري �اصة، وال�ي م��ا ت
ومنتظم، وأن يتكفل أ�دهم ���ا���ا وا��هتمام ��ا، هذا 
ا��تكفل ��وح النار �ليه أن يت�� ��مات معينة، وأن يكون 

  وريثًا ��ذه ا��همة ا��قدسة، و�ادة ما يط�� �ليه ا�� (شامان)
(Smart, N., 1959: 53) 
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 ةُ ِمتَ َخا
ربة �ي أو�ى خطى ا����ان ��و ك�نت ا��صادفة �� التج

معرفة واست�دام النار، ولقد تع�� ا����ان تفادي النار قبل أن 
يتع�� السيطرة �ل��ا، و��يطرة ا����ان ��� النار استطاع أن ����� 

 �ي بيئته.
ك�ن تأمل ا����ان �ي عصور ما قبل التار�خ للبيئة من حو�� 

فراح ��يا��  يك�� و�ده لتحف��ه ح�ى يكتشف أ��ار الوجود،
ينسج أفك�ر ومعتقدات حول ا����ة والنار وتقد���ا وكيفية 
إرضا��ا، ور��ا ك�ن ا����ان البدائي قد ��يل النار ال�ي ��ركها 
يه ب� "أجن�ة  ياح وتنقلها من مك�ن إ�ى مك�ن، أشبه �ي ناظر ا��

 النار" ��فرف لتنقل النور والنار �ي ثنائية ��افها و��تاج إل��ا.
نار �ي حياة ا����ان البدائي، إذ باستئناسه ��ا أ��ت ال

والت��� ف��ا استطاع أن ي�� ظ��ات كهفه، وأن يصور بيئته 
ّ� ��كن اعتبار  بك� مفردا��ا ��� �دران تل� ال�كهوف، ومن �َ�

��ا�ات النار �ي عصور ما قبل التار�خ.  فن ال�كهوف أ�د إ
خ ك�نت النار سبب �ي شعور إ��ان عصور ما قبل التار�

با��مان، ��علته أك�� اطمئنانا ��� حياته، سواء أبات �ي كهف 
أو بات �ي ا����ء، فقد أبعدت عنه النار الوحوش الك���ة 
وأضاءت �� ظ��ة الليل وأمدته با���يء من قسوة الطقس البارد، 
��� مكنته من تناول طعامه بأس��ب أ��� وأ��ل ��عرفته طهو 

 الطعام.
وق ��ى ا����ان البدائي، إذ �دلت ارتقت النار ��اسة التذ

و���ت من طبيعة ما ك�ن يتناو�� من طعام �يئ، إ�ى أ�� مطهو 
 فبدأ ��رك منافعها ودورها �ي حياته.

لعبت النار دور هام �ي حياة إ��ان عصور ما قبل التار�خ، 
إذ حولته من طور ا��س����ك إ�ى طور ا��نتاجية والتصنيع، 

ية فعرف صنا�ة ا��وا�ي الف�ار  ية، وع�ف صنا�ة ا��دوات ا���ر
 وع�ف التعد�ن فتعدلت ��ل� س����ات وأ��اط حياته.   

إذا ك�نت النار قد أ��ت و���ت �ي دنيا ا����ان ا��ول، 
فإ��ا أيًضا ���ت وأ��ت �ي دينه وف��ه ومعتقداته وتصوراته 
��أن العا�� ا���� وا����ة، وغيبيات ��يلها و��ج حو��ا ما ع�ف 

د با��ساط��، واحتلت النار دور هام �ي هذه ا��ساط��. فيما بع
وك�نت ا��يانات الوضعية �ي الع�� ا��ا�ي ��� دليل ��� ما ك�ن 
سا��ا ��ى إ��ان عصور ما قبل التار�خ من أفك�ر عقا��ية ربطته 

 بالنار.
 
 
 
 
 

 المالحق
 

 
 )١(شك�:

ال أداة صوانيه است�دمت ��شعال النار من قبل إ��ان النيا��رت
يطاليا –   .ق.م ٢٠٠٫٠٠٠ –��جر ك�مبيت�� �إ

Roebroeks, W., on the earliest evidence for 
habitual use of fire in Europe, in: PNAS, Leiden, 
vol.108, 2011, p.5210, fig.1. 
 

 
 )٢(شك�: 

دفنه من الع�� ا���ري ا��ديث ��اطة بث��ثة من أدوات الطرق 
 اهولند –ل��شعال النار 

Sorensen, A.C., The Invisible Fire Starters A use 
wear-based approach to identifying evidence of 
fire production by Neanderthals, Leiden, 2012, 
p.20, fig.1.2. 
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 )٣(شك�:

 إ�ادة ��يل لسيدة من الع�� ا���ري ا��ديث
يقة ا��حتك�ك  ��غل النار دا�ل ال�كهف بطر

Robert J. & others, The Neolithic Revolution and 
the Birth of Civilization, in: Early Human Societies, 
2.5 million–1000 B.C.E.: Origins and Development, 
London, 2009, fig.1.1.  

 
 )٤(شك� :

 مثقاب ��شعال النار 
 من متاع ا��ل� توت عنخ أمون با��تحف ا����ي 

Egyptian Museum, JE 61322A, B 

 
 )٥(شك�:

 ��ح ل�كيفية است�دام ا��ثقاب �ي إشعال النار 
http://www.globalegyptianmuseum.org 
 

 
  ف ��سكو بفر��ا) "صا�� الث��ان" ا�دى لو�ات كه٦(شك�:

Mauriac, M., Lascaux the history of the discovery 
of an outstanding decorated cave, Paris, 2011, 
p.10, fig.13. 
 

 
 )٧(شك�:

 ��جمة إ��ان ا��وموهابيليس واخت��ف شك� وحجم الفك وا���جمة
Alles, D.L., & Others, A Review of Current 
Research on Human Evolution, U.S.A, 2008, p.36. 

http://www.globalegyptianmuseum.org/
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 )٨(شك�:

 منظر يو�ح تأث�� النار ��� ا���ر تكس��ه ���و��
 ��ا�� ال�� الغر�ي بأسوان

Heldal, T., & Storemyr, P., Fire on the Rocks: Heat 
as an Agent in Ancient Egyptian Hard Stone 
Quarrying, G. Lollino et al. (eds.), Engineering 
Geology for Society and Territory – Volume 5, 
Switzerland 2015, Fig. 56.1 
 

 

 
اناء ��اري ذو شفة 

متحف  –البدارى  -سوداء
 UC14515ب��ى 

 

 
 -اناء ��اري أسود ال��ن

 متحف ب��ى –البدارى 
UC9045 

 )٩(شك�:
ية عند ��قها   تأث�� النار �ي تغي�� لون ا��وا�ي الف�ار

Wodzińska, A., A Manual of Egyptian Pottery 
Volume 1: Fayum A–Lower Egyptian Culture AERA 
Field Manual Series 1, Poland, 2009, Plate 4.1 - 
Plate 4.5. 

 
 )١٠(شك�: 

ية  ب� "��ن"  –منظر يو�ح فرن ��ق ا��وا�ي الف�ار
 HK11Cه��اكونبوليس 

Friedman, R., “Predynastic Kilns at HK11C: One 
Side of the Story”, in: Nekhen News, vol.16, p.17. 
 
 
 

 
 )١١(شك�:

ية �ي  "��ن" ر�� توضيحي لفرن ��ق ا��وا�ي الف�ار
 ه��اكونبوليس

Baba, M., Pottery production at Hierakonpolis 
during the Naqada II period: Toward a 
reconstruction of the firing technique, in: British 
Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan, 13, 
London, (2009), fig.15. 
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