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"  ملخص"

 
رعذ فزشح انعصٕس انحجشٚخ أ عصٕس يب لجم انزبسٚخ أعٕل حمجخ عبشٓب االَغبٌ 

انمذٚى، إر ايزذد يب ٚمبسة انًهٌٕٛ عُخ، أ٘ يُز اٌ ثذأ االَغبٌ فٙ يُغمزُب ٚصُع 
و عُذيب ششع فٙ رغجٛم َشبعبرّ االجزًبعٛخ . ق3300أدٔارّ انحجشٚخ ٔحزٗ 

ٔااللزصبدٚخ ٔانذُٚٛخ عهٗ انصخٕس انصًبء ٔأنٕاح انغٍٛ ٔانخشت ٔسلبئك انُحبط 

ٔسلبع انجهذ يعهًُب ثٓزا االثزكبس انحضبس٘ عٙ صفحخ عصٕس يب لجم انزبسٚخ ٔثذء 
ٔعهٗ انشغى يٍ االيزذاد انضيُٙ انشبعع نٓزِ انحمجخ فٙ . ٔسحهخ انعصٕس انزبسٚخٛخ

ربسٚخ انجششٚخ إال آَب نى رحظ ثبْزًبو عٕٖ َفٍش ضئٛم يٍ انذاسعٍٛ ٔاالثبسٍٚٛ 

ٔانشحبنخ انزٍٚ عبفٕا كبفخ أسجبء يششلُب انعشثٙ خالل فزشح انمشٌ انزبعع عشش 
غٛش اٌ انحبنخ ْزِ لذ رغٛشد يع ثذاٚخ انُصف . ٔانُصف األٔل يٍ انمشٌ انعششٍٚ

.  انثبَٙ يٍ انمشٌ انعششٍٚ

و فٙ يٕلع رهٛالد 1929عبو  (Mallon)رعزجش حفشٚبد انمّغٛظ انفشَغٙ يبنٌٕ 
انغغٕل لشة انشبعئ انشًبنٙ انششلٙ نهجحش انًٛذ أٔل َشبط اثش٘ نهجحث عٍ ثمبٚب 

ٔآثبس عصٕس يب لجم انزبسٚخ فٙ االسدٌ رجعّ يجًٕعخ يٍ االَشغخ انًٛذاَٛخ فٙ 

( Waechter)يُغمخ انجبدٚخ انشًبنٛخ انششلٛخ ٔحٕض االصسق يٍ لجم فٛكزٕس 
االنًبٍَٛٛ خالل عمذ انثالثُٛبد يٍ انمشٌ انًبضٙ رجعٓب حفشٚخ  (Rohtert)ٔسْزشد

.  فٙ يٕلع انغشٔثخ فٙ ٔاد٘ االسدٌ (Mellaart)جًٛظ يٛالسد 

نى رجذأ انذساعبد األثشٚخ انجبدح فٙ انجحث عٍ حضبسح انعصٕس انحجشٚخ فٙ 
االسدٌ إال فٙ يٕلع انجٛضب فٙ إلهٛى انجزشاء ٔعهٗ ٚذ اإلَجهٛضٚخ دٚبٌ كٛشكجشاٚذ      

(KirKbride) ٌُٕٛانزٙ رذسثذ عهٗ ٚذ األثشٚخ اإلَجهٛضٚخ كبثهٍٛ ك(Kenyon )

ٔلذ ششعذ كٛشكجشاٚذ فٙ . أثُبء يشبسكزٓب فٙ حفشٚبد رم انغهغبٌ فٙ فهغغٍٛ
و ٔأعفشد أعًبل انزُمٛت ْزِ فٙ انكشف عٍ عذ عٕٚبد 1958رُمٛت انجٛضب عبو 

 –و . ق7000)-  ة–أثشٚخ رعٕد نفزشح انعصش انحجش٘ انحذٚث لجم انفخبس٘ انفزشح 

.  (و. ق6000
نمذ ثهغ االَغبٌ فٙ االسدٌ ثشكم عبو ٔفٙ يُغمخ إلهٛى انجزشاء ثشكم خبص فٙ 

فزشح انعصش انحجش٘ انحذٚث لجم انفخبس٘ دسجخ كجٛشح يٍ انزغٕس انحضبس٘ حًُٛب 

اعزغبع اٌ ٚؤد٘ دٔسِ انغجٛعٙ فٙ إَزبج انغزاء ٔاالعزمشاس فٙ لشٖ صساعٛخ 
ٔيشاكض اعزٛغبَٛخ ٔلذ كشفذ انزُمٛجبد األثشٚخ انزٙ لبو ثٓب األثشٍٚٛ األنًبٌ     

ْٔبَظ دٚزش ثُٛشد          (Hans Gebel) ْٔبَظ جٛجم (Hans Nissen )ْبَظ َٛغٍ

 (Hans Dieter Bienert)  فٙ يٕلعٙ انجغغخ ٔانجعجخ فٙ إلهٛى انجزشاء فٙ إثشاص
أدنخ أثشٚخ غُٛخ ثًبدرٓب انحضبسٚخ رًثهذ ثبنجمبٚب انًعًبسٚخ نًغبكٍ كجٛشح راد غشف 

ًٗ رحزٛخ نٓزِ انًُبصل اشزًهذ عهٗ  كثٛشح يزعذدح األغشاض ٔاالعزعًبالد؛ ٔعٍ ثُ



 

 

ًٗ أثشٚخ يزُٕعخ  لُٕاد ثُٛذ يٍ انحجبسح انًشزثخ نغشض رصشٚف يٛبِ األيغبس؛ ٔنم

اشزًهذ عهٗ أجشاٌ نغحٍ انحجٕة ٔإعذاد انغعبو، ٔأدٔاد صٕاَٛخ، ٔخشص ٔحهٙ 
ٔأدٔاد نهضُٚخ يصُٕعخ يٍ األصذاف ٔانحجبسح انشيهٛخ ٔانجٛشٚخ انًزُٕعخ االنٕاٌ 

.  ٔرًبثٛم عُٛٛخ آديٛخ ٔحٕٛاَٛخ ُْٔذعٛخ، إضبفخ انٗ عبداد دفٍ ٔعمٕط دُٚٛخ

رغهظ ْزِ انٕسلخ انعهًٛخ يضٚذًا يٍ انضٕء عهٗ ْزِ انًٕاسد انحضبسٚخ انًكزشفخ 
نٛجشص يٍ خالنٓب انذٔس انحضبس٘ انز٘ نعجّ  (انجغغخ ٔانجعجخ)فٙ ْزٍٚ انًٕلعٍٛ

االَغبٌ انمذٚى فٙ يُغمخ إلهٛى انجزشاء فٙ فزشح انعصٕس انحجشٚخ ٔانز٘ يٓذ انذسة 

فًٛب ثعذ ألحفبدْى االَجبط نزشٛٛذ حضبسح راد يذَٛخ سالٛخ يب كبَذ نزشٖ انُٕس نٕال 
.   ْزا انزجزس انحضبس٘ انضبسة االعُبة فٙ أعًبق عصٕس يب لجم انزبسٚخ

 


