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 ةالمقدم

المنجل آلة صغيرة مكونة من الفوالذ أو الحديد المطروق؛  أداة في الحقل الزراعي، لمنجل داللة باعتبارهل

حافتها الداخلية حادة لغرض قطع النباتات بها، وهناك قسم منها كبيرة الحجم تستعمل لحش الحنطة والشعير 

 والعدس؛ يمكن العمل بها من الوقوف أو الجلوس.



 

وتكون من الحديد، السيف يكون مقّوساً؛  يتكون المنجل من األجزاء التالية: القبضة وتكون من الخشب، الساق

يعد المنجل مثال للقوة والعمل الجاد، وكان يستخدم في الحصاد  الحافة الخارجية سميكة؛ والحافة الداخلية حادة.

 قبل دخول التكنولوجيا الحديثة في العمل مثل الحصادة.

ديماً في حصاد القمح، والشعير، وغيرها هو أداة منشاريّة تأخذ شكل القوس، كان يَستخدمها الفّّلح ق لمنجلا

من المحاصيل الزراعية، وهي ال زالت تُستخدم إلى اآلن في األراضي الزراعية ذات المساحات الضيّقة، أو 

 المناطق الوعرة، أّما في األراضي الزراعية الكبيرة استبدل المنجل بالحصادة اآللية.

 إذاوقتنا الحاضر حيث يمكن القول إنها في طريقها لّلندثار تعد مهنة صناعة المناجل من الحرف النادرة في 

حيث  ما نظرنا الى ابتعاد جيل الشباب عنها. كانت هذه الصناعة من الحرف التي يعتمد عليها في الماضي

ان شراء المناجل واصّلحها وطلبها كان في السابق يشهد اقباال كبيرا اال انه في وقتنا الراهن بدا ذلك االقبال 

العمل موسميا بحيث ينتظر العاملون في هذه الحرفة موسم الشتاء حيث يبدأ الموسم الزراعي.  وأصبحل يق

 الجزل، السكين العمود،المسحاق، المحش، الصخين،  تحتوي صناعات المناجل على عدة انواع منها: المنجل،

 (.2001محيسن، سلطان. ) والساطور.

استخدامات المناجل تختلف  ان-الصلب الحديد-هو الفوالذ لصناعة المناجل ا انواع الحديد استخدامً  أكثر

ش مثل المحش كما تستخدم ئالحشا إلزالةفالبعض يستخدمها في ازالة النخيل مثل العمود واالخر يستخدمها 

في بناء البيوت وترميمها مثل الجزل وهناك استخدام الصخين في حرث االرض. ان مدة صّلحية بعض 

إلى عام كحد اقصى  أشهر 6تختلف حسب استخدام المنجل وان المدة االفتراضية تتراوح ما بين  المناجل

 وبعد ذلك يتم اصّلحه او استبداله. 

 المنجل موضوع بحث في تخصصت مصادر لعدة بالتطرق هذا بحثنا في قمنا لقد ،ةالعام تناتساؤال على بناءاً  

 في منجلال عّلمات اول ظهور بداية على للتعرف جاهدين وعملنا ،والحصادالزراعة  عالم في اول كنوع

 .التاريخ قبل ما عصور

 

" عالم" ب المتعلقة ومتنوعة اساسيه اسئلة عدة على لإلجابة بحثنا في جاهدين سعينا قد ،ذلك الى باإلضافة 

 من النوع ذابه صله لها كانت التي الثقافات او الشعوب هي ما ،؟المنجل ظهور بدأ متى منذ: مثل المناجل

 من الغرض هو وما ؟صنعه تم تقنيات وبأي المنجل استعمال تم فكي ،؟المنجل على العثور تم كيف ؟،الحصاد

 ؟استعماله وراء

 

 االنسان القديم 

ق.م )قبل الميّلد(. واكتشف اإلنسان  3200اإلنسان البدائي هو اإلنسان األول منذ ظهوره وإلى حين اختراع الكتابة سنة 

النار والصلصال )لصناعة الفخار( وعاش على جمع الثمار واكلها )بدون طهى( ولبس أوراق الشجر، وانتعال  البدائي

قد عاش في الكهوف البعيدة التي كانت تدخلها الشمس بشكل كبير وعند  البدائيالخشب وقد ذكر المؤرخون ان اإلنسان 

 . القديم الحجري انتهاء العصر المطير انتقل إلى الوادي ومن هنا يبدأ العصر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بين اإلنسان الحديث )يسار( ونياندرتال )يمين(. :1الصورة رقم 

 ويكيبيديا  المصدر:

  أسلوب حياة اإلنسان القديم

ً عما هي عليه اآلن، وفيما يأتي نذكر أهم جوانب عيش اإلنسان القديم: الصيد  لقد عاش اإلنسان القديم حياةً تختلف تماما

اعتمد اإلنسان القديم منذ ما يُقارب مليوني سنة على الصيد وجمع النباتات لتأمين غذائه؛ فقد كانوا يتنقّلون من مكان آلخر 

للبحث عن النباتات والحيوانات ألكلها، وقد يقومون ببناء المّلجئ في المنطقة التي يتوفر فيها الغذاء حيث يكفيهم مدة أسابيع 

أو أشهر. واستخدموا لبناء مّلجئهم قرون الفيلة وغصون األشجار، كما كانوا يصنعون سقفها من جلود الحيوانات أو أوراق 

األشجار. وقد لجأ القدماء خّلل العواصف واألجواء شديدة البرودة إلى الكهوف المظلمة والرطبة. كما بدأ اإلنسان القديم 

الزواحف الصغير، وتطّور فيما بعد وقام بصناعة أسلحٍة واستخدم طرقاً خاّصةً تُمّكنه بصيد الحيوانات الصغيرة، كالطيور، و

 من اصطياد الحيوانات المفترسة والطرائد الكبيرة، كحيوان البيسون، ودب الكهوف الضخم، وأفيال ما قبل التاريخ، واأليل.

 الزراعة

عام ق.م، حيث لم يعُد البشر  8000لعيش كانت منذ حوالي يرجح الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كأسلوب ل

القدماء بحاجة إلى التنقل من مكان آلخر للصيد وتأمين الطعام، حيث استقر الكثير من الناس في منطقة واحدة لفترة طويلة، 

رفة الحيوانات وتمكنوا من بناء مساكن لهم، وإنتاج غذاء وفير من الزراعة. وبدأت الخطوات األولى في الزراعة بمع

وتربية الحيوانات األليفة. وقد ظهر المزارعون  تي يُمكن استغّللها في الزراعة، بدأوا بجمع الحبوب وغرسهاوالنباتات ال

األوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة على الرغم من قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية، وقد استطاع 

وت طينية وخشبية أكثر متانةً من أكواخ العصر الحجري القديم، كما قام الكثير منهم ببناء سور المزارعون األوائل بناء بي

وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة  .حمايتها من الحيوانات المفترسةحول حقولهم ومزارعهم؛ ل

ه من األدوات التي طّوروها، كالمناجل الحجرية، واإلزميل، وحجارة ال ّرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي التي تَجرُّ

 راضي وزيادة اإلنتاج الزراعي.العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب األ

 أدوات الزراعة قديًما 

في الفترة الممتدة من ما قبل الميّلد إلى الفترة الرومانية تمت حراثة األرض بواسطة محاريث دون عجّلت تجّرها ثيران، 

وتمت عمليّة حصاد المحاصيل بواسطة المناجل، وتم استخدام عربات ذات عجّلت ُمْصَمتة لها إطارات جلديّة ُمثبّتة عليها 

واسطة الثيران أو الحمير البريّة وعادةً ما تكون أربعة حيوانات مسروجة بعمود بمسامير نحاسيّة، وتم جّر العربات ب

مركزي، ثّم تُسَرج من ياقاتها أو قرونها أو مرابط الرأس ، وتم التحّكم بالحيوانات بواسطة لجام أو زمام مع طوق يتم 



 

من قِبَل الرعاة البدو لكنه لم يُستخدم كبديل وضعها عبر األنف أو الشفة العلوية ورباط أسفل الفك، بعدها تم تدجين الحصان 

 قبل الميّلد.  4000للحمير البريّة حتى سنة 

وجود األدوات الزراعية الحديدية للمزارعين ساهم في إحداث ثورة تكنولوجية في مجال الزراعة لديهم، ويعود ة وإتاح

( صغيرة الحجم Vالشكل على شكل حرف ) حديدي إلى شمال منطقة خنان وهو قطعة حديدية مسطحة نجلأقدم م اكتشاف

التي تجرها الحيوانات في  المحاريثيتم تركيبها على نصول ومقابض خشبية، ولم تكن تُجرها الحيوانات، إلى أن ظهرت 

القرن األول قبل الميّلد، كما تم استحداث العديد من األدوات الزراعيّة األخرى مثل: المحراث الثّلثي المشترك، والحراث 

لبذّارة ، واألمشاط، كما تمت حصاد المحاصيل بالمنجل القاطع وجمع الحزم المحصودة وتعليقها على طرفي عمود يحمل وا

على الكتف، أّما دراسة الحبوب فكانت تتم بضربها على إطار لتخرج منها الحبوب، ثّم تتم تذريّتها عن طريق رميها في 

ي، أّما تقنيات الري الُمستخدمة كان أشهرها مضخة الماء الخشبيّة رباعيّة مهب الريح، أو يتم قشرها بطحنها على هاون يدو

البّداالت ذات اإلطار المجوف الدائرية التي تعمل باألقدام، وتم تصريف المياه من الحقول من خّلل خنادق التصريف أو 

 السدود، وتم تسميد التربة بواسطة السماد البشري، أو البقايا، والرماد.

شكل أدوات الزراعة كثيراً بعدها في العصر الروماني، لكن تم تزويدها ببعض اإلضافات لتحسين أداءها في قلب لم يتطور 

التربة وتشكيل األثّلم، أو غمر األثّلم بعد بذر البذور فيها، كما تم تزويدها بعجّلت لتساعدها على الحركة، وتم جّرها 

عضوي الذي تم وضعه في حفرة داخل المزرعة إضافةً إلى األوراق بواسطة الحيوانات، ناهيك عن استخدام السماد ال

واألعشاب الضارة والنفايات المنزلية، وتمت إضافة الماء من وقت آلخر للمساهمة في تعفّن السماد وتخّمره، كما تم استخدام 

ربة بواسطة األمشاط، ولم تختلف الطين الجيري، أما عمليات البذار فقد كانت الحبوب تُرش أو تُبذر باليد وكانت تُغمر بالت

ادوات آالت الحصاد عن سابقاتها حيث تمت بواسطة المنجل، بعدها تم استخدام حّصادة وهي عبارة عن عربة ذات ظهر 

 مفتوح يدفعها حيوان خّلل المحصول.

حاريث ذات العجّلت أّما في فترة العصور الوسطى فقد حدثت بعض التغييرات على األدوات الزراعيّة حيث تم استخدام الم

وتم تزويدها بلوح قّّلب بدائي وحديدة محراث عموديّة، كما تم استخدام األطواق الصلبة والمبطنة للخيول والتي سمحت له 

باستخدام قوته الكاملة، وقد حلّت محل السروج القديمة التي كانت تضغط على القصبة الهوائية للخيول وتقيّد قوتها للجر، 

يران للجر ألنها كانت أرخص ثمناً من الخيول، إضافةً إلى تعديل تصميم األدوات اليدوية مثل البلطة التي وتم استخدام الث

جعل استخدامها أسهل وأسرع في تقطيع أشجار الغابات، وتم استبدال المدراس اليدوي محل العصا لدراسة الحبوب، 

حبوب، وأيضاً تابع الفّلحون استخدام المنجل في عمليات واستُْخِدمت طواحين الهواء التي تحركها طاقة الرياح لطحن ال

 .الحصاد المختلفة. تعد استدامة الثروة الحيوانية أمراً مهّماً الستمرار ازدهار االقتصاد العالمي واستقراره

 

 

 

 

  المنجل

المنجل يُعرف و الخشب،مقبض مصنع من  به ويوجد ،وهو يتميز بشكلههي أداة مصنوعة من الفوالذ أو الحديد المنجل 

ن الفّلح من قطع النباتات بشكله الذي يشبه الهّلل و يسهل استخدام المنجل و المختلفة،امتّلكه حافة حادة تستطيع أن تُمّكِ

 .سواء في وضعية الجلوس أو الوقوف



 

للدفاع عن نفسه،  الفّلحمن أبرز المنتجات التي يتم صنعها من الحديد هو المنجل، وهو يعتبر بمثابة سّلح المنجل أيًضا 

لصناعة مثل تلك األداة وغيرها بنفسه، بسبب  األخرى، وقد احتاج الفّلح ويستخدم في قص البرسيم أو غيره من الحشائش

 عدم وجود مصانع بالقرب منه ليبتاع منها األدوات الّلزمة له.

مية وقد صيغ أيًضا بعدة لغات لشعوب مقارنة بالقلع، تتم عملية الحصاد بواسطة أداة تسمى المنجل، مصدر االسم من السا

 غير سامية كثيرة وبعيدة حتى حبال القوقاز وأدخل عليها.

أحد األسماء التي أطلقت على المنجل في التوراة هو "الحرميش"، الذي لم يعد يستعمل في أيامنا هذه. هنالك من الباحثين 

ل المعدني، الذي تم صنعه في صورمن الصوان ومن هنا من يدعي أن هذا االسم أطلق على المنجل القديم الذي سبق المنج

أتى االسم ومن هذه المادة صنعت المناجل منذ القدم حتى فترة استيطان قبائل بني إسرائيل وفي حينها يطلق المصطلح 

 "حرميش".

 الخامات الالزمة لصناعة المنجل

خشب طولها  قطعة-"سم 40 – 30راوح ما بين "لصناعة منجل بشكل يدوي يلزم الحصول على: )قطعة من الحديد طولها يت

-الحديدصغيرة من  منضدة-مطرقة-الحديدلتسخين  فحم-"سم "يفضل أن تكون من خشب شجيرات الرمان 110 – 90من 

 صلب(. مبرد

 طريقة صناعة المنجل بشكل يدوي

الخشبية، وبعد أن يتم تركيب السّلح تتلخص في أنه يتم تسخين الحديد بواسطة الفحم ليسهل طرقه وتركيبه بداخل اليد 

الحديدي على اليد يصبح لدينا منجل ولكنه الزال غير صالح لّلستخدام بعد حيث يحتاج إلى تسنين )شرشرة( المنجل أو 

 عمل أسنان لآللة بحيث تكون في اتجاه يد المنجل ويستخدم في هذه العملية مبرد صلب.

اج إلى صبر ووقت طويل ت كثيرة أو مكلفة، إال أن صناعة المنجل الواحد تحتوصناعة مثل هذه اآللة ال تحتاج إلى خاما

 .إلى حد ما

 مميزات المنجل 

ت الوقت، لذا أنه مصنوع من الحديد المطواع وخشب الرمان الخفيف والمتين في ذا :له مميزات كثيرة نذكر منها لمنجلل

 يمكن استخدامه في تقليم نخيل البلح.و فهو غير قابل للكسر

عرضة للهجوم من قبل بعض الحيوانات المفترسة مثل الكّلب المتوحشة  ع عن النفس حيث أن المزارعللدفا المنجل يستخدم

 واألفاعي بأنواعها. ويتميز في هذه الحالة لما له من ذراع أو يد طويلة.

 

 

 المنجل:عيوب 

ين في الفترات إال أن الحداد الصلب،مصنوع من الحديد المطاوع فهو يبلى بشكل أسرع مقارنة بالمنجل المصنوع من الحديد 

على هذه المشكلة عن طريق عدم تسخين الحديد في النار لمدة طويلة، مع زيادة عرض المنجل لزيادة  واتغلب األخيرة قد

 )شرشرة( من فترة ألخرى.يحتاج المنجل إلى تسنين  عمره االفتراضي.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : صناعة المناجل2صورة رقم ال

 موقع أدوات المصدر:

 

 

ثقافة يونغسان )العصر الحجري 

 الحديث(

المرحلة األخيرة من عصور ما قبل التاريخ  النيوليثي هوقبل الميّلد أو العصر  4500 – 9000العصر الحجري الحديث 

)عصور ما قبل الكتابة( عرف اإلنسان فيه االستقرار الدائم في قرى ثابته من خّلل توصله إلى الزراعة وتدجين الحيوانات 

لتخزين كما شهد اإلنسان في هذه المرحلة تطور الفكر الديني وتوصله أيضاً لصناعة الفخار واستخدامه في الحياة اليومية ل

والطبخ وغيرها من االستعماالت، وتعتبر القرى النطوفية في بّلد الشام العتبة والبوابة الرئيسية لنقل المجتمعات من 

 مجتمعات مستهلكة متنقلة إلى مجتمعات منتجة مستقرة.

 10,200داء من حوالي وهو أحد العصور الزمنية وفق نظام التقسيم الثّلثي، وكانت فترة في تطوير تكنولوجيا اإلنسان، ابت

العالم قبل الميّلد، وفقا ألسبرو التسلسل الزمني، في بعض أجزاء من الشرق األوسط، وفيما بعد في أجزاء أخرى من 

وتختلف التحديدات الزمنية للعصور حسب البيئات الطبيعية، إال أن أهم ميزة للعصر  ق. 2,000و 4,500بين  وتنتهي

في العصر الحديث  )أريحا،ى تسميته ثورة زراعية، أو الثورة النيوليثية، في بّلد الشام الحجري الحديث هو ما اصطلح عل

 الضفة الغربية(

واألغصان. تاريخ  األعشاب األدوات الزراعية لحصاد الحبوب وقطعم المنجل ضمن ك الفترة استخدتم في تل

الحديث الزراعي  العصر الحجري ، وقد تم العثور على المنجل بشفرة حجرية متصلة بالعظام في موقع قديم االستخدام

ين المنجل بل حجرية ومحار في آثار ثقافة يونغسان )العصر الحجري الحديث( ، اجتوجد من الصين ، وفي ب آسياغر في

مثل منشار ونصل  منشار ينقسم المنجل في اليابان تقريبًا إلى نصل .لعصر الدول المتحاربة الحديد البرونزي لألطفال ومقص

تمييز بين المنجل والمنجل  هناك الحجم، ناحية اليوم. من ماكنمعظم األمتواجد بفي  السبب واألخير هو مسطح،من نصل 

الكثافة ومنجل كثيف. يسمى المنجل الرقيق  متوسط ولكن من سماكة النصل يتم تقسيمه إلى منجل رفيع ومنجل والركل،

و  الواسعة. تسمى المنجل السميك األوسط الشفرة ذو المنجل للمقص،يعرف باسم المنجل و ،القص بكعكة األرز أو وشاح

يمثل المنجل  الغرب،والذي يستخدم لقص الفرشات واألشجار على التوالي. في  "،"المنجل السميك" يسمى "المنجل الخشبي

 . والثاني للقش للعشب للحبوب،لكّل اليدين )الحجم( تمثيليًا. السابق  كبير بيد واحدة )منجل( ومنجل
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 اكتشاف المنجل 

والثالث عشر. استُخدم المنجل في  قبل الميّلد، وظهر في أوروبا أثناء القرنين الثاني عشر 500اختُرع المنجل حوالي عام 

البداية غالبًا في جّز الحشائش، فقد حلَّ محل المحش باعتباره األداة الُمستخدمة في جني المحاصيل بحلول القرن السادس 

وانات عشر، فالمنجل يسمح للقائم بالجّز بالوقوف بداًل من االنحناء، تم إنشاء المنجل القديم في العصور القديمة من عظام الحي

التي تم ربط شفرات الصوان بها. في وقت الحق، بعد تعلم الحرث في المعدن، ابتكروا شفرة المنجل من الحديد والبرونز. 

عادة ما يتم وضع المنجل أمام العارضة، بيد واحدة تمسك الحبوب واألخرى تتأرجح المنجل، مع تأرجح قوي، بحيث يمكن 

 ((Heizer, Robert F. 1951 قطع شعاع الحبوب بسهولة.

تم العثور أيًضا في مدينة اريدو االثرية في ذي قار جنوب العراق على قطعه اثرية عبارة عن منجل مصنوع من فخار يعود 

المنجل كان يستخدم أثناء الحصاد “، مبيناً أن ”اريدو“إلى فترة العبيد بحدود األلف السادس قبل الميّلد في المدينة االثرية 

 ”.االف عام 7الفخار بطريقه قوية، حيث أنه بقي صامدا طيلة وهو مصنوع من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنجل القديم المصنوع من فك الحيوانات :3الصورة رقم 

 The Sickle in Aboriginal Western North Americaالمصدر: مقال 

 

 

وغيره من الحيوانات التي رباها أو  المنجل القديم صنع من شفرات فلينت التي تم تركيبها على فك كائن حي، مثل الخنزير

في مختلف المناطق في  تم العثورالمحروق، في أعمال الحفريات  صادها اإلنسان القديم أو لمقبض من الحطب، والقصدير

مصنوعة من النحاس أو البرونز ألن المنجل المعدني األول تم صنعه من الحديد، هنالك بعض  أيًضا على مناجل العالم

 ألغراض أخرى مثل جز الشوك وقطع األشجار. استعمالهاالمناجل تم األنواع من 



 

لجز  استعملالتمييز بين منجل اليد الصغير الذي  استطاعواأجدادنا تمييز المناجل حسب وظيفتها وحجمها، هكذا  استطاع

العشب أو لجمع كميات قليلة من المحصول وبين منجل الحصاد الكبير الذي يمكن من العمل بنجاعة وسرعة. في أيامنا هذه 

الفّلح العربي وتم تمييزها عن طريق الحجم، شكل  استعملهاتم صنع أنواع أخرى من المناجل، متوسطة الحجم والتي 

 (.2000איילון, א. ) العمل بها.األسنان حسب اليد التي يتم  واتجاهالشفرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المناجل وانواعها4الصورة 

 אדם ועמלוالمصدر: كتاب 

 

 

 

 

 

 

 : توضح اشكال المناجل5الصورة رقم 

 אדם ועמלוكتاب المصدر: 

 

 المناجل في الثقافات القومية

 الُمتقدمة وكذلك في المناطق الجبلية.ما يزال المنجل أداة ال يمكن االستغناء عنها بالنسبة للُمزارعين في الدول 

 أسابيع،نجد أن عملية الجّز بالمنجل تُعتبر نشاًطا سنويًا مهًما للغاية، وهي تستغرق من أسبوعين إلى ثّلثة  ،رومانيافي 

عضهم وألن الجّز بالمنجل هو نشاط ُمرِهق بدنيًا وتعلُمه صعب نسبيًا، يُشكل المزارعون عدة فرق لجز الحشائش لمساعدة ب



 

البعض. وبعد انتهاء الحصاد كل يوم، يحتفل المزارعون بالحصاد بوليمة صغيرة حيث يرقصون، ويتناولون الطعام 

والمشروبات المختلفة سويًا، ولكنهم ال ينسون الحفاظ على لياقتهم البدنية من أجل العمل الشاق الذي ينتظرهم اليوم التالي. 

لمدن الصربية، تُقام مسابقات في جّز الحشائش ويحصل الفائز فيها على منجل فضي في أجزاء أخرى من دول البلقان، مثل ا

صغير. وفي المدن الصربية الصغيرة، يُعتز بالجّز بالمنجل باعتباره جزًءا من التراث الشعبي المحلي للبلدة، والفائزون في 

 اركونها مع منافسيهم.المسابقات الودية يحصلون على مكافآت سخية من الطعام والشراب، والتي يتش

)لعبة  segalaritzaما تزال مسابقات الجّز بالمنجل رياضة تقليدية ذات شعبية عالية، والتي يُطلق عليها  إقليم الباسكفي 

. في هذه المسابقة، يكون على كل متسابق أن يقطع قدًرا معينًا من الحشائش المزروعة داخل قسم معين من بالمنجل(الجّز 

 ينجح خصمه في تنفيذ نفس المهمة. األرض قبل أن

حيث يتوافد عليها الناس من أستراليا، والمجر، وصربيا ورومانيا،  جوريكويوجد أيًضا مسابقات دولية للجّز بالمنجل تُقام في 

في جني المحاصيل وجز الحشائش. في عام  ةً ساليبهم الفريدة ثقافيًا ومهاربل ومن شتى أنحاء آسيا ليعرضوا على العالم أ

، قام رجل ياباني بعرض أداة خشبية لجني المحصول لها حافة معدنية، والتي استخدمها ليوضح كيفية جمع محصول 2009

 األرز. وقد أثارت سرعة المتنافسين المحليين إعجابه ولكنه قال إن مثل هذا المنجل الضخم ال يَصلح لّلستخدام في اليابان.

، حيث إنها "ال تحتاج إلى استخدام البنزين، وال ترتفع درجة حرارتها، الضواحي األمريكيةالمناجل في العودة إلى  أيًضا دأتب

 وال تصدر ضوضاء، وتساعد على ممارسة الرياضة، وتقطع الحشائش بكفاءة."

هذا يدل على  يمتلكها،الشعائرية التي  يمتلك ثّلثة أنصال لمناجل بين مجموعة القّلدات بلدية هورنيندال النرويجيةمجلس 

  للعراقة.تطورها واالحتفاظ بها كوسام ان للمناجل عناك سمات واستعماالت مختلفة التي تمكنها من 

 المنجل كأداة للحرب 

منجل الحرب هو منجل تم تهيئته لّلستخدام في الحرب عن طريق إعادة توصيل النصل وجعله موازيًا للمقبض، بداًل من 

، قام 1525-1524كان ُمتعامًدا عليه، وبذلك فهو يتخذ شكل المخلب الحاد. وبعد انتهاء حرب الفّلحين األلمان أثناء عام أن 

استُخدمت المناجل  يات استخدام المنجل في المبارزة.وصف فيه تقن 1542بتحرير كتاب عن المبارزة في عام بولوس ماير 

 .الليتوانيين أثناء تمردات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرسع بواسطة الفّلحين البولنديين وبشكل وا

  للثورةالمنجل كرمز 

تم ابتكاره خّلل الثورة الروسية. وترمز المطرقة  حيث شيوعيللعلم الرمز ك المطرقة والمنجلالحزب الشيوعي استعمل 

وتشكّلن إلى جانب بعضهما تحالف العمال  اللذان يمثّلن أساس المجتمع في الشيوعيةللعمال الصناعيين والمنجل للفّلحين؛ 

 . والفّلحين من أجل االشتراكية

بعد الحرب العالمية األولى والحرب األهلية الروسية، أصبح رمز المطرقة والمنجل يستخدم على نطاق أوسع كرمز للعمل 

العديد من الحركات الشيوعية في  السلمي داخل االتحاد السوفياتي والوحدة البروليتارية الدولية. تم تناول الرمز من قبل

جميع أنحاء العالم، مع بعض االختّلفات بينها. وال يزال الرمز اليوم شائعا في روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية 

السابقة، حتى بعد تفكك االتحاد السوفيتي، ولكن عرضه محظور في بعض البلدان االشتراكية السابقة األخرى، وكذلك في 

انتقل استخدامها وتغيّر معناها في استعمال جديد في سياق جديد هو سياق  التي تحظر فيها الشيوعية بموجب القانون. البلدان

 الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.



 

ً العديد من اآلالت التقليدية في الزراعة، ومنها على سبيل المثال  في فّلحة  المنجل،استخدم الفّلحون الفلسطينيون قديما

استعمال المنجل كأداة للزراعة حيث ان استعمالها يتطلب تهمش  ياألرض منذ عشرات السنين لكن مع التطور التكنولوج

هذا العصر في  فادتالتي حلت محله قد  الميكانيكيةحيز عمل ووقت طويل في انهاء العمل في األرض بينما المركبات 

 تسريع عملية فّلحة األرض. 

لتطور التكنولوجي الذي همش العديد من األدوات منها الزراعية وغيرها من األدوات أصبح التذكير والحث اليوم ومع ا

على عدم النسيان لتلك األدوات على الجيل "القديم" مهمة جادة في نشر المعلومات للجيل الشاب والجيل القادم عن األدوات 

 والزمن كالمنجل.التي همشتها العصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخاتمة

 استنتجنا طريقها عن والتي اتجاهات عدة الى تطرقنا وأننا كما ،بالمجمل مناجلال عن تاريخيه نبذه قدمنا هذا بحثنا في

 بات حتى ;بنفسه االنسان ايدي على صنعه وتم الزمان قديم منذ وجد قد وإنما بل ،حديث باكتشاف ليس منجلال بأن



 

 وكيفية ،المختلفة الثقافات لفهم توصلنا قدل ذلكالى  اضافة. هذا يومنا حتى االنسان يستخدمها جدا هامة تقنيه صنعه

 من وفريده جداً  مهمه زمنيه لحقبه واالنتقال التأقلم من تمكنها جديده سلوكيات بخلق مبادرتها وايضا البيئة مع تّلئمها

 ذاته لمنجلا ان هي ;هذا بحثنا من هاواستنتاج اليهاالتوصل  استطعناالتي  اضافيه نقطه. البشرية تاريخ في نوعها

; جغرافية المنطقة وبين منجلوال الثقافات بين العّلقة لفهم توصلنا فقد النقطة هذه ضوء على ،والزمان بالمكان متعلق

حديد بهدف كسب ال من لمناجلا وااستخدمو صنعوا قد( األوسط الشرق) الشام بّلد في استوطنوا اللذين اولئك: مثّلً 

 ابتكار إلى الحاجة أصبحتحيث  فيها،ما زالت تقدس العمل في األرض والحرث  الشام بّلد الن نسبة   لقمة العيش

 .أهمية أكثر للثقافات الجماعي االنتماء تحديد اجل من أدوات زراعية متينة وحادة أكثر

 على يدل حديديالقوس ال ذات منجلال ان بحيث أشكال المناجل في وتغيراً  تطوراً  نجد فقد ،الزمان ناحية من أما

 قبل ما عصور في صنعت التي المنجل ىالعثور عل كيفية فهم من تمكنا وأننا كما. اهبأوجه الزراعة كانت فترات

 في استعملت التي المتنوعة المعدات طريقة عن مناجلال هذه لصناعة المتنوعة الطرق على تعرفنا وقد التاريخ

 طريق عن يتم وذلك مناجلال صنع وطريقة المعدات هذه بين عّلقة استنتاج يمكن انه علمنا لذلك باإلضافة ،صناعتها

 .(1989 י ،)עולמי للمناجل بحثيه ومقارعه تصنيف عملية على يعتمد الذي بحث

إعطاء للمنجل مكانة ورمز للقتال والتراث مؤخًرا  منها مناجللل المتعددة االستعماالت لفهم توصلنا ،ذلك على عّلوة

 ،للمحاربةاستخدامه في ثورة العمال كوسيلة : مثل معينه مجموعه افراد قبل من ما شيء في اإليمان انواع من ونوع

  .معينه منطقه على الهيمنة او القوة برز مثل ملموس حيّز ذو استعمال ومنها ;لحصد المحاصيل

استخدامها ضروري  أصبح الزمن مرور مع وأنها مختلفة بقارات تظهر بدأت المناجل المختلفة ان استنتجنا واخيراً 

 ال هاما جزءا اصبحت حتى عده لمناطق بسرعه انتشرت المنجل ثقافه ان على يدل ءالشي هذا ،لحرث المحاصيل

 مختلفة وسلوكيات اساليب لديهم كان البشر ان على يؤكد العنصر وهذا. فّلح خاصةالواالنسان عامة  حياة من يتجزأ

 بواسطتها التيدسمة  لمعلومات توصلنا قد البحث هذا خّلل من ،ولذلك. متعددة ثقافيه تراثية رموزأدوات و خلقفي 

 في النطاق واسعة آثار وحمل وصنعه استعماله في كبيره تغيرات شهد الذي وتاريخه األمد المنجل فهم من تمكنا

 الكثير الى ومفتقر النطاق واسع بحثي علمي مجال زال ما انه من بالرغم هذا يومنا حتىاالجتماعية و العملية الحياة

 .المعلومات من

استخدام بعض المعدات الحديثة في  عن طريقمتطلبات العصر هناك حاجة ماسة في مواكبة باإلضافة الى ذلك، 

عن المكسب  الشباب يبحثالجيل  ألن ةللصناع والقادمة تفتقد االجيال الجديدة. العمل، مع الحفاظ على االصالة

لن تغنى عن  التي اآلالت الحديثةجود و وذلك بسبب لن تنقرض ةالصناعأن بالرغم من الغير مجهد،  السريع،

وجود  من رغمبالوالطورية  استخدام المنجلعلى  بعض الثقافات الغربية والدول المختلفة ما زالت تحث، القديم

 .اطول االفتراضيوعمرها  ةها االفضل في التعامل مع الزراعألن ت حديثةآال

بعد معرفة طرق استخدامات المنجل المتعددة، أهميتها للكثير من الثقافات المتعددة واستعمالها كوسام لألصالة، 

ا استخداًما األرض وأفضله وجه األدوات على من أقدم ألنه بالمنجل القديم وهيأتهالتمسك كفاح والنضال ال بد من لل

ألنها استبدالها بالمسميات الدخيلة  بالحفاظ على مسميات االشياء واألدوات وعدم حتى يومنا هذا ونطالب أيًضا

 بشكل عام. االجدادو االنسان القديم بشكل خاص تمثل تراث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 مصادر ال

1- Curwen, E. C. (1935). Agriculture and the flint sickle in Palestine. Antiquity, 9(33), 62-66. 

2- Ellison, A. M., & Farnsworth, E. J. (1993). Seedling survivorship, growth, and response to 

disturbance in Belizean mangal. American Journal of Botany, 80(10), 1137-1145. 

3- Goodale, N., Otis, H., Andrefsky Jr, W., Kuijt, I., Finlayson, B., & Bart, K. (2010). Sickle 

blade life-history and the transition to agriculture: an early Neolithic case study from 

Southwest Asia. Journal of Archaeological Science, 37(6), 1192-1201.Heizer, Robert F. 

(1951). "The Sickle in Aboriginal Western North America".  American 

Antiquity. 16 (3): 247–252.  

4- Unger-Hamilton, Romana (1989). "The Epi-Palaeolithic Southern Levant and the 

Origins of Cultivation". Current Anthropology . 30 (1): 88–103 

-עת לעתיקות ארץ-(. קדמוניות: כתב1999—1908שמואל אביצור )/Shmuel Avitsur(. 2000איילון, א. ) -5

 .144-144ישראל וארצות המקרא, 

מתקופת  .טיפולוגיה של ראשי חץ ולהבי מגל והשלכותיה הכרונולוגיות .(1979) .בוריאן, פ., & פרידמן, א -6

 .1-11האבן, 

, אתר מהתקופה הכלקוליתית בבקעת 1(. פצאל 2014, ס. )עוז, ג., קלונימוס, ח. כ., & פינסקי-בר, ש., בר -7

 .180-201(. מתקופת האבן, 2013-2014תוצאות שתי עונות החפירה הראשונות )-הירדן

 .62-67(. ממצא הצור מתקופת הברונזה הקדומה בחפירות גמלא. מתקופת האבן, 1989עולמי, י. ) -8

 التحليل البنائي لمنحوتات عين غزال، أمانة عمان: عمان.؛ عمان في العصر الحجري الحديث 2002النمري، غسان.  -9

(. نقوش الصخرية للقوارب المبكرة في منطقة أسوان" خالل عصر ما قبل 2008عصام السعيد عبد الرازق. ) -10

 (.59)3األسرات". اآلداب, 

األدوات القديمة : אוחזר מתוך (. بلدي هويتي. 2016 11 13قاسم، أ'. ) -11

https://sites.google.com/site/hawarnytorat/aladwat-alzrayte-alqdymte 

 ؛ عصور ما قبل التاريخ، جامعة دمشق: سوريا.2001محيسن، سلطان.  -12

 

 


