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العصر البرونزى املتأخر فى ضوء اإلكتشافات الحديثة
Some influences between the Arabian Peninsula and Ancient
(10th. Century) Egypt
In the light of recent discoveries
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امللخص:
هددتت هددال الدراسدة د مقارنددة وتحليد بع د املصدادر التاريخيددة الت د عثدر عليهددا ف د
الجزيرة العربية ،ومصر  ،كشفت عنها البعثات اآلثارية ،والتى أورخت بنحو القرن العاشر قب
امليالد ،األمر الاى يبرز عمد التبدادل الحضدارى بدين املنتقتدين الكبيدرتين .تدإ أى مددى ااندت
هناك تأثيرات ف عددد مدن الجواندل الحضدارية بينهمدا؟ ملعالجدة للد اعتمددت املدنج الوفدف
َ
التحليل القائم عل دراسة اللق اآلثارية املكتشفة؛ و براز هال التأثيرات خافة فد الجواندل
الفكرية والعقائدية بما يثري الدراسات التاريخية .وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج تتلخص
فد أن العوامد البيئيددة أثدرت علد شخصددية السداان الت د باتدت متفتحدة ومتقبلددة لآلخدر تكريددا
وعقائديا .كما اانت تجارة البخور ،والعتدور هد أكثدر داعدم فد عمليدة ربد شدعو املنتقتدين.
أمدا اآلثدار املكتشدفة حدديثا تأرجعدت شدواهد التدأثير والتدأثر بدين مصدر ومنداق شدب الجزيدرة
العربية تترة مبكرة اتضحت جوانبها عل األق منا القرن العاشر ق .م؛ واستمرت بشدا
زاد وضوحا خالل القرون التالية وحتى العصر اليونان الرومان تيما بعد.
 د .حصة بنت تركي الهذال  ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،الرياض /السعودية
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 الشرق األدن ؛ شب الجزيرة العربية ؛ التأثيرات الحضارية ؛ مصر:الكلمات املفتاحية
.القديمة ؛ العصر البرونزى املتأخر؛ تجارة البخور؛ األسماء الشخصية؛ الزواج؛ قرق التجارة
Abstract:
This study deals with the comparison and analysis of some
historical sources of inscriptions and artifacts found either in The
Arabian Peninsula or in Egypt. The study aims to clarify the extent
of the influence between the two major regions historically and
culturally. The scientific method used in the study is the
comparative analytical descriptive methodology.
The most important results are summarized in the fact that
environmental factors affected the personality of the population,
which has become available and acceptable to the other
intellectually and ideologically. The trade of incense and perfumes
was the most supportive in the process of connecting the peoples of
the two regions. As for the newly discovered monuments, the
impact factors in the northwestern areas of the peninsula were
traced back to an early period, perhaps since the 10 th . Century BC.
Some evidence emerged that supports the presence of an Arab
influence on some intellectual beliefs in Egypt, not only in the areas
of the eastern desert edges, but also in the capital, and parts of the
delta.
Key Words: Ancient Near East; Arabian Peninsula; cultural
influences; Ancient Egypt; Late Bronze age; Incense trade,
Personal names, marriage.

:مقدمة
تعدد دراسددة العالقددات بددين الشددعو ف د العصددور القديمددة ومددا تعكس د مددن جوانددل
 وتظهددر دورهدا ف د التدداريخ، مدن الدراسددات التد تبددرز أهميدة مندداق الدراسدة،التدأثير والتددأثر
البشدري؛ تادان هداا البحددث بمثابدة املحاولدة إلماقددة اللثدام حتدى يددتم بدراز الددور الحضدداري
ملنتقددة الجزيددرة العربيددة بتقسدديمااها الجاراتيددة تبعددا ملدداعثر علي د مددن ثددار )؛ مقارنددة م د
 وأعن بهدا مصدر؛ وللد ألثرهدا الحضداري علد،أحد أقدم حضارات مناق الشرق القديم
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ج د املن دداق املعاف ددرة لحض دداراها والتالي ددة له ددا تاريخي ددا ؛ كم ددا أن اللق د اآلثاري ددة املكتش ددفة
حديثا ،عكست تأثي رات واضحة وأبانت أسبا التالق كما سيتم التوضيح الحقا.
ويعدد موضددول البحددث مددن املوضددوعات التددى لدم تتناولهددا املصددادر بشددا مباشددر ،و مددا يددتم
اإلسدتنتاج واإلستشددهاد بمدا هددو متداا مددن ثدار متنوعددة فد املندداق املختلفدة مح د الدراسددة
وك دداا تحلي د واس ددتنتاج املعلوم ددات م ددن خ ددالل م ددا ت ددم ترجمت د م ددن النص ددو  .ويالحد د أن
م عظم اللق اآلثارية محفوظة ف عدد مدن املتداحع علد مسدتوى العدالم ،ممدا فدعل أمدر
الحص ددول علد د ف ددور مباش ددرة له ددا ؛ وتع ددد ه ددال ه د املص ددادر األساس ددية و ن اان ددت تنت ددى
لفت د رات زمنيددة مختلف ددة ال أنهددا تبددرز أوج د التددأثي رات وبدددايتها أو تحدي ددد متددى تددأثرت ح دددى
املناق باألخرى .ومن هنا اان تحديد تترة زمنية للبحث أمدر عسدير لنددرة املصدادر فد شدب
الجزيدة العربيدة لحداثددة علدم الحفدائر بهددا نوعدا مددا)؛ األمدر الداى تسددتوجل دراسدة معظددم
اللق د ملحاول ددة تحدي ددد بداي ددة وعناف ددر الت ددأثي رات و ن ا ددان ت ددم التركيد د علد د اإلكتش دداتات
الحديثدة التددى تنت دى للقددرن العاشدر قب د املديالد ؛ وه د الفتدرة التددى تحمد مسددميات مختلفددة
حي ددث تمث د د فد د منتقد ددة الش ددرق األدن د د نهايد ددة عص ددر البروند ددزى املت ددأخر وبدايد ددة العص د در
الحديدى أما فد مصدر تتشدهد مرحلدة نهايدة عصدر الدولدة الحديثدة وبدايدة عصدر اإلنتقدال
الثالث أو مصتلح عل تسميت بالعصر املتأخر.
 - 1أثر املوقع والبيئة على السكان:
تش ددابهت ال ددرواب التبيعي ددة ،مم ددا أدى د تش دداب املظ دداهر الحض ددارية ف د من دداق
الش ددرق األدن د الق ددديم؛ وهد د الت دزال تمي د د الجف ددا باس ددتءناء بع د مناققه ددا علد د
سددواح البح ددر املتوس د والبح ددر األحم ددر وبح ددر العددر  .ظل ددت الت ددرق البري ددة الت د ت درب
أج دزاء الش ددرق الق ددديم متص ددلة ال ف د تتد د رات تتلب ددت عمد د تحص ددينات خ ددالل الججد درات
الكبددرى عب ددد العزيددز ف ددالح ،)5 :1983 ،ممددا أدى د أن تسددتمر الجماع ددات امل د ثرة م ددن
السدالالت املعروتدة افدتالحا بالسدامية الحاميدة التد نشدأت فد بددايتها مدن عائلدة جنسددية
لات أرومد ددة لاويد ددة متقاربد ددة ،ث د ددم انضد ددمت ليهد ددا ج د درات تالي د ددة و ن لابد ددت ف د د أف د ددولها
السددامية ،والت دزال العدي ددد مددن مظ دداهر التشدداب قائمددة ف د لاددات الش ددرق القددديم أنظ ددر
التعلي رقم  ،)1وغيرها من املظاهر الحضارية الت نحاول التوف ليها و برازها.
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 - 1- 1البيئة الجغرافية ومسمياتها:
هي دأت البيئددة الجاراتي ددة لشددب الجزيددرة ال عربي ددة أن تحددات عل د نقانه ددا الجن د د
حد كبير وجعلتها وسي ال غنى عن االستعانة بهدا فد عمليدات االتصدال التجداري البدري بدين
ٍ
سواح املحي الهندي ،وسدواح شدرق أتريقيدا مدن ناحيدة ،وبدين العدراق وسدواح البحدر
املتوس د فد د س ددوريا الكب ددرى ،وح دددود مص ددر الش ددمالية الش ددرقية م ددن ناحيد دة أخرى عب ددد
العزيددز ف ددالح  .)13 :1983 ،يتمي د املوق د الجاراف د لش ددب الجزي ددرة العربي دة باون د تش ددا
الجدزء الجنددو مددن النتدداق األوس د لاقلدديم الحضدداري الرئي د ف د العددالم القددديم الدداي
شدهد تصددول الحضددارات البش درية ،وامتددادل مددن الهنددد شددرقا د املحددي األقلنت د غربددا.
وت َع دد ف د الوقددت لات د قليمددا حضدداريا منفصددال باات محمددد الفت د محمددد بكي ددر:1999 ،
 .)411أمدا عددن مسددميات وحددود شددب الجزيددرة العربيدة ف د العصددور القديمدة وقبقددا لعدددد
من املصادر املتنوعة القديمة باسم بالد العر  ،وتركدز االهتمدام باملنتقدة الشدمالية منهدا،
ثددم امتدددت حتددى املدينددة املنددورة؛ أمددا البدايددة الحقيقيددة لتحديددد حدددود وأوفددا الجزي ددرة
العربيدة تاانددت مد كتابددات هيدرودوت ،وقددد وفدفها بأنهددا أقىد ى الددبالد املعمدورة ف د العددالم
نحدو الجنددو  ،كمددا جدداء وفددفها عل د لسدان قددادة اإلسددكندر األكبر محمددد الفت د محمددد
بكي ددر )413- 412 :1999 ،؛ ث ددم زادت معرت ددة أق دداليم تل د املنتق ددة ومعامله ددا الجاراتي ددة مد د
كتابددات ي يراتوسددتيني أنظددر التعلي د رقددم  )2ف د القددرن الثال ددث ق م ،حيددث قس دم الجزي ددرة
العربي ددة د د منتقت ددين جاد دراتيتين :الع ددر ال ددحراوية ،والع ددر الس ددعيدة مم ددا تعكد د
املالمددح الجاراتيددة العام ددة لاقلدديم ،وتنوع د االقتصددادي ،والبشددري أنظ ددر تعلي د رق ددم)3
{شا .} 1
أما تيما يخص موق وبيئة مصر القديمة ،تال ريل أن مصر قامت بدور متمي ف
مسيرة الحضارة اإلنسانية؛ مستمدا بشا أساس من موقعها ف قلل العالم القديم
وعند لتقاء قارت أتريقيا و سيا .وتشترك مصر م مناق حوض الني األخرى وشرق
أتريقيا ف تاوين قليم حضاري قائم باات ل من الخصائص ما يمي ل عن األقاليم
الحضارية األخرى محمد الفت محمد بكير)309 :1999 ،؛ وهو بال يتقار م قليم
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شب الجزيرة العربية ف أن اليهما تشا مركز القلل ف نتاق قلي متمي مما تساعد
عل براز جوانل متعددة للتشاب  ،ويبرز عوام التأثير والتأثر بين تل الشعو .
 - 2بداية اإلتصاالت واستمرارها:
- 1- 2أقدم الشواهد اآلثارية:
ينكر بع العلماء وجود عالقة مباشرة بدين مصدر والجزيدرة العربيدة علد األقد فد
تتدرة ازدهددار الحضددارة املص درية القديمددة عبدد املددنعم عبددد الحلدديم سدديد )71 - 62 :1994؛
وهددو األم ددر الدداي خالفت د قريب ددا نتددائج الحف ددائر الت د تمددت ف د مواق د متعددددة م ددن الجزي ددرة
العربيدة ،والتددى بينددت وجدود ثددار مص درية ومتمصدرة ف د أنحدداء متفرقدة مددن الجزيددرة العربيددة
)(G. Sperveslage and R. Eichmann 2012: 371 -88تمدن أقددم الشددواهد
األثريدة مدا تدم العثدور عليد فد الديمن مدن مشداوالت حجريدة مصدنوعة مدن األو سديديان،
ويظهر عليها التاب املصري ف الصن  ،ولل ف املدة مدن األلدع السداب حتدى األلدع الرابد
قبد املديالد ،واسدتمرت هدال املد ثرات خدالل األلدع الثالدث قبد املديالد ومدا تدالل ،بد زادت
كمددا ونوع ددا؛ ولل د بفض د تزايددد العالق ددات التجاري ددة ب ددين مصددر والجزي ددرة العربي ددة )عم دداد
أحمد الصياد .)2019:101
 - 2- 2الشواهد اآلثارية من مواضع متعددة:
تعددد اآلثددار الت د َع دثر عليه ددا ودونهددا أحم ددد تخددري أنظ ددر تعلي د رق ددم  )4بددان جوالت د
الكش ددفية فد د ع ددام  (A.Fakhry 1952 ) 1947م ددن أق دددم اآلث ددار الت د تعكد د الت ددأثر
بأس دداليل الفن ددون املصد درية القديم ددة التد د عث ددر عليه ددا حت ددى اآلن فد د اات ددة أم دداكن الجزيد ددرة
العربيدة ،والتدى تعكد جميد وجهدات الحيداة فد تلد الفتدرة الزمنيدة املمتددة علد األقد مددن
الق ددرن التاسد د قبد د امل دديالد لتف د د عب ددد الوه ددا  ، )157- 147 :1990و ن اان ددت بع د د
الحفددائر األثري ددة الحديث ددة أرجع ددت بع د اآلث ددار والنق ددوة لفت ددرة القددرن الث ددان عش ددر قب د
املديالد ،بخددال مددا عثددر علي د مددن نقدوة و ثددار مماثلددة ف د أمدداكن متفرقددة مدن مصددر (G.
).Sperveslage and R. Eichmann 2012: 375

 - 3اللقى اآلثارية املصورة واملنقوشة:
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ويعتمد هاا املبحث عل دراسدة وتحليد اآلثدار التدى عثدر عليهدا بدالجزيرة العربيدة فد
عددد مددن املواض د  ،والتددى تحم د تصددويرا ألحدد الهيئددات الحيوانيددة ومقارنددة رمزيتهددا بمددا عثددر
علي ف مصر .
 - 1- 3اللقى اآلثارية املصورة بهيئة الثور:
َ
َ
توجد عدد من اآلثار املكتشفة ف الجزيرة العربية خافة ف مأر  ،وتدمدن  ،تمث
تمثال
مجموعة من اللوحات منحوت ف أعالها هيئة رأس الثور ،أو مشالة عل هيئة ٍ
حجر أو معدن ،وقد تستب دل شا الثور بحيوان خر وع ) ،واانت هال
لثور من
ٍ
النوعية من اآلثار معروتة ف مملكة قتبان ف الفترة من القرن السادس الثالث قب
امليالد ،واستمر ظهورها ف عدد من األماكن ف جنو الجزيرة العربية حتى القرن الثان
امليالدي  ،واانت تزين بع املقابر كما استخدمت ف بع أستح املبان كمي ا
للتخلص من ميال األمتار ،وتم االحتفاظ ببعضها ف مواقعها األفلية ،والبع اآلخر
عدد من املتاحع سواء داخ اليمن ،أو املتحع البريتان  ،ومتحع اللوتر
نق
.(A.Lombardi 2008:165-191
وتزخر املواق األثرية ف شمال غر اململكة ،وجنوبها الار بالعديد من مشاهد
رسوم الثي ران نقشت عل ال خور ،أو شالت عل هيئة دم وتماثي ألغراض القداسة
والتعبد حسنى عمار وت اد العامر14- 2016:3 ،؛ .)A.Lombardi 2008:174
َ
تشير تصوير رأس الثور منفردا ،أو مقترنا بنقش خر ف األغلل َمث َّ الهالل م زخار
نباتية مختلفة وأحيانا يح رأس الوع مح رأس الثور)؛ ترمز بشا مباشر
الخصوبة الت يمتاز بها هاا الحيوان ،كما أنها رمزية تشير أمنية املتوف ف حياة أبدية
متمتعا تيها بقدرات الجنسية ،وقدرت عل اإلنجا وكثرة الارية ،وهو املعنى نفس الاي
قصدل سواء اان النقش يمث جزءا من لوا ناري ،أو لوحة سحرية تساعد فاحبها ف
تحقي تل األهدا كما اعتبرت حيوانات الثور  -الوع ) ألقابا ورموزا ملعبودات
ممال جنو الجزيرة العربية ملق  ،ود ،وسين ،وعم هالة داود 207: 2009،؛ تاقمة
باخشوين )598 :2002 ،حيث يقدم للمعبود كتمثال أو لوحة نارية يهد فاحبها
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الحصول عل ما تمثل من رموز مرتبتة بالقوة والقدرة الجنسية أبو العيون براات،
{)86 :1988شا .}3- 2
وف قصر الحمراء ف الجانل الشما الار من تيماء ،تم العثور ف أحد حجرات
املبنى الاي تعتقد أنها مقصورة ،عل قاعدة ومائدة قرابين ولوحة منقوشة ،وأثر خر
مكعل الشا غالبا يمث مبخرة) ،ما تبق عليها من نقش يوضح هيئة ثور بين قرني
قر الشم بينما اللوحة تحم نقشا راميا يمث تصويرا مشابها لقر الشم
جهة اليسار وهالل محاط بخ سمي من الجهتين ،والاي يمث قرن الثور محيتان
بالقر  ،م بقايا تمث الثور وأمام بقايا تمث مبخرة Sperveslage and
حد كبير ما عثر علي أحمد تخري بان
)Eichman, 2012: 377f.؛ وهاا تشب
اليمن حيث عثر عل مبخرة مكعبة الشا وقد نحت عليها شكالن متقابالن
رحلت
إلثنين من الوعول ف النصع السفل من املبخرة بينما تم نحت شا يصور الهالل
ويتوست قر مستدير ،كال نجد هال الثيمة عل مابح حجري من قرية الفاو A.
 ) Fakary, 1952: 26, fig.77 .شا 4أ.) .
 - 2- 3الثور فى مصر القديمة:
عد َّدد الثددور ف د مصددر القديمددة رم دزا للخصددوبة والقدددرة الجنسددية ،وكثددرة الاريددة ب د رم ددز
أيضدا د تجددد الحيدداة ،تل د الفكدرة الت د الحدت ف د ثددار ملدوك مصددر مندا األسددرة األو د أي
نحدو  3200ق .م ،.تداعتبر امللد مجسددا للثدور بقدرات د الجنسدية حتدى أند أفدبح َيمثد ف د
تل د الفتددرة املبك ددرة وهددو مرتددديا ل دداي الثددور ض ددمن مالبس د  ،ممددا تعك د تفكي د را عقائ ددديا
قدديما يتمث د ف د أن املل د لا بلددى عل د رأس الحكددم ثالثددين عامددا اددان لزامددا علي د أن يقدديم
مسددابقة بين د وبددين ث ددور قددوي ،و لا انتهددى الس ددباق بفددوز املل د يق ددوم مددن تددورل باس ددتبدال
مالبس التقسية ويرتدي مالبس امللكية متمثلة ف مئ ر يتد من خلف ليد للد الثدور
الداي انتصدر عليد أندج بدونيم ،وتورجددو411 - 387 :2007 ،؛ (Saleh and Sourouzian,
)1987 : Cat.8؛ وهدو األمدر الداي تحدول فد العصدور التاريخيدة وخافدة مد عصدر الدولدة
الحديثدة د أن يحم د امللد ضدمن مجموعددة ألقابد امللكيددة لقدل :الثدور القددوي = ادا نخددت
رمضان السيد .)114- 106 :2003 ،تتورت تل األتاار عبر التاريخ املصري حتدى لا مدا
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بلاندا األسددرة التاسددعة عشددرة ومددن بعدددها العصددر املتددأخر نجددد أن عبددادة الثددور القددوي لو
الهيئة املمي ة برزت ف ا قليم أو مدينة قديمدة ،ربمدا أن أقددم مظاهرهدا جداءت فد نقدش
مدن مقبددرة شددمال سددقارة مددن األسددرة األو د  ،) W.Helck , 1986: 14:16ثددم اددان
تقدت الثور بوخي خليتا من هيئ ة املعبدود مونتدو واملعبدود مدين) فد اإلقلديم الرابد مدن
أقاليم مصر العليا عل األق منا الدولة الوست .)E. Otto, 1975: 874
أمدا فد العافدمة مندع ومنددا تتدرة مبكدرة نجدد أن هندداك تقدتسدا ملعبدود فدور كددال
ف د هيئددة الثددور .وق ددد شدداعت عبادت د م د العصددر املتددأخر حيددث عث ددر أوجسددت ماريددت عل د
املددتن الخدا بالعجد أبدي تيمدا تعدر ب د يسدي رابيوم سدقارةي ،ووجدد مد توابيدت الدددتن
عدددا كبيدرا مددن اللوحدات الناريدة الت د فدور عليهددا الثدور بي ) متقدبال ألنددوال مختلفدة مددن
القرابين والدعوات مدن األتدراد وامللدوك علد ح ٍدد سدواء J.Vercotter, 1975: 338-45
)؛ كما انتشرت عبادت خالل العصر البتل  ،ثدم اليوندان  -الرومدان فد أمداكن واسدعة مدن
العالم القديم ،ومدن الجددير بالداكر أن هيدرودوت تيمدا لكدرل يهدارتي ،قدد وفدف بأند لو
لدون أسددود ،وأعل د جبهت د مثلدث فدداير مددن شددعر أبددي اللدون ،ويصددور بددين قرني د قددر
الشم وف أحيان أخرى يصور الهالل  )G. Hart,2005 ,29وهو أمر ملحدوظ فد عددد
من نقوة لوحات الثي ران ف شب الجزيرة العربية كما سبقت اإلشارة {شا  3أ .} -
ومدن الجددير اإلشدارة ،أند يداكر أن تقدددت الثيد ران واألبقدار انتقلدت عبدر سديناء د
تلسددتين عددن قري د بن د س درائي بددان خددروجهم مددن مصددر حدداملين معهددم مددا توارثددول مددن
عقائددد مص درية تشددبثوا بهددا وأث د رت ب د فددبات عقائدددهم الدينيددة تيمددا بعددد عائشددة عبددد
العد ددال)476 – 465 :2015،؛ ولع د د ف د د تل د د الجزئي د ددة تحديد دددا مد ددا يوض د ددح نتقد ددال تل د د
املعتقددات عبدر سدديناء د تلسددتين وشدمال الجزيددرة ،أى أن التدأثي رات انتقلددت بشدا غيددر
مباشر من مصر نواح الجزيرة العربية.
 - 3- 3اللقى اآلثارية املصورة بهيئة األسد (أبو الهول) واللبوءة:
ع ثدر عل د عددد مددن اآلثدار املهمددة الت د أمكدن تأريخهددا بنهايدة األلددع الثدان حتددى األلددع
األول قب د امل دديالد ،وهد د قت د محلي ددة الص ددن  ،ال أنه ددا مت ددأثرة باألس ددلو الفند د املص ددري،
وتعكد أنماقدا عقائديدة مصدرية التداب  ،منهدا تمثداالن علد هيئدة أبدو الهدول مصدنوعة مددن
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الحجدر الرملد  ،وجددت فد املنتقدة الرئيسدية بحفددائر تيمداء مدن داخد مدا تعتقدد أند معبددد
كبيدر املسداحة ،وأن هدال التماثيد ااندت فد األغلدل تحددد مددخ املعبدد Sperveslage
 ،)and Eichman, 2012: 376fوقد وجد أحد بقايا تمثال أ د الهدول بدالقر مدن درج،
ومتبقد من د ثددار لاتدداء شددعر املل د  ،ولكدن التمثددال بدددون رأس وتوجددد بقايددا لحيددة علي د ،
كمدا وجدد جدزء خدر يمثد مخلدل األسدد عل د قاعددة ،وعليهدا نقدش رامد باإلهدداء د أحددد
ملدوك لحيدان ،ولسدنا متأكددين ن لل د الجدزء يمثد قتعدة مددن تمثدال ثالدث أل د الهددول أم
هو بقايا ألحد التمثالين السابقين .)Sperveslage and Eichman, 2012: 377
ويدداكر يااسددا ي ف د امل ددح األثددري املبكددر ف د نح ددو عددام 1954م ،أن هيئددة أ د اله ددول
منحوتددة عنددد م ددداخ املقددابر ف د دادان حي ددث تحدددد وتح د م دددخ املقبددرة ،وتمث د هيئ ددة
داغر تيد حتددى يثيددر الرعددل ف د نف د أي متتف د ٍ  ،أو
أسدد واقد ٍ
دع عل د قدمي د األمدداميتين تد ٍ
معت ٍدد علد تلد املقدابر  ) W.Caskel, 1952:fig.4شدا  )5؛ وأضدا عمدار أن هيئددة
األس دد ،أو مددا اعتدداد اآلثدداريين بشددب الجزيددرة العربي ددة تسددميت بددأ الهددول ،مثل دت ف د أعل د
جب د الخريب ددة عن ددد م دددخ مقب درتين أح دددهما ألش ددخا م ددن الجالي ددة املعيني ددة املس ددتقرة
بددادان ألغدراض التجدارة ،وأشدار د احتماليددة أن تميد املقبدرتين بوجدود للد النحدت تشددير
أهمية وماانة فاحل املقبرة شا  ،)5وقد نحتت بدقة بالاة تددل علد براعدة الفندان
َ
وتمكند مدن التعبيدر عدن القدوة ،والشراسدة حتدى يثيدر الفدزل فد نفد مدن يقتدر مدن مددخ
املقب ددرة؛ وم ددن هن ددا يا ددون الا ددرض األساس د م ددن تص ددوير ش ددا األس ددد ه ددو حماي ددة م دددخ
املقبدرة؛ كمدا عب در الفندان ف د جندو غدر الجزيددرة عدن تكددرة الحمايدة التد يمثلهددا شدا أبددو
الهددول ب ددأن نح ددت تمث دداال لهيئددة األس ددد رابض ددا أو واقف ددا عل د ل ددوحتين محف ددوظتين ب دداملتحع
ال ددوقن بص ددنعاء ،وعل د لوح د ة ثالث ددة محفوظ ددة ب دداملتحع البريت ددان  ،وه د محاق ددة بش ددا
بوابددات ممددا تعن د أن هيئ ددة أ د الهددول قص ددد بهددا حمايددة تل د امل ددداخ  ،وقددد فددور الفن ددان
أسد ورأ ٍس بشري ،وهد الهيئدة املعروتدة يبدأ الهدولي
هيئة األسد عل هال اللوحة بجسد ٍ
تميدي ا عن هيئة األسد الحيوان بشا اام حسن عمار ،محمد بن عائد الداي 2017،
.)79:
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وقدد عثدر بمعبددد الخريبددة بمنتقددة العدال ،عل د بقايددا تمثددال مدن الحجددر مكسددور د
ج دزأين يم ددثالن رأس ددا وف دددرا ،وه ددو بحال ددة س دديئة م ددن الحفد د  ،وم ددن خ ددالل تح ددص بقاي ددا
منتقددة ال درأس الت د يبلددى ارتفاعهددا نحددو  30سددم ،وعددرض الجبهددة نحددو  50سددم؛ بينمددا يبلددى
ق ددول الوجد د نح ددو  50س ددم أيض ددا ،تب ددين أن بقاي ددا مالم ددح الوجد د تش ددب رأس تمث ددال الرب ددة
سخمت الت تمث بهيئة اللبدوة ،املعبدودة الرئيسدية فد مند ع العافدمة القديمدة ملصدر A
 ).Saleh, 1970: 8, Fig.3a-b؛ كمدا نهددا تعتبددر ربدة للحددرو ومصددرا إللقدداء الرعددل
والف ددزل م ددن الفرع ددون عن ددد التقائ د ب ددالجيوة املعادي ددة ،وه د ع ددين رل الت د تتص دددر جبه ددة
الفرع ددون للحماي ددة وال دداود عند د  ،وتد درتب بقص ددة ه ددالك البشد درية فد د األس دداقير املصد درية
القديمة )G. Hart,2005:138
 - 3- 4األسد فى مصر القديمة
ال ريل أن تصوير فيد األسود معرو ف مصر القديمة منا عصر ما قب
األسرات ،واان يرمز املل بهيئة األسد تعبي را عن قوت وشدة بتش بأعدائ  ،وهو ما
ظهر ف التصوير الشهير عل فالية يساحة القتالي ،أو كما تعر بصالية األسد
والعقبان) ،ت رخ بآواخر ما قب األسرات نحو  3100ق.م ،ويرمز شا األسد هنا
املل املصري الاي يفت بأعدائ ممن حاولوا االعتداء عل الحدود املصرية محمد أنور
شكرى:1998 ،شا  17؛ رويدة تيص موس ى النوا )258- 256 :2012 ،؛ وم عصر
الدولة القديمة ظهر تصوير أ الهول الاي يمث بجسد أسد راب ورأس بشري ف
رمزية قوة وشجاعة األسد ،باإلضاتة لااء اإلنسان ،ولع أقوى تمثي لهيئة أ
وحام للجبانة امللكية ،واستمر الفنان املصري
الهول ف مدخ أهرامات الجي ة كحارس ٍ
كحام
ف تصوير أشاال األسد بهيئات مختلفة ارتب بعضها بتجسيد شخص املل
ٍ
ومدات عن البالد ،ومنتصر عل األعداء ،وارتب بعضها اآلخر بإظهار القوة الجسدية
وتمي األسد؛ ومن جهة أخرى بلون املائ للحمرة وهو ما يربت بالشم  ،وبال أفبح
شا األسد تصويرا رمزيا تعك قوة ر الشم يرلي ،وقدرت عل التجدد والبعث
واإلحياء يوميا هالة سليمان عل داود.)210 :2009 ،
 - 5- 3اللقى اآلثارية على هيئة تمائم:
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عث َر عل العديد من التمائم والجعارين لات التاب املصري ف الحفائر الت تمت ف
املواق األثرية ف ا من اململكة العربية السعودية والبحرين والاويت واإلمارات،
عدد من القت الزجاجية الت تعود للعصر
وعمان ،وكال ف اليمن باإلضاتة
ٍ
الرومان ف قرية الفاو ،وكال عل قت ف مدائن فالح وتيماء ،ومن خالل دراسة هال
القت والت اانت ف أغلبها تمث تمائم وداليات قالئد للحف سواء لألم الحام أو
التف حديث الوالدة ،وأن أغلبها فن من القيشان األزرق الفيان ) مما يدعم
اال قت راا القائ بأنها قت مصرية خالصة تم جلبها لهال املناق املتعددة ف الجزيرة
عدد من تل
العربية تبعا لعالقات شائعة بين الترتين  ،غير أن الدراسات الت تمت عل
ٍ
القت وضحت أن كثي را منها نفا بأسلو محل  ،وقتعت وشالت باملواد التبيعية
املوجودة ف هال البيئة مما تشير أنها من فن تنان محل  ،أو تمت فناعتها
ألشخا تأثروا بالفنون والفكر املصري القديم Sperveslage and Eichman,
.)2012:374f.
وترى الباحثة تبعا للدراسات التحليلية التى تمت عل تل القت ورجحت فناعتها
املحلية أنها نفات محليا ،وأن ف األغلل قد تم جلل مادة الفيان من مصر عبر درو
التجارة الشائعة بين املنتقتين ،وأن ال ساان سواء اانوا من التجار الاين تربتهم
عالقات بمصر أو أنهم من املستقرين ف تل النقتة الت تعد مركز لتقاء درو
القوات قد تأثروا بالنم املصرى بشا واضح.
 - 4التجارة وسبل التواصل:
سبقت اإلشارة أن التجارة وبصفة خافة تجارة البخور والعتور ه مفتاا
لاز التواف بين مصر وأقرا الجزيرة العربية ،حيث يمث قالق البخور واستخدام
األنوال املمي ة من الدهون العترية أحد ترائ شعائر الخدمة اليومية ف معابد األربا
املصريين منا أقدم العصور وحتى نهايات التاريخ القديم  ،وتعد اقرا الجزيرة العربية
مركزا أساسيا إلستي راد البخور محمد بن عائ الاي ى380 – 2017:370 ،؛ تحفة
حندوسة.)190 – 128: 1967 ،
 - 1- 4تجارة البخور وأهمتها:
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حرفت مصر قوال تاريخها عل استي راد البخور والعتور من مراكز تجارت
األفلية ،متخاين ف لل عدة قرق سواء عبر قري البخور البري القادم من أقى ى
جنو الجزيرة العربية أواستها حتى تيماء ونواحيها ومنها غزة ،أو مصر
وعافمتها منع سعيد بن تايز براهيم السعيد )2003:14 ،عبر جنو سيناء غالبا ،أو
عبر التري البحري من نقتة البداية عند أقى ى جنو غر الجزيرة ،وأضي نقتة
لعبور البحر األحمر عند با املند  ،ثم املسير برا وتبادل التجارة م مناق الساح
الشرق ألتريقيا ،ومنها مصر عبد املنعم عبد الحليم سيد.)174 – 141 :1982 ،
 - 2- 4الطريق البحرى  -البرى بين الجزيرة العربية ومصر:
واانت املفاجأة الت تشير وجود قري يبحري – بريي خر يص مصر مباشرة
بوس غر الجزيرة عبورا بالبحر األحمر ثم استكمال التري البري داخليا حتى تيماء
الت اانت أحد أهم نقاط تبادل التجارة قديما محمد بن عائ الاي ى)18 – 7: 2012 ،
 ،ولل من خالل التنقيبات األثرية الحديثة الت تمت ف أماكن متفرقة من غر
الجزيرة ووستها وشمالها الار  ،تعل بعد نحو  90كم شمال غر تيماء وف منتقة
الزيدانية ،تم الكشع عن نقوة مصرية قديمة تمث اسم وألقا املل رمسي الثالث
الاي حكم خالل الفترة من  1156 : 1187قب امليالد راج تعلي رقم { )5شا .}6
وه املرة األو من خالل اآلثار املكتشفة نجد مث هاا التاريخ البعيد لعم العالقات
بين وس الجزيرة العربية ومصر ،مما يدح الرأي القائ بأن التأثير الفكري
والعقائدي املتبادل م مناق الجزيرة العربية تم ف تاريخ حديث نوعا ما يرجع البع
نحو القرن الثالث قب امليالد وما تالل ،األمر الاي تشير ثانية أن تل املنتقة لم
تكن بمعزل عن الوس الحضاري املحي بها؛ تقد اانت منا نهاية األلع الثان وقوال
األلع األول قب امليالد تمث قلل شبكة االتصاالت م ا من العراق وبالد الشام
ومصر.
تعد سيناء أهم نقاط االرتااز األساسية الت تتحرك منها بعثات التجارة املصرية
مناق شمال غر الجزيرة وتيماء (
القديمة ف اتجال شمال شرق مصر ومنها
 ) Sperveslage and Eichman, 2012: 375f .؛ وهاا ما أشارت لي أيضا البحوث
21

مجلة عصــور

العدد  (1خاص )

المجلد 20

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Dépôt légal 464 - 2002

اآلثارية وما تم العثور علي من نقوة مماثلة للمل رمسي الثالث بنف الشا الاى
عثر علي ف تيماء ف عدد من املناق بمصر عند وادى أبو جادا بسيناء عند مركز قريل
من امليال ليستخدم كنقتة تجم و ست راحة للقوات املساترة عل هاا الدر  ،ثم بعد
لل وجدنا نقوشا مشابهة جنو النقل وشمال يالت ف تلستين املحتلة ،وتق
بالقر من املاء لتشا أحد درو القوات التجارية التى ربما أعاد تعميرها املل
رمسي الثالث بتول الحدود الشمالية الشرقية ملصر لتاون قريقا بريا يمر بقلل
جنو تلستين ومنها غر الجزيرة العربية حيث وجدت نقوة
سيناء ثم يتج
تيماء املماثلة .)C. Somaglino and P.C.Tallet, 2013:513, fig.5
وتجدر اإلشارة أن قرق التجارة املشار ليها الت تخرج غالبا من مناق شرق
الدلتا أو من منع ،نفسها اانت تمر بمنتقة السوي ؛ حيث أقام بها املل رمسي
الثان تحصينات كشفت عنها هيئة اآلثار املصرية ف نحو ستينيات القرن املاض ى والتى
لعبت دورا هاما تيما يخص ا الحمالت البرية والبحرية التى مرت بهاا التري  ،وغالبا
ه نف املنتقة التى تمت اإلشارة ليها ف بردية يهاري ي عل نها نقتة اإلنتالق
باملراكل بالد بونت ( )C. Somaglino and P.C.Tallet 2013: 515؛ أى أن
نقوة أسماء املل رمسي الثالث ف تيماء ومايقابها عل الجانل اآلخر سواء عند
جنو النقل أو وادى أبو جادا بسيناء ما ه ال عالمات بارزة لتحديد هاا الدر
كتري محدد للقوات والبعثات التجارية الجارية بين املنتقتين ،مما يدعم وجهة النظر
املااورة بأن التجارة ودروبها اانت أحد أهم عوام نشر الثقاتات املختلفة بين قرف
املنتقة وف األغلل من تترة بعيدة زمنيا ربما ف نحو القرن الحادى عشر والقرن العاشر
قب امليالد ولي منا القرن الثالث قب امليالد كما اان شائعا من قب .
 - 3- 4تجارة البخور والعطور وما ترتب عليها من تأثيرات دينية واجتماعية:
تشير أهمية تجارة البخور والعتور ملصر القديمة م ما تعر عن تمس
املصري القديم بشروط وواجبات الخدمة ف املعبد املصري القديم أن نجد من بين
كهنة معبد العافمة املصرية شخص من معين ف جو اليمن تس ى ي زيد لي ول
أكثر من نقش سيتم االستدال ل ب ) ،تاجر يقوم بتصدير املر والقليمة املعابد
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َ
املصرية ،ع َين ف أخريات أيام ي ااهن وعلي راج تعلي رقم  )6أو ااهنا متهرا ف
املعبد املصري ألبي أوزير  -حا ) راج تعلي رقم  ،)7وحينما واتت املنية تم
َ
َ
تحنيت وتقا للتقاليد املصرية ،ودتن بمصر ف تابوت ت درك علي نقشا معينيا لكر تي
وظيفت ف املعبد ،ولل ف نحو عام  263ق .م .تقريبا خالل عهد املل البتل
بتليموس الثان سعيد بن تايز براهيم السعيد  132 :2003نقش رقم M338
= ،)RES 4327باإلضاتة شخص خر من جنو الجزيرة يدع " وائ بن عم ل"
اان ضمن منسو أحد معابد يحورسي ف مصر .وه شارة مهمة ملاانة ه الء
األشخا وتمكنهم من االنخراط ف م سسة دينية شديدة التحف تيما يخص
ققوسها وممارسااها الدينية.
حملت مسلة معبد يرفاتمي بقرناو عافمة مملكة معين ،أسماء تجار معينيين
سجلوا عقود زواجهم من نساء مصريات سعيد بن تايز براهيم السعيد- 52 :2003 ،
 53نقش رقم  ،)M392C/ 39 : 41( 11تعك هال النصو مدى االرتباط بين ساان
الجزيرة العربية ومصر ،وتوثي وتدعيم العالقات التجارية بينهما بالزواج الاي يمث
قمة االندماج املجتمع مما تعن أن هناك تأثي رات متبادلة عل املستوى الشع لألتراد
ف املنتقتين .ولم تكن هال ه الزيجات الوحيدة حيث عدثر عل عدد خر من جنسيات
مختلفة سعيد بن تايز براهيم السعيد.)72 – 53 : 200 2 ،
 - 1- 5أسماء األعالم وداللتها االجتماعية والعقائدية:
عكست أسماء األعالم فورة أخرى من جوانل التأثي رات املتبادلة نتيجة اختالط
تل الشعو وتفهمهم لبع جوانل الفكر والعقائد ،األمر الاى ترك ظالل ف بع
األسماء الت ركبت م أسماء األربا واملعبودات املصرية؛ مما تعنى أنها اانت معبودات
محببة لدى أولياء أمور حامل تل األسماء ،وقد برزت مسميات مث  :عبد أس ،أمة
أس ،عبد أث ،تيم أث ،ابن أث) أي عبد وأمة وابن املعبودة يزي ) .وهال األسماء ،و ن
لم تكن شائعة ف أسماء أعالم ساان شب الجزيرة ،ال أنها م شر قناعة أصحابها
وتأثر بانهم بالفكر املصري القديم بشا أو خر سعيد بن تايز براهيم السعيد،
.)131 – 127 : 2003
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ومن جهة أخرى تإن النقوة الت تعك تأثر املصريين بعبادات أو عقائد العر
حداثة الكشع األثري ف الجزيرة العربية ،و ن
حد كبير ،وقد يرج لل
ضنينة
ٍ
أمكن االستدالل عل وجودها من بع النقوة .تعل سبي املثال تم العثور ف منتقة
ت امل خوقة عل نقش رام ياكر أن يحرب بن تسريي قدم ناء املعبودة الالت
سعيد بن تايز براهيم السعيد ،)134 : 2003 ،راج تعلي رقم  .)8واالسم حرب
بن تسري هو تحريع لالسم املصري يحور بي ابن باسري؛ بدمج اسمان يدالن عل
معنى الصقر وهو اسم حور ،واسم بي ويعن الص قر حورس بن باسر) ،وهو األمر
الاي يرجح الهوية املصرية ملقدم القربان .ولعلنا نشير ترضية جديرة باملالحظة،
تقد عد بع الباحثين أن املعبود حور أو حورس  -حسل النت اليونان ل  -الاي
القت عبادت قبوال كبي را ف مصر منا األسرة الثامنة عشرة ،معبود غريل عل مصر،
وهو لو أف سام عل األرجح من بالد الشام أو الجزيرة العربية ،وي كد أحمد تخري
عروبة هاا املعبود أحمد تخرى ،)135 :1963 ،وياهل خشيم أبعد من لل تيعد
أرض الجزيرة العربية املنب األفل ملجموعة كبيرة من املعبودات القديمة ،حتى سميت
بأرض األربا وموقن اآللهة عل ته ى خشيم ،)281- 280 :1990 ،كما أن تحويرات
االسم ف النصو املصرية حور -حورونا  -حورون ،ربما تشير مناق بعينها اوادي
حوران ف صحراء شرق سوريا ،وه امتداد ل حراء شب الجزيرة العربية الشمالية،
وحوران ف نجد سليم حسن ) 144 :1999 ،وقد اان الشعار املشهور لهاا املعبود
الصقر تحديدا النول املعرو بالحر أحمد تخرى ) 131 : 1963 ،املتمي بقيمت
الرتيعة بين التيور .ولعلنا نشير لقل يتل عل الرج العظيم وهو قير حوران)
باملوروث الشع لساان شب الجزيرة العربية  ،ته يمكن أن ياون ثمة ارتباط بين ما
تعني هاا املعبود و شارات وأوفات  ،الحر ،البعيد ،العا ؟ عل ته ى خشيم:1990 ،
 ، )375وبين هاا الوفع املتداول ف عامية اليوم؟ ن صحت هال اإلشارات تنحن أمام
تأثير عقائدي هائ عل مصر منا بداية عصر األسرات واحتف بماانت قوال العصور
القديمة عبدالحليم نور الدين..)6 :2010 ،
خاتمة:
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ادان للعوام د الجاراتيدة والبيئيددة أثددر ال ينكدر ف د تميد ا د مددن منتقدة شددب الجزيددرة
العربيددة ومص ددر؛ وانعكسددت العوام د البيئي ددة عل د شخص ددية الس دداان الت د بات ددت متفتح ددة
ومتقبلدة لآلخددر .وقدد اانددت تجددارة البخدور والعتددور ه د أكثدر داعددم ف د عمليدة رب د شددعو
املنتقتددين .ولع د م ددن بددين أ ح دددث اإلكتش دداتات التددى ت ددرجح عم د التددأثي رات املتبادل ددة الت ددى
تعود لنهاية القرن الحادى عشر وبداية القدرن العاشدر هدو اكتشدا التريد البدرى البحدرى
الدراب بدين أجدزاء الجزيدرة العربيددة ومصدر وشدواهد ت كدد وجددودل مندا عهدد امللد رمسددي
الثدان ثدم العثددور علد ثددار وأسدماء املل د رمسدي الثالدث ف د نقداط محددددة بتدول التري د
كأماكن ألست راحات القوات وحتى ال تض ف ال حراء.
كمددا أظه ددرت اآلث ددار املكتش ددفة أن عوام د الت ددأثير والتددأثر ترج د ف د من دداق م ددن ش ددب
الجزيرة تتدرة مبكدرة ربمدا مندا األلدع السداب قبد املديالد وحتدى األلدع األول قبد املديالد.
وظهددرت ثددار ت كددد التددأثي رات االجتماعيددة ،والفني ددة ،والعقائديددة ف د معظددم أج دزاء الجزي ددرة
العربية؛ م وجود شواهد ت يد تأثير شب الجزيدرة العربيدة علد بعد املعتقددات الفكريدة
فد مصدر لدي تق د فد منداق حددوا ال دحراء الشدرقية ،بد تعددداها د قلدل العافددمة،
وأجزاء من الدلتا؛ واكتشدا شدارات مهمدة يبددو مدن خاللهدا تأفدي األفد العر د لدبع
املعبودات الرئيسية ف مصر عل رأسها يحورسي.
ن عظمددة الحض ددارة تق دداس بمق دددار تأثيره ددا وتأثره ددا بم ددا حوله ددا م ددن من دداق  ،بحي ددث
تص ددبح املنتق ددة أش ددب ببوتق ددة تف ددرز أتض د م ددا ل دددى تلد د الش ددعو نفع ددا ويمث د ض دداتة
لانس ددانية ،وه ددو م ددا حثن ددا ب عليد د ف د كتاب د  ،وأوض ددح أن لل د التفاعد د أح ددد مقوم ددات
الحياة البشرية تيقول سبحان وتعا ف محكم تن يل :
َ
َ
َ
َ َ
ََ
َيددا َأ َي َهددا َّ
الندداس َّنددا خلق َندداكم مددن لكد ٍدر َوأناددى َو َج َعل َندداكم شددعوبا َوق َبائ د َ ل َت َعددا َرتوا َّن أك د َر َمكم
َ َّ َ
َّ َّ َ َ ٌ َ
يم خب ٌير( الحجرات.)13:
اَّلل أت َقاكم ن اَّلل عل
عند
التعليقات والشروح:
 -1عن التقسيمات والتأثيرات اللاوية ف الجزيرة العربية راج  :عبد العزيز فالح  ،تاريخ شب
الجزيرة العربية ف عصورها القديمة ،القاهرة 40 : 30 ،)1992؛ كما أن قدد تدم تنداول أوجد
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التشداب اللادوي بدين أجددزاء الشدرق األدند القددديم فد الكثيدر مددن األبحداث والدراسدات اللاويددة
املتخصصة لع من أهمها :عل ته خشيم  )10- 5 :2005وبالتا لن يتعرض لها بحثنا.
 -2يراتوستيني  ) Eratosthenesعاة ف القرن الثالث قب امليالد ف اإلسكندرية ،هدو تلاد
وجاراف وم رخ وتيلسو ورياض ؛ اان من بين معتقدات أن األرض محدبدة وادان مدن أوائد
من وض قياسا ملحي الكرة األرضية ،ورسم خريتة للعالم املعرو ف زمن ؛ اارل سداجان
.)27- 25 ،1993
 -3املالحد أن هددال التقسديمة الجاراتيددة وتسدميتها مخالفددة ملددا تعدار علي د تيمدا بعددد حيددث
اعدتدبرت منتقة اليمن ف الركن الجنو الار لشب الجزيرة العربية ه العر السعيدة ،أو
اليمن السعيد لانال بمصادر امليال؛ عدن املسدميات والتقسديمات الجاراتيدة للجزيدرة العربيدة،
وما ورد ف املصادر املختلفة ؛والتفافي الجاراتية راج تفصيال :عالء عبد املحسن شاهين
) 20- 11 ،1997؛ مهدي عل زيون .)329- 299 :2012
 -4اان أحمد تخري من أوائ العلماء الاين أشاروا حتمية وجود عالقات وتأثيرات مختلفة
بين مصر وجيرانها ومنها الجزيرة العربية ،راج  :أحمد تخري )140: 131 ،18- 17 . : 1963؛ كما
أن منا تترة ستينيات القرن املاض اهتمت عدد من البعثات األجنبية بعم حفائر ف اململكة
العربية السعودية بالتعاون م دارة اآلثار واملتاحع التابعة لوزارة املعار نااك ،لعلنا ناكر
منها حفائر بعثة جامعة تورنتو الكندية؛ وجامعة كنتاا األمريكية ف عدام  ،1962التد قامدت
بعمد م ددح شددام ملدا يقددر مددن  2700كددم مدن شددمال غددر اململكدة ،ومازالددت هددال األعمددال
مستمرة باالشتراك م بعثات أجنبية و ع الجامعات باململكة .عن تاريخ االهتمام بالبعثدات
والكشو األثرية بالجزيرة العربيدة راجد  :عبدد العزيدز فدالح  ،)23- 15 : 1992وأنظدر أيضدا:
عالء الدين عبد املحسن شاهين) 262 – 259 :1997؛ وعن تاريخ الكشو األثرية والبعثات
الت عملت ف الجزيرة العربية بصدفة عامدة حتدى ثمانينيدات القدرن املاضد راجد تفصديال :عبدد
العزيز فالح ،)19- 5 :1981باإلضاتة ما تنشرل حولية أقالل من تقارير عن الحفائر األولية
التد تدتم ف د اململكدة م د بيدان بدأهم النتددائج األوليدة الت د توفدلت ليهدا بعثددات الحفدائر العاملددة،
ولعلنا ناكر عل سبي املثال العدد رقدم  26لعدام  2018م ،والداي تسدرد ويحلد ويد رخ ألهدم
اآلثار الت عثرت عليها البعثة السعودية األملانيدة فد منتقدة تيمداء خدالل موسدم عدام  2009م؛
وغيرها من البعثات املشتركة ف أماكن مختلفة ،سنعرض بعضها ف بحثنا.
26

مجلة عصــور

العدد  (1خاص )

المجلد 20

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Dépôt légal 464 - 2002

 -5املل رمسي الثالث :هو خر أقوى الشخصيات امللكية املحاربة ف تاريخ مصر القديمة؛
تعود األسرة العشرين وقد أخا عل عاتق فد جمات شعو البحدر عدن مصدر وسدوريا
الكبرى ،وسع لفتح الترق البرية وتأمينها للتجارة م ا دول الجوار حكم من الفترة من 1187
Schneider, Thomas,
 1156 :قب امليالد ،راج تفصيال:
T. 1996: 362-7.

 -6الااهن املتهر أو اداهن الوعدل :هد حددى درجدات الخدمدة فد املعبدد املصدري ومدن اسدم
الاي تعن الااهن املتهر تإن يختص با شئون النظاتة ف املعبد ،جاندل حمد األدوات
واملباخر ،ومواد الزينة والبخور ومساعدة باق درجات الكهنوت فد أداء وظدائفهم ،عدن اد مدا
يختص بوظيفة ودور ورتل الكهنة ف املعبد املصدري راجد Denise M.Doxen, 2001:68– :
73.
 -7أبي أوزير حا )  :هو ف الفكر الدين املصري معبود مركل من دمج كيانين لهيين معا
ظهر م العصر املتأخر وهو ما سب اإلشارة لي ف هيئة الثور أو العج أبي  ،راج : 7 .
 9؛ {شا . }2-3
 -8الالت ه من معبودات العر الكبرى عبدت ف شب الجزيرة العربية وانتقلت عباداها د
مواق مهمة من الشرق ،انظر ملزيد مدن التفافدي عدن أمداكن انتشدار عباداهدا وخصائصدها:
واث سماعي الصال .)105 : 1981 ،
 -الصور والخرائط:

(شكل)1

األقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة العربية كما تصورها إيراتوستين
ُ
نقال عن (:محمد الفتحي بكير محمد : 1999شكل)63
{ شكل }2
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ثور من جنوب الجزيرة العربية من البرونز معروض بمتحف اللوفر تحت رقم AO31570
نقال عن اللوفر أونالين يوليو https://www.louvre.fr/en/oeuvre- 2020
notices/statuette-standing-bull

{شكل 3أ -ب }

أ
لوحتان نذريتان من اليمن تمثالن رأس الثور ،ويميزه وجود جزء من شعره على هيئة مثلث مميز
الشكل

ً
نقال عن(Lombardi, Alessandra, in: EVO. XXXI, (2008), Figs.28;40) :

{شكل  4أ -ب }

أ
مبخرة مكعبة الشكل عليها جديان ويعلوها الهالل يتوسطه قرص مستدير
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شا  4أ نقال عن ) A.Fakary, 1952:26,fig.77 ) :

شا  4نقال عن  :عبدالرحمن األنصاري ) 301 :2010 ،

(شكل ) 5

نحت األسد الشبيه بأبي الهول عند مدخل مقابر املعينيين بدادان ( .من تصوير الباحثة)

{شكل .}6

خراطيش امللك رمسيس الثالث في موقع الزيدانية بالقرب من تيماء

(من تصوير الباحث محمد النجم مدير آثار تيماء)

قائمة املصادر واملراجع
 )1أبو الحسن ،حسين بن عل  .)2010 ،مملكدة لحيدان فد قدرق التجدارة القديمدة ،روائد ثدار
اململكة العربية السدعودية ،الهيئدة العامدة للسدياحة واآلثدار ،الريداض ،متحدع اللدوتر ،بداري ،
.274- 261 . .
)2األنصداري،عبدالرحمن .)2010 ،قريدة الفداو فد قددرق التجدارة القديمدة ،روائد ثدار اململكددة
العربيد ددة الس د ددعودية ،الهيئ د ددة العام د ددة للس د ددياحة واآلث د ددار ،الري د دداض ،متح د ددع الل د ددوتر ،ب د دداري ،
352- 301. .
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)3الاي  ،محمد بن عائ  .)2012 ،التواف الحضاري من خالل نقش أثري للمل رمسي
الثالددث املكتشددع بواحددة تيمدداء ف د شددمال غ ر د اململكددة العربيددة السددعودية ،أدومدداتو ،مركددز
عبدالرحمن السديري الثقاف  ،العدد .18 : 7. . ،26
)4ال دداي ى ،محم ددد ب ددن عائد د  .)2017 ،ال دددالالت الحض ددارية والتاريخي ددة لجع ددالين الجع ددارين)
مكتشفة ف الجزيرة العربية ،االتحاد العام لآلثاريين العر  ،القاهرة
)5السعيد ،سعيد بن تايز بدراهيم .)2002 ،زوجدات املعينيدين األجنبيدات فد ضدوء نصدو
جديدة ،أدوماتو ،مركز عبدالرحمن السديري الثقاف  ،العدد .72 : 53 . . ،5
 )6السعيد ،سعيد بن تايز براهيم.)2003 ،العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر
ف ضوء النقوة العربية القديمة ،مكتبة املل تهد الوقنية ،الرياض.
 )7السيد،رمضددان .) 2003 ،ترعددون وألقددا املل د فد د مصددر القديم دة ،مجلددة الي ددة اآلدا ،
جامعة ملنيا العدد  ،1يناير .114 :106 ،
 )8الصددال  ،واث د سددماعي  .) 1981 ،عبددادة ال ددالت العربيددة وانتشددارها ف د ضددوء الش ددواهد
األثرية ،مجلة دا  ،جامعة باداد ،باداد.108- 97. . ،
 )9الصياد ،عماد أحمدد .)2019 ،الددالالت الرمزيدة والحضدارية لتماثيد األمومدة فد الجزيدرة
العربية ف عصورها القديمة ،الدارة ،مجلد  ،45العدد  ،5الرياض.152- 92. . ،
 )10الندوا  ،رويدددة تيص د موسد ى ،األسددد ف د الفكدر العراق د القددديم التدأثير والتددأثر) دراسددة
تاريخية تحليلية ،مجلة الية اآلدا  ،جامعة باداد ،باداد ،العدد .293- 242. . ،98
 )11باخشوين ،تاقمة .)2002 ،الحياة الدينية ف ممال معين وقتبان وحضرموت ،مكتبة
املل تهد الوقنية ،الرياض.
 )12براات،أبو العيون .)1988 ،الفن اليمن القديم ،مجلة اإلالي  ،وزارة اإلعالم والثقاتة،
فنعاء ،العدد ،1السنة السادسة .
 )13حسن ،سليم .)1999 ،أبو الهول تاريخ فد ضدوء االكتشداتات الحديثدة ،ترجمدة سدالم،
جمال الدين ،مكتبة األسرة ،القاهرة.
 )14حندوسة ،تحفة .)1967 ،الخدمة اليومية ف املعبد املصري القديم ف الدولدة الحديثدة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الية اآلثار ،جامعة القاهرة ،مصر.
 )15خشيم ،عل ته  ,) 1990 ،لهة مصر العربية ،التبعدة ،1املجلدد  ،1الددار الجماهيريدة
للنشر والتوزي واإلعالن ،مصرات .
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 )16خشيم ،عل ته  .2005 ،الوحدة والتنول ف اللججات العروبية القديمة ،ف بحوث ندوة
.10 : 5 .
الوحدة والتنول ف اللججات العروبية القديمة ،ط ،1القاهرة،
 )17زبدون ،مهددي عل د  .)2012 ،البيئدة الجاراتيدة لددبالد العدر وأثرهدا ف د تادوين الشخصددية
العربية ،ف مجلة التراث العل العر  ،العدد .329: 299 . . ،2
 )18سدداجان ،ا ددارل .)1993 ،الا ددون :ع ددالم املعرت ددة ،العدددد  ،178ترجم ددة ن ددات أي ددو ل ددب ،
املجل الوقن للثقاتة والفنون ،الاويت.
 )19سيد ،عبد املنعم عبد الحليم .) 1982 ،البخور عصل تجارة البحدر األحمدر فد العصدور
القديمة ،املجلد الثان  ،مجلة الية اآلدا والعلوم اإلنسانية ،جامعة املل عبد العزيز ،جدة،
اململكة العربية السعودية.174 :141 . . ،
 )20سيد ،عبد املنعم عبد الحليم .)1994 ،حول العالقات بين مصر وجنو الجزيرة العربية
ف العصر الفرعون  ،مجلة امل رخ العر  ،العدد  ،2القاهرة. 71 : 62. . ،
 )21شاهين ،عالء عبد املحسن  .)1997 ،تاريخ الخليج والجزيرة العربية القديم ،الاويت.
 )22فالح ،عبد العزيز .)1981 ،الرحالت والكشو األثرية للعصر الحديث ف شب الجزيرة
العربيدة ،مجلدة دراسدات الخلديج العر د والجزيدرة العربيدة العددد  ،4جامعدة الاويدت ،الاويدت،
.91- 5 . .
 )23فالح ،عبد العزيز  .)1983 ،الشرق األدن القديم ،ج ،1مصر والعراق ،ط ،3القاهرة.
 )24فالح ،عبد العزيز .)1992 ،تاريخ شب الجزيرة العربية ف عصورها القديمة ،القاهرة
 )25عبد العال ،عائشة محمود  .)2015 ،بع جوانل من تأثير الحضارة املصرية القديمدة
عل بن سرائي  ،ف MIFAO 164 , 465:476. :
 )26عبد العليم ،مصتف كمال .1983 ،تجارة الجزيرة العربية م مصر ف املواد العترية ف
العصرين اليونان والرومان  ،ف  :كتا دراسات تاريخ الجزيرة العربية ،الكتا الثان .
عبد الوها  ،لتف  .)1990 ،العر ف العصور القديمة ،القاهرة.
 )27عمددار ،حسددن والدداي  ،محمددد بددن عائ د  .)2017 ،الدددالالت الحضددارية لهيئددة األسددد فد د
الفنون الدادانية ،أدوماتو ،مركز عبدالرحمن السديري الثقاف  ،الرياض ،العدد. . ، 35
.88 - 75
 )28تخري ،أحمد .)1963 ،دراسات ف تاريخ الشرق القدديم مصدر والعدراق وسدوريا والديمن
و يران ،مختارات من الوثائ التاريخية ،ط ،2القاهرة.
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 ترجمة تاقمة عبد ب،الفرعون وأسرار السلتة.)2007 ،  ن، ماري أنج وتورجو،) بونيم29
. القاهرة،1183  العدد، املركز القوم للترجمة،  ومراجعة وتقديم محمود ماهر ق،محمود
 الصالت التاريخية بين شب الجزيرة العربية ومناق.)2011 ، مهيو غالل أحمد،) اليل30
 العدد،  دمش،  مجلة جامعة دمش،الهالل الخصيل ومصر خالل األلع األول قب امليالد
.364: 331. . ،27
 دار، الجاراتيا التاريخية دراسة أفولية تتبيقيدة.)1999 ،  محمد الفت بكير،) محمد31
. اإلسكندرية،املعرتة الجامعية
. القاهرة،2  التبعة، الديانة املصرية القديمة,) 2010 ، عبدالحليم،) نور الدين32
 تن النحت فد الجزيدرة العربيدة مندا مدا قبد اإلسدالم.) 2009 ،  هالة سليمان عل،) داوود33
. القاهرة، جامعة حلوان، رسالة دكتورال غير منشورة.وحتى القرن الثالث قب امليالد
34)CASKEL, W., (1954). Lihyan und Lihyanisch , Sprache und
Kultur eines früharabischen Königreiches, in: Arbeitsgemeinschaft
35)für Doxen, Denise M, (2001) “Priesthood”, in: The Oxford
encyclopedia of ancient Egypt. Vol.3, New York, pp.68–73.
36) Fakhry, A, (1952).An Archaeological journey to Yemen, vol. I,
Cairo Forschung des lands Nordrhein-Westfalen Geisteswissen
Schaftn, Hefte 4.
37) Hart, G., (2005). The Routledge Dictionary of Egyptian Gods
and Goddess, London.
38)Helck, Hans Wolfagen, (1986). “Stiergott”, LÄ.VI, pp.14:16.
39)Lombardi, A,. (2008). Notedistoria dell`Arte Sudarabica III le
Stele Funerarie a protome Taurina, EVO. XXXI,165:191.
40)Otto, E., (1975). “Buchis”, LÄ. I. 874:875.
41)Saleh, A., (1970). “Some monuments of North Western Arabia
In ancient Egyptian Style”, in: BFA. 28.
42) Saleh, M and Sourouzian H., (1987). “The Official Catalogue
of the Egyptian Museum Cairo”, Cairo.
43)Schneider, T., (1996).
“Lexikon der Pharaonen”, dtv.,
Germany.
44) Somaglino, C, and Tallet, P, (2013). A road the Arabian
Peninsula in the reign of Ramesses III ″, in: Desert Road
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Archaeology, Africa Praehistorica, 27, Henrich Barth-Institut,
Koln, pp. 511-518, figs. 1-5.
45) Sperveslage, G. and Eichmann, R., (2012). “Egyptian cultural
impact on north-west Arabia in the second and first millennia BC”,
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, vol.42,( Papers
from the forty-fifth meeting of the Seminar for Arabian Studies,
held at the British Museum, London, 28 to 30 July , pp.371-383.
46) Vercotter, J., (1975). “Apis” , LÄ. I,pp, 338:50.
2020 ) موقع متحف اللوفر أونالين في يوليو47
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/statuette-standing-bull
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