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 التواصل الحضاري بين شمال غرب الجزيرة العربيةالتزامن و
 ومصر القديمة 

محمد بن عائل الذيبي. د

 

 لمحة جغرافية وتاريخية
حيث موقعها الجغرافي فهيي  فمن منطقة جغرافية شاسعة، تمثل شبه الجزيرة العربية 

 تقعحيث .  تقع في جنوب غرب قارة آسيا، عند نقطة تالقي قارة آسيا مع قارة أفريقيا
بين بادية الشام شمااًل، والخليج العربي شرقًا، والمحيط الهنيد    شبه الجزيرة العربية

و جنوبًا، والبحر األحمر غربًا، وبذلك فهي تشرف على مسطحات مائية أوبحر العرب 
إضافة إلى موقعها االستراتيجي وسط العالم القديم من . تحيط بها المياه من ثالث جهات

حيث موقعها الجغرافي والمناطق المناخية والنباتية، حيث يقع إليى شيرقها القلييم    
الموسمي الغني بإنتاجه الزراعي، كما يقع إلى غربها وشمالها إقليم البحير األبيي    

خاص من النتاج الزراعي يختلف عن النتياج لققلييم    المتوسط الذ  يتصف بنتاج
 -الموسمي، إضافة إلى إنتاجها من مواد عطرية وأعشاب طبية وتوابل وسلع مختلفة 

تقع الجزيرة العربية على أقصر طريق تجار  يربط بين أغنى أقاليم  -وبعبارة أخرى
، األمر الذ  يؤد  إلى التبادل العالم القديم التي تختلف وتتفاوت في إنتاجها تفاوتًا كبيرًا

ومن جهة أخرى، يشتهر سيكان الجزييرة العربيية بيامتالكهم لوسييلة      . التجار 
المواصالت الهامة وهي الجمل، إلى جانب معرفتهم بالدروب والممرات داخل الجزيرة 
العربية، إضافة إلى ما يتمتعون به من معايشتهم لبيئة الجزيرة العربية التي أكسيبتهم  

ة في علم الفلك، ومعرفة االتجاهات من خالل معرفتهم للنجوم السماوية، والسيير  مهار
 (.1: خارطة) .لياًل لى ُهداهاع

فالمالحظ على العالم القديم، تكامل األطراف لنشاء تبادل تجار  بين القليم الموسمي، 
شيرقها،  وبالد الشام، وبالد الرافدين من ناحية ، وبين جنوب غرب الجزيرة العربية و
وبناء على . وشمالها، وبالد مصر وبالد شرق البحر األبي  المتوسط من ناحية أخرى

ذلك، وجدت مناطق النتاج المختلفة، وأسواق االستهالك وسكان الجزييرة العربيية   
فيما بينهم وسطاء في النقيل البير  والتبيادل    ( البل)ووسيلتهم في السفر والترحال 

والدروب لتسلكها التجارة عبر الجزيرة العربية، وأصبح  وبذلك نشأت الطرق. التجار 
جنوب غرب الجزيرة العربية مركز إشعاع وتواصل تخرج منه القوافل التجارية إليى  
شمال الجزيرة العربية حتى تصل إلى مواطن الحضارة المجاورة سيواء فيي بيالد    

كذلك حول خليج ، والرافدين وبالد الشام حتى الساحل الشرقي للبحر األبي  المتوسط
 (.2: خارطة) .مصر العقبة إلى بالد

 
 

                                                 
 جامعة الملك سعود -كلية السياحة واآلثار -قسم اآلثار أستاذ مشارك 



 41العربيدراسات في آثار الوطن 

 362 

أدت الطرق التجارية دورًا بارزًا في حضارة الجزيرة العربية خالل الفترات التاريخية 
المختلفة حيث كانت الطرق إحدى األسباب والعوامل التي ساعدت على نشيأة الميدن   

لبًا لمعرفة الطرق التجارية كما يمكن االهتداء غا. والممالك العربية في الجزيرة العربية
القديمة بمعالم ثابتة؛ أهمها وجود مدن على تلك الطرق ذات ارتباط تاريخي وسياسيي  
في منطقة من المناطق، والجانب اآلخر وجود النقوش والكتابات على تليك الطيرق   
والتي تلقي الضوء على السمات الحضارية، التي تبرز الجوانب السياسية واالجتماعية 

 (.3: خارطة) . وية والثقافية والصالت الحضارية بين المجتمعات القديمةواللغ
في يقع على وجه التقريب الجغرافي  أن موقع شمال غرب الجزيرة العربية والمالحظ

بيين  الحضارات المجياورة؛  بين الموصلة  منتصف الطرق التجارية القديمة الحيوية
من ناحية  بالد النيل وبالد الرافدينو شامبالد المن ناحية، وبين  جنوب الجزيرة العربية

 . أخرى
 السالمفي الفترات والعصور التي سبقت ظهور  شمال غرب الجزيرة العربيةشهدت و

لنشاطات إنسانية ، وكانت مسرحًا في الجزيرة العربية أدوارًا حضارية وثقافية متعاقبة
، ظهرت وازدهرت فيهالعديد من الممالك والحضارات العربية القديمة التي متحضرة ل

موقعهيا الجغرافيي   الفريد من نوعه األمر الذ  ساعدها على تبوء الدور الحضار  
وبالد  بالد النيل بالد الشاملوقوعها في مثلث يمكن وصفه بالذهبي بين حو  المتميز 

 1.القديم األدنىالشرق  في الكبرى حضاراتالالتي احتضنت  المناطقوهي الرافدين، 
العوامل الميؤثرة   أهمتعتبر من  ألنها ةكبير أهميةضاريس الجغرافية لها الموقع والتف

ه الحضيار  والفكير    ورقي ي  على حياة النسان وعلى نشاطه وتطورهبالغًا  تأثيرًا
العواميل الجغرافيية    علىبالضافة إلى تأثيرها ، عبر التاريخ  والثقافي واالقتصاد 

فيي   هاة التربة والثروات الطبيعية وغيربصومثل المناخ والموارد المائية وخ األخرى
فيي اتجياه   اليتحكم   وأيضا ،شمال غرب الجزيرة العربية إليتوجه الطرق التجارية 

 . مساراتها
الحضيارات   إلى ميواطن الطرق الموصلة  ر بشمال غرب الجزيرة العربيةكانت تمو

 أساسيياً دورًا  لعبتوالدولية، القديمة، فقد كانت تمثل المعبر الرئيس للطرق التجارية 
التجارة القديمة التي كانت الجزيرة العربية تمثل الرابط الفعلي بين المراكيز   في شبكة

تربط جنوب وجنوب شرق الجزيرة والقديم،  األدنىالحضارية المجاورة لها في الشرق 
محطات ومراكز  أسهمتحيث  .هرين وبالد الشام وبالد النيلالعربية بحضارة بالد الن

ة، األمر الذ  يتحكمها في القوافل التجار إلى أدىمما ي تنمية الطرق البرية التجارة ف

                                                 
آثار المملكة العربيية السيعودية   سلسلة : ر منطقة تبوكمحمد حمد سمير التيمائي وآخرون، آثا - 1
برنامج حصر " ؛ جارث بودن وآخرون،67-67، ص(هي1223اآلثار والمتاحف،  وكالة: الريا )

 .33، ص (م2001/هي1222)، 2ع  ، أطالل،"المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة
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أدى إلى أن تتعر  إلى غارات وغزوات الشعوب المجاورة في الفترات التاريخيية  
 2.المختلفة

 :البريةة يتجارالطرق ال
 واحتيي في الجزيرة العربية، وتعيد  كان للطرق التجارية دورًا بارزًا في نشأة المدن 

ا الجغرافي  شمال غيرب  مفمن خالل موقعهة، يالمدن الرئيسمن ( دادان)والعال يماء ت
القديمية،   طرق القوافل التجاريية  جعلها تلعب دورًا حيويًا في شبكة الجزيرة العربية

العربيية  وتمثل مركز الشبكة المترابطة التي تربط بين جنوب وجنوب شرق الجزيرة 
 (.2: خارطة)  .وبالد الشامافدين وبالد النيل في بالد الربالحضارات المجاورة 

 :، كاآلتيفي الجزيرة العربية القوافل التجارية البرية القديمةطرق 
يبدأ من عدن وقنا في بالد اليمن في جنوب الجزيرة العربيية،  : الطريقق اوول .1

ف ئفالطا( بيشه حاليًا)ومنها إلى جرش ثم إلى تباله مرورًا بمأرب ثم يتجه نحو نجران 
الطرييق   ، ثيم يتفيرع  (الحجر) ومدائن صالح ( انداد) ثم مكة ويثرب وخيبر والعال

 اآلخرالفرع  أمابالد الرافدين،  إلىواحة تيماء ومنها يتجه  إلىيتجه فرع منه فرعين؛ 
بالد الشام وبالد  إلىمتجهًا ر  فلسطين في أالبتراء وغزة  إلىفيستمر باتجاه الشمال 

 .النيل
يبدأ من مدينة مأرب عاصمة مملكة سبأ ويتجه نحو نجران، ثم  :الطريق الثاني .2

التيي  " الفياو " في واد  الدواسر، ويمر بقرية ذات كهيل  يتجه نحو الشمال الشرقي 
تشرف على الحافة الشمالية الغربية للربع الخالي، والتي تمثل النقطة التي يتقاطع فيها 

الج ثم اليمامة، إلى واحية  حو األفواد  الدواسر مع سلسلة جبال طويق، ومنها يتجه ن
جرهيا عليى    إلىواحة الهفوف ومنها  إلىنوب غرب الهفوف، ثم بعد ذلك يبرين ج

 .ساحل الخليج العربي
شمال ار  اليمامة  إلىتجاه الهفوف، ثم يتجه يبدأ من جرها با: الطريق الثالث .3

 إليى يتجه غربًا الشمال الغربي موازيًا لسلسلة جبال طويق، ثم  إلىفي نجد، ثم يتجه 
 .البتراء باتجاه بالد الشام إلىتيماء، متجهًا  إلىحائل ثم  إلىالقصيم، ومنها  إقليم
يبدأ الطريق من حضرموت بمحاذاة سياحل بحير العيرب    : الطريقق الرابق  .2

، حيث يبدأ من (حضرموت ومنطقة عمان) والمحيط الهند  والممالك العربية الجنوبية
ية الغرب مارًا بمحاذاة الحدود الشرقية لهضبة نجد، ثم يتجيه  الخليج متجهًا شمااًل بزاو

 .نحو بالد الشام أوالشمال في اتجاه بالد الرافدين،  إلىمنها 
 إقلييم  إلىيبدأ من منطقة حضرموت ومنطقة عمان متجهًا : الطريقق الخقام  .5

م وإما بالد الشا إلىاليمامة مرورًا عبر الطرف الشرقي من الربع الخالي صاعدًا شمااًل 
 3.، يلتقي بالطريق الشرقي وأيضا بفرع الطريق الغربيبالد الرافدين

                                                 
؛ بيودن، جيارث   67مرجع سابق، ص التيمائي، محمد حمد سمير وآخرون، آثار منطقة تبوك، - 2

 .33، مرجع سابق، ص "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"وآخرون، 
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وهكذا يتضح من شبكة الطرق التجارية المترابطة لطرق التجارة البرية في الجزييرة  
من هذه الطرق الخمسة،  ألربعةالعربية أن المنطقة الشمالية الغربية كانت تمثل الملتقى 

 .مما يدل على أهمية موقعها
 : شمال غرب الجزيرة العربية خالل اولفين الثالث والثاني قبل الميالد راتحضا

حضارتي قوم عاد وقوم ثمود، على الرغم في البائدة المتمثلة  حضارة األقوامازدهرت 
إال أن  من الجدل والخالف بين المؤرخين حول تحديد المكان الذ  عاش فيه قوم عاد

في شمال غرب الجزيرة العربية؛ وذلك اعتمادًا عددًا منهم يرون أن قوم عاد كانوا 
 5. مواقع تحمل اسم إرم ؛ ورم وجود إضافة إلى، 2حقافعلى كثرة األ

 :قوم عاد
جاء ذكر قوم عاد ونبيهم هود عليه السالم  في كثير من سور القرآن الكريم، إلى وقد 

اٍد أََخاُهْم ُهوًدا َوإِلَى عَ  : قال تعالى، " هود " جانب وجود سورة كاملة تسمى بسورة 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ إِْن أَْنُتْم إَِّله ُمْفَتُروَن 
َيا َقْوِم ََّل أَْسأَلُُكْم ( 05)َقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا َّللاه

                                                                                                                                 
) روائع آثار المملكة العربية السيعودية : طرق التجارة القديمةقوافل البخور، فرانسواز ديمانج،  - 3

دراسة لتجارة : اللبان والبخور ؛ نايقل قروم،125 -122، ص (2010المجموعة األوربية، : ايطاليا
 -النشر العلميي والمطيابع  : الريا ) عبدالكريم بن عبداهلل سحيم الغامد : البخور العربية، ترجمة
؛ التيمائي، 331 -367، 323 -307، 302 -265، ص (م2007/هي1227جامعة الملك سعود، 

األنصار  حمن الطيب عبدالر؛ 30، مرجع سابق، ص ، آثار منطقة تبوكوآخرون محمد حمد سمير
-12ص ،(م2002/ هي1223دار القوافل للنشر والتوزيع، : الريا )، تيماء ملتقى القوافلوآخرون

دار النهضية العربيية،   : بييروت )2لقديمة، ط ؛ لطفي عبدالوهاب يحيى، العرب في العصور ا13
ديمة في ؛ عبدالرحمن محمد الطيب األنصار، لمحات عن بع  المدن الق322 -307، ص (م1767

، دارة المليك عبيدالعزيز، الرييا ،    1شمال غرب الجزيرة العربيية، مجلية اليدارة، العيدد     
دار المعرفية  : السكندرية) 2محمد بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، ط؛ 36، ص 1375/1765

 ؛ هشام الصفد ، وآخرون، اليدليل األثير  والحضيار    120 -116 ص ،(هي1226الجامعية، 
، ص (م1733/ هيي  1203مكتب التربية العربي لدول الخلييج،  : الريا )ج العربيلمنطقة الخلي

القياهرة،  ) ؛ محمود طه أبو العال، جغرافية شبه جزيرة العرب، الجزء الثالث والرابيع 256 -257
محمود : ؛ اليزابيث مونرو، الجزيرة العربية بين البخور والبترول، ترجمة126 -122، ص (1762

 ؛ 23 -23، ص 1767رة، العدد األول، السنة الثانية، الريا ، محمود، مجلة الدا
S. A. Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, P. 142; A. Amer, The Ancient Trans-

Peninsular Routes of Arabia, Cairo, 1925, P. 126-140; E. Monroe, Arabia, From Incense to oil, 

Addarah, II, Riyadh, 1976,P.11.  
 .كثبان الرمال الحمراء: االحقاف هي - 2
، لمحات عن القبائل البائدة في الجزييرة العربيية، كليية    األنصار عبدالرحمن محمد الطيب  - 5

؛ 72 -73، 37، ص (1777مطبوعات جمعية التاريخ واآلثار، : الريا ) اآلداب، جامعة الريا  
 ، ص(هي1226دار المعرفة الجامعية، : السكندرية) 2ديم، طمحمد بيومي مهران، تاريخ العرب الق

مكتبة االنجلو المصيرية،  : القاهرة) ؛ عبدالعزيز صالح، تاريخ شبه الجزيرة العربية، 127 -136
بيروت، ) 2، ط1؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل السالم،ج 121 -135، ص (م1733
 .320 -273، ص (1213/1773
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  (04)َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إَِّله َعلَى الهِذي َفَطَرنِي أََفاَل َتْعقِلُوَن 
7

د ذكرهم كما ورو ،  
" ، وفي سورة 7"فصلت" وفي سورة  ،3"الشعراء"وفي سورة ، 6"األعراف"في سورة 
 .13"الفجر"، وفي سورة 12"الحاقة"، وفي سورة 11"القمر"، وفي سورة 10"األحقاف
 :قوم ثمود

في شمال  في تحديد موقع ديارها نن ال يختلفوين والمؤرخيثارين اآلإأما قوم ثمود ف
  12.الرغم من اختالفهم في الرأ  في فترتها الزمنية علىغرب الجزيرة العربية، 

كما ورد ذكر قوم ثمود ونبيهم صالح عليه السالم في كثير من سور القرآن الكيريم،  
َ   :، قال تعالى" األعراف" ة ففي سور

َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقالَ َيقا َققْوِم اْعُبقُدوا َّللاه

ِ لَُكقْم آََيقًة َفقَذُروَها َتأُْكقلْ فِقي َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه غَ  ُكقْم َهقِذِه َناَققُة َّللاه َنقة  ِمقْن َربِّ ْيُرهُ َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّ
وَها بُِسقوٍء َفَيأُْخقَذُكْم َعقَذاب  أَلِقيم   ِ َوََّل َتَمسُّ فيي  هم كما ورد ذكير و، 15(37)أَْرِض َّللاه

" وفيي سيورة   ، 13"راءالسي "، وفي سيورة  16"الحجر"  وفي سورة، 17"هود"سورة 
، وفيي  22" فصلت "، وفي سورة 21"ص"،وفي سورة20"النمل"، وفي سورة 17"الشعراء

                                                 
 .70 -50: د، اآلياتسورة هو - 7
 .62 -75: سورة األعراف، اآليات - 6
 .120 -123 :اتاآلي ،الشعراءسورة  - 3
 .17 -15: سورة فصلت، اآليات - 7

 .27 -21: سورة األحقاف، اآليات - 10
 .21 -13: سورة القمر، اآليات - 11
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" ، وفيي سيورة   25"الحاقة "، وفي سورة 22"القمر" ، وفي سورة 23" الذاريات"سورة 
 . 27"الشمس
 :قوم عاد وثمودذكر تالزم 

، إلى ن الكريمالقرآسور آيات الكثير من  إضافة إلى تالزم ذكر قوم عاد وقوم ثمود في
كما في سيورة   ، وقد وردتقوم عاد بقوم ثمود نب الكثير من اآليات الكريمة قرنتاج
أَلَقْم َيقأْتِِمْم َنَبقأُ الهقِذيَن ِمقْن َققْبلِِمْم َققْوِم ُنقوٍد َوَعقاٍد َوَثُمقوَد َوَققْوِم  : ، قال تعيالى "التوبة"

إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْدَينَ 
أَلَْم َيأْتُِكْم َنَبقأُ الهقِذيَن ِمقْن : ، قال تعالى"مإبراهي"، وفي سورة 26

َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍد َوَعاٍد َوَثُمودَ 
، وفي سيورة  27"الفرقان"في سورة كما ورد ذكرهم ، و23

، 33"الينجم "وفي سيورة   ،32"االحقاف"سورة وفي   ،31"ص"، وفي سورة 30"العنكبوت"
 .32"الفجر"سورة وفي 

 :وقوم فرعون تالزم ذكر قوم عاد وثمود
القيرآن  الكثير من آيات سيور   فيأيضًا وقوم فرعون ثمود و تالزم ذكر قوم عادكما 

األقوام الثالثة قيوم عياد وثميود    ، إلى جانب الكثير من اآليات الكريمة قرنت الكريم
التزامن الحضار  بينهم، ولكن في الربط بين األقوام الثالثة وليس المقصود فرعون، و

يطلق عليهم بوصف حتى  الرقي واالزدهار الحضار من التقدم و إليهما وصلوا  إلى
اهلل  أوامير يبشرهم ويعلمهيم   كل منهم رسواًل إلى أرسلن اهلل ، حيث إ"أمة"أو بلفظ 

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشيًرا   :، قال اهلل تعالى"فاطر" في سورةذرهم عذابه، فقد ورد وين إِنه

ٍة إَِّله َخاَل فِيَمقا َنقِذير  َوَنِذيًرا  فيي القيرآن    ذكرهم تالزم دوقد ور، 35(41)َوإِْن ِمْن أُمه
َوإِلَقى َمقْدَيَن أََخقاُهْم ُشقَعْيًبا َفَققالَ َيقا  : قال تعالى ،"العكبوت"في سورة ورد كما الكريم 

َ َواْرُجقققوا اْلَيقققْوَم اآْلَِخققَر َوََّل َتْعَثقققْوا فِقققي
ُبوهُ ( 73)اْوَْرِض ُمْفِسقققِديَن  َقققْوِم اْعُبقققُدوا َّللاه َفَكقققذه

ْجَفققُة َفأَْصققَبُحوا فِققي َداِرِهققْم َجققاثِِميَن  َن لَُكققْم ِمققْن ( 73)َفأََخقَذْتُمُم الره َوَعققاًدا َوَثُمققوَد َوَقققْد َتَبققيه

                                                 
 .25 -23: اآلياتسورة الذاريات،  - 23
 .32 -23: اآلياتسورة القمر،  - 22
 .5 -2: اآلياتسورة الحاقة،  - 25
 .15 -11: اآلياتسورة الشمس،  - 27
 .60: سورة التوبة، اآلية - 26
 .7: سورة إبراهيم، اآلية - 23
 .33: سورة الفرقان، اآلية - 27
 .33: سورة العنكبوت، اآلية - 30
 .13 -12: سورة ص، اآليات - 31
 .21: اآليةسورة االحقاف،  - 32
 .52 -50: سورة النجم، اآليات - 33
 .7 -7: سورة الفجر، اآليات -32
 .22: سورة فاطر، اآلية 35
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قبِيِل َوَكقاُنوا مُ  ُهْم َعقِن السه قْيَطاُن أَْعَمقالَُمْم َفَصقده قَن لَُمقَم الشه ( 73)ْسَتْبِصقِريَن َمَساِكنِِمْم َوَزيه
َناِت َفاْسَتْكَبُروا فِي اْوَْرِض َوَما َكاُنوا  َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلَبيِّ

َبْت َققْبلَُمْم َققْوُم ُنقوٍد َوَعقاد   : ، قال تعيالى "ص " ، وفي سورة 37(73)َسقابِقِيَن  َكقذه

َبْت َققْبلَُمْم َققْوُم ُنقوٍد  :، قال تعالى" ق" وفي سورة ، 36(44)اِد ْرَعْوُن ُذو اْوَْوَتقَوفِ  َكقذه

" ، وفيي سيورة   33(47)لُوٍط َوَعاد  َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن ( 44)َوأَْصَحاُب الره ِّ َوَثُموُد 
َك بَِعاٍد   :، قال تعالى"الفجر الهتِي لَْم ُيْخلَْق ( 3)اِد َذاِت اْلِعمَ  إَِرمَ ( 3)أَلَْم َتَر َكْيَف َفَعلَ َربُّ

ْخَر بِقاْلَواِد ( 3)ِمْثلَُما فِي اْلباَِلِد  ( 45)َوفِْرَعقْوَن ِذي اْوَْوَتقاِد ( 3)َوَثُموَد الهِذيَن َجاُبوا الصه
 .37(44)الهِذيَن َطَغْوا فِي اْلباَِلِد 

 :خالل اولف اوول قبل الميالد الممالك العربية
فيي   السيالم ك العربية في العصور التي سبقت أو ما قبيل  يقسم تاريخ فترة الممال

فترة الممالك العربيية  : إلى ثالث فترات تمثل أبرز الفترات التاريخيةالجزيرة العربية 
يوجد الكثيير  . المبكرة، فترة الممالك العربية الوسيطة، وفترة الممالك العربية المتأخرة

مين الميواد   ك العربية والتي تحو  الكثير لممالالتي ترجع لفترة ا األثريةمن المواقع 
التي تمدنا وتوفر المعلومات المادية عن الحضارات والممالك العربيية لتليك    األثرية
 .الفترة

حضارية ألمم وحضارات مختلفة تعاقبت  أدوارًا زيرة العربيةوقد شهد شمال غرب الج
، ففيي  إنسيانية  على مختلف الفترات الزمنية، حيث كانت المنطقة مسرحًا لنشياطات 

  . ا العديد من الحضارات العربية القديمةهيالفترات الزمنية المختلفة قامت على أراض
الخصبة من العوامل  واألراضيالموقع الجغرافي والتضاريس الجغرافية ووفرة المياه و

الحضيارات،  تليك  في المنطقة ساعدت على قييام  الهامة الجتذاب واستقرار السكان 
تتحكم في تحديد مسياراتها،   أصبحتحيث  ،ومرورًا بها إليهاتجارية وتوجه الطرق ال

حيث كانت تمثل المعبر الحيو  الدولي للطرق التجارية القديمة، فقد قاميت الجزييرة   
في الشبكة القديمة لنقل التجيارة وربطهيا بيالمراكز     حيو ر بدو وأسهمتالعربية  

تمثل المركز اليرئيس المحيور     أنهامن خالل  ؛القديم األدنىالحضارية في الشرق 
لشبكة الطرق المترابطة والتي تربط الجنوب والجنوب الشيرقي للجزييرة العربيية    

  20.بحضارة بالد الرافدين ومصر وبالد الشام
 

                                                 
 .37 -37: سورة العنكبوت، اآليات - 37
 .13 -12: ، اآليات"ص" سورة  - 36
 .15 -12: ، اآليات"ق" سورة  - 33
 .10 -6: سورة الفجر، اآليات - 37
؛ بودن، جارث 67، مرجع سابق، ص، آثار منطقة تبوكونوآخر محمد حمد سميرالتيمائي،  - 20

 .33، مرجع سابق، ص "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"وآخرون، 
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 :بكرةلمفترة الممالك العربية ا (4)
 ونيُ نِ يَ دْ المَ  -

ى التاريخية قيام مملكة مدين؛ وهي إحيد تلك الفترة  شمال غرب الجزيرة خالل شهدت
إلى فترة القرن الثاني عشير قبيل   تقريبًا الممالك العربية المبكرة التي يعود تاريخها 

فترة ما قبل القيرن   إلىنسبتها  وإمكانيةقدم وجودها  إرجاع، كما يمكن احتمال الميالد
كيان  . الثالث عشر قبل الميالد لما تدل عليه معاصرتها لعهد سيدنا موسى عليه السالم

تيماء وتبوك والبدع والعيينة أهم  :وكانت الواحاتمن قبائل متعددة،  أهل مدين يتألفون
  21.المراكز الحضارية التي انتشرت بها الحضارة المدينية

نهم ترتبط حضارة أهل مدين بنبي اهلل شعيب عليه السالم ، وقد تحدث القرآن الكريم ع
، "األعيراف " ر القرآن الكريم، حيث ورد ذكرهم في سورة في مواطن متفرقة من سو

َ َمقا لَُكقْم ِمقْن إِلَقٍه َغْيقُرهُ َققْد  :قال تعالى
َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشقَعْيًبا َققالَ َيقا َققْوِم اْعُبقُدوا َّللاه

قاَ  أَْشقَياَءُهْم َوََّل ُتْفِسق ُكْم َفأَْوفُوا اْلَكْيقلَ َواْلِميقَزاَن َوََّل َتْبَخُسقوا النه َنة  ِمْن َربِّ ُدوا َجاَءْتُكْم َبيِّ
، "التوبة"، وفي سورة 22(30)فِي اْوَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَما َذلُِكْم َخْير  لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن 

أَلَقْم َيقأْتِِمْم َنَبقأُ الهقِذيَن ِمقْن َققْبلِِمْم َققْوِم ُنقوٍد َوَعقاٍد َوَثُمقوَد َوَققْوِم إِْبقَراِهيَم  : قال تعيالى 

اْلُمْؤَتفَِكاتِ َوأَْصَحاِب َمْدَيَن وَ 
َوإِلَقى َمقْدَيَن أََخقاُهْم  : ، قال تعيالى "هود" ، وفي سورة23

ق َ َمقا لَُكقْم ِمقْن إِلَقٍه َغْيقُرهُ َوََّل َتْنقُُصقوا اْلِمْكَيقالَ َواْلِميقَزاَن إِنِّ
ي ُشَعْيًبا َقالَ َيا َققْوِم اْعُبقُدوا َّللاه

َواْلِميقَزاَن  اْلِمْكَيقالَ  َوَيا َقْوِم أَْوفُقوا( 31)َب َيْوٍم ُمِحيٍط أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذا
قاَ  أَْشقَياَءُهْم َوََّل َتْعَثقْوا فِقي اْوَْرِض ُمْفِسقِديَن  وفيي   ،22(30)بِاْلقِْسِط َوََّل َتْبَخُسقوا النه

َبْت َقْبلَُمْم َققْومُ  :، قال تعالى"الحج"سورة  ُبوَك َفَقْد َكذه ( 14)ُنقوٍد َوَعقاد  َوَثُمقوُد  َوإِْن ُيَكذِّ

َب ُموَسققى( 17)َوَقققْوُم إِْبققَراِهيَم َوَقققْوُم لُققوٍط  َوأَْصققَحاُب َمققْدَيَن َوُكققذِّ
، وفييي سييورة 25

َب أَْصقَحاُب اْوَْيَكقِة اْلُمْرَسقلِيَن   :، قال تعالى"الشعراء" إِْذ َققالَ لَُمقْم ُشقَعْيب  أَََّل ( 433)َكذه

قُوَن  ُكْم َرُسول  أَِمقين  إِنِّي لَ ( 433)َتته
َوإِلَقى  : ، قال تعيالى "العنكبوت"، وفي سورة 27

َ َواْرُجقوا اْلَيقْوَم اآْلَِخقَر َوََّل َتْعَثق
ْوا فِقي اْوَْرِض َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َفَققالَ َيقا َققْوِم اْعُبقُدوا َّللاه

ُمْفِسِدينَ 
26. 
موسيى علييه   مع نبي اهلل سالم للنبي شعيب عليه الالمشهورة  ةقصالكذلك           

األسرة التاسيعة  )رمسيس الثاني  لملكفي عصر امن مصر  هاربًا السالم عندما جاء 

                                                 
 .67، ص ، مرجع سابقوآخرون، آثار منطقة تبوك محمد حمد سميرالتيمائي،  - 21
 .35: اآلية، األعرافسورة  - 22
 .60: اآليةسورة التوبة،  - 23
 .35 -32: اآلياتسورة هود،  - 22
 .22 -22: اآلياتسورة الحج،  - 25
 .133 -167: اآلياتسورة الشعراء،  - 27
 .36 -37: اآلياتسورة العنكبوت،  - 26
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النبيي  ابنية   زوجتي و ،ة القديمةالمصري للحضارةالدولة الحديثة  عصر يف 23(عشرة
  :، قال تعيالى (القصص ) والتي وردت أحداثها في القرآن الكريم في سورة ،شعيب

ل  ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقالَ َيا ُموَسى إِنه اْلَمََلَ َيأَْتِمُروَن بَِك لَِيْقُتلُوَك َفاْخُرْج َوَجاَء َرجُ 
اِصِحيَن  الِِميَن ( 20)إِنِّي لََك ِمَن النه نِي ِمَن اْلَقْوِم الظه َفَخَرَج ِمْنَما َخائًِفا َيَتَرقهُب َقالَ َربِّ َنجِّ

ا َتوَ ( 21) قبِيِل َولَمه َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقالَ َعَسى َربِّي أَْن َيْمِدَينِي َسقَواَء السه قا َوَرَد ( 22)جه َولَمه

اِ  َيْسقُوَن َوَوَجقَد ِمقْن ُدونِِمقُم اْمقَرأَتْيِن َتقُذوَداِن َققالَ َمقا  ًة ِمَن النه َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمه
َعاُء َوأَُبوَنا َشْيخ  َكبِير  َخْطُبُكَما َقالََتا ََّل َنْسقِي حَ  َفَسَقى لَُمَمقا ُثقمه َتقَولهى ( 23)تهى ُيْصِدَر الرِّ

لِّ َفَقالَ َربِّ إِنِّي لَِما أَْنَزْلَت إِلَيه ِمْن َخْيٍر َفقِير   َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشقي َعلَقى ( 22)إِلَى الظِّ

ا َجاَءهُ َوَقصه َعلَْيِه اْلَقَصَص اْستِْحَياٍء َقالَْت إِنه أَبِي َيْدُعوَك  لَِيْجِزَيَك أَْجَر َما َسَقْيَت لََنا َفلَمه
الِِميَن  َقالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأِْجْرهُ إِنه َخْيَر َمقِن ( 25)َقالَ ََّل َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظه

ققي أُِريققُد أَْن أُْنِكَحققَك إِْحققَدَ اْبَنَتققيه َهققاَتْيِن َعلَققى أَْن َقققالَ إِ ( 27)اْسققَتأَْجْرَت اْلَقققِويُّ اْوَِمققيُن  نِّ

َتأُْجَرنِي َثَمانَِي ِحَجٍج َفإِْن أَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقه َعلَْيقَك َسقَتِجُدنِي إِْن 
الِِحيَن  ُ ِمَن الصه َما اْوََجلَْيِن َقَضْيُت َفقاَل ُعقْدَواَن َعلَقيه َقالَ َذلَِك َبْينِي َوبَ ( 26)َشاَء َّللاه ْيَنَك أَيه

ُ َعلَى َما َنقُولُ َوِكيل     . 27(23)َوَّللاه
قبائيل عليى   القصة سيدنا موسى عليه السالم تدل على اعتماد بعي    إن          

 ممارستهم لحرفة الرعي، كما أن دعوة سيدنا شعيب لهم بااللتزام باألمانة فيي الكييل  
والميزان تدل على أن بع  قبائلهم اعتمدت على ممارسة المعامالت التجاريية فيي   

والقصص الواردة في القرآن الكريم تذكر أهيل ميدين    األحداثف. حياتهم االقتصادية
 أننبيهم شعيب من على لسان به اهلل عز وجل  أمرهمفي مجال التجارة وما  وأخبارهم

ت قصتهم في القرآن الكيريم  ، فقد ورد50الميزان خسوابيقيموا الوزن بالقسط وان ال ي
والتربص  باألسعاروالميزان والتالعب بالكيل والعبث  احتكارهم للتجارة ترو  أحداث

بكل مناهج الطرق البرية، وعن رسالة نبي اهلل شعيب ومنهجه للخالص من االحتكار 
وقع مدين على وذلك بحكم موالتطفيف في الكيل والميزان  والمخادعةالتجار  والغش 

المجياورة  بالحضارات  والثقافيةالصالت الحضارية ما لها من طرق التجارة القديمة و
فقد كيان موقيع     51.وبالد الشاممع حضارات مصر وبالد الرافدين  للجزيرة العربية

 :أرضهم يمكنهم من ممارسة التجارة من خالل ثالثة طرق تجارية رئيسة

                                                 
ترجع أغلب الشواهد األثرية على أن الملك الذ  عاش في عهد سيدنا موسى عليه السالم هو  - 23

 .الخروج حدث في عهد إبنه الملك مرنبتاحالملك رمسيس الثاني، وإن كان هناك من يرى أن 
 .23 -20: سورة القصص، اآليات - 27
 :، اآلياتالشعراءسورة ، و35-32 :، اآلياتهودسورة ، و35 :األعراف، اآليةسورة : انظر - 50

131-133). 
؛ صيالح،  162 -160مرجيع سيابق، ص   محمد بيومي، تاريخ العيرب القيديم،   مهران،  - 51

؛ أليويس موسيل، شيمال    121 -135الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص  عبدالعزيز، تاريخ شبه
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 .فلسطينأر  وجنوب  مصر،بالد  نحوطريق باتجاه شبه جزيرة سيناء  (1)
 .شعبتين في اتجاه نحو يثرب ومكة إلىطريق باتجاه الجنوب ويتفرع  (2)

 .طريق يتجه شرقًا باتجاه تيماء (3)
 ةإضاف. نهاية أمرهم إليههم وما آل يكما تحدث عن عقيدتهم الوثنية وعدم تصديقهم لنب

جانب ما ذكر فيي   لىإ، "مدين" ومدينتهم أنهم قوم عرب ن يمدإلى ذكر المصادر أهل 
ر  مدين يشيمل  أتساع ان أو. إسرائيلأسفار التوراة عن نشاطاتهم وعالقاتهم ببني 

منطقة تبوك جنوب البحر الميت وخليج العقبة وصحراء النقب منطقة جغرافية واسعة 
فقيد   لى جانب ممارستهم حرفة الرعي ومزاولتهم مهنة التجارةوإ .وشبه جزيرة سيناء
كان التساع الرقعة الجغرافية للمنطقية  حيث ، أيضًا وزاولوا الزراعةامتهن أهل مدين 

التي انتشرت فيها قبائل مدين ما جعلها تنتفع بالواحات الخصبة في شيؤون الزراعية   
 .وزراعتها المتنوعة والتي اشتهرت بكثرة مياهها

ميدن  مدين رصيدًا متباينًا في مجاالت حضارية مختلفة من العمارة وبناء ال ألهلكان 
ر والحصيون  ايد القنوات والسيدود، وبنياء األسيو   وتشي والمياهالر   أنظمة وإنشاء

جانب استخراج المعادن مثيل   إلىوصناعة الفخار المدني وتزيينه بالزخارف البديعة، 
  52.النحاس

                                                                                                                                 
 ؛ عبيدالوهاب 32 -33، 77، ص (1752السيكندرية ،  ) عبدالمحسن الحسيني: الحجاز، ترجمة

دراسية  : ميدين ؛ عواطف أديب سالمة، أهل 127، ص (1777، القاهرة)النجار، قصص االنبياء 
، ص (م2001/هيي 1222الملك فهد الوطنيية،  مطبوعات مكتبة : الريا )للخصائص والعالقات 

 -251، ص ، مرجيع سيابق  1، ج السالم، المفصل في تاريخ العرب قبل علي، جواد؛ 20 -20
بيييروت، ) 2، ط2، ج السييالم؛ علييي، جييواد، المفصييل فييي تيياريخ العييرب قبييل  257

 .223 -226ص ، (م1773/هي1213
روائع آثار المملكة العربيية  : ارة القديمة، طرق التج، مملكة مدينعبدالعزيز بن سعود الغز  - 52

محمد بييومي، تياريخ   ؛ مهران، 206 -200، ص (2010المجموعة األوربية، : ايطاليا) السعودية
؛ صالح، عبدالعزيز، تاريخ شبه الجزييرة العربيية،   162 -160مرجع سابق، ص العرب القديم، 

؛ 32 -33، 77، ص سيابق  موسل، ألويس، شمال الحجاز، مرجع؛ 121 -135مرجع سابق، ص 
؛ عواطف أديب سيالمة، أهيل   127، ص (1777القاهرة ، ) عبدالوهاب النجار، قصص األنبياء 

، المفصل في تياريخ  علي، جواد؛ 20 -20، ص لعالقات، مرجع سابقدراسة للخصائص وا: مدين
قبل  ؛ علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب257 -251، ص، مرجع سابق1م، جالعرب قبل السال

، شمال الحجاز، مرجع سيابق، ص  موسل، ألويس؛ 223 -226، ص ، مرجع سابق2م، ج السال
مال ، لمحات عن بع  المدن القديمة في شي  ، عبدالرحمن محمد الطيباألنصار؛  32 -33، 77

هشام وآخيرون، اليدليل األثير     الصفد ، ؛ 32 -32، ص غرب الجزيرة العربية، مرجع سابق
؛ دار الدائرة للنشير والتوثييق،   255 -253خليج العربي، مرجع سابق، ص والحضار  لمنطقة ال

دار الدائرة للنشر والتوثيق، : الريا ) 2دية، كتاب اآلثار، مالثقافة التقليدية في المملكة العربية السعو
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 (اميون الجذ) اودوميون  -
ة خالل الفتير ميين ومملكتهم في شمال غرب الجزيرة العربية واألدازدهرت حضارة 

في نفيس الفتيرة    التاريخية الممتدة بين القرن الثاني عشر والقرن السابع قبل الميالد
عليهم بع  الباحثين اسم الجذاميين  أطلق. فيها حضارة أهل مدين تالزمنية التي ساد

جنيوب   على المنطقية الجغرافيية   بسطوا نفوذهمو وارانتش وقد .قبيلة جذام إلىنسبة 
 م كان لألدومييين من خالل موقعهو. فلسطينوأجزاء من وشبه جزيرة سيناء  األردن

مصير وبيالد   بالد الرافدين و في الحضارات المجاورة لهاصالت حضارية وثقافية ب
   53.الشام

   شوريالنفوذ اآل محاوَّلت -
تيمياء فيي   واحة  وعلى وجه الخصوصشمال غرب الجزيرة العربية  عرفت منطقة
ذكرها وشهرتها التاريخية فقد ورد ألحداث، حيث ظهرت على مسرح ا ،الوثائق القديمة

حييث  .  52(م .ق 622-622)  تجالت بالسر الثاليث األشور  في نصوص الملك 
آشور ألول مرة تاريخيًا في فتيرة  دولة في المقاومة ضد  شاركت ذكرت باعتبار أنها

 ذكر أنه تلقى الجزية من أهالي تيماء الذ ( م.ق 637)بالسر الثالث  –الملك تيجالت 
قوافيل الجميال    ة عن تجار 55وكذلك الحكام العرب في شمال غرب الجزيرة العربية

الذ  قيام  ( م.ق 605-622)ذلك الملك سارجون الثاني ك.  والعطور والمعادن الثمينة
 731-605)الغارة على شمال الجزيرة العربية، كما قام الملك سنحاريب الحرب وب
بحرب ضد شيمال الجزييرة العربيية    ( م.ق726-777)والملك آشور بانيبال ( م.ق

 .57أيضًا
 فترة النفوذ البابلي -

                                                 
) ، الكتاب المرجع في تاريخ األمة العربية أبو الحسن، حسين بن علي، الممالك العربية المبكرة - 53

محمد حميد  ؛ التيمائي، 501 -233، ص (2005المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس
؛ سالمة، عواطف أديب، مرجع سابق، ص 67ص  ، مرجع سابق،سمير وآخرون، آثار منطقة تبوك

، لمحات عن بع  المدن القديمة في شيمال غيرب   ، عبدالرحمن محمد الطيباألنصار ؛ 20 -2
مرجيع   محمد بيومي، تاريخ العرب القديم،؛ مهران، 32 -32الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 

 .162 -160سابق، ص 
دار الدائرة للنشر والتوثيق، الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب اآلثار، مرجيع   - 52

 .235 – 233، ص، مرجع سابقريخ العرب القديم، تامحمد بيوميمهران، ؛ 106سابق، ص 
 – 20، ص مرجع سابق، دراسة للخصائص والعالقات: عواطف أديب ، أهل مدين، سالمة -  55
، (هي 1217وكالة اآلثار والمتاحف، : الريا ) حامد إبراهيم أبو درك، مقدمة عن آثار تيماء ؛ 20
 ؛ 2ص 
 A. Musil , The Northern Nejd , N.Y.,1927, P.288, A. Olmstead, History of Assyria, 

Chicago, 1933, P.7  
، مرجع سيابق،  "لم األثرية في موقع تيماء القديمةبرنامج حصر المعا"بودن، جارث وآخرون،  - 57

 .33ص 



 41العربيدراسات في آثار الوطن 

 322 

فيي نطياق    شمال غرب الجزيرةمبكرة للممالك العربية دخلت والمالحظ أن الفترة ال
دائرة الصراع الذ  دار بين األشوريين ثم البابليين  والممالك العربية واليذ  انتهيى   

مدة عشرة أعوام  لعاصمة لملكه خاذه لها لواحة تيماء وات  باحتالل الملك البابلي نبونيد
 . 56( م .ق 537 – 555)خالل  فترة حكمه التي امتدت بين األعوام وذلك 

آخير مليوك    وصفت تيماء خالل الفترة البابلية بأنها مقر القامة الريفية للملك نبونيد
لملك نبونييد  حيث تشير السجالت البابلية إلى اعتزال ا، (الحديثة) الدولة البابلية الثانية
مشييدًا   عشر سنوات من حكمه بها هوقضائفي واحة تيماء  وإقامتهلعاصمة ملكه بابل 

شؤون الدولة بيد ابنيه   إدارةتاركًا  بناه بعاصمة حكمه بابل له قصرًا يشبه قصره الذ 
الجوهر  للتواجد اآلشور  والبابلي والحرب التي ومن المحتمل أن السبب   53.نلشازر
ة يطيرق التجيارة الرئيسي   و النشاط التجيار    محاولة للسيطرة علىبهدف الشنوها 

والحضيارة   حضارة بالد الرافدينوالطرق التي توصل التجارة بين  ،بالجزيرة العربية
شمال غرب ل الموقع االستراتيجي لمن خال المصرية وحو  البحر األبي  المتوسط

 57 .الجزيرة العربية
 فترة الممالك العربية الوسيطة (4)

 :شهر الممالك العربية في الفترة الوسيطة من أ
 .دان ولحياندي مملكا -
 .األنباطومملكة  -

ب الجزيرة العربية وكانت رشمال غ األنباطمملكة ولحيان و داندي سادت مملكتا
فترتهما الحضارية خالل الفترة الممتدة من القرن السادس قبل الميالد إلى مطلع القرن 

 . الثاني الميالد  تقريبًا
 
 

                                                 
؛ سعيد بن 66 -67التيمائي، محمد حمد سمير وآخرون، آثار منطقة تبوك، مرجع سابق، ص  - 56

: الجمعية التاريخية السعودية)فايز السعيد، حملة الملك البابلي نبونيد على شمال غرب الجزيرة العربية
 .32 -6، ص 3، الصدار (م2000/ هي1221سلسلة بحوث تاريخية محكمة، 

دار اليدائرة للنشير   ؛ 2أبو درك، حامد إبراهيم ، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سيابق، ص   - 53
؛ محمد 106والتوثيق، الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب اآلثار، مرجع سابق، ص 

 ، ص2، ط(هيي 1226دار المعرفة الجامعيية،  : السكندرية) بيومي مهران، تاريخ العرب القديم 
ي شيمال غيرب   ، لمحات عن بع  المدن القديمة في ، عبدالرحمن محمد الطيباألنصار ؛ 232

 ,A. Musil , The Northern Nejd , op. cit., P. 225؛ 32، ص الجزيرة العربية، مرجع سابق

S. Smith, Events in Arabia in the 6
th

 Century A.D., BSOAS, 1954, P. 53, 88, P. 

K. Hitti , History of the Arabs,   London, 1960, P.39, C. j. Gadd, The Harran I 

nscriptions of Nabonidus, Anatolian Studies 8, 1958, P.8. 
، مرجع سيابق،  "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون،  - 57

 .30 – 66، عبدالرحمن الطيب وآخرون، تيماء ملتقى القوافل، مرجع سابق،ص ار األنص ،32ص 
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 ن ولحياناددي ذ مملكتينفو -
 70فرع من قوم ثمود أنهمعلى  أرجعهملحيان؛ فمنهم من  أصلاختلف المؤرخون حول 

لحييان   اسممن قبائل جنوب الجزيرة العربية؛ وذلك بدليل ذكر  أنهم، وآخرون يرون 
 أهلتمثل  حداهماإيتألف سكان ديدان من طائفتين؛ .  حد نصوص جنوب الجزيرةفي أ

تمثلها الجالية المعينية التي هاجرت من جنوب ف األخرى الطائفة وأما، ناألصلييالبالد 
( العيال حالييًا   ) دان القديمة ديهي كانت عاصمة مملكة لحيان  . 71الجزيرة العربية

والتي امتدت حضارتها خالل الفترة الممتدة بين القرنين السادس والثاني قبل المييالد  
 دان وامتيدت سييادتها  دي ألراضيحدود الجغرافية تجاوز نفوذ مملكة لحيان ال. تقريبًا

 أنشمااًل تقريبًا حتى وصلت خليج العقبة حيث كان يسمى خليج لحيان، ومن المحتمل 
الملفيت للنظير انتشيار     إن .72وصلت َعم ان أن إلىنفوذها امتد ابعد من ذلك شمااًل 

( العال)  يربط ديدان متفرقة على امتداد طريق التجارة الذ أرجاءالكتابات اللحيانية في 
الذ  يربط العال والحجر بواحة تيماء  األخربالبتراء، والطريق ( مدائن صالح)والحجر 

والتي منهيا واحية    دومة الجندل، وكذلك يتصل بالمراكز الحضارية إلىومنها يذهب 
   .تيماء وواحة البدع

 األثريية نقيبات الت أعمالتكشف نتائج تسفر أعمال البحث العلمي و أنمن المتوقع  إن
 وأعمالحاليًا في موقع الخريبة بمحافظة العال من قبل قسم اآلثار بجامعة الملك سعود، 

في شمال غيرب  ق المشترك السعود  والبعثة األلمانية من قبل الفري األثريةالتنقيبات 
 دانة النفوذ واالنتشار لمملكتي ديعطبيعن  عن معلومات جديدة تحكي( تيماء) الجزيرة 

والمراكيز   التي كانيت بيينهم  يان والصالت الحضارية والعالقات والبعد الثقافي لحو
 .والعالم القديم الحضارية في شمال غربي الجزيرة العربية
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 P. K. Hitti , History؛  125 -123عبدالعزيز، تاريخ شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 

of the Arabs, op. cit., P. 72. 
موسل، ألويس، شمال ؛  222ص ، (م1773/هي 1213بيروت، )2، ط2جواد علي، ج  - 71

 ؛  77، ص الحجاز، مرجع سابق

F. Altheim, and R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1968, P. 93. 
األمية  ، الكتاب المرجع فيي تياريخ    ، الممالك العربية الوسيطةعبدالرحمن الطيب األنصار - 72

؛ حسيين بين   527 -513، ص (2005المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس) العربية 
: ايطاليا)آثار المملكة العربية السعودية  روائع: طرق التجارة القديمة ،، مملكة لحيانعلي أبو الحسن

محات عين  ، لاألنصار ، عبدالرحمن محمد الطيب؛ 265 -270، ص(2010المجموعة األوربية، 
ين بن عليي أبيو   ؛ حس67، ص في شمال غرب الجزيرة العربية، مرجع سابقبع  المدن القديمة 
مكتبة المليك فهيد الوطنيية    : الريا ) ات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العالالحسن، قراءة لكتاب

 ,F.Altheim, and R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt؛ 33،ص (هيي 1213

op.cit.,P. 94.  



 41العربيدراسات في آثار الوطن 

 326 

 نفوذ اونباط -
وامتد نفوذهم طوال الفترة الزمنية الممتدة  أراضيهممحل اللحيانيين وورثوا  األنباطحل 

، وكيان  بداية القرن الثاني الميالد  تقريبًا من منتصف القرن األول قبل الميالد حتى
. الشيمالية  األحمير وسواحل البحر ( الحجر) مدائن صالح( العال) انتشارهم في ديدان

واحة ادماتو في شمال  إلىة والغربية ووصلوا وامتد نفوذهم كذلك باتجاه الناحية الشمالي
كة العربية السيعودية،  غرب الجزيرة العربية التي تسمى حاليًا الجوف في شمال الممل

 أراضيي المصرية في جنوب شبه جزيرة سييناء وأجيزاء مين     لألراضيوبالنسبة 
اهيتم  . األردنفقد كانت مدينة البتراء والتي تقع جنوب  األنباطأما عاصمة . فلسطين
ة على السياحل  يحيث كانت لهم مواني رئيس، األحمرالساحلية للبحر  باألجزاء األنباط

، وميناء أكراكومي اليذ   عينونا والخريبةكومي الذ  يقع في موقع منها ميناء لوكي 
يقع في مرسى البريكة بالقرب من رأس كركمه جنوبي ميناء الوجه، ويعتبير مينياء   

بعد عاصمتهم مدينة األنباط التي كانت تمثل أهم مدينة لمملكة  أكراكومي ميناء الحجر
 73.البتراء

 
 فترة الممالك العربية المتأخرة (7)

ميالديية،   330الرومانية بعد عام  المبراطوريةالبيزنطية محل  المبراطوريةحلت 
شهدت الفترة الزمنية ظهور مملكتان .  وورثت ممتلكاتها وبسطت نفوذها على الشرق

، وكانتا بمثابة مركز  حراسة لهما من القبائل جديدتان على أطراف الصحراءعربيتان 
تقع على حدود المبراطورية الفارسية وتيدين  ؛ أحداهما العربية على حدود الصحراء

على التخوم الغربية لنهر الفرات، ( اللخميين) هي مملكة المناذرة والطاعة؛ لها بالوالء 
وكانت عاصمتها مدينة الحيرة، وأما األخرى تقع على حدود المبراطورية الرومانية؛ 

جنوب الشرقي من مدينية  إلى ال هي مملكة الغساسنة على الحدود الشرقية لبالد الشام
ثم بعد ذلك اتخيذت   دمشق، اتخذت هذه المملكة مدينة جلق عاصمة لها لبع  الوقت

دخليت  . جديدة لها ربما لستراتجية موقعهيا موقع مدينة الجابية في الجوالن عاصمة 
م بذلك في خدمية  البيزنطية ووضعوا أنفسه المبراطوريةمملكة الغساسنة دائرة نفوذ 

رز مهام الغساسنة الحفاظ على الحيدود الشيرقية لقمبراطوريية    ت أبمصالحها، كان

                                                 
 ،مهران؛ 63 – 66، ص ، مرجع سابقن، آثار منطقة تبوكمحمد حمد سمير وآخرو ،التيمائي  73

يخ شبه ، تارصالح، عبدالعزيز؛ 273 – 221 ، ص، مرجع سابقاريخ العرب القديم، تبيومي محمد
قصة اكتشاف ميناء " ؛ علي بن إبراهيم الغبان، 127 – 125، ص الجزيرة العربية، مرجع سابق

الجمعية السعودية للدراسات : الريا ) نشرة إخبارية نصف سنوية، العدد األول : ، كندة" كومي أكرا
 ؛  25 – 21، ص (هي1212األثرية 

Abdel-Aziz Aaleh, Some Monuments of North-Wesern Arabia in Ancient 

Egyptian Style, Bull, of the Faculty of Arts, Cairo Univ., 28, 1970, p.1 – 31.      
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البيزنطية وحماية حدودها من غارات القبائل العربية في شيمال الجزييرة العربيية،    
 .الفارسية وحلفائهم ملوك المناذرة المبراطوريةوكذلك ضد محاوالت توسع 

 -تيماء  ةلتي من ضمنها مدينكانت القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية ومدنها وا
تتأثر وتخضع بشيكل أو    -واالستراتيجي على طرق التجارة ا الجغرافي هبحكم موقع

حييث   ،بآخر بنفوذ ملوك الغساسنة، فقد حافظت القبائل على عالقتها بملوك الغساسنة
ذلك لم يمنع ملوك المناذرة بدورهم من التيدخل   أن إالها بهم عالقة ودية، بطكانت تر

شئون سكان شمال الجزيرة العربية، وشاهد ذلك مثلما حدث للسموأل فيي مدينية    في
الشاعر المشهور آخر ملوك مملكة كندة  -تيماء حينما تعهد بحماية وديعة امرؤ القيس 

ورفضه تسليمها لجيش المناذرة عندما حاصر مدينية تيمياء    – الثانية في منطقة نجد
 72.أمام عيناهوأسر ابن السموأل وقتله 

وبعد هذا التقديم عن الطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة شمال غرب الجزيرة، فقد 
أثبتت المسوحات األثرية أن هذه المنطقة، وبالتحديد في منطقة أر  مدين وواد  
شرمة على وجه الخصوص، كانت بمثابة حلقة الوصل الحضار  بين السومريين في 

. 75اد  النيل منذ عصر ما قبل األسرات جنوب واد  الرافدين وبين المصريين في و
وال شك في أن هذا التواصل استمر في العصور التالية على اعتبار أن الجزيرة 

والمواد  العربية كانت المصدر الرئيس لحصول مصر على منتجات البخور واللبان
والتي كان المصريون القدماء يحرصون على  العطرية والتوابل واألعشاب الطبية

 وطقوس ها باستمرار لحاجتهم إليها في أداء الطقوس الدينية في المعابد ومراسماستيراد
                                                 

: تيونس ) ، الكتاب المرجع في تاريخ األمية العربيية   ، الممالك العربية المتأخرةعرفان شهيد - 72
محمد بيومي، تياريخ  ؛ مهران، 553 -530، ص (2005المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

خ شيبه  ؛ صيالح،عبدالعزيز، تياري  535 - 517، 517 – 503 ، ص، مرجع سابقالعرب القديم
؛ لطفي عبدالوهاب يحيى، العرب فيي العصيور   172 – 151الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 

: الريا )2؛ حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة، ط350 -323، مرجع سابق، ص 2القديمة، ط
؛ محمد مبروك نافع، تاريخ العرب عصر ميا  357-335، ص (هي1201منشورات دار اليمامة، 

؛ األنصار ،عبدالرحمن محميد الطييب،   111،112،117، 77، ص (1752قاهرة ال) السالمقبل 
؛ عمير  37لمحات عن بع  المدن القديمة في شمال غرب الجزيرة العربية، مرجيع سيابق، ص   

؛ تيودور نولد كه، أمراء غسان مين آل جفنية،   73، ص (1772بيروت ) فروخ، تاريخ الجاهلية 
عبداللطيف الطيبياو ،  ؛ 35  - 2، ص (1733يروت ب) قسطنطين زريق وبندلي خور  : ترجمة

 ؛   17 -12، 10 – 7، ص (1777بيروت ) 2محاضرات في تاريخ العرب قيل السالم، الجزء 
F. Altheim, and R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, op. cit., P. 10, 130, 

198, 225, 275, 313, 321, 319, 332, 587, P. K. Hitti , History of the Arabs, op. 

cit., P. 78, 79, 80, 81, 82-84, 85-86, 89-90, 107,  A. Musil , The Northern Nejd 

, op. cit., P. 20, 102, 144, 165, 263-264, 267, 274, 323      
: الناضور ، رشيد، حول أر  مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر، في  75

، 1732اريخ الجزيرة العربية، الكتاب الثاني، الجزيرة العربية قبل السالم، الريا  دراسات ت
 .63ص
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في  شمال غرب الجزيرة وعلى الرغم من أن العديد من مواقع منطقة. دفن الموتى
حاجة إلى مزيد من أعمال التنقيب للكشف عن آثارها، والتي بكل تأكيد ستسهم في 

 أن األعمال الميدانية ع مصر القديمة، إالم وتواصلها الحضار  إبراز دورها وتفاعلها
حيث كشفت التنقيبات . قد أكدا على هذا الدور ،(الخريبة)في موقعي تيماء ودادان 

األثرية الحديثة التي يطلع بها قسم اآلثار بجامعة الملك سعود في دادان، فضاًل عن 
األدلة األثرية على  في تيماء، عن العديد من المشتركة أعمال البعثة السعودية األلمانية

 :التواصل الحضار  بين هذين الموقعين ومصر القديمة وذلك كما يلي
 تيماء  -4

كمستوطنة قديمية منيذ أزمنية    في شمال غرب الجزيرة العربية تيماء وتعرف واحة 
فتيرات  ها وانتشر وعم اآلفاق عبر المدن الهامة التي ذاع صيت من ربعيدة، حيث تعتب

عليى  ها الجغرافي ويبدو أن موقع. ًا للطرق التجارية الدولية، حيث كانت معبرالتاريخ
الطريق التجار  القديم بين الخليج العربي وخليج العقبة جعلها مركز ملتقيى طيرق   
التجارة بين شمال وجنوب الجزيرة العربية، فقد لعبت دورًا حيويًا في شبكة التجيارة  

الحضارية لقوى الشيرق األدنيى   القديمة التي كانت تربط الجزيرة العربية بالمراكز 
القديم؛ حيث كانت تمثل محور الشبكة المترابطة التي تربط جنيوب وجنيوب شيرق    

وقد أسهمت مراكز التجارة ومحطاتها . الجزيرة العربية بحضارة بابل، ومصر وسوريا
في تنمية الطرق حتى أصبحت تتحكم في القوافل التجارية التيي تسيلكها، إذ كانيت    

رية تتوقف بها لالستراحة والتزود بالمؤن والماء، السيتكمال رحالتهيا   القوافل التجا
  77.القادمة من جنوب الجزيرة العربية باتجاه الشمال مرورًا بالعال والحجر ثم تيماء

نهاية األلف الثاني وخالل األلف األول قبل المييالد إحيدى الميدن     كانت واحة تيماء
يث تمثل البوابة الشمالية للجزيرة العربيية،  الهامة في شمال غرب الجزيرة العربية، ح

 .وسوقًا رئيسية للسلع الثمينة يتزود منها تجار بالد النيل، وبالد الشام وبالد الرافدين

                                                 
: ايطالييا ) روائع آثار المملكة العربيية السيعودية  : أرنولف هاوسليتر، طرق التجارة القديمة - 77

وآخيرون، اليدليل األثير     م هشيا الصيفد ،  ؛ 251 -203، ص (2010المجموعة األوربية، 
؛ دار اليدائرة  262 -277، 256  -257، ص لعربي، مرجع سيابق نطقة الخليج اوالحضار  لم

، ص ، مرجع سيابق  2اآلثار، م للنشر والتوثيق، الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب
؛ محميد   235 -233 ص ،مرجع سيابق اريخ العرب القديم، ، تمحمد بيوميمهران، ؛ 132 -106

، ص (هيي 1230دارة الملك عبدالعزيز، : الريا ) مجامر القديمة في تيماء معاضة بن معيوف، ال
، ، مرجع سيابق "قديمةبرنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء ال"جارث وآخرون، بودن، ؛ 12
؛ 12، ص تقى القوافل، مرجيع سيابق  وآخرون، تيماء مل األنصار ، عبدالرحمن الطيب؛ 31ص 

األنصيار ،  ؛ 51 -25، مرجع سيابق، ص ن، آثار منطقة تبوكخرومحمد حمد سمير وآ ،التيمائي
؛  اليوليعي، عبيداهلل ناصير،    76عبدالرحمن وآخرون، تيماء ملتقى القوافل، مرجع سيابق، ص  

، 35، 30، ص(هيي 1217: الريا )، 1طجيولوجية وجيومورفولوجية المملكة العربية السعودية، 
أرضيه  : طقة الغربية من المملكة العربية السعودية؛ عمر الفاروق السيد رجب، الحجاز المن70، 57

 .70، ص(هي1377دار الشروق، : جدة)وسكانه
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ومن أهم اآلثار التي تدل على وجود اتصال حضار  بين شيمال غيرب الجزييرة    
اء نقق  الملقك رمسقي  الثالقث وحجقر تيمقالعربية ومصر من خالل موقيع تيمياء؛   

 :، وذلك على النحو التاليالمكعب
 :الملك رمسي  الثالث بواحة تيماءنق   -4-4

قيع إليى   الوا ،موقع الزيدانية 76النقش مدونًا على واجهة إحدى صخورهذا عثر على 
ويفصل الموقع عن . الشمال الغربي من محافظة تيماء بحوالي تسعين كيلو مترًا تقريبًا

 ليصب في محير ضبع الواقعة إلى الشيرق  لذ  ينحدرجبال البياضية واد  البياضية ا
موقع الزيدانيية عليى   يشرف و. بين محافظة تيماء ومدينة تبوك من الطريق الواصل

 . تخللها األودية والدروبمنطقة فسيحة ت
من دائرية، وأكوام  به آثار لمباٍنحيث توجد ؛ متنوعة مظاهر أثريةعلى الموقع  يشتمل

كما تظهر على واجهيات الصيخور رسيومات مختلفية     . اممختلفة األحجاألحجار 
. مختلفية انية، جانبًا إلى جنب مع رموز أخرى حيوالمواضيع؛ منها رسومات آدمية، و

    73.بالخط النبطيأخرى وكتابات  بات بالخط الثمود ،وجود كتا إضافة إلى
 :نق الوصف 

على واجهة  (77)ليفيالخط الهيروغالمدون بالفريد نقش هذا العلى عثر في هذا المكان 
الينقش  كتيب  وقيد  رتفع عن سطح األر  حوالي المترين تقريبًا، صخرية مميزة ت
)  سم تقريبياً  23يبًا، وعرضه حوالي سم تقر 26حوالي  ارتفاعهويبلغ بطريقة الحز، 

 (. 2: اللوحة

النق  في عمودين متجاورين، متناظرين متقابلين، تتجه رمقوز العمقود اويمقن يسقرًة، 
. يتكون كل عمود من خرطوشة، فوقما كمقا بقداخلما كتابقة. العمود اويسر يمنةً  ورموز

لقذلك فمقو يققرأ . أسفل العمودين معاً سطر أفقي بعقرض العمقودين، تتجقه رمقوزه يمينقاً 
ومعظم العالمات التصويرية المتمثلة في أشقكال الحقروف داخقل . من اليمين إلى اليسار

سم  45سم تقريباً، والعرض حوالي  44ما حوالي الخرطوشتين؛ ويبلغ طول الواحد من
كمققا يالحققظ علققى الخرطوشققتين أنممققا متسققاويين فققي اوبعققاد، وهيئتممققا علققى . تقريبققاً 

 .وُنفذ النق  بطريقة الحز .قاعدتين متساويتين أيضاً 
وقد أطلق (. Cartouche) إن كلمة خرطوشة العربية هي ترجمة للكلمة الفرنسية 

َّلسم على ذلك اإلطار الذي كتب بداخله كل من اللقب النسو بيتي علماء اآلثار نف  ا
وُتقرأ هذه . وهو لقب التتويج، ولقب السا رع وهو اسم الميالد لملوك مصر القديمة

، مشتقة من الفعل ("دائري)دائرة، حلقة، إطار"وهو اسم بمعنى (. šnw)العالمة شنو 

                                                 
، والتي تتميز تتكون تركيبتها الصخرية من الحجر الرملي القو  التماسكصخور الموقع   - 76

 .بواجهاتها الصخرية البديعة التشكيل والصالحة للكتابة والنقش على واجهاتها
 .بن سمير النجم الباحث بمكتب آثار تيماءاألستاذ محمد  - 73
هو أحد خطوط كتابة اللغة المصرية القديمة التي تعددت خطوطها، فشملت : الخط الهيروغليفي - 77

 .إلى جانب الهيروغليفي الكتابة الهيراطيقية والديموطيقية والقبطية
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. م صارت لكل إحاطة وإحتواءبشكل دائري في اوصل، ث" أحاط"بمعنى ( šnī)شني 
ويبدو أن فكرة كتابة اسم الملك بداخل هذا اَّلطار جاءت من اعتبارهم أن الملك حاكماً 

وهذا اإلطار بيضاوي الشكل ذي جانبين مستقيمين وله قاعدة . لكل ما تحيط الشم  به
ن ومن المحتمل أن القصد اوصلي هو إحاطة اَّلسم بحبل لحمايته ووقايته م. مستقيمة
  35.أي أذَ

 (اوسرة العشرون  –الدولة الحديثة ) الملك رمسي  الثالث 
هو ثاني ملوك األسرة العشرين في الدولية  ( 1152 – 1137) الملك رمسيس الثالث 

انتقل الحكم من األسرة التاسعة عشرة إليى  . الحديثة في تاريخ حضارة مصر القديمة
يد الحكم، وذلك حسيب ميا ذكرتيه     مقال" ست نخت " األسرة العشرين بتولي الملك 

اليذ  أسيس   " ست نخيت  " الوثائق المصرية من أن مؤسس األسرة العشرين الملك 
األسرة العشرين ولعائلته من بعده، وحكم فترة تصل إلى العامين بعدها توفى ودفن في 

 61.مقبرة تاوسرت التي اغتصبها لنفسه لتكون المقر األبد  له
بعد والده سيت نخيت،   ( حقا إيونو  –وسر ماعت رع  )تولى الحكم رمسيس الثالث 

منذ البداية اتخذ رمسيس الثاليث مين   . ويعتبره المؤرخون آخر فراعنة مصر العظام
رمسيس الثاني مثاًل أعلى ونموذجًا يقلده ويحاكيه في اسمه وألقابه وكنياته، وفيما شيده 

نفوذها وسييادتها  من معابد وما عليها من مناظر، وحافظت مصر في ظل حكمه على 
 62.وتواجدها على الساحة السياسية قوة عظمى على الشرق األدنى القديم

عصر الملك رمسييس الثاليث محتفظيًة بإمبراطوريتهيا      لاستمرت مصر في أوائ
اآلسيوية، حيث عثر على تمثال له في منطقة بيسان، وتمثال آخر في منطقة مجيدو،  

  فلسطين، كما كان آلمون تسع مدن يملكها إضافة إلى بناء معبدًا لقله آمون في أر
   63.في أراضي تلك البالد، وترد إلى خزائنه الجزية التي كانت تقدمها تلك المدن

واستمرت فترة حكم رمسيس الثالث ما يقارب اثنين وثالثين عامًا، نعمت مصر خاللها 
شعوب البحر بفترة من الرخاء والسالم بعد انتصاراتها على جماعات الشعوب الليبية و

التي تسببت في حدوث االضطرابات لغيرها من حضارات الشرق األدنى، وذلك بعيد  
أن أكدت ثقتها بنفسها، وتدفقت عليها الثروات من غنائم الحروب والجزيية، وبهيذه   
االنتصارات انتشر األمن على الحدود وخطوط مصر الدفاعية البعيدة، وإليى طيرق   

                                                 
70  - A. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1994, P. 74. 

، (1736دار النهضة العربية، : القاهرة) فيق، معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية سيد تو - 61
 .327 -323ص 

مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة) 1مصر والعراق، ج: عبدالعزيز صالح، الشرق األدنى القديم - 62
دار : السيكندرية ) 3؛ محمد بيومي مهران، مصر والشرق األدنيى القيديم،ج  327، ص ( 2002

: القاهرة) ؛ سيد توفيق، معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية 277، ص (1773المعرفة الجامعية، 
 .327، ص (1736دار النهضة العربية، 

 .362 -363، ص والشرق األدنى القديم، مرجع سابق، مصر مهران، محمد بيومي - 63
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تطاع رمسيس الثالث أن يعيد للحضارة المصرية واس. ومسالك تجارة مصر الخارجية
هيبتها وقوتها، وتوثيق صالتها الحضارية مع جيرانها، كما استطاع النهو  باالقتصاد 

حيث شيد العديد من المباني من أهمها المعبد الذ  .  وزيادة ثروات الخزانة المصرية
يعد مين الناحيية     شيده لقله أمون رع جنوب الفناء األول من معابد الكرنك، والذ

 62. المعمارية  المعبد النموذجي لمعابد اآللهة في الدولة الحديثة
 الميروغليفي  قراءة النق 

األسرة العشرين في الدولية   ملوك رمسيس الثالث ثانيالنقش عبارة عن خرطوشتين 
، (م.ق1152  –1137)الحديثة، حكم في القرن الثاني عشر قبل الميالد خالل الفتيرة  

 .عامًا 32قريبًا حكم ت
حيث يحتو  على أربعة ، 65وُيعد هذا النقش نمطي تقليد  في تسمية الملوك المصريين

 (1: اللوحة: ) أجزاء هي الرئيسة عادة، والمصطلح عليها كاآلتي

                                                 
 -273، ص (2007لي، مكتبة مدبو: القاهرة) 1وائل فكر ، موجز موسوعة مصر القديمة، ج - 62

؛ 357 -323، ص مصر والعراق، مرجع سيابق : القديم ، الشرق األدنىصالح، عبدالعزيز؛ 232
دار الفكر للدراسات والنشر : القاهرة) ماهر جويجاتي : نيقوال جريمال، تاريخ مصر القديمة؛ ترجمة

الفرعونية،  تاريخ وحضارة مصر ، معالمتوفيق، سيد؛ 502، 377 -357، ص (1771والتوزيع، 
، والشرق األدنى القديم، مرجع سيابق ، مصر مهران، محمد بيومي؛ 335 -323، ص مرجع سابق

؛ محمد بيومي مهران، دراسيات فيي   370 -363، 373، 323 -320، 321 -307، 277ص 
؛ 162 -155، ص(2000دار المعرفة الجامعيية،  : السكندرية) تاريخ مصر والشرق األدنى القديم

دار المعرفية  : السكندرية) مهران، مصر والعالم الخارجي في عصر رمسيس الثالثمحمد بيومي 
، 273 -272،  256 -251، 221، 133 -132، 120 -113، 73 -70، ص(1777الجامعية، 

؛ أدولف ارمان وهرمان رانكه، مصر والحيياة المصيرية فيي    373، 352 -277،350 -273
؛ 122، ص(1753القياهرة،  ) م أبو بكر ومحرم كمالعبدالمنع: العصور القديمة؛ ترجمة ومراجعة

، (1777القاهرة، ) سعد زاهر وعبدالمنعم أبو بكر: جان يويوت، مصر الفرعونية؛ ترجمة ومراجعة
 ؛ 120ص

K.A. Kitchen, JEA, 50, 1964, p. 68-96; G. Gaballa, JEA, 55, 1969, p. 82-88; J. 

Kuentz, BIFAO, 55, 1928, p. 14; J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 

Chicago, 195, p. 259; A. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, 3 Vols, 

Oxford, 1947, pp. 189-190, 283, 285-287; W. F. Edgerton and J. A. Wilson, 

Historical Records of Ramsses III, Chicago, 1936, pp. 4-6, 13-32, 35-38, 41, 

60, 77-80, 84;  A. Gardiner, JEA. 5, p. 134-135; J. Wilson, The Libyans and 

The End of The Egyptian Empire, AJSL, LI, 1935, p. 77; A. Gardiner, Egypt of 

The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 287.    
عبدالمحسين  : قراءتها، انظر للمزيد عن األسلوب لكتابة أسماء الملوك داخل الخراطيش وكيفية - 65

، 12، ص (1732الهيئة العامة للكتياب،  : القاهرة) بكير، قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي
 .A؛  511 -276؛ جريمال، نيقوال، تياريخ مصير القديمية، مرجيع سيابق،        ص      111

Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1994, P. 11-15, 71-76, 428-435; M. 
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 ملك الوجمين القبلي والبحري"بيتي  -نسو" 

  نسبًة إلى رع، المعبود الشم  عند قدماء المصريين" ابن رع"سارع. 

  الملك، وهو اسم العائلة عادة، كما درج عليه المصريون منذ الدولة الوسطى اسم
 .المصرية

 وصف الملك. 
 : وُيقرأ النق  على النحو التالي

 العمود اويمن: 

وتتجققه عالماتققه يسققرة، ويقققرأ مققن اليسققار إلققى اليمققين، أفقيققاً فعموديققاً، فققوق  -
 .الخرطوشة وداخلما

Nsw-bity nb t3wy ( wsr m3ct Rc mry Imn ) 
ملققك الققوجمين القبلققي "  33 بيتققي -فققوق الخرطوشققة وصققف الملققك بأنققه نسققو -

، هققو ملقك الصققعيد والقدلتا، وسققيد "البلقدين/ سقيد اورضققين"تققاوي  -، و نقب"والبحقري
 .، وهذا هو لقب تتويج الملك"البلدين

ماعقت "رع  -ماعقت -داخل الخرطوشة اسقم العقر  ووصقف الملقك، هقو وسقر -
 ".محبوب أمون"أمون  -نه مريووصفه بأ" قويان ورع 

 العمود اويسر: 

ا فوق الخرطوشة وداخلما - ا وعمودي ً  .تتجه رموزه يمنة أفقي ً
S3 Rc nb hkcw ( Rc msw hk3 Iwnw )                                                  

سققيد "نققب خعقق و " ابققن رع" 33رع -فققوق الخرطوشققة وصققف الملققك بأنققه سققا -
 . ، والقراءة اوفضل هي اوولى"رب التاج"ويترجمما البعض (" ملكاً ) الظمور

بالسقققين )  مسققق سو -داخقققل الخرطوشقققة اسقققم الملقققك، اسقققم العائلقققة، وهقققو رع  -
( حقققاكم ) ملقققك" يليقققه وصقققفه بأنقققه حققققا إيققق ونو". رع هقققو القققذي ولقققده( "المضقققعفة 

 (".عين شم  ) هليوبولي  

 السطر اوفقي 

                                                                                                                                 

Collier, and B. Manley, How to read Egyptian hieroglyphs, London, 2001, P. 

20-22, 25-30, 126. 
ملك / ملك الوجهين القبلي والبحر " اللقب الذ  يؤكد وحدة بالد مصر، ومعناه ": نسو بيتي"  - 67

ة شعار الوجه ، ويجمع بين رمز البوصة شعار الوجه القبلي، ورمز النحل"مصر العليا والسفلى
 .البحر 

وهو أقدم آلهة مصر والليه الخياص   ( إله الشمس) رع ( الله)ويعني اللقب ابن ": سا رع " - 66
مستطيل بيضياو  الشيكل   " نسو بيتي" واللقب " سا رع " أسفل كل من اللقب  . بمدينة عين شمس

يحيو  اسيمان    ، يوجيد بداخليه أو  "الخرطوش " يطلق عليه علماء الدراسات للحضارة المصر  
وهو يمثل األسيماء  ) للفرعون، الخرطوش األول يحو  اسمه الشخصي الذ  يطلق عيه عند مولده 

، والخرطوش الثاني يحو  اسم التتويج الذ  يطلق علييه عنيد   (المألوفة مثل اسم تحتمس، رمسيس
 .اعتالئه العرش وتتويجه ملكًا على مصر
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 .لى اليسارتتجه رموزه يمنًة ويقرأ من اليمين إ -

 ".محبوب كل البالد"ت ا نب مري  "  الملك العظيم"حقا ع ا : وُيقرأ -
تيماء مع الخراطيش الملكية للملك رمسييس  واحة يتشابه نقش الملك رمسيس الثالث ب

الثالث الموجودة على العديد من اآلثار المصرية المؤرخة لعهد هذا الملك سيواء فيي   
ن مجموعة معابد الكرنك، أو في معبده الجنيائز   المعبد اللهي الذ  شيده آلمون ضم

في مدينة هابو، أو في مقبرته بواد  الملوك أو على تماثيله وغيرها من اآلثيار فيي   
 . عهده

وفيما يلي ثالثة من النماذج من مواض  مختلفة والتي يمكن مقارنتما بنق  رمسي  
 :الثالث في تيماء 

  :النموذج األول (1)
رمسيس الثالث أثناء صيد الثيران البرية ويوجد على ملك النقش يمثل  عبارة عن

الثالث المعروف بمعبد  الجانب الخلفي للصرح الجنوبي للمعبد الجنائز  للملك رمسيس
 .رمسيس الثالثالملك  ا اسم الميالد ولقب التتويج، ومسجل أسفل منهومدينة هاب

شفة في تيماء مع ما هو ويتشابه اسم الملك رمسيس الثالث في داخل الخرطوشين المكت
 ,Matthias SEIDEL) (.2اللوحات ). مسجل في هذا النقش في معبد مدينة هابو

Egypt, Koeln 1997, p.198 fig. 94 & Regine SCHULZ .) 
  :النموذج الثاني (2)

إلى " أمون حرخبش أف"رمسيس الثالث يقتاد أبنه الملك عبارة عن رسم ملون يمثل 
ومسجل أمام " QV 55"بن الموجودة بواد  الملكات برقم  المعبودات في مقبرة اال

وإن كان المالحظ على لقب التتويج في . وخلف الملك لقبي الميالد والتتويج أيضًا
)  .مقبرة البن ال يحتو  على الجزء األخير وهو حاكم إيونو، وإنما كتب فقط رعمسو

 ,Peter A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs) (.3اللوحات 

London 1994, p. 164 fig. (upper part of page). 
 : النموذج الثالث  (3)

 (Harrisالث مصور على بردية هاريسرسم ملون يمثل الملك رمسيس الثعبارة عن 

Papyrus  )في تيماء مع ما الثالث رمسيس الملك ويتشابه لقبي . بالمتحف البريطاني
 (.2اللوحات ) .هو مسجل على هذه البردية

(Peter A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, London 1994, p. 

160 fig. (upper part of page). 
 المكعب ر تيماءحج -4 .4

 ،(أ) المنطقة  يطلق عليهاقصر الحمراء في المنطقة التي المكعب في تيماء حجر وجد 
من الشرق  م2 و، من الشرق إلى الغرب  م 2،25أبعادها تبلغ وهي عبارة عن حلبة 

.  ، وهي ذات سطح يتألف من قوالب الحجر الرملي الكبير المالطة بيالطين إلى الغرب
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) وفي الركن الجنوبي الغربي من أر  الحلبة وجد مكعب مصنوع من الحجر الرملي 
؛ وجهان منه مزينان بنحت منخف  بارز ويحيط (الحجر اللين الضارب إلى الخضرة 

يوجد على كل مين  .  ا يزينه صف من الورود البسيطةبه إطار مرتفع أو حافة ، كم
بلغ طول  اطة بمساحة زخرفية مرتفعة تحتها،مساحة متوسطة ومح( الوجهين)الجانبين 
أقيم جانبان منه في وضعية مقابلة للجيدران  .  بجوانبه المختلفةتقريبًا سم  36الضلع 

، (لجانبان غير مزخرفةوا) مما جعلها تشكالن ركن الحلبة وال يظهر منهما أ  مالمح 
أما الجوانب األخرى المرئية المتبقية من الحجر محفورة بالخط البارز ميع الصيور   

إن الصور المنقوشة على الحجر المكعب ذات أهمية حضارية والتي تصور . المنقوشة
   63.(5 :لوحة)  التأثيرات الحضارية التي شهدها قصر الحمراء

يصور مشهدًا أمامييًا  ( 5: اللوحة) ة للحجر المكعبهة األماميإن الموجود على الواج
يظهر رأس ثور وقرص الشمس بين قرنيه ممتدين إلى األعلى، وعلى ما يبدو أن رأس 
الثور موضوع على مذبح مدرج أو قاعدة حجرية مشيدة من ثالث كتل حجرية عليى  

                      .هيئة شكل مستطيل ومنفصلة، الواحدة فوق األخرى على هيئة مدرجة
 لرجل مصور من الجانب متجهًا نحو اليميين والى اليسار من هذا الوجه يوجد مشهًدا 

مرفوعة إلى األعليى فيي حيال    ( اليمنى)يقترب من مذبح مدرج يظهر إحدى يديه و
.  ،  بينما اليد األخرى ماسكًا بها شيئًا ما يشبه مخروط البليوط وتعبد وخشوع تضرع

شكل ثنيات مائلة ومعقيدة   مكسوًا بثوب طويل مزركش وعليهويالحظ أن الجسم يبدو 
نه ملفوف حول الجسد، كما يالحظ شكل ثنييات رأسيية مين األميام     أعلى  دلمما ي

 . إضافة  إلى ذلك فقد صفف شعر الرأس على هيئة كعكة مثبتة من الخلف.  والخلف
يظهير عليى   يظهر أمام مشهد الرجل الواقف مباشرة حامل قربان أو مجمرة، بينما 

الجانب األيمن من رأس الثور رسمًا لحامل قربان كبير يبدو كعمود رئيس مع زخارف 
كما يظهر فيوق  . مثلثة اتتشبه الحلقات وثالثة قوائم بالضافة إلى قمة لها ثالثة نتوء

لنجمة عشرية وفوقها أيضًا وقريبًا من الحافة عند القمة يظهر  مائدة القربان نحت بارز
كما يوجد أيضًا في أقصى الزاوية اليسرى فوق الشخص . ثل هالل القمرنحت بارز يم

الواقف ذو الثياب رسم لقرص الشمس مجنح له أرجل مستطيلة وريش بالذيل؛ رميز  
إليه بأنصاف دوائر متمركزة أسفل من قرص الشمس، كما يظهر فوق قرص الشيمس  

 67.حلقتان متماثلتان مقوستان

                                                 
، مرجع سيابق،  "لم األثرية في موقع تيماء القديمةبرنامج حصر المعا"بودن، جارث وآخرون،  - 63

، األنصيار ،  52، صمقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق ، أبو درك، حامد إبراهيم،72 -73ص 
محمد حمد ، التيمائي،  30 -66عبدالرحمن الطيب وآخرون، تيماء ملتقى القوافل، مرجع سابق،ص 

، دار الدائرة للنشير والتوثييق،    153 –152، مرجع سابق، ص ، آثار منطقة تبوكوآخرون سمير
 .126 –127الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب اآلثار، مرجع سابق، ص 

، مرجع سيابق،  "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون،  - 67
، األنصار ، 55 - 52مرجع سابق، ص ، أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، 72ص 
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مزخرف بنحت بارز داخل إطار ( 5: لوحة) ر المكعب أما الواجهة األخرى لهذا الحج
سم على الحافتين من اليمين واليسار وعنيد القمية   30مسطح، عرضه تقريبًا حوالي 

إضافة إلى إطار له عر  مماثل، وتظهر عليه تشكيلة من زخارف الزهور البسييطة  
ن النحت كما يظهر على النصف األسفل م. المتفتحة والمتجهة إلى أعلى بشكل تبادلي

مشهد جانبي لثور يتجه نحو اليسار، ويشغل المنظر تقريبًا نصيف مسياحة الوجيه    
يحمل الثور قرص الشمس بين قرنيه المقوسين، وتبدو عضيالته وسييقانه   . الحجر 

ويظهر في أقصى اليسار من الخلف منظر جانبي لشخص ضيئيل  . كخطوط محزوزة
طوياًل يبدو مسطحًا بدون ثنييات ويخفيي   الجسم وكأنه يقدم شيئًا للثور، ويرتد  ثوبًا 

كما يظهر فوق مقدمة منتصيف هيذه   . القدمين، وله شعر طويل مرفوع عند المؤخرة
الواجهة للمكعب الحجر  قرص مجنح يمتد عبر امتداد الواجهة، كما رسيمت فيوق   
قرص الشمس مباشرة في أعلى الزاوية اليمنى وردة شمسية، كما يوجد أيضيًا عليى   

كة سيمكة أبيو   ع جاثم أو شكل سيم لشمس شكل باٍل يمثل تنين في وضيسار قرص ا
 30(. ؟)ذقن

إن المالحظ على الوجهين للحجر المكعب نفذت بنحت بارز وتعبران عن موضوعات 
متشابهة التفاصيل؛ الثور وقرص الشمس بين قرنيه، الشخص الذ  يرتد  الثوب وله 

األسلوب الفني في تنفيذ التفاصيل وأن . شعر طويل، القرص المجنح، والنجمة والهالل
 .غاية في الدقة والجمال في تناسق الموضوعات وتوزيعها داخل الطار الذ  يحيط بها

 المنقوشة على الحجر ترجع في أسلوب تنفيذها إلى فنون بيالد الرافيدين   إن المناظر
 ومصر القديمة، هذا فضاًل عن الموضوعات والعناصر ذات الصبغة المحلية في فنون

فالشخص الظاهر على كال الوجهين برسم شكله الجيانبي وأسيلوب    .الجزيرة العربية
تفاصيل مالبسه يعتقد انه يعود إلى الفترة البابلية وليس إلى الفترة األشورية أو لييس  

من السمات ( النجمة والهالل ) والرموز الدينية التي تمثلها  31.أسلوبًا فنيًا شرقيًا قديمًا
، والهالل يرمز لمعبود القمر الله عشتاررافدين؛ فالنجم يرمز إلى كوكب الفنية لبالد ال

                                                                                                                                 
محمد حمد ، التيمائي،  30 -66عبدالرحمن الطيب وآخرون، تيماء ملتقى القوافل، مرجع سابق،ص 

، دار الدائرة للنشر والتوثييق،   153 – 152، مرجع سابق، ص ، آثار منطقة تبوكوآخرون سمير
 .126 –127ار، مرجع سابق، ص الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب اآلث

، مرجع سيابق،  "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون،  - 30
، األنصار ، 55 - 52، ابو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق ، ص 72ص 

محمد حمد ، التيمائي،  30 -66عبدالرحمن الطيب وآخرون، تيماء ملتقى القوافل، مرجع سابق،ص 
، دار الدائرة للنشر والتوثييق،   153 – 152، مرجع سابق، ص ، آثار منطقة تبوكوآخرون سمير

 .126 –127الثقافة التقليدية في المملكة العربية السعودية، كتاب اآلثار، مرجع سابق، ص 
81  - Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient. Penguin Books, 

Baltimore, Maryland, 1955, p. 106.      
، مرجع سابق، ص "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون، 

 .53  - 52، أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص 72



 41العربيدراسات في آثار الوطن 

 326 

سين الذ  ظهر في إعمال النحت في فنون بالد الرافدين في الفتيرة البابليية خيالل    
 32م، وكذلك في الكثير من أعمال النحت في الشيرق األدنيى  .األلفين الثاني واألول ق

 (.10 -7: اللوحات)
قرص الشمس المجنح المنقوش على كل من الوجهين الذ  يظهر ومن المالمح البارزة 

ترتيب في ريش الذيل المرسوم بشكل رأسي تقريبًا وتعلوه صفوف من الريش مرتبية  
وقرص الشمس المجنح قد يعود في التأثير أصاًل إلى . بشكل نصف دائر  على الجسم

اليرغم مين   عليى   ،(3: ، الشكل(13 -11: اللوحات)33الفن في الحضارة المصرية
ظهوره بشكله المستقيم بدرجة أكثر في بالد الرافدين في الفترة األشورية حيث يمثيل  
الله األعظم لبابل المعروف باسم ماردوخ، بالضافة إلى ظهوره فيي رسيوم فتيرة    

 32.مملكة بابل الحديثة
ومن أعمال النحت على الحجر منظر رأس الثور مين األميام اليذ  يشيكل احيد      

وم المصو رة في الفنون الدينية ذات التأثير الثقافي القو  في الجزيرة موضوعات الرس
 :اللوحة)   العربية الذ  كان أكثر انتشار فيها منه في أ  مكان آخر في الشرق األدنى

قيال    35.المقة، ود، سيين : ، حيث يرمز إلى إله القمر الذ  عرف بأسمائه؛ مثل(12
* تذرن وداً وَّل سقواعاً وَّل يغقوث ويعقوق ونسقراً وقالوا َّل تذرن آلمتكم وَّل    :تعالى

وقد ورد في النصوص السبئية فيي    .37وقد أضلوا كثيراً وَّل تزد الظالمين إَّل ضقالَّلً 

                                                 
82  -   Oates, Joan, Babylon Thames and Hudson, London, 1979, Figs. 37,89,103,105,195,       

، "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيمياء القديمية  "بودن، جارث وآخرون،                      
؛ 53 -52، أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص 72مرجع سابق، ص 

، ص (1757مكتبة النهضة المصرية،        : القاهرة) القديم الباشا، حسن، تاريخ الفن في العراق 
) الفن في العراق القديم : عيسى سلمان، ترجمة: ؛ مورتكات، انطوان، ترجمة102 -77، 76  -56

.332 -312، 312 -270، 233 -227،ص (1765مطبعة األديب البغدادية، : بغداد  
83  -  Henri Frankfort1955, The Art and Architecture of the Ancient Orient. Penguin Books, 

Baltimore, Maryland, 1955 ,p. 117.    
، مرجع سابق، ص "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون،    

 .53  - 52، أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص 72
84  - Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient. Penguin Books, 

Baltimore, Maryland, 1955 , Pl. No. 116, 119;  Oates, Joan, Babylon Thames and Hudson, 

London, 1979,  p. 76.  
ق، ص ، مرجع ساب"برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون، 

 .53  - 52، ابو درك، حامد ابراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص 72
85  - Doe, Brian, South Arabia Thames and Judson, London, 1971 25,107, Pl. No. 3; Cleveland, 

Ray L., South Arabian Acropolis, Objects from the Second Campaign (1951) in the Timna 

Cemetery.  The Johns Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1965, p 36-43, Pls. No. 62-69;   

، مرجع سابق، ص "برنامج حصر المعالم األثرية في موقع تيماء القديمة"بودن، جارث وآخرون، 
 .53  - 52، ابو درك، حامد ابراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص 72
 .22 – 23: اآلياتسورة نوح،  - 37
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عنيد  ( ود )  القمر، والذ  يقابل اللهوالذ  يقصد به الله ( المقة ) مملكة سبأ الله 
عند أهل حضرموت في مملكة  (سن، سين ) المعنيين في مملكة معين، كما يقابل الله 

إن الدراسيات   36.حضرموت، وهو تعبير يقصد به الله القمر كذالك عند القتبيانيين 
المهتمة بدراسة أسماء اآللهة تظهر أن منها ما هو اسم واحد مكون من ثالثة كواكيب  

النجمية  ) قام العرب في جنوب الجزيرة العربية بعبادتها؛ وهي القمر والشمس وعثتر 
وأن من هذه اآللهية  . ، وهي أيضا كانت العبادات المعروفة في بالد الرافدين( الزهرة

ذت حمم أ  بمعنى ذات الحميم لدى سيبأ، وذات  : ليس اسم علم وإنما نعت لله؛ مثل
، " المقة ثهون" الحميم نعت خاص بالشمس، أما ثهون معناه المتكلم ويتضح من عبارة 

المقة " ر، ثهون بمعنى نعت اللمقة، كما هو في عبارة إله سبأ األعظم أو الكبي" المقة"و 
فلفظة ثور هي نعت لقله، ومثال ذت صنتم، وذت وحيين، وذت غيدون،   " ثور بعل

وذت برن، وذت ضهون، وذت حشولم، وغيرها من النعوت وجميعها نعوت من نعوت 
سماء إن ما تجمع لدى علماء الدراسات في جنوب الجزيرة العربية من أ 33.إله الشمس

آلهة العرب الجنوبيين ما يزيد عن مائة اسم إله غير أن أكثر هذه األسماء لآللهة ليست 
في الواقع أعالمًا، وإنما صفات ونعوت لآللهة ذكرت بداًل عن ذكر اسم الله المعني، 
أو أنها كناية إلى أسماء األماكن التي يوجد فيها معابد تلك اآللهة، حيث كيان ليبع    

صصت لعبادة إله خاص بها، ومن الممكن كان إله المدينة أو مجموعية  المدن معابد خ
إال أن هذه اآللهة . آلهة بالطبع لها صلة بالمدينة وبالناس الذين ينتمون إلى تلك المدينة 

: جميعها من الممكن إرجاعها ثالثة آلهة أو الثالوث الذ  يرمز إلى الكواكيب الثالثية  
إن كثرة ورود األلفاظ المتصيلة بشخصيية   (.  ة نجمة الزهر) القمر والشمس وعثتر 

ومن الرسومات والرموز ذات التعبير والتي لها . اآللهة ال تدل على كثرة اآللهة حتمًا
صورة أو رمز الهالل وأماميه قيرص   : عالقة قوية وصلة وثيقة باألمور الدينية هي

ل والكوكب في الذ  يقصد منها الشارة إلى القمر والشمس، وإما صورة أو رمز الهال
، وأما الصور التي ترمز إلى رأس الثور (النجمة الزهرة ) للداللة والشارة إلى عثتر 

                                                 
 -272، ص (م 1773/هي 1213) 7علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل السالم، ج  - 36

، 270 – 252، 223 – 221؛ مهران، محمد بيومي، تاريخ العرب القديم، مرجيع سيابق،   305
؛ صالح، عبدالعزيز، تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها  225  - 222، 213 – 207، 177

 –75، 70 – 37، 32 – 31، 52 – 50، ص (م1733مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة) لقديمة ا
اليدار  : القياهرة )أحمد زكيي  : ؛ ابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد، كتاب األصنام، تحقيق67

؛ الجبر، موفق فيوز ،  76، 77، 73، 57، 55، 23، 13،27، 10، ص (القومية للطباعة والنشر
، 50، 23، (م1776/ هي 1216دار الكتاب العربي، : القاهرة)وثان واألصنام عند العربمعجم األ

52 ،57 ،72 ،37 ،71. 
؛ 301 – 300، مرجع سيابق، ص  7، جعلي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل السالم - 33

ب قيل اإلسالم علي، جواد،  ة قبيل  ، دراسات تاريخ الجزيرة العربيية، الجزييرة العربيي   أديان العر
 .103م، ص 1732/هي1202السالم، الكتاب الثاني، 
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ذو القرنين فهي تدل على القوة والقدرة معًا، وهي تعبر يقصد به الداللة عن الله القمر 
إضافة إلى أن منظر الثور وصورة قرص الشمس بين قرنييه مين الفنيون     37.األب

حتحور على هيئة رأس بقيرة   ةلحضارة المصرية، حيث يصور المعبودالشائعة في ا
حتحور "وتسمى  ، (10: لشكلا)، (11: اللوحة)  70وقرص الشمس واضحًا بين قرنيها

، سيدة دندرة وعين الشمس وسيدة السماء، وسيدة اآللهة قاطبة، ابنة رع، التي  العظيمة
دندرة حيث يوجيد مبنيى معبيدها    ،  وقد عبدت في أماكن مختلفة؛ مثل " ال شبيه لها

كميا أن الزهيرة   .   71الكبير، كما عبدت أيضا في كوم امبو والجبلين، وفي طيبية 
المستديرة لها طابع ديني في الديانة المصرية حيث ترمز إلى تجديد الحيياة والخليود   

وإن ما هو منحوت على واجهة أحد المقابر النبطية بموقع مدائن صالح أعلى .  األبد 
ابة من عناصر زخرفية مختلفة لها داللة وطابع ديني في الحضارة المصرية متمثل البو

                                                 
؛ علي، 307، مرجع سابق، ص 7، جعلي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل السالم - 37

ب قيل اإلسم جواد،   .107، مرجع سابق، ص أديان العر
90  - Aldred, Cyril, Egypt to the End of the Old Kingdom. McGraw Hill Book Co., New York, 

1965, p43; 

Aldred, Cyril, The Excavations of Bethal (1934-1960) Annual of the American Schools of 

Oriental Research v. 39 ASOS Cambridge, 1968;  

Budge, Wallis, Egyption Religion: Egyption ideas of the future life, Routledge and Kegal Paul, 

1979, p. 115 -143;  

Lurker, Manfred,  The Gods and Symbols of Ancient Egypt , Thames and Hudson, 1992, p. 

79,99, 110-111, 119-121, 155, 232-233. 

؛ بوزنر، جورج، 53  - 52عن آثار تيماء، مرجع سابق، ص أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة  
، ص (1772الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة )وآخرون، معجم الحضارة المصرية القديمة 

مكتبة مدبولي، : القاهرة) ؛ سيد، عزة فاروق، الله بس ودوره في الديانة المصرية 127، 30، 77
) ؛ القمني، سيد، رب الثورة أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة 77 – 73، ص (م2007
؛ مهران، بيومي مهران، 73 – 72، ص (م1777المركز المصر  لبحوث الحضارة، : القاهرة

 – 337، ص (م1732دار المعرفة الجامعية، : القاهرة) 5دراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم، ج
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، : القاهرة) 1؛ خشيم، علي فهمي، آلهة مصر العربية، ج321

مكتبة مدبولي، : القاهرة) ب عطية فيلي: ؛ هرو، برت ام، ترجمة363 – 361، ص(م1770
؛ 256  – 252، 227 – 223، 216 – 217، 177 – 173، 165 – 162، ص (م1733

دار الشروق، : القاهرة) أحمد قدر ،الديانة المصرية القديمة : تشرني، ياروسالف، ترجمة
عبدالمنعم أبو بكر، ديانة مصر : ؛ إرمان، أدولف، ترجمة226، 22، ص(م1777/ هي1217

؛ بدج، ولس، الديانة 101 – 61، 23 – 15، ص (مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر) لقديمة ا
دار : عمان) يوسف سامي اليوسف : افكار المصريين القدماء عن الحياة االخرى، ترجمة: الفرعونية
، لوركر، مانفرد، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، 137 –116، ص (م 1735منارات، 

، 111-110، 77-73، 67، ص (م2000مكتبة مدبولي، : القاهرة) صالح الدين رمضان : ةترجم
117-121 ،155 ،232-233. 

 –336، ص خ الشرق األدنى القديم، مرجع سابق، دراسات في تاريمحمد بيوميمهران،  - 71
322. 
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في الزهرة المستديرة التي تدل على تجديد الحياة والخلود، اضافة الى وجود ابو الهول 
 72".االله رع" للداللة الى إله الشمسالمجنح والصقر المجنح ايضًا؛ حيث ترمز جمعيها 

إن أسلوب الزخرفة يعكس أسلوبًا فنيًا لتنفيذ المواضيع الفنية على حجر قصر الحمراء 
فمشيهد  . بنقوشه البارزة، حيث تشير الرسوم البارزة إلى تأثيرات حضارية مختلفية 

 -1: االشكال)  الشمس المجنحة، والنجمة والهالل من الرموز الدينية في بالد النهرين
قي : نزيل، قال تعالى في محكم الت(6 ِخقُذ أَْصقَناماً آلَِمقًة إِنِّ  َوإِْذ َقالَ إِْبَرِهيُم وِبِيقِه آَزَر أََتته

بِينٍ  َمق واِت َواوَْرِض َولَِيُكقوَن *أََراَك َوَقْوَمَك فِي َضالٍل مُّ َوَكَذلَِك ُنقِري إِْبقراِهيَم َملَُكقوَت السه
ققا َجققنه َعلَْيققِه اللَْيققلُ َرأَ * ِمققَن اْلُمققوقِنِينَ  ققَ أََفققلَ َقققالَ َّل أُِحققبُّ َفلَمه ققي َفلَمه َ َكْوَكبققاً َقققالَ َهقق َذا َربِّ

قي وُكقوَننه * اآلَفِلِينَ  قَ أََفقلَ َققالَ لَقئِن لهقْم َيْمقِدنِي َربِّ َ َرأََ اْلَقَمَر َباِزغاً َقالَ َه َذا َربِّي َفلَمه َفلَمه
َلِّيَن  ْمَ  َباِزَغق* ِمَن اْلَقْوِم الضه قَ أََفلَقْت َققالَ َفلَماه َرأََ الشه قي َهق َذآ أَْكَبقُر َفلَمه ًة َققالَ َهق َذا َربِّ

ا ُتْشِرُكونَ  مه َمق واِت َواوْرَض َحنِيفقاً * يَقْوِم إِنِّي َبِريء  مِّ ْمُت َوْجِمَي لِلهِذي َفَطَر السه إِنِّي َوجه
بي مسيتقيم  إضافة إلى تصوير الشكل اآلدمي بمنظر جيان  .73َوَمَ أََناْ ِمقَن اْلُمْشقِرِكينَ 

وأسلوب ارتداء المالبس من مالمح الفنون التي شاعت في بالد الرافدين خالل الفتيرة  
أما طراز نقش قرص الشمس بين قرني الثيور فيي تصيويره    . (7: الشكل)  البابلية

بأسلوب أمامي وجانبي ذات تأثير للحضارة المصرية حيث أن هذا األسلوب شائع في 
.  (11 -10: األشيكال ) ، (11: اللوحة)  الله حتحورالرسوم  الخاصة  ويرمز إلى 

كما أن مشهد رأس الثور األمامي يمثل نمطًا شائعًا ورمزًا دينيًا للفين فيي جنيوب    
وان تصوير الثور سواء مين  . (12 :الشكل)الجزيرة العربية حيث يرمز إلى إله القمر

دة في موقع تيماء في بمنظر أمامي أو جانبي  يمثل أيضًا نفس الله وهو  أساس العبا
شمال الجزيرة العربية، حيث أن الجزيرة العربية تجمعها روابط قوية تتمثل في الجنس 

حييث يالحيظ مين خيالل     . واللغة والكتابة والممارسات  الدينية والعادات والتقاليد
نصوص الكتابات أن المعبودات العربية الجنوبي تكاد تكون وتمثل مجموعة خاصية  

من صميم البيئة في جنوب الجزيرة العربية، مع أن العرب الجنيوبيين   مستقلة، نابعة
رحلوا وسكنوا في شمال الجزيرة العربية واستوطنوا بها واستخدموا في كتابتهم  خطهم 
الجنوبي بالكتابة بالخط المسند الذ  استعملوه في كتابة النقوش أغليب العيرب قبيل    

بودات الجنوبية وجدت بين عرب شيمال  مجيء السالم، وأيضا مما الشك فيه أن المع
الجزيرة العربية مثل الله إل، ود، وكهل؛ حيث يمثل هذا تراث ديني مشيترك بيين   

وفي المقابل نجد أن آلهة العرب فيي شيمال الجزييرة    . العرب في الجزيرة العربية
العربية ال ترد أسماؤها في نصوص الكتابات العربية الجنوبية، حيث أنها نابعية مين   

                                                 
صور القديمةمحمد، عبدالقادر محمد،  - 72 صرية العربية في الع ت الم ت تاريخ ، دراساالعمقا

م، ص 1767/ هي1377، 1الجزيرة العربية، مصادر تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب األول، ج 
27. 
 .   67  - 62: سورة األنعام، اآلية - 73
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يط البيئة التي ظهرت فيها مع تأثرها بالتيارات الفكرية الدينية التي كانت تظهر في مح
 72.بالد الرافدين

إن الرموز المختلفة التي تزين حجر قصر الحمراء ترمز إلى ثالث حضارات كبييرة  
متباينة في خصائصها الحضارية كان لهما تأثير كبير واضح انعكس على أسلوب الفن 

ظهر تأثير ذا تيار قو  واضع التعبير من خالل األشكال المصيورة  في تيماء، حيث ي
والمتعددة بفنون حضارة بالد الرافدين، إضافة إلى األسلوب الفنيي لينمط الزخرفية    

أما التأثير الحضار  الثاني  لهذا الحجر يعود إلى حضارة جنوب الجزييرة  . البارزة
ال يتجزأ عين ثقافية الجزييرة    العربية التي تمثل جزء حضار  له تأثير ثقافي قو  

وما يتضح أن تأثير الديانتين لتلك الحضارتين تمثلت على جانبي .  العربية بشكل عام
وجهي الحجر بالرسوم البارزة التي تعكس أسلوبًا واضحًا يمثلها المنظر األمامي لرأس 
ه الثور يشكل أحد الرسوم المصو رة األكثر شيوعًا لمواضيع الفنون الدينيية فيي هيذ   

والتأثير الحضار  اآلخر يعود إلى .  المنطقة منه في أ  مكان آخر في الشرق األدنى
الحضارة المصرية في واد  النيل المتمثل في أسلوب تصوير قرص الشمس بين قرني 
الثور وتنفيذه بمنظر أمامي وجانبي، إضافة إلى قرص الشمس المجنح أحد مواضييع  

        . (11 -10:األشكال)، (11: اللوحة) الفنون الدينية المصرية
 ( الخريبة)دادان  -4

تعد و. في محافظة العال شمال غرب المملكة العربية السعودية( العال حاليًا)تقع دادان 
 دادان من المناطق الحضارية في الجزيرة العربية حييث أكيدت المصيادر األثريية    

يالد أو قبيل ذليك وحتيى    تاريخًا يمتد من القرن السادس قبل المي  والتاريخية أن لها
كانت من المراكز الحضارية والتجاريية ذات النشياط   . العصور السالمية المتأخرة

االقتصاد  البارز في الجزيرة العربية، وذلك لموقعها على الطريق التجيار  اليذ    
فهي إحيدى  . يربط جنوب الجزيرة العربية بحضارة مصر وبالد الشام وبالد الرافدين

 . الذ  ذكرته مصادر الجغيرافيين العيرب  التي تقع على واد  القرى المدن الشهيرة 
ورد اسم دادان في التوراة وفي الكتابات اآلشورية وأيضا في العدييد مين الكتابيات    

أطلق على أقدم مملكة تاريخيًا نشأت بالموقع مملكة دادان التي يعيود  . العربية القديمة
قبل الميالد،  لقرن السادس والقرن الخامسعلى األرجح بين المؤرخين ما بين ا تاريخها

يجيًا على الطريق التجار  القيديم  كانت تحتل موقعًا استرات. ونظام الحكم ملكيًا وراثيًا
لتجارة التوابل والبخور الذ  يربط بين حضارة الهند وجنوب الجزيرة  (طريق البخور)

ثم تذكر النقوش . شمالالعربية من ناحية الجنوب، وبين بالد الشام ومصر من ناحية ال
بداية القرن الخامس  نشأت مملكة أخرى هي مملكة لحيان التي يعود تاريخ نشأتها إلى

                                                 
ب قيل اإلسم علي، جواد،  - 72  .111 -110، مرجع سابق، ص أديان العر
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قبل الميالد، وكانت نهايتها بمجيء األنباط إلى المنطقة خالل النصف الثاني من القرن 
  75.نظامًا ملكيًا وراثيًا نظام الحكم في مملكة لحيانكان  .الثاني قبل الميالد

 .(مملكتي دادان ولحيان)فن نحت التماثيل في واحة العال  -4 -4
من خالل االستكشافات األثرية كشف عن عدد من التماثيل اآلدميية المنحوتية التيي    

األثرية، المحفوظ مجموعة منها في ( الخريبة)استخرجت من بين أنقا  مدينة دادان 
يا ، والبع  األخر في متحف مدينة العال، والبع  في المتحف الوطني بمدينة الر

متحف مدينة اسطنبول بتركيا، والمكتشفة مؤخرًا عن طريق أعمال التنقيبات األثريية  
اظهر فن نحت التماثييل  . لحفريات قسم اآلثار بجامعة الملك سعود بمتحف قسم اآلثار

اآلدمية عناصر كثيرة من الفن العربي القديم في الجزيرة العربية الذ  ساد في مدينية  
ن خالل تلك الفترة الزمنية، وتأثره بأساليب فنون النحت في الحضارة المجياورة،  دادا

 77 .أيضاكما أمكن التعرف على شيء من مالمح سكانها وهيئاتهم ومالبسهم 
ما عثرا عليه كل من العالمين جوسين ( الخريبة)كانت بداية االكتشافات لتماثيل دادان 

يالدية، حيث عثرا على تماثيل نحتت بالحجم م1707وسافنياك في رحلتهما األولى عام 
الطبيعي تقريبًا، تمثل أسلوب فنون النحت اللحيانية في حاضرة دادان القديمة، والتيي  

جوسين وسافنياك تأثيرات فنون النحت في الحضارة المصرية القديمة،  تعكس كما يرى
تيي تظهير فيي    وإن كانت هذه التأثيرات غير مباشرة، إلى جانب المالمح المحلية ال

وتتمثل الثيأتيرات  . ، أو وجود نقوش لحيانية على التماثيلشكل ارتداء المئزر أسلوب
في أسلوب نحت التماثيل للحضارة المصرية في نمط الوقفة الصلبة للتمثال وارتيداء  
الوزرة القصيرة، والنظرة الجادة التي تظهر من خالل تفاصييل الوجيه، والتصياق    

                                                 
دار القوافيل  : الريا " )الحجر" عبدالرحمن الطيب األنصار  وآخرون، العال ومدائن صالح - 75

، طيرق  (العيال )، دادان ؛ سعيد بن فايز السعيد12 -11،ص (م2005/هي1225للنشر والتوزيع، 
، ص (2010المجموعية األوربيية،   : ايطاليا) روائع آثار المملكة العربية السعودية: التجارة القديمة

؛ 272 -271، ص أبو الحسن، حسين بن عليي، مملكية لحييان، مرجيع سيابق     ؛ 255 -253
عبدالرحمن الطيب األنصار  وآخرون، مواقع أثرية وصور من حضارة العرب في المملكة العربية 

/ هيي 1202بع جامعة الملك سيعود،  مطا: الريا " )مدائن صالح"، الحجر "ديدان"العال : السعودية
؛ 267 -277اريخ العرب القديم، مرجع سيابق، ص ؛ مهران، محمد بيومي، ت17 -3، ص(م1732

" ؛ حمزة محمد جابر، 125 -123مرجع سابق، صلعربية، لح، عبدالعزيز، تاريخ شبه الجزيرة اصا
 .1377-1367، ص(م1773/هي1333)10، ج27، المنهل، مجلد"بالد العال

، 2ربية السعودية، كتياب اآلثيار، م  دار الدائرة للنشر والتوثيق، الثقافة التقليدية في المملكة الع - 77
/ هيي 1225الموسم األول )دادان " سعيد بن فايز السعيد وآخرون، ؛ 231 -226، ص مرجع سابق

/ هيي 1231)، 20، عأطيالل ، "نتائج التنقيب األثرية لقسم اآلثار بجامعة المليك سيعود  ( م2002
؛ عبدالرحمن الطيب األنصار  وآخرون، مواقع أثرية وصور من حضارة 62 -55، ص (م2010

 .10 -7العال، مرجع سابق، ص  :العرب في المملكة العربية السعودية
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بين، واليدين المقبوضتين، إلى جانب تقدم القدم اليسيرى عليى   الذراعين بمحاذاة الجان
 76.القدم اليمنى

كما كشفت حفريات قسم اآلثار بجامعة الملك سعود وأظهرت معلومات فيميا يتعليق   
بأسلوب فن نحت التماثيل، ونظام أماكن إقامتها، فقد تم الكشف عن عناصر معماريية  

حجرية تقام فيي  ( منصة)شتمل على منصبة الذ  ي( الخريبة)للمركز الديني في دادان 
وسط الموقع لتقام التماثيل عليها، فقد عثر على مجموعة من الثماثيل وصل االرتفياع  

التي تظهر ما يمكن تسيميته المدرسية    أمتار األربعةالتقدير  للبع  منها ما يقارب 
ارتداء المئزر المحلية لنحت التماثيل، حيث يظهر في مجموعة التماثيل تزايد االهتمام ب

عضالت الجسم، وتفاصيل أسياور   إبرازالجانبية، مع حرص النحات على  الطيات ذو
، إلى جانب تفاصيل أخر  محلية تظهر في غطاء اليرأس  المعصم على اليد اليسرى

إن بع  هذه التماثيل تخص بع  مليوك مملكية   . ولباس الجنبية على وسط المئزر
بهًا يقابل الناظر، أما الذراعان تمتدان بمحياذات  يتخذ وضعًا مجا بأسلوبنفذت  لحيان

، كميا يمثيل   في مسطح واحيد  بشكل مقبوضتان، والساقان متوازيتاندان الجسم والي
ذو " عبود الرئيسيي فيي دادان   منها تماثيل لمعبودات محلية أهمها الم األخرالبع  

 73".غيبة
بالحضقارة المصقرية ومن نماذج هذه التماثيل التي تظمر مقدَ وجقود صقالت حضقارية 

 :القديمة ما يلي
 .الحجر الرمليتمثال آدمي منحوت من  - 1 -1 -2

يرجع تاريخه إلى القرن الرابيع أو   رجل منحوت من الحجر الرملييمثل تمثال  -
. ، نحت بشكل أكبر من المقاس الطبيعي، فاقد اليرأس تقريبًا القرن الثالث قبل الميالد

ن بمادة القطران على القدميو (الجذع)ن التمثال على الجزء العلو  ميالحظ عليه طالء 
مئزر يمتيد  التمثال يرتد  . الرماد  اللون حتى يمكن الحصول على لون أسود داكن

، مثبت حول الوسط بواسطة حيزام  مغطى بالطالء األبي  من الخصر إلى الركبتين
 .نوازيتا، والساقان متمزدوج، الذراعان ممدودتان بمحاذاة الجسم واليدان مقبوضتان

                                                 
97

-A.Jaussen &F.Savignac,Mission Archeologique en 

Arabie(Hereafter/Mission),Paris(1914)II,p.57-63.  
؛ أبو الحسن، حسين بين  253  -253، صمرجع سابق، (العال)دادان  ،السعيد، سعيد بن فايز - 73

الموسم )دادان " ، سعيد بن فايز وآخرون، ؛ السعيد265 -271، ص، مملكة لحيان، مرجع سابقعلي
ص  ، مرجع سابق،"لقسم اآلثار بجامعة الملك سعودنتائج التنقيب األثرية ( م2002/ هي1225األول 
73- 62. 
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تفاصيل الجسم في عضالت الصدر والبطن واليذراعين   إبرازُوفق النحات في  -
، وأصابع القدمين على الرغم من تهشم بعضها، مع إظهاره القدمين وانتعالهما والساقين

 77 (12: للوحةا) .حذاء ذو شراك يلتقيان عند األصابع والتفافها حول أسفل الساق
ثال الفنية التيأثيرات بالحضيارة المصيرية    التمأسلوب نحت يظهر على سمات  -

 .(المئزر -الوقفة الهادئة)القديمة 

 .(يرجح أنه يمثل ملكًا لحيانيًا)  الحجر الرمليتمثال آدمي منحوت من  -2 – 1 -2

تمثال آدمي نحت من الحجر الرملي يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الثالث قبيل   -
نحت بشكل منتصب القامة وأكبر من . ملكًا لحيانيًا، من المحتمل أنه يمثل تقريبًا الميالد
الجيزء   أميا الجزء السفلي من الساقين، كذلك و ،مهشم وفاقد الوجه. اس الطبيعيالمق

ظهر األذنين التي أتقن الفنان تجويفهما وهيئتهما وتفاصيلهما الخلفي من رأس التمثال؛ ت
 . أس التمثال وعلى الظهرعمامة الرأس المتدلية خلف رغطاء أو وجزء من  الخارجية،

 ،مقبوضية  تبدو  اليد اليسرىهيئة الذراعان ممدودتان بمحاذاة الجسم وملتصقتان به، 
الذراع اليسرى مزينة بحلية مكونية مين فيص    . أما اليد اليمنى مكسورة عند الساعد

مئزر قصير يمتد من الوسط إلى الركبتين، مثبت حول التمثال يرتد  . مستدير الشكل
 . عند الجهة اليسرى، وتتدلى ربطة الحزام إلى األسفل واسطة حزام مزدوجالخصر ب

 واليبطن  تفاصيل عضالت الساعدين والركبية والصيدر   ابرزاستطاع النحات  -
100 (15: اللوحة). وإظهار عظمتا الترقوة

 

نحت تماثيل الحضيارة   أساليبتنفيذ نحت التمثال الفنية تشابه في تنفيذها  أسلوب -
 .المصرية القديمة

 

 (.يرجح أنه يمثل ملكًا لحيانيًا.) م.تمثال واقف من القرن الرابع ق -3 -1 -2

تمثال رجل منتصب القامة منحوت من الحجر الرملي األحمير الليون، يرجيع     -
فاقد . ربما أنه يمثل ملكًا لحيانيًا ،القرن الرابع أو الثالث قبل الميالد تقريبًا إلىتاريخه 

اليذراعان مميدودتان    . أما اليذراعان  . والقدمين الرأس والرقبة واليدين (تحطمت)
.  متدليتان بالجانبين، الذراع اليسرى مزينة بفيص مسيتدير الشيكل   وبمحاذاة الجسم 

 .األطرافيرتد  مئزر قصير مثبت عند حول الوسط بحزام مزدوج ذو عقدتين على 
101 (17: اللوحة). ابرز النحات عضالت الصدر والبطن والساعدين والساقين -

 

                                                 
آلثار، جامعة ؛ متحف قسم ا276ع سابق، ص مرج أبو الحسن، حسين بن علي، مملكة لحيان، - 77

 ؛ 2د 132الملك سعود، 
Cf. Al- Said, S. "Dedan, Treasures of Spectacular Culture" Pp.124- 135 

in: Roads of Arabia, Berlin 2012. 
متحف قسم اآلثار، جامعة  ؛273مرجع سابق، ص أبو الحسن، حسين بن علي، مملكة لحيان، - 100

 . 2د 136&  2د 137الملك سعود، 
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  .نحت التمثال التأثيرات الفنية بالحضارة المصرية القديمة أسلوبظهر على ي -

 الخاتمة
وما يتوفر فيها من إمكانيات بيئية طبيعيية،   شمال غرب الجزيرةأن  يتضح مما سبق

 كانيت إلى االستقرار السيكاني،  من توفر المياه وأراضي زراعية خصبة ومناخ أدى 
، ومركزًا اللتقاء الطرق التجارية القادمة من جنيوب  البوابة الشمالية للجزيرة العربية

الجزيرة العربية، ومعبرًا تجاريًا للتجارة الدولية العالمية المتجهة إلى بيالد الرافيدين   
وبالد الشام ومصر، جعلها مركزًا تجاريًا أدى إلى أن تكيون ذات اتصيال تجيار     

عنه مزيج لتأثير ثيالث  وحضار  بالحضارات المجاورة اثر فيها بشكل ايجابي ونتج 
حضارة بالد الرافدين، الحضارة المصرية ) حضارات مختلفة في معطياتها الحضارية

ظهور طابع حضار   أدى إلى( والطابع المحلي المتمثل في حضارة الجزيرة العربية
المكعيب اليذ     ر تيماءويميزها عن غيرها؛ ومن بين تلك الفنون كان حج تنفرد به 

دلييل عليى   ( ذات طابع محلي وتأثير خيارجي )  ية فنية ودينيةجمع تأثيرات حضار
فترة من تقدم ونتياج  في تلك ال الحضار ، وعلى ما وصلت إليهاالزدهار واالتصال 

به الحضارات المجاورة لها فيي الرقيي والنتياج    الجزيرة العربية  حضار  واكبت
 .الحضار 

ازدياد أهمية تيماء بالنسبة نها العديد من الدالالت، ومله  ن وجود اسم رمسيس الثالثإ
مناطق الجزييرة  لطرق التجارة بين  بوصفها ملتقىلمصر خالل عهد رمسيس الثالث 

العربية في الجنوب والغرب من ناحية وبين مناطقها الشرقية وواد  الرافدين من ناحية 
عهد ل كانت مصر خال بالد الشام ومصر من ناحية ثالثة؛ فقد ثانية وبينها جميعًا وبين

هجميات شيعوب   خارجية، من أهمهيا   وتهديدات رمسيس الثالث تتعر  لمشكالت
خذ وجود اسم رمسيس الثالث في تيماء عليى أنيه   فهل يمكن أن يؤ. على مصرالبحر

دليل على رغبة الملك وأتباعه في التأكيد على وصولهم إلى هذه األماكن من الجزيرة 
 بية، والتواصل المباشر مع سكانها؟العر
تيماء أصيبحت  مكن أن يكون وجود اسم رمسيس الثالث في تيماء دليل على أن هل ي

سوقًا جديدة  تلتقي فيها تجارة بالد الرافدين وبالد الشام ووسيط الجزييرة العربيية    
تجه الحضار  بين مصر وبالد الرافدين االتنافس إن . وجنوبها مع تجارة بالد مصر؟

يؤكيد ذليك أن   و. الرافدين منيذ القيدم   الدبالتي كانت محط اهتمام ملوك  إلى تيماء
، السيتراتيجية سيطرتهم على تيماء ألهميتهيا  وفيما بعدهم البابليين مدوا  اآلشوريين

 المسجل على حجر تيماء المكعيب  الرموز المنقوشة والرسوموليس أدل على ذلك من 
  .ودالالته الحضارية

                                                                                                                                 
متحف قسم اآلثار، جامعة  ؛277مرجع سابق، ص أبو الحسن، حسين بن علي، مملكة لحيان، - 101

 .2د 120الملك سعود، 
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العالقيات بيين   ي معرفة يشكل نقطة تحول فالملك رمسيس الثالث نقش إن اكتشاف 
عدد مين  من وجود  في السابق رة العربية، إلى جانب ما تم العثور عليهمصر والجزي
فيي المملكية العربيية    المواقع األثريية  المصنوعة بمصر في بع   القطع األثرية

قرية ذات ) موقع الفاو ولظهران في المنطقة الشرقية، ا مدافن جنوب السعودية؛ ومنها
، في جنوب غرب هضبة نجدوسط الجزيرة العربية ولة كندة الواقعة عاصمة د ،(كهل

  .وما وجد في تيماء أيضًا
دلت نقوش الحجر المكعب المكتشف بتيماء على على وجود تواصل حضار  قو  بين 
شمال غرب الجزيرة ومصر في مجال الفنون والعقائد الدينية، حيث ظهر ذلك بجيالء  

 .ثور الذ  يحمل قرص الشمس بين قرنيهفي قرص الشمس المجنح، وهيئة ال
تواصيل  ال قيدر كبيير مين    وأوضحت التماثيل الحجرية المكتشفة في دادان وجيود 

تأثر بين شمال غرب الجزيرة ومصر وال سيما في أسلوب فين  التأثير والحضار  وال
 .نحت التماثيل

العربية  الجزيرةبين عالقات ظهر مدى التواصل الحضار  والات األثرية تكتشافاالن إ
عنه االكتشافات األثرية مين خيالل المسيوحات    قد تسفر إلى جانب ما  ،بالد النيلو

المعلوميات  مزيد ببه من تمدنا  بل وماوأعمال التنقيبات األثرية  في المستق ،الميدانية
 .ةميالقدالعصور التاريخية بينهما في  لتقاء والتواصل الحضار اال عن حجم
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 ائط واللوحاتالخر

 
 

 طرق القوافل التجارية في الجزيرة العربية والشرق األدنى:  1خارطة 
 .الصفد ، هشام، الدليل األثر  والحضار  لمنطقة الخليج العربي

 
 

 .موقع شبه الجزيرة العربية من العالم: 2خارطة 
maps.com/images/1a_3.jpg-http://www.edu 

http://www.e-portal.ae/vb/showthread.php?t=3061 

http://www.edu-maps.com/images/1a_3.jpg
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 المواقع األثرية في الجزيرة العربية(  3: )خارطة

 .ابو درك، حامد، مقدمة في آثار تيماء

 
 .الطرق التجارية البرية في الجزيرة العربية:  2خارطة 

مدخل حضار  في تاريخ : ، العرب في العصور القديمةبيحيى، لطفي عبد الوها
 .العرب قبل السالم
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 بواحة تيماء سيس الثالثرم خرطوش الملك   4 اللوحة

 .7236م العدد 2010نوفمبر  3الموافق . هي2/12/1231 االثنين -االقتصادية -
http://www.aleqt.com/2010/11/08/article_466434.html 

http://arbokhari.files.wordpress.com/2010/11/clip_image001.jpg 
http://images.alarabiya.net/8a/a1/436x328_81806_125284.jpg 

http://www.aleqt.com/2010/11/08/article_466434.html
http://arbokhari.files.wordpress.com/2010/11/clip_image001.jpg
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 (.الصرح الجنائز  بمعبد مدينة هابو. ) للملك رمسيس الثالث أثناء صيد الثيان البرية نقش 4اللوحة 

Matthias SEIDEL, Egypt, Koeln 1997, p.198 fig. 94 & Regine SCHULZ 

 
إلى المعبودات في مقبرة االبن بواد  " أمون حر خبش أف " الملك رمسيس الثالث يقود أبنه  7اللوحة 

 (. QV55: ) مقبرة رقم ) الملكات  
Peter A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, London 1994, p. 164 fig. (upper part 

of page).  
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يتشابه نقش ألقاب الملك رمسيس الثالث بتيماء مع ما هو مسجل على بردية هاريس بالمتحف  1:اللوحة 

 .البريطاني لرمسيس الثالث
Peter A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, London 1994, p. 160 fig. (upper part 

of page). 
  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.المكعب  تيماءحجر )  0: اللوحة 
 الهيئة العامة للسياحة واآلثار: متحف تيماء

 المملكة العربية السعودية
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 (.المكعب  تيماءحجر )  0: مكررةاللوحة 

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار: تحف تيماءم
 المملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 

 

 
 

منظر يمثل الملك نارام سن متقدمًا جيشه ضد اعداءه ويطل عليه من عٍل آلهة الشمس  3: اللوحة
 .مورتكات، انطوان، الفن في العراق القديم .بالد الرافدين –والقمر والزهرة 
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يصور الملك على هيئة متعبد ومتضرع  –من الرخام للملك تكليتي األول  نحت لمذبح  (3) اللوحقة 

امام رمز االله  الخاص بإله النور أو الله الشمس الذ  يظهر في الراية الرمزية ذات الشعارات التي 
مورتكات، انطيوان، الفين فيي                       . بالد الرافدين –تشبه العجلة  في اعلى النحت 

 .قديمالعراق ال
 

 
مورتكات، انطوان، الفن في . بالد الرافدين -منظر أمامي يظهر رأس ثور من البرونز 3: اللوحة

 .العراق القديم
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تظهر النجمة عشتار والقرص المجنح  –مسلة من الحجر الرملي للملك اشور ناصر با ل   3: اللوحة

 .في العراق القديم مورتكات، انطوان، الفن. بالد الرافدين  -(القمر ) والهالل 
 

 
الشمس والقمر والنجوم وقد ظهر هذا جليًا في النقوش األثرية التي كشفتها منظر يصور  45: اللوحة

 -(الشمس والقمر والنجوم)التنقيبات األثرية في مدينة أور، يظهر في الصورة نقش للثالثي المقدس 
 .مورتكات، انطوان، الفن في العراق القديم. بالد الرافدين
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 (.الحضارة المصرية  –منظر جانبي يمثل الثور أبيس وقرص الشمس بين قرنيه )   44اللوحة 
 

 
الحضارة  –منظر جانبي يمثل الثور أبيس وقرص الشمس بين قرنيه ) 44اللوحة  –منظر مكرر 

 (.المصرية 
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 44اللوحة 

 .الحضارة المصرية –منظر يمثل قرص الشمس المجنح بين صقرين 

 
 

 47اللوحة 
 الحضارة المصرية –منظر يمثل قرص الشمس المجنح 
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 3 -4اَّلشكال 

 .ابو درك، حامد، مقدمة في آثار تيماء
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 3الشكل 
 الحضارة المصرية القديمة –قرص الشمس المجنح 

 .ابو درك، حامد، مقدمة في آثار تيماء

 

 

 
 

 

 9الشكل 
مورتكات، انطوان، الفن يف العراق 

 .القدمي
 

  01الشكل 
 لوركر، مانفرد، معجم املعبودات والرموز يف مصر القدمية

 00شكل 

 –لشمس بني قرنيها منظر جانيب للبقرة حتحور وقرص ا
 احلضارة املصرية

 .ابو درك، حامد، مقدمة يف آثار تيماء
 

 01شكل 
 .ابو درك، حامد، مقدمة يف آثار تيماء
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