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 فى الشرق األدنى القديم Hipposمراكب ال 
 *د/ فوزية عبد هللا محمد 

تنوعت أشكال المراكب والسفن في الشرق األدنى القديم ، كما تنوعت أحجامها 
واستخداماتها ، واتخذت مقدماتها هيئات متنوعة منها على سبيل المثال ال الحصر 

الحيوانات كرأس الصقر  المقدمة على هيئة زهرة اللوتس والبردي ، وبعض رؤوس
)حورس( ، ورأس الكبش ، ورأس القنفذ ، ولعل معظمها قد شاعت في مصر القديمة 
على وجه الخصوص ، باإلضافة إلى المقدمة على هيئة رأس الحصان والتي شاعت في 

 معظم أقطار الشرق األدنى القديم. 

 يونانيااة هااي  يةويتناااول هااذا البحاا  نوعااا ماان المراكااب يطلااق عليهااا اصااط حا تساام
(ïЛЛОς )Hippoi  أو Hippos عنى حصان ، ولعل السبب في هذه التسمية أن هذه وت

 المراكب كانت مزينة برأس حصان في المقدمة وربما في المؤخرة فى معظم األحياان. 
1  

 : Hipposويرجح أن السبب في اختيار رأس الحصان كمقدمة لمراكب ال 
فااي العاادو وكاا ن رأس الحصااان فااي مقدمااة  مااا تميااز بااه هااذا الحيااوان ماان ساارعة  -1

 2.المركب بحرا كما يعدو الحصان براالمركب تشق البحر شقا فتمخر العباب لتعدو ب
 الدور الديني الذي لعبته الخيول في الشرق األدنى القديم.  -2

 الدور الحربي والسلمي للحصان فى الشرق األدنى القديم:
ديمااة عامااة ، واالمبراطوريااات الكباار  فااي لعباات الخيااول دورا هامااا فااي المجتمعااات الق

الشرق األدنى القاديم خاصاة، ساواي فاي الناواحي السالمية أو الحربياة ، ووصا    عاز 
، وهذا الوص  عبار عان أهام وظيفاة لعبتهاا الخيال عبار 3وجل حركتها في كتابه العزيز

ا بالخيال ، التاريخ وهو أنها س ح هام في المعارك قديما، وقد شاف  النااس قاديما وحاديث
وتعاد مناااطق اسايا الوسااطى هاي المااوطن األصالي للفاارس واكتشافت أقاادم عظاام للفاارس 

ق.م. ، وقاد عثار علاى العدياد  مان بقاياا  4000األلي  في أوكرانيا وتعاود لحاوالي عاام 
الخيل في مناطق إيران والعاراق وتعاود لفلا  الثالا  ق.م.، ثام أدخال إلاى منااطق با د 

   4لثاني ق.م.الشام ومصر في األل  ا
 الدور الديني للحصان في الشرق األدنى القديم:

                                                           
 مدرس بقسم االثار المصريه كليه االثار جامعه القاهره *

1
) Greave, M-C. The Ships of the Ancient Near East, 1991, p.123ff   )   

(
2
 لمؤتمررأ  أ.د. على رضوان أثناي مناقشة البح  شفهيا في ا   (

 (
3
(  5 -1وقد أقسم   عز وجل بالخيل التي تفزو في سبيل   فى هذه اآليات سورة العاديات )اية   (

 (32 -31الص ة )سورة ص )اية  ن، ومما قيل أنها شفلت سيدنا سليمان عليه الس م يوما ع
4
قديمة ، رسالة ماجستير ( محمود سي  الدين أحمد  ،  وسائل النقل والمواص ت البرية فى مصر ال  (

 وما ت ها. 86وما ت ها ، وص  106، ص 2002، )غير منشورة( ، القاهرة، 
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يتضح الدور الديني للخيل في معظم بلدان الشرق األدنى القديم بخا   مصار القديماة ،  
وعلى الرغم من ارتباط دخول الحصان في مصر بفترة الهكسوس فلايس هنااك ماا يؤكاد 

 أن الهكسوس هم الذين أدخلوا الحصان إلى مصر. 
لم يكن الحصان حيوانا مقدسا ألي من األرباب ، لكناه دخال فاي فان  مصر القديمة: ففي

الصور الدينية مع الربات المحارباات اللاواتي جائن إلاى مصار وال سايما عشاتارت، كماا 
ظهرت تصاوير حورس المنتصر فاوق الجاواد فاي العصار المتا خر وبعاد ذلاك فاي الفان 

م يظهاار الملااوك أو كبااار األفااراد يركبااون القبطااي لتمثاال انتصااار الخياار علااى الشاار. ولاا
الخيول بصورة قاطعة إال في حاالت محدودة ، ربما ألنه لم يكن مظهرا كريما يليق بهام 
، وذلك ليس في مصر وحدها وإنما في الشارق األدناى القاديم ، إال أناه عثار علاى تمثاال 

ان للفناون نادر من الخشاب لرجال يمتطاى حصاانا والتمثاال محفاوظ بمتحا  المتروبوليتا
 (.1) شكل5بنيويورك 

وأصبح تمثيل الحصان من الموضوعات الشائعة والمحببة في الدولة الحديثاة حيا  مثال 
مع العربات كوسيلة للمواص ت البرية للملوك وكبار األفراد في الصيد وفاى االنتقااالت 

 6وأيضا في الجيش 
ؤرخ باألساارة مقاابض سااوط ماان العاااى فااي إحااد  مقااابر غاارب طيبااة وياا ىكمااا عثاار علاا

الثامناة عشاارة ، يمثاال حصااانا فاي حالااة عاادو سااريع كمااا لاو كااان طااائرا فااي الهااواي ، و 
 7محفوظ أيضا بمتح  المتروبوليتان للفنون بنيويورك 

فقاد كاان الحصاان أحاد الرماوز الدينياة الهاماة فاي فنونهاا ، وعلاى أما فى بالد النهرين: 
رخ ب وائال ت "الكودورو" والتي تاؤضمن إحد  لوحاسبيل المثال نشاهد رأس الحصان 

 8ق.م.(  1104-1125القرن الثاني عشر ق.م. من عصر الملك نبوخذ نصر األول )
وعلى طبعة ختم اسطوانى من العصر اآلشور  الحدي  نجد المعبود شمش مجنحا واقفا 

( ، وجاادير بالااذكر أنااه كااان يخصااص اثنااان أو أربعااة ماان 4فااوق ظهاار حصااان ) شااكل 

                                                           

 (
5
جورى بوزنر معجم تاريخ الحضارة المصرة القديمة ، ترجمة أمين س مة ، مراجعة سيد توفيق،   (

 100وما ت ها شكل  99، ص   1992القاهرة ، 
Hayes, W.C. The Scepter of Egypt, part II, London, 1978, p.313ff, fig.195.       

                        
6
 106محمود سي  الدين أحمد  المرجع السابق ، ص  (   (

7
)  Hayes, W.C.op.cit.,p.313ff., fig197 )                                                                                
      . 

(
8
) Black,J.& Green, A.Gos , Demons and Symbols of Ancient  Mesopotamia,  

 London , 1992 , p.103,fig.81                                                                                
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ي لتودع في معبده كنوع من الفرامة كعقوبة عند انتهاك إحد  بنود التعاقد الخيول البيضا
9. 

وماان الهيئااات المركبااة فااى فنااون باا د النهاارين مااا يمثاال الحصااان المجاانح ويطلااق عليااه 
"القنطور" ، وقد ظهر منه العديد من األشكال ، منها القنطور الحصان والقنطور الطائر 

السامكة، وصاورت جميعاا مسالحة بقاوس أو ساهم أو  والقنطور األسد ، وأيضاا القنطاور
هراوة، وترتد  غطاي رأس المعبودات الصفر ، وتتكون هاذه الهيئاة مان جساد حياوان 
)حصاااان أو أساااد فاااى الفالاااب( بقوائماااه األرباااع يعلاااوه جساااد رجااال ) الجاااذع والااارأس 

 والذراعان(، وله جناحا طائر ويطلق عليه القنطور بشكل عام .
شكله المعهود فى النص  الثااني مان األلا  الثااني ق.م. وذلاك علاى وقد ظهر القنطور ب

( ، كماا صاور علاى لوحاات 2أختام العصر الكاسي والعصر اآلشوري الوسايط ) شاكل 
 الكااودورو، وأيضااا علااى النقااوش المعدنيااة ماان أورارتااو، واسااتمر يصااور فااى العصاار

 الهلنستى ) كما ظهر في معبد دندرة في هذه الفترة(. 
ير بالذكر أن تصوير القنطور قاد شااع فاي إياران أكثار مناه فاى العاراق خا ل ومن الجد

النص  األول من األل  األول ق.م.، ويمكن القول إن القنطور كان يظهر مساتق  بذاتاه 
  10وليس كرمز ألي من األرباب.

تمتطاى صاهوة الحصاان الاذي كاان حيوانهاا  عشتارت*مثلت المعبودة وفى بالد الشام:  
( ، وهي رباة محارباة فاي ساوريا وكنعاان تقابال عشاتار 3بما رمزها )شكل المفضل ور

األكدية، والتي عبدت في مصر ألول مارة فاي األسرةالثامنةعشارة ، واساتمرت عبادتهاا 
في العالــم القديم فشابهت بحتحاور أو ايازيس فاى مصار القديماة ، كماا شابهت باالمعبودة 

  11أفروديت وفينوس في العصر اليوناني
 في الشرق األدنى القديم: Hipposلمراكب ال أمثلة 

 
 
 

                                                           

(
9
)  Ibid., p.104,fig.82                                                                                            

            
10

غير إلهية ( فى العراق القديم ، رسالة ماجستير  –( داليا محمد السيد ، الهيئات المركبة )إلهية    (
 وما ت ها. 187، ص 2005)غير منشورة( ، القاهرة 

Black, J.&Green,A. op.cit.,p.51,fig.43.   
11

ارت :أو عشتار وجمعها عشتاروت هى الصفة المؤنثة من بعل أي بعلة أو سيدة ، وأصح ( عشت (

نطق لها   "عشترة" بالتاي المربوطة المؤنثة كما جاي فى نصوص العمارنة، وقد أطلق عليها 
العبرانيون عشتروت كما جاي فى سفر الملوك األول من التوراة ، كما تنطق فى النصوص اليونانية 

Astarte 1990نظر: محمد بيومى مهران الشرق األدنى القديم ، الجزي التاسع ، المفرب الكبير، ا ،
  19وما ت ها شكل  97، ص2001، خزعل الماجد  ، المعتقدات الفينيقية ، بيروت ، 213ص



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 245 - 

 أوال في فينيقيا:
بنى الفينيقيون سفنا ضخمة ومستديرة ، كما كانوا يميلون إلى القاوائم المساتقيمة المعتدلاة 

  12وكذلك القوائم الخلفية للسفينة ذات االرتفاعات المتساوية. 
قاد طاوروا سافنهم التجارياة  وكان التجار الفينيقيون الذين ينتسبون إلاى طارابلس وصايدا

ماان األنماااط المصاارية للساافن التجاريااة ، حياا  إن جساام الساافينة كااان قصاايرا وعريضااا 
وكان هاذا يعطيهاا شاكل السافينة المساتديرة ، وكاان ياتم بناؤهاا مان قااع سافينة ثقيال ذ  
وص ت وجذع وعمود للمؤخرة ، وكان لها شراع ضخم منفرد يمدها بقوة الدفع ، ومثل 

 13فن ربما تكون قد أبحرت حول أفريقيا.هذه الس
حي  يذكر نص يوناني عثر عليه بمعبد كرونوس أن الملك "هانون" زعيم أهل قرطاجة 

مستعمر فينيقي ) وهذا عدد مبالغ فيه( ، وليس مان  30000سافر في ستين سفينة ومعه 
ذلاك  ويذكر النص بعادلبح  قد استخدم في هذه الرح ت المستبعد أن الطراز موضوع ا

   14قائمة بالمستعمرات المؤسسة على الشاطئ الفينيقي منذ بدأت الرحلة.
ومما يصور شاف  المادن الفينيقياة بكال ماا يتصال باالبحر كثارة تصاويرهم للسافن علاى 

ال  بعم تهم وهى تسر  فوق األمواى ، ولحسن الحظ أنه كاان مان بينهاا طاراز مراكا
Hippos  أنهااا فينيقيااة األصاال ، حياا  كاناات  المزدانااة باارأس حصااان ، ممااا ياادل علااى

      15تزخر  السفن الشراعية الكبيرة برأس حصان في المقدمة.
هذا وتختل  السفن التجارياة فاى شاكلها عان الحربياة ، حيا  إن األولاى كانات مساتديرة 
وتظهر بمقدمة ومؤخرة مرتفعتين ، وشكل المقدمة غالباا ماا يشابه عناق ورأس طاائر أو 

ن التجاريااة فااى بدايااة األماار شااراعية ثاام زودت بالمجااادي  التااى حيااوان ، وكاناات السااف
يسااتعان بهااا عنااد دخااول المااوانى أو الخااروى منهااا فااى حالااة سااكون الرياااح ، وقااد بلااغ 

                                                           

(
12

)Stadelmann,R. Syrisch-Palästinensche Göttheiten in Ägypten, 

Leiden,1967,s.101-110.  

 Helck,W. Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien , AÄ 5, Wiesbaden, 

1962 ,p.      456-458.      

 Leclant,J. Astarte ,LÄ I ,s. 499-509. 

 Hart,G. A Dictionnary of Egyptian Gods and Goddess,London ,1986,p.35.   

 Röllig,W. Astarté , Dictionaire de la Civilisation Phénicienne et 

Punique,p.46ff 
(
13

) Casson,L. Ships and seamanship in the Ancient World, Lonon ,1995,p.66. 
(
14

) Pounder ,C.C. Ships ,in The New Encyclopedia Britanica , Vol. 16, 

Chicago, 1976,   p.677, fig. 1.  
15

لهاد  شعيرة ، مراجعة طه حسين  ، القاهرة ( ى . كونتنو ، الحضارة الفينيقية ، ترجمة محمد عبد ا 
 .367وما ت ها ، ص  351، ص 1997، 

Greave, M-C. The Ships of the Ancient Near East, 1991, p.126  
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األسااطول الفينيقااي أقصااى ازدهااار لااه فااى شاارقى البحاار األباايض المتوسااط منااذ القاارن 
  16الحاد  عشر.

 ثانيا: فى جزر بحر إيجة:
لمستدير مفض  من قبل أهالي جازر كريات وقبارص ، وتشاهد علاى كان جسم السفينة  ا

ذلك بعض األمثلة من فينيقياا إلاى إيطالياا ، وفاى أقصاى الفارب كاان اإلغرياق يفضالون 
 17نفس النوع من السفن ذات الطراز المستدير .

يؤرخ باالقرن الثااني عشار  -ففي منظر من كريت نري طراز السفن ذات البدن المستدير
حقيقياا لمركاب مان قبارص  ا( ، كما نشااهد نموذجا4إلحادي عشرق.م. )شكل القرن  ىإل

 (  5) شكل  18 تؤرخ بالقرن السادس ق.م. -ذات بدن مستدير 
أن المركب الممثلاة علاى رساوم إحاد  الجارار المصانوعة   .Greave, M-Cكما يعتقد 
نص  ، وتؤرخ بالhippos الهي نفسها من طراز  – skyrus جزيرة من –من الفخار 

 (.6)شكل 19 ق.م. 11األول من القرن 
ولعل السبب فى شيوع هذا الطراز من المراكاب فاى با د اليوناان هاو ازدهاار الارح ت 

 20البحرية التجارية عبر قبرص وسوريا.
 ثالثا: في بالد النهرين:

كااان اآلشااوريون عنااد اسااتي ئهم علااى ماادن الساااحل الفينيقااي يسااتخدمون ساافن الماادن 
خماد ثورات المدن األخر  التي تمتنع عان دفاع الجزياة وتحااول القياام الخاضعة لهم ،إل

بثورات مضادة  للحكم اآلشوري من وقت إلاى اخار، ويؤكاد ذلاك انضامام سافن كال مان 
والاذي دام  -ق.م.  721صيدا وعكا  للملك شلمانصر الثال  أثناي حصااره لمديناة صاور

 صور بدفع الجزية لآلشوريين.ثم انتهي بمعاهدة التزمت فيها  -لمدة خمس سنوات 
ينيقياين فاي مجاال بنااي السافن وقد اعتمد بعض ملوك العصر اآلشاور  الحادي  علاى الف

ثم اتخذت بعض سفنهم ومراكبهم الطابع الفينيقي ، وكانات قاواربهم الملكياة مزداناة ومن 
برأس حصان ذ  طابع فينيقي، ويؤكد ذلك الرساوم المنقوشاة علاى جادران قصار الملاك 

محملااة  hippos  الن الثااانى فااي خورسااباد التااي تبااين إبحااار ساافن ماان طااراز ساارجو

 ب خشاب األرز التي كانت تدفعها المدن الفينيقية لآلشوريين .
كمااا أن الملااك ساانخريب طلااب ماان الفينيقيااين أن يبنااوا لااه أسااطوال حربيااا عناادما أراد أن 

قصره في نينوي رسام يخضع المنشقين عنه فى جنوب ب د النهرين ، ووجد ضمن بقايا 
 21منقوش يصور جزيا من حملته تلك .

                                                           
16

 56، ص  1982محمد الصفير غانم  ،  التوسع الفينيقي فى غربى البحر المتوسط ، بيروت ، (  
17

) Casson,L. op.cit., p.66                                                                                                  
18

)Ibid., p.67,fig.59,94.                                                                                                      
19

)Greave, M-C.op.cit.,p.124,fig.128.                                                                               
20

)Gould,R.A. Archaeology and Social History of Ships ,Lonon,2000,P.127      
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ون حظ أن معظام األمثلاة الباقياة فاي با د النهارين تاؤرخ بالعصار اآلشاوري الحادي  ، 
ومشتقاتها من عهد كل مان : الملاك شلمانصار الثالا  ، hippos  الولدينا أمثلة لمراكب 

 د اشور بانيبال.و تج ت بيلليسر الثال  ، وسرجون الثاني ، وكذلك من عه
شلمانصار الثالا  ناري واردات الجزياة الفينيقياة فاي مراكاب منقوشاة * فمن عهاد الملاك 

على البوابات البرونزية في الب وات، ويميزها الرأس الحيوانية في مقدمة المركب ، وتم 
22 (7)شكلدفعها بواسطة رجال يقومون بالتجدي 

. 
محفوظااا  -نقشااا بااارزا ماان نماارود   * وماان عهااد الملااك تجلاا ت بيلليساار الثالاا  ناار

ويؤرخ بالقرن الثامن ق.م. ، يص  إحد  الحما ت  -( 102981بالمتح  البريطاني )
ربما تتجه نحو ميناي صايدا أو صاور، ويمثال الانقش مركباا لهاا مقدماة علاي هيئاة رأس 
البطة بينما المؤخرة على هيئة رأس األسد ،كما يبدو مركب اخر بدون زخار  للمقدماة 

و المؤخرة ، وتظهر بعض الكائنات البحرية في النقش مما يدل على أن المراكب تمخر أ
ويوجد بالنقش بقايا أبراى مدينة مسورة مان المفتارض أنهاا فاوق  في البحر وليس النهر،

( ، وتاارو  8)شااكل   23اليابسااة التااي تشاار  علااى الساااحل التااي تسااير بااه القااوارب .
 24د استنفدت   فى االستي ي على مدينة صور.نصوص تج ت بيلليسر أن قوي جيشه ق

 فيوجد نقشان من قصره في خورسباد:  سرجون الثاني* أما من عهد الملك 

  الاألول: ويمثل ث   عشرة مركبا من طراز hippos كبيرة نسبيا ، طرفاا كال
منها مرفوعان وتنتهي المقدمة برأس حصان يحركها ص  من المجادي  وتجر 

من فينيقيا إلي ب د النهرين ،  ةية من السيدر واألرز كضريببالحبال عروقا خشب
وث ثة منها ذات صاري على هيئة جرس مقلوب في القماة ال تجار كات  خشابية 
وتسااير فااي االتجاااه المضاااد ورجااح أن عشاارة مراكااب منهااا كاناات تجاار الكتاال 
 الخشبية فاي رحلاة الاذهاب ، وربماا أنهاا كانات تحمال أخشاابا فاوق متنهاا، بينماا
الث   األخر  كانت تسير في االتجااه المضااد  فاي رحلاة العاودة لتسات ن  جار 

( ، ومن هنا يرجح أنها كانت سفن نقل كبيرة نسبيا 9حمولتها مرة أخر  )شكل 
، كماا  25 تستخدم إلى اليوم في سوريا وتسامى سافن المااعون لتشبه سفن ال تزا

                                                                                                                                                         
21

 60،  55محمد الصفير غانم    المرجع السابق ، ص  ( (
Greave,M.C. op.ciy., p. 127     

(
22

) Greave,M.C. op.ciy., p. 63,fig.79,80       
(
23

)Greave, M-C.op.cit.,p 63, 125ff. ,fig.81                                                                                   

  
24

،  2001عبد العزيز صالح   الشرق األدنى القديم ، الجزي األول مصر والعراق ، القاهرة ،  ( (
  776ص

(
25

) Greave, M-C.op.cit.,p125,fig.85; Orthmann , W. Der Alte Orient, PKG, . 

Band 14, 1975 ,  S.320, pl.223 ; Pritchar,J.Ancient Near East in Pictures, New  

Jersy ,1954,  p.56,20,fig.182                                                                                                                
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فينيقيااة فتقااوم بفرضااها يمثاال هااذا الاانقش حاجااة باا د النهاارين إلااى األخشاااب ال
26كضرائب تم استج بها . 

 

  وقد قام المدعوJal راكاب وماا تحملاه مان ألاواح خشابيةبإعادة تصاميم تلاك الم 

فتخيل أنها كانت مثبتة على قمة المقدماة والماؤخرة، كماا افتارض أبعاادا للقاارب 
فاعها يبلاغ أكثار مان ، وأن ارت اأمتار طوال ، ومترا ونص  المتر عرض 6تبلغ 

27( .10وكلها افتراضات غير مقبولة )شكل مترين ونص  ،
 

  والنقش الثاني : يمثل منظر صيد للملك ربما فى حديقة قصره يشااهد بهاا بحيارة
أو بركة للمياه ، ويوجد قاربان لكل منهما مقدمة على شكل رأس الحصان )شكل 

11 .)28
 

 وقد تصور المدعوBusley الساابق  حجما كبيرا لنفس طراز المركب فاي الانقش
بتصااميم ماكاات قااام اخاارون بتنفيااذه ،  M.Plinner، وقااام المهناادس المعماااري 

مترا طاوال 33وهو محفوظ في متح  حيفا الوطني ، وتصور أنها قد تصل إلى 
وتبدو السافينة ( ، 12أمتار)شكل10، وعمقها حوالي مترين ، أما عرضها فيبلغ 

ذيل سمكة ، وياتم دفعهاا ، والمؤخرة على هيئة  بمقدمة على شكل رأس الحصان
مجدافا خ ل جسم السفينة ، ولها صاري مجهز بدعامة من جازأين  20بواسطة 

معلق عليها قلع مرباع ، وهاى ال تتفاق با ي حاال مان األحاوال والشاكل األصالي 
 للمركب الذي ظهر في نقوش الملك سرجون الثانى .

 لنموذى الساابق كما أن هناك نماذى مشابهة لنفس نوع المراكب صنعت لتحاكى ا
29( ، وكذلك فى ميونخ وبوسطن.13محفوظة في في دلفيا ) شكل 

 

  فى قصره الشمالي في تل قوينجيق في نينو  نجاد نقشاا آشور بانيبال ومن عهد
يصور صيد األسود في بحيرة ضحلة في حديقة قصره ، والنقش مقسم إلى ث ثة 

خرتهاا مزيناة صفو  ، ومن خ ل مركب لاه مقدماة رشايقة بارأس حصاان ومؤ
باارأس طااائر ناار  الملااك وحراسااه فااي الصاا  األوسااط يقومااون بصاايد أسااد ، 

مصاوبا ساهما علاى أساد  -بحجم أكبر من بااقي األفاراد فاي الانقش -والملك يبدو 
د تام صايده بالفعال ، أماا يعدو في الماي ، وهناك أسد معلق في مؤخرة المركب ق

الصااا  العلاااوي والسااافلي فيمثااال النباتاااات حاااول البحيااارة ويجاااوب بهاااا بعاااض 

                                                           
26

 55محمد الصفير غانم   التوسع الفينيقي فى غربى البحر المتوسط ، ص  ( (
 355ى . كونتنو ، الحضارة الفينيقية ، مترجم، ص    

27
) Greave, M-C.op.cit.,p125ff ,fig.127                                                                            

(
28

) Greave, M-C.op.cit.,p46,125,127 ,fig.48                                                    
29

) Ibid., p.127,fig.129. ) 
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الصيادين مسلحين ويطاردون األسود ، ويهم أسد في الصا  العلاوي باالقفز فاي 
   30(.15( ،)شكل 14الماي )شكل 

 أما في مصرالقديمة:

تنوعااة بخاا   فقااد كااان للمصااريين الساابق فااى صااناعة المراكااب والساافن ماان مااواد م
األخشاااب واالبحااار خااارى نطاااق نهاار النياال وتنوعاات أشااكال الساافن المصاارة علااى ماار 

  31العصور المصرية القديمة وأثرت وت ثرت بها . 
برأس حصان في المناظر المصرية  hippos ال وعلى الرغم من عدم وجود طراز

حجامهاا وهيئاتهاا فإنه يذكر للحضارة المصرية القديمة تنوع مراكبها وسافنها مان حيا  أ
،  32والهيئااات الحيوانيااة والنباتيااة فااي مقاادماتها وربمااا مؤخراتهااا ، ورسااوم مجاديفهااا 

فشملت تلك الهيئات الحيوانية في مقدمات السفن والمراكب رأس األسد والكبش والقنفذ ، 
ولعل األخير قد شاع تمثيله  في الدولة القديمة، كما تشاكلت مناه التماائم واألختاام وظهار 

    33ي مناظر صيد الصحراي.ف
وقد ناقش عدد من الباحثين األسماي الخاصة ببعض المراكب التى وردت فاى النصاوص 
المصرية ، وتلك السفن ربما قد اشتقت مسمياتها من أماكن جفرافياة نسابت إليهاا لوجاود 

  34.ا فى معظمها ليست ذات طراز أجنبىتبادل تجار  معها ولكنه
سفن على هيئة رأس طائر في مناظر  شعوب البحر على جدران  وقد جاي تمثيل مقدمة ال 

،  نمعبااد الملااك رمساايس الثالاا  فااي هااابو ،  وقااد طوياات األشاارعة فااي مراكااب الفااريقي
ويمكن تمييز السفن المصرية برؤوس السباع في مقدمتها ، وهناك اراي حول هذه السفن 

                                                           
30

) Ibid., p.57,124,fig.76. )  
31

)Landstörm,B.The Ships of the pharohs, Stockholm,1970.p.3ff.) 
(
32

)Gottlicher,A.& Werner,W. Schiffsmodelle  im    Alten      Aegypten,     

Wiesbaden,   1971,  taf.xliii                                                          
33

) Von Drost,V. Der Igel im Alten Agypten,HAB11,1980,s.81ff,95ff,53ff    
34

ظاار:  مصااطفى عطااا    ،" أسااماي المراكااب حااول أسااماي هااذه المراكااب والساافن األجنبيااة ان ( (
واسااتخداماتها ماان خاا ل النصااوص والمناااظر المصاارية القديمااة حتااى نهايااة الدولااة الحديثااة" ، رسااالة 

،  386،  340،  337،  331،  152،  141، 140، ص 1987ماجستير غير منشاورة ، القااهرة ، 
393  ،394 . 

عباد المانعم عباد الحلايم ى شابه الجازرة العربياة انظار: وعن ت ثير السفن المصرية على بعض الطرز فا
سيد  ، األصول المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية قبال اإلسا م )ضامن أبحاا  النادوة العلماة 

جامعاة الريااض( الكتااب الثاانى ، الجزيارة  –الثانية لدراسات تاريخ شبه الجزيرة العربية بكلية اآلداب 
 وما ت ها. 368، ص1979رياض ، العربية قبل االس م، ال

 حول الت ثير األجنبى على صناعة السفن والمراكب في الدولة الحديثة انظر:     
فوزية عبد  محمد، " الت ثيرات الحضارية المتبادلة في الفنون وبعض الصناعات بين مصر وجيرانهاا 

، 1998غير منشورة ، القاهـاـرة ، في الشرق األدنى القديم في عصر الدولة الحديثة"، رسالة ماجستير 
 .123  - 113ص 
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مان الثابات أن نصاوص  المصرية  بمعبد هابو ب نها مساتوحاة عان أصال أجنباي ، ولكان
                br ,mnš  .35رمسيــــس الثال  تؤكد استعانة جيشه بكل من سفن ال 

كانت سفنا   mnšوالشك أن البحرية في عهد رمسيس الثال  كانت تعب  كاملة ، فسفن ال
هااي ساافن  brكبااري تسااتخدم ماان أجاال األغااراض التجاريااة فااي أوقااات الساالم ، وساافن 

 36طاقم من غير المقاتلين .الحراسة  يقودها 
ذات البادن المساتدير و المراكاب فاي   hipposكما ن حظ الفروق الواضحة بين مراكاب 

مناظر معبد هابو ، وهى ذات بدن مستطيل سواي كانت المراكب المصارية بمقدماة علاى 
تشااتركان فااي أن هيئااة  أسااد أو مراكااب شااعوب البحاار علااى هيئااة رأس البطااة وإن كانتااا 

  hipposأساد أو علاى هيئاة رأس البطاة كابعض مشاتقات مراكاب ال لى هيئة المقدمة ع
 .سابقة الذكر

 نتائج البحث:
غير معارو  علاى وجاه الدقاة، إذ يصاعب االعتمااد   hippos أن حجم مراكب الأوال: 

على النقوش التي ظهرت بها هذه المراكب ، كما يصعب اتخاذ األجسام البشرية للبحاارة 
 على حجم المراكب.مقياسا ل ستدالل 

والمحفوظااة فااي حيفااا وميااونخ  hippos أن النماااذى التااي صاانعت لمراكااب ال  ثانيااا: 
وبوسطن وفي دلفياا هاي نمااذى تقديرياة ، بال إن بعضاها مباالغ فاي حجماه إذا ماا قاورن 

 بمناظر ونقوش المراكب من منظر إلى اخر.
 يرجح األصل الفينيقي لهذه المراكب ويدلل على ذلك:ثالثا:

 استمرار ذلك الطراز ذو البدن المستدير في سوريا والذي يطلق عليه الماعون. -1 
 على العم ت الفينيقية. hipposتمثيل مراكب ال   -2 
 hipposنقش الملك سرجون الثااني فاي قصاره بخورساباد والاذي يمثال مراكاب ال  -3 

                                       تحمال الجزياة الفينيقياة مان األخشااب إلاى با د النهارين.

أن اعتماد اآلشوريين في العصر اآلشوري الحدي  على البحارة الفينيقيين في بناي   رابعا: 
السفن قد أسهم في ظهور بعض السفن ذات الطابع الفينيقي كما هو الحال في نقش الملاك   

لام تقادم با د خامسا:                                            تيج ت  بلليسر واشور بانيبال .
بصاافة عامااة واآلشااوريون بصاافة خاصااة نموذجااا خاصااا بهااا أو متطااورا عمااا  النهاارين

أن هاذه سادساا:       استخدمه الفينيقيون ، وإنما استفادوا فقط لما صنعه الفينيقياون لهام .
وانياة ، المراكب ذات البدن المستدير قد انتقلت إلاى االيجياين ثام إلاى اإلغرياق بارأس حي

لام توجاد فاي  ساابعا :                                  . hipposومان هناا جاايت تسامية ال  

                                                           
35

) Jones,D. Egyptian Bookshelf Boats , London ,1995 ,p.59ff.) 

 وما ت ها. 178وما ت ها ، ص  148مصطفى عطا   ، المرجع السابق ، ص 
36

راجعة ( بيير جراندييه ، رمسيس الثال  قاهر شعوب البحر ، ترجمة فاطمة عبد  محمود ، م (
 .181، ص  155، ص  2003محمود ماهر طه ، القاهرة ، 
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النصاوص أو المناااظر المصاارية القديماة مااا يشااير إلاى هااذا الطااراز مان المراكااب، علااى 
الاارغم ماان أن ساافن شااعوب البحاار الممثلااة بمعبااد هااابو تشااترك مااع الساافن المصاارية فااي 

 لكن دون أن يكون هناك ت ثير أجنبي على السفن المصرية القديمة.المقدمة برأس طائر و
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 ( 1) شكل 

متح   –االسرة الثامنة عشرة  –تمثال من الخشب لرجل يمتطى صهوة الحصان 
 المتروبوليتان

 

 

 

 

 

 

 (2)   شكل  

العصر اآلشور   –ختم اسطوانى  –القنطور الحصان بذيل عقرب وجناحى طائر 
 الوسيط
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 (3) شكل                                             
 الربة  عشتارت تمتطى صهوة جوادها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)   شكل 

 ق. م. 11 –ق. م. 12القرن  –كريت  –سفن ذات بدن مستدير 
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 (5) شكل 

 القرن السادس ق. م. –قبرص  –نموذى لمراكب ذات بدن مستدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  6)  شكل  

ق.م. 11النصف األول من القرن  –جزيرة سكريوس   - Hippos  رسم على الفخار ملركب تشبه طراز ال 
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 ( 7)   شكل  

 نقل اجلزية الفينيقية على منت مراكب شبيهة  بطراز الhippos  - -البوابات الربونزية ىف البالوات 

 عهد شلما نصر الثالث

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (8)  شكل                                            

 عهد جتالت  يبليسر –منرود  –االستيالء على حصن فينيقى 
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 ( 9) شكل 
 نقل اخشاب األرز ضمن اجلزية الفينيقية ىف مراكب ال Hippos  –اىل بالد النهرين 

 عهد سرجون الثاىن –خورسباد 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10شكل  )
 تصميم Jal لطراز املركب الفينيقى ىف نقش سرجون الثاىن  السابق
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 ( 11)   شكل 
 عهد سرجون الثاىن –خورسباد  –نقش يبني الصيد امللكى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12) شكل 
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 ( 13)  شكل 
فيالدلفيا  - Hippos  منوذج ملراكب ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 14)  شكل 
 عهد  آشور بانيبال –نينوى  –تل قوينجيق  –صيد األسود امللكى 

 


