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  الملخص:

المنتشرة في أودية فته القوافل التجارية القديمة في المواقع والمحطات القديمة أهم ما خل   العربيةالنقوش والكتابات  تعد    
إذ تنتشر هذه  ،التي تربط بالد العرب والبحر األحمر بمدن وادي النيلالطرق التجارية ، ال سيما صحراء مصر الشرقية

الكتابات بداية من وادي الطميالت الذي يمثل الحد الشمالي للصحراء الشرقية حيث موقع الشقافية الذي ُعِثر فيه على نقشين 
 حتىهذه الكتابات كلما اتجهنا إلى الجنوب  يستمر تواجدنبطيين، وموقع المسخوطة الذي ُعِثَر فيه على نقوش آرامية، ثم 

كتابات ورد نقوش و  ما بها من دراسةلهذه المواقع و  ا  وهذا البحث يتناول حصر  ،طريق قفط برينيكي قة بئر منيح علىمنط
 الزيارات الميدانية لبعض المواقع.خر قام الباحث بتسجيله من خالل ، واآلبعضها في المراجع

نبطية وآرامية وثمودية عبارة عن نقوش الكتابات العربية القديمة المنتشرة في صحراء مصر الشرقية تبين أن وبالبحث      
دينية واجتماعية وُلغوية ودالالت اقتصادية تبين أن لها دالالت مضمون هذه الكتابات  من خالل دراسةو  ،ومعينية وحضرمية

منذ القرن الخامس قبل الميالد وحتى  متبادلة بين سكان شبه الجزيرة العربية ومصر القديمةالعالقات الوأنها تنم عن وسياسية، 
 .الرابع الميالديالقرن 

 دالالت الحضارية.الالصحراء الشرقية، النقوش، النبطية، الثمودية،  الكلمات الدالة:
Abstract:  

The ancient Arab inscriptions and writings are considered the most important legacy of the ancient 

merchant caravans at the sites and stations spread in the valleys of the eastern desert of Egypt, especially 

the trade routes linking the Arab countries and the Red Sea with the cities of the Nile Valley. As these 

writings spread from Wadi Tumailat, which represents the northern border of the Eastern Desert, where 

the Shaqafiyya site was found in which two Nabataean inscriptions were found, and al-Maskhutah site 

where Aramaic inscriptions were found, and then these writings continue to exist whenever we head 

south to the Bir Mneih area on the Qaft Bernice road, This research deals with an inventory of these sites 

and a study of their inscriptions and writings, some of which were mentioned in references, and the other 

was recorded by the researcher through field visits to some sites. 

     By researching, it was found that the ancient Arabic writings spread in the eastern desert of 

Egypt consist of Nabataean inscriptions, Aramaic, Thamudic, Maaina and Hadrami 

inscriptions. By studying the content of these writings, it was found that they have Religious, 

Social, Linguistic, Economic and Political connotations, and that they denote the mutual 

relations between the inhabitants of the Arabian Peninsula and ancient Egypt from The 5th  

century BC, until The 4th  century AD. 
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 مقدمة:ال

العربية منذ عصور ما قبل األسرات، تعايشت مع السكان المحليين، فنشأ شهدت مصر هجرات للقبائل      
عنصر بشري جمع بين الصفات الجنسية والحضارية لكل من السكان المحليين والوافدين الجدد، تفاعل مع 

 .1من الوصول إلى أرقى مستوى حضاري عرفه العالم في ذلك الوقت . وتمكنالبيئة الخيرة في وادي النيل

من شمال  :األول سلكت الهجرات والقوافل التجارية القادمة من شبه الجزيرة العربية إلى مصر طريقين،و      
الفاصل بين منطقة شرق دلتا النيل وبداية ميالت شبه جزيرة سيناء، ثم إلى طريق وادي الطبالد العرب إلى 

غرب شبه الجزيرة العربية إلى عبر باب المندب وموانئ : الصحراء الشرقية من الجهة الشمالية، والثاني
وطريق  ،الطرق الموصلة بين البحر األحمر ووادي النيل مثل طريق قفط القصيرصحراء مصر الشرقية ثم 

مصر إما هجرات جماعية دائمة تأتي من أجل االستقرار في . وكانت الهجرات العربية إلى 2قفط برينيكي
من أجل لمجموعات من التجار العرب، كالقوافل التجارية التي أتت إلى مصر أو هجرات مؤقته  مصر،
 ال سيما خالل العصر الروماني. مرة أخرى فيها والعودة إلى بالدهم التجارة

الواقعة على القديمة هي المناطق  القوافل التجارية والجاليات العربيةفيها ت نتشر ومن األماكن التي ا     
بداية من شرق دلتا النيل عند وادي . لنهر النيل حتى الساحل الغربي للبحر األحمرالضفاف الشرقية 

، وحتى ميناء القصير وطريق قفط برينيكي من جهة الشمالالصحراء الشرقية الذي يمثل بداية الطميالت 
المنطقة الواقعة بين نهر النيل بعض الكتاب الكالسيكيين إلى إطالق لفظة بالد العرب على مما حمل  .جنوب ا

كما أن " سترابو" وصف  الصحراء الشرقية، داللة على توغل القبائل العربية فيها. أي منطقةوالبحر األحمر 
من المصريين. كما خر اآل، وأن نصف سكانها من العرب والنصف مدينة قفط بأنها مدينة تحت حكم العرب

أن " ميوس هيرموس". ويذكر بليني  الواقعة بين مدينتي " قفط" و كانوا يعملون في المناجم يذكر أن العرب
 .3في برينيكي على الساحل الغربي للبحر األحمر قبائل عربية كانت تعيش

الجاليات من  كلنتها التي دو  العربية القديمة لكتابات الدالالت الحضارية لأهم وهذا البحث يتناول      
، والقوافل المسخوطة الشقافية و منطقتي مثل صحراء الشرقيةمن الالمستقرة في األطراف الشمالية العربية 

التي تربط البحر األحمر والحضارات المطلة الصحراء الشرقية أودية  التي سلكتالتجارية للعرب القدامى 
  .الحماماتووادي أم عنبة، وادي أم ضلفة، وادي عربة، وادي جضامي، وادي عليه بمدن وادي النيل مثل 

 
                                                           

مصادر تاريخ الجزيرة العربية، ، مصادر ودراسات "،المصرية العربية في العصور القديمةالعالقات ، "محمد القادر عبد محمد، 1
  . 34م،1979الرياض: مطبعة جامعة الرياض، ، 1جـ.
 العرب وبالد مصر بين  العالقة حول دراسة "التواصل الحضاري بين مصر وبلدان الشرق األدنى القديم اسماعيل،" الفتاح، عبد2 

بداع، فكر مجلة ،"مقارنة تحليلية دراسة القديمة  . 131 ،م2003 القاهرة، ،19 ـ.ج وا 
 .140-133 ،التواصل الحضاري بين مصر وبلدان الشرق األدنى القديم الفتاح، عبد  3
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:  انتشار الكتابات العربية القديمة في الصحراء الشرقية:مواقع  أوالا

نبطية حيث ُعِثَر على كتابات  الكتابات العربية القديمة في الصحراء الشرقية انتشار ا واسع ا،تنتشر      
الذي يمثل بداية  ،وادي الطميالت فيف، (1)خريطة في مواقع متفرقة وآرامية وثمودية ومعينية وحضرمية

حافظة بم كم جنوب مدينة التل الكبير4 على بعدالشقافية يوجد موقع  ،من جهة الشمال الشرقيةالصحراء 
وعلى مقربة من موقع الشقافية يوجد موقع صفط الحنة، وعثر  ،4نقشين نبطيينُعِثَر فيه على  اإلسماعيلية،

بر  مدينة) ويمثل غرب مدينة االسماعيلية،كم 20على بعد تل المسخوطة وموقع فيه على نقوش ثمودية، 
بين هضبة الجاللة البحرية  الواقععربة  وفي وادي ،وعثر فيه على نقوش آرامية ،5(القديمة بيثوم –أتوم 

يربط مدن وادي النيل عند منطقة بني سويف الحالية بالبحر األحمر عند منطقة  و ،وهضبة الجاللة الجنوبية
المتفرع وادي بريدة ، وموقع 7، وعثر فيه على مجموعة من النقوش النبطيةأم دمرانهيوجد موقع  كما،6الزعفرانة

لى الشمال من وادي عربة يوجد موقع 8على نقشين ثموديين، وعثر فيه ةعربشمال غرب وادي من  ، وا 
كم جنوب مدينة السويس، ُعِثَر به على مجموعة من 69على الساحل الغربي لخليج السويس ويبعد السليك 

القرن الثالث  ، خاللالسويس كان بمثابة استراحة نبطية على الساحل الغربي لخليجنه إالنقوش النبطية، إذ 
مال مدينة الغردقة شمرسى أبو شعر القبلي )من ميناء ميوس هرموس الممتد الطريق وعلى  ،9الميالدي
للقوافل  تانستراحا هماو ، هبئر أم عنــبوموقع بئر أم ضلفـة، يوجد موقع ، إلى مدينة قنا (كم20بحوالي 

 ،10وعثر فيهما على مجموعة من النقوش النبطية منطقة وادي النيل،إلى التجارية المارة من البحر األحمر 
إلى مدينة قنا، يوجد  (كم22جنوب سفاجا بحوالي  مرسى جواسيس)فيلو تيرا وعلى الطريق الممتد من ميناء 

فيها على نقوش  رَ ثِ عُ و معبر ا للقوافل التجارية في العصر الروماني، وكانا  ،11وادي حمامةو  ي،وادي الجضام
وعلى الطريق الممتد من ميناء ، 12نبطية تذكارية تشير إلى مرور أصحاب القوافل التجارية من هذه المنطقة

توجد ستة مواقع، وهي من الشرق إلى الغرب: محطة الحمراء، محطة الزرقاء، بئر  قفطإلى مدينة  لقصيرا

                                                           
4 LITTMANN, E.: «Nabataean Inscriptions from Egypt- II», BSOAS 16, 1954, 242.     

 . 41م، 2012جامعة القاهرة،  /كلية اآلثار"دراسة أثرية لعصر االنتقال الثاني في الدلتا"، رسالة دكتوراه،  أيمن، عشماوي، 5
 .72م، 2000جامعة طنطا، / ، كلية اآلدابرسالة دكتوراه في مصر القديمة"، "المناجم والمحاجر أمينة، الفتاح، عبد 6

7  LITTMANN, E. AND MEREDITH, D.: «Nabataean Inscriptions from Egypt-1», BSOAS 15, 1953, 1.    
8 TRISTANT ,Y., ”W.‘Araba”, Preliminary Report of The French Expedition Season-January, Le Caire, 2015, 1.  

 .ع ،2 ـ.مج ،مدارات تاريخيةمجلة "، سيالسليك استراحة نبطية على الساحل الغربي لخليج السو  "،وأخرون محمود ،غانم سالم 9
 .222 م،2020 ديسمبر ،4

صالت االنباط بمصر من خالل النقوش النبطية على صخور الحجاز وصحراء مصر ،"الحليم عبد المنعم عبد ،سيد10 
 .43 ،م1981 ،1 ـ.ج جدة، العزيز، عبد الملك جامعة ،اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية مجلة، "الشرقية

 مصادر ودراسات، مصادر ،"الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصر"، الحليم عبد المنعم عبد ،سيد11

  .47 م،1979 الرياض، ،1 ـ.ج العربية، الجزيرة تاريخ
 .72 ،م2007 يناير ،مصر ،وقوص نقادا إقليم لتراث الدولي المؤتمر "أنباط في وادي الحمامات و قفط"، راجح، زاهر،12 
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ونقوش  ، ُعِثَر فيها على نقوش نبطية،13بناتالحمامات، منطقة أبو كوع، منطقة المويح، منطقة قصور ال
إلى من شبه الجزيرة العربية والشرق من الطرق التي كانت تسلكها القوافل التجارية القادمة  ثمودية، كذلك

المنتجات الهندية واليمنية في ميناء برينيكي، ثم تُنقل بر ا عن تفريغ  حيث يتمقفط ،  –مصر، طريق برينيكي 
 قفطـ، ومنها إلى اإلسكندرية عبر النيل، ثم يتم تصريفها إلى الموانئ المطلة على البحرطريق الجمال إلى 
وعلى هذا الطريق بالقرب من قفط، يوجد موقع منيح، وموقع منيح الحير، وُعِثَر بهما على  األبيض المتوسط،

 .نبطية ومعينيةنقوش 

، صحراء الشرقيةالإحصائية بالمواقع والكتابات العربية القديمة التي ُعِثَر عليها في قام الباحث بعمل و      
 :يتكاآلتنتشر من الشمال إلى الجنوب و 

 عدد   عـــــــــالموق  م

 النقوش 

 تصنيف 

 النقوش

تاريخ 
 النقش

 مكان النقش    المكتشف

 المصـــــــــــــــــــــريالمتحف  السكان ق. م 50 نبطية  2 ـةـالشقافيـــــــ 1

 متحف بروكليــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــ ق. م 500 آرامية 3 ـةـالمسخوطــ 2

 ؟ ؟ م.3القرن ةثمودي 3 ةــصفط الحن 3

 جبل الجاللة البحرية آنو ليتمان م. 266 نبطية 27 السليـــــــــــك 4

 وادي عربــــــــــــــــــــــــــــــــة  ب. الفرنسية .م3القرن ثمودي 2 الحمال روض 5

 وادي عربــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آنو ليتمان م. 2القرن نبطية 13 ةأم دمرانــــــ 6

 ميوس هرمس–قنا ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 6 ةأم ضلف بئر 7

 ميوس هرمس–قنا ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 7 بئرأم عـنـــبه 8

 فيلوتيرا –قنا ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 9 جضاميوادي  9

 فيلوتيرا –قنا ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 3 حمامـة وادي 10

 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 2 الحمـــــــــــراء 11

 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 2 الزرقـــــــــــاء 12

 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  يحضرم 2 اتـبئرالحمام 13

 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  تذكارية 2 أبو كــــــــــــوع 14

 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  ثمودية 1 المويــــــــــــــح 15

                                                           
 ضاراتحل العالي المعهد،  رسالة ماجستير ،"طريق قفط القصير عبر العصور الفرعونية المختلفة، "اسماعيل ،الفتاح عبد13

       .19 م،1993 الزقازيق، جامعة/القديم األدنى الشرق
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 القصير –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 2 اتقصور البن 16

 برينيكي –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  معيني،نبطي 4 وادي منيـــح 17

 برينيكي –قفط ط. آنو ليتمان م.1القرن  نبطية 4 ــرــمنيح الحيــــ 18
 94 موقع 18 العـــدد

 نقش
 عربية

  قديمة

 500من 
ق. م إلى  

 م 266

عدد من العلماء 
 والرحالة

 متاحف     

      +  

 مواقع جغرافية

 :العربية القديمة المنتشرة في الصحراء الشرقيةأهم النقوش والكتابات  ثانياا:

يمكن أن نستشف  ، التيفي الصحراء الشرقية النقوش والكتابات العربية القديمةأهم بالبحث تبين أن      
 ، تتمثل في اآلتي: وسياسية منها دالالت دينية واجتماعية

 :الكتابات النبطية -1 

الحد الشمالي للصحراء الشرقية عند وادي الكتابات التي تركتها قوافل األنباط التجارية بداية من تمتد      
وأهم حيث موطن الجالية النبطية في الشقافية، إلى أقصى أودية الصحراء الشرقية في الجنوب، الطميالت 

  في المواقع التالية: نجدها هذه الكتابات النبطية
   :14منطقة قصور البنات-أ

                                               :15(1النقش رقم)

 ل   ب ر  ش م ر خ و   ب ر     اس ل م   رب    النص:

 ز ب ي د          

 يل بن شمرخ بن زبيد.إ تحيات رب  الترجمة:
 :16منطقة أبو كوع -ب 
   :17(2النقش رقم ) 

 س       يي ن  رس ل م   النص:   

                                                           
كم، كانت بمثابة  60بحواليالقصير، إلى الشرق من مدينة قفط  -تقع منطقة قصور البنات على الطريق التجاري القديم قفط 14

 فيها عثرمحطة لها أهمية كبيرة على طرق التجارة المتجهة لبالد العرب، فضال  عن تميزها بوفرة آبار مياهها لقربها من النيل، 

 الميالدي. األول القرن في التجارية القوافل مرور تسجل تذكارية نبطية نقوش على
15 LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.56. 

 .القصير -منطقة أبو كوع من أهم المواقع القديمة على طريق قفط ُتعد 16
17 LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No. 56. 
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  ق ر و ص ب ر          

 .صقربن  رينيستحيات الترجمة: 
  :18منطقة بئر أم ضلفة -ج

 :19(7، 6، 5، 4، 3م)اقذات األر ش و النق

 الترجمة النص 

  )ا( ي ب و ب ر ح ن ظ ل و ذس ل م  -(3 :)نق

  س ل م  ح ن ظ ل و    ب ر  ش م ر خ ت-(4:)نق
 ب ر ع ب د و س ل م  ز ب ن و  -(5:)نق
 ب ر  )ح( ن ظ )ل و(  س ل م   ز ب ن و -(6:)نق
  س ل م /////// -(7:)نق

 ج م ي ل و        

  بن حنظل ذؤيب تحيات -(3)نق: 

  تحيات حنظل بن شمرخة -(4)نق: 

 تحيات زبن بن عبدو -(5)نق: 
 تحيات زبن بن حنظل -(6)نق: 
  تحيات ....... -(7)نق: 

 جميل           

 :20منطقة وادي الجضامي -د

       :21(8النقش رقم)

 س ل م   س ل ع   ب ر   ق ي ن االنص:   

  تحيات سلع بن القين.الترجمة:  
                :22(9النقش رقم)

 و ا ب ل ا س    النص:
 ب ر  ر ي س و ب ر          
 س ل م و س و  أ         
  بن ريس بن اوس. تحيات وهب اهلل الترجمة:

                                                           
 يقع بئر أم ضلفة على مقربة من الساحل الغربي للبحر األحمر، إلى الشمال مباشرة من بداية الطريق البري الذي يربط 18

 .الطريق هذا عبر المارة التجارية للقوافل محطة يمثل وكانبمدينة قنا عند وادي النيل،   ميناء فيلوتيرا)مرسى جواسيس(
19 LITTMANN, & Meredith, Nabataean Inscriptions from Egypt-1, No.12. 

أحد أهم األودية بالصحراء الشرقية والذي يصل البحر األحمر عند  -يقع وادي الجضامي إلى الشمال من وادي الحمامات  20
عن طريق وادي مويح ووادي العطواني، وكان ويرتبط وادي الجضامي بوادي الحمامات ، -ميناء القصير بالنيل عند مدينة قفط

وادي الجضامي معبر ا للقوافل التجارية في العصر الروماني، ال سيما قوافل األنباط التجارية، إذ عثر فيها على نقوش نبطية 
 .الوادي اهذ من التجارية القوافل أصحاب مرورتذكارية تشير إلى 

21 LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.69. 
22 LITTMANN, Nabataean Inscriptions From Egypt- II, No.71. 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  23العدد 

 

 45 (59-35)|العربية القديمة في صحراء مصر الشرقية الدالالت الحضارية للكتابات
 

 :23منطقة وادي حمامة -ه
             :24(10النقش رقم)

 م ر ق ع ا  ب ر ع و م و    ف ل ط ا ل  س ل م  النص:
 تحيات فلطئيل بن عومو المرقع. الترجمة:

 الكتابات الثمودية: -2

كل من منطقة صفط الحنة على الحدود الشمالية للصحراء الشرقية، وفي على كتابات ثمودية في  رَ ثِ عُ      
 : وفيما يلي نص هذه النقوشأحد روافد وادي عربة بالصحراء الشرقية،  وادي بريدة

 :25صفط الحنة منطقة - أ

                                                               :26(11النقش رقم )

 ف ت ح ل  ز  النص:    

 ع ل ق ت  )ب( ن    
 .)عاَلقة(ةبن علق ليهذا )هو( فتح إ الترجمة:

 :27منطقة آثار روض الحمال -ب 

 :28(12النقش رقم) 

 ز  ج ن ن النص: 
 هذا جنن) َجّنان(. الترجمة: 

                                                           
يقع وادي حمامة جنوب شرق وادي الجضامي مباشرةـ، ويتصل بوادي الحمامات عند منطقة قصور البنات عن طريق وادي  23

 .سكافيإ أو مالبس مرمم ويعمل" عمو بن فلطئيل " يدعى شخص اسم يسجل نبطي نقش على الوادي هذا في وعثرمويح، 
24 LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II,  No.61. 

كم، اشتهرت خالل العصر 11لطريق وادي الطميالت، وتقع شرق مدينة الزقازيق بحوالي  ا  منطقة صفط الحنة امتداد تعد25 
 :عليه نقش من سطرين ُكِتَب بالخط الثمودي، للمزيد انظرمدون إناء على  هافيعثر المتأخر والعصرين اليوناني والرومان، 

 .56 -52 ت، د. ،2 ـ.جالتاريخية القديمة،  : اقليم شرق الدلتا في عصورهكامل محمد ، ابراهيم

 :الرياض ،1 ط. القديمة، العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية ،سعيد، فايز السعيد،26 
 .78 ،م2003 الوطنية، فهد الملك مكتبة

في  وادي عربةأحد األودية المتفرعة من تقع منطقة آثار روض الحمال في نطاق محافظة السويس، وروض الحمال  27
م، على نقشين 2018عثرت البعثة الفرنسية موسم  الواديوعلى واجهة إحدى الكتل الصخرية بهذا  صحراء مصر الشرقية.

وهذا دليل على أن الثالث الميالدي وبداية القرن الرابع الميالدي تقريب ا،  بالخط  الثمودي، يرجعان لنهاية القرنقصيرين كتبا 
 .قوافل التجارة العربية القديمة، قد اجتازت هذا الوادي الفرعي أثناء مرورها من وادي عربة قاصدة مدن وادي النيل

رسالة م دراسة حضارية"، 300ق.م إلى 300تجارة بالد العرب في الفترة من  ، " المواقع القديمة لطرقمحمود غانم، سالم 28
  . 49م، 2020جامعة الزقازيق،  /المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم دكتوراه،
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 :29(13النقش رقم)

 ز  ع ج ص  النص:
 هذا عجاص. لترجمة:ا
 :30وادي الُمَوْيح -ج 

 :31(14النقش رقم )

 م ن    ف ه ج رالنص: س ف ع    

 .  الترجمة: َسْفع َتِعَب فمشي مثقال 
 الكتابات اآلرامية: -3

على ، للصحراء الشرقية الشمالي الحد عند الواقعة على طريق وادي الطميالت 32تل المسخوطةُعِثَر في      
  عليها نقوش بالخط اآلرامي، وفيما يلي نص هذه النقوش: نذرية، مدون يةنحاسأوانٍن 

 :33(15رقم )النقش 

 ل ه ن   ا ل ت النص:
 للمعبودة الالت. الترجمة:

 :34(16النقش رقم ) 
 ز ي   ق ر ب   ص ح أ   ب ر  ع ب د   ع م ر و   ل ه ن  ا ل ت   النص:

 هذا )اإلناء( الذي َقر ب ِصحاء بن َعْبِد عمرو للمعبودة الالت. الترجمة:
 
 
 

                                                           
  .49م دراسة حضارية، 300ق.م إلى 300، المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب في الفترة من غانم سالم 29

القصير، ويقع إلى الغرب من منطقة قصور البنات، وكان  -قفط طريق  من أهم المواقع القديمة على ُيعد ،الُمَوْيح وادي 30
 .من بالد العرب إلى وادي النيل القادمة التجارية القوافليمثل إحدى استراحات 

31 BULLOW, J.: «Les Inscriptions d'Al-Muwayh», BIFAO 95, 1995, 113, No. 6a.                                                                   
الملك  اتخذهاُعرفت في العصر الفرعوني باسم "بر أتوم"، و كم، 20سماعيلية بحوالييقع غرب مدينة اإل ،المسخوط تل 32

و  الثامنة من مقاطعات الوجه البحري،عاصمة المقاطعة وكانت ، "رمسيس الثاني" نقطة دفاع أولى عن البالد من جهة الشرق
 تسكن في المسخوطة منذ القرن الرابع قبل الميالد. للمزيد عن تل المسخوطة انظر: -قيدار –كانت هناك قبيلة عربية 

EL-ELIMI, F., & NOUR EL DIN, M.: «Une Piéce au Nome d Amasis Découverte á Tell el – Maskhouta», 

JAAUTH 8, NO 1, 2011,19-22.  
33 DUMBRELL, W.: «The Tell el- Maskhuta Bowls and the Kingdom of Qedar in the Persian Pereiod», 

BASOR 203, 1971, 34. 
34

 DUMBRELL, The Tell el- Maskhuta Bowls, 34. 
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                                                                                               :35(17النقش رقم ) 

 ل ه ن   ا ل ت  ج ش م  م ل ك  ق د ر  ق ر ب   ب ر  ز ي  ق ي ن و النص:

 .نو بن َجَشم ملك قيدار للمعبودة الالتيق َقر ب هذا ما الترجمة:
 الكتابات المعينية: -4

 ، وهو اآلتي:36الكتابات في نقش بئر منيحتتمثل هذه 
                        :37(18النقش رقم )

 ي ذ ك ر أل / ذ ح ي أل  النص:
 م ع ن ي ن         
 َيْذُكر إل من )عشيرة( َحْي إل المعيني. الترجمة:

 الكتابات الحضرمية: -5

 الحضرمية، وهما: تحت الكتابة نالقصير على نقشين يندرجا -ر في وادي الحمامات على طريق قفطعث
  :38(19النقش رقم )

 النص: ف ل ك س ن م / ذ ح ر م م/ د ...
 م.الترجمة: َفَلك ِسُنم من عشيرة ُحرْيمُ 

  :39(20النقش رقم ) 
 النص: د ه ي م/ ب ن/ق س م أ ل/ ه ج ر ي ه ن/

 الترجمة: ُدَهْيم بن َقْسُم إل الَهَجري.
 
 

                                                           
35

 DUMBRELL, The Tell el- Maskhuta Bowls, 35. 

تعود أقدم إشارة تاريخية للقيداريين إلى النقوش اآلشورية في القرن  عليه السالم. إلسماعيلقيدار نسبة  لقيدار االبن الثاني و 
لى الجنوب قرب الحدود مع  دومة الجندل الثامن قبل الميالد. امتد نفوذ مملكة قيدار من عاصمتها إلى الحدود الغربية لبابل وا 

وشرق األردن، وكان لهم تواجد في شرقي مصر في القرن الخامس قبل الميالد،  ديدان. كما امتدت إلى مناطق جنوب سوريا
الجزيرة العربية حتى شرق  من أن قبائل قيدار عاشت في المنطقة الممتدة من شمال هيرودوت وهو ما يدعم ما ذكره المؤرخ

 الوطنية، فهد الملك مكتبة :الرياضمملكة قيدار، ، هند التركي،دلتا النيل في مصر. للمزيد عن مملكة قيدار وملوكها انظر: 

 .115 -114 م،2011
 .78العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر، السعيد،   36
 .78العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر،  السعيد،  37

38  ROBIN, CHR ., L'Egypte dans les Inscriptions de l'Arabie Meridionale, Preislamique, 4, 1994, 296.   
39  ROBIN, L'Egypte dans les Inscriptions de l'Arabie Meridionale , Preislamique, 35  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA


 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  23العدد 

 

 48 (59-35)|العربية القديمة في صحراء مصر الشرقية الدالالت الحضارية للكتابات
 

 :للكتابات الدالالت الحضارية: ثالثاا

 الدينية: تالدالال -1

أن ديانة أصحاب العربية القديمة المنتشرة في صحراء مصر الشرقية، تبين من خالل النقوش والكتابات      
لذلك  ؛فقد قامت على تعدد المعبودات ،هذه الكتابات كانت امتدادا  لديانات من سبقهم ومن عاصرهم من أمم

تنتمي إلى ديانة العرب قبل اإلسالم، كما أن و  ،آنذاك في شبه الجزيرة العربيةفهي من النوع الوثني المنتشر 
النقوش تدل على تأثر أصحابها بالعديد من الثقافات التي كانت موجودة آنذاك، فأخذوا منها وقدموا الكثير 

 :مثلسها العرب القدامى أسماء لبعض المعبودات التي قدهذه الكتابات في جاء و  .لمن تفاعلوا معهم
 ذ و ش ر ا )ذو الشرا(:  -أ

" ل ذ و ش ر  ا ل هـ ا  د ي  ب  د ف ن ا  م ص ر ي ت ا"، " لذو  40جاء في نقش الشقافية الثاني     
"ذو" بمعنى  الشرى اإلله الذي بدفنا المصرية"، و "ذو الشرا" من أشهر المعبودات عند العرب واألنباط، و

صاحب، و"الشرا" جبل الشراة، والمعنى المراد لـ"ذو الشرا" هو" سيد األرض، أو سيد أرض الشراة"، المجاورة 
للبتراء النبطية، وكانت تمثل مركز عبادته الرئيس، "وذو الشرا" عند األنباط يمثل إله الخصب والزرع والنماء، 

ا في  . وُعبد )ذو41بل ربما يكون إلها  للشمس عندهم الشرا( في كل المناطق التابعة للمملكة النبطية خصوص 
البتراء حتى وصلت عبادته إلى بصرى، حيث ُعبدا هناك باسم " أعارا"، التي يبدو أنها الصيغة المتأغرقة له، 

وعثر على نقوش وآثار تشير كما ُعِرف في المدن األخرى في مراكز المنطقة المزروعة بالعنب في حوران، 
. فعلى سبيل المثال ُعثر في مدينة " بيتولي" 42ادته في األماكن التي وصل إليها األنباط أثناء تجارتهمإلى عب

على معبد نبطي باإلضافة إلى نقشين نبطيين أحدهما كان مكرسا   -القريبة من نابولي بإيطاليا حاليا   -
ولقد أقام األنباط لـ )ذو الشرا( العديد من المعابد في مختلف ، 43للمعبود "ذو الشرا" المعبود الرئيس لألنباط

 أنحاء المملكة النبطية. 
 ا ل ت)الالت(: -ب

واحدة من أشهر المعبودات في  "الالت"و .(17)،(16)، (15) ورد ذكرها في النقوش ذات األرقان 
ذكرها في األدب البابلي، كما ُذكرت في  شبه الجزيرة العربية، وفي مناطق الشرق األدنى القديم، حيث جاء

                                                           

خليج السويس  نقوش نبطية من منطقة شمال غرب" ،الشقافية ودراستهم التحليلية انظر: سالم غانم، محمودللمزيد عن نقشي 40 
 .47-32م، 2016جامعة اإلسكندرية،  /، كلية اآلدابرسالة ماجستيردراسة ُلغوية حضارية"، 

ه، 1431الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،، 1ـ.، مجمدونة النقوش النبطية في المملكة العربية السعودية ،سليمان، الذييب 41
 . 14نق:

29 KROPP, A.: «Nabataean DUSHARA (DUSARES)- an Overlooked Cuirassed God», PEQ 143, NO.3, 2011, 

178.                                                                      
30 LACERENZA, G.: «IL DIO DUSARES A PUTEOLI», Puteoli Studi Di Storia Antica  XII-XIII, Napoli, 1980, 

119.                                                                                                                            



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  23العدد 

 

 49 (59-35)|العربية القديمة في صحراء مصر الشرقية الدالالت الحضارية للكتابات
 

إليها النقوش الثمودية، فيما كانت النقوش الصفوية شارت أو النقوش الفينيقية في القرن السابع قبل الميالد، 
. وكانت 45ثر عليها في تل المسخوطةوهنا جاء ذكرها في النقوش اآلرامية التي عُ  ،44أكثر النقوش ذكرا  لها

ثقيف في الطائف، قريش في مكة، و )الالت( من أهم المعبودات عند العرب قبل اإلسالم، وال سيما عند 
وُمثلت على هيئة صخرة مربعة الشكل ذات زخارف هندسية، كما ُعثر على تمثال لها في معبد نبطي على 

وكانت الالت عند األنباط في  ،46هيئة امرأة مجعدة الشعر جالسة بين أسدين يحيطان بعرشها من الجانبين
وقد اقترنت بعض أسماء  األرجح تمثل الشمس، وهذا يتفق وقول استرابون أن األنباط يعبدون الشمس.

سلم  -عبد الالت -وهب الالت -تيم الالت -األعالم عند العرب في  الجاهلية بالالت مثل )زيد الالت
 صحف، في قوله تعالى:برسم المن الكريم آالالت(، وقد وردت الالت في القر 

 .47سورة النجم 19آية « ومناة الثالثة األخرى (19)أفرأيتم الالت والعزى» 

  إ ل )ايل(: - ج

يذكر ابن منظور أن )ايل( من أسماء اهلل، و  .(20(، )18)،(11)، (1) ورد ذكره في النقوش ذات األرقان
ويبدو ، 48(سرافيلإ)جبرائيل(، و)ميكائيل(، و)وهو عبراني أو سرياني األصل، وورد في أسماء المالئكة مثل 

كال  منهما يعني التأليه، مما جعل البعض يطلق تسمية )ايل( ن إأن هناك عالقة ما بين )ايل( و )اهلل(، إذ 
على )اهلل(، و )اهلل( على )ايل(، وُعرف المعبود )ايل( عند معظم الساميين، فقد ُعبد  عند عرب الشمال 

 ،49المركبةعالم األإليه عند الشعوب السامية بأنه اإلله األكبر، ويرد كثير ا مع أسماء والجنوب، وكان ينظر 
ف ت ح  ل : فتح  (، 1ر ب  إ ل: رب إيل )نق: : وهي، التي بين أيدينافي الكتابات  مثل ما جاء

ق س م أ ل: َقْسُم  ، (18) نق:ح ي أل: َحْي إل، (18)نق:ليل : َيْذُكر إا ي ذ ك ر ، (11)نق:إيل
  .(20)نق:ليإ

 :ـةالدالالت السياسي -2

إشارات إلى أسماء بعض ، في الصحراء الشرقيةالكتابات التي عثر عليها بالمواقع الموجودة  تضمنت     
العالقات السياسية السلمية والمصالح المتبادلة بين سكان داللتها الواضحة على على الملوك والحكام، فضال  

وادي الطميالت استقرار تلك القوافل العربية وتكوين مدن متكاملة في ن إبالد العرب وبين مصر القديمة، إذ 

                                                           
  .96 م،2008جامعة دمشق، /، كلية اآلدابرسالة دكتوراه ،"الحياة الدينية عند األنباط" ،عبد الرؤوف  ندى، الروابدة 44
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، فضال  عن انتشار كتاباتهم في شتى الطرق البرية بالصحراء الشرقية، يعد نتاج  تمتع هؤالء مثل الشقافية
 : ا من خالل اآلتي، ويتضح ذلك جلي   ب العربية بعالقات طيبة مع مصرالشعو 

 الحكام:الملوك و اإلشارات التاريخية لبعض أسماء  - أ

م  م ل ك و "  عبارة هفي السطر السادس منالذي ورد نقش الشقافية الثاني، جاءت هذه اإلشارات في      
جاء على عرش ، الذي 50"مالك األول"الملك النبطي إلى إشارة أي " مالك ملك األنباط" " ل ك  ن ب ط و

 م،  ق. 30 – 51 األنباط بعد "عبادة الثاني"، وكان يعاصر فترة حكم الملكة البطلمية "كليوباترا السابعة

ا في نفس النقش بلفظة "التي كانت على عرش مصر   ل ف ت  ) ت ا(  قكم ل ، والتي ورد اسمها أيض 

 .51 يوبتراالملكة كلأي  ر"

   " ق ي ن و  ب رجاء فيه أنية نحاسية بتل المسخوطة،على  نَ ُدو  (، والذي 17رقم)النقش األرامي و      
التي كانت تقطن في بلدة قبيلة قيدار حاكم  "، إشارة إلىنو بن َجَشم ملك قيداريق -ج ش م  م ل ك  ق د ر

 خالل النصف الثاني من األلف األول قبل الميالد.المسخوطة 
 :والتعايش السلمي مع المصريين مصرفي القديمة استقرار القبائل العربية  - ب

مدينة نبطية متكاملة  هيو مستوطنة األنباط في قصراويت، حيث كانت  سيناءهو الحال في شمال  كماف     
مستوطنة  كذلك فعلى الحافة الشمالية للصحراء الشرقية، توجد ،معبد نبطيو دافن، مساكن وممن  مكونة

، 52تم الكشف عن مساكن ودور عبادة خاصة باألنباطحيث  ،الشقافية على طريق وادي الطميالتاألنباط ب
بنقش الشقافية األول  يعرفانين اللذن ين النبطييلنقش، كامهمةالفضال  عن العديد من الشواهد األثرية النبطية 

ا ليستخدمه كاهن هذه الجالية النبطية ومن والثاني، فقد تبين من خالل النقش األول، أن األنباط استأجروا مبن  
معه من األنباط طوال حياتهم وتواجدهم بمصر، وهذا التواجد النبطي يرجع إلى منتصف القرن األول قبل 

قد شيد هيكال  بالمنطقة من  -وهب اهلل -نقش الشقافية الثاني أن أحد رجال األنباط  ، كما جاء فيالميالد
بتل المسخوطة، وممارسة كذاك استقرار قبيلة بني قيدار ، 53الرئيس ذي الشرىأجل عبادة معبود األنباط 

لهو  (،17(،)16(، )15م )ارقذات األ كما جاء في النقوش ،طقوسهم الدينية كالتقرب بالقرابين للمعبودة الالت
 .في مصرللقبائل العربية القديمة  سلميالمظاهر االستقرار على  دليل

 
                                                           

50 FIEMA, Z.  & JONES, R., "The Nabataean king-List Revised. Further Observations on the Second 

Nabataeans  Inscription from Tell Esh-shuqafiya, Egypt", ADAJ 34, 1990, 245.  
 .43 -42،خليج السويس نقوش نبطية من منطقة شمال غرب، غانم 51

 .82،المواقع القديمة لطرق تجارة بالد العرب  غانم،52 
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 :ةاالقتصادي الدالالت -3

  هؤالء، أن لمي مع السكان المحليين والحكاماستقرار القبائل العربية في مصر وتعايشهم السنتج عن      
انتشار كتاباتهم العربية في شتى ذلك يدل على تحركوا في األراضي المصرية بكل سهولة ويسر،  العرب

مما ساعدهم ذلك في توسيع المواقع على طرق التجارة بالصحراء الشرقية بداية من الشمال إلى الجنوب، 
ازدهارا  سياسيا  واجتماعيا   الرومانشهدت أيام  ال سيما أن مصرنشاطهم التجاري في البالد األفريقية، 

سكنت على ضفاف النيل في العديد من المدن  القبائل العربية جماعات منقد ثبت أن و  ،54واقتصاديا  وزراعيا  
أعدادهم على البر الغربي للبحر األحمر  حيث يذكر المؤرخون الرومان أن بعض القبائل العربية تكاثرت

حتى سيطروا على المنطقة الواقعة ما بين البحر والنيل في أعلى صعيد مصر، بل يذكر استرابو أن نصف 
النبطية والمعينية في القرن األخير قبل الميالد، وكان لهم جمال  دينة قفط صار من القبائل العربيةسكان م

بل إن جماعات منهم سكنت الصحراء الغربية  ،55ينقلون عليهم التجارة والناس بين البحر األحمر والنيل
عبر المرور باألراضي  اأفريقيشمال في  للعربوالشمال األفريقي، ومما يؤكد ذلك القول باالنتشار الواسع 

ما ذكره أبو عبيد البكري في كتابه "المسالك والممالك" عند حديثه عن مدينة أجدابية في صحراء المصرية، 
 .56 يعملون في التجارة سرت واصفَا إياها بأنها "مدينة كبيرة وأهلها ذو يسار أكثرهم أنباط

التجارة، والزراعة، الصناعة و اشتهروا بقدرتهم على التخطيط والتنظيم، وال سيما في فنون  العربوهؤالء 
يشهد لهم على ذلك البالد واألراضي التي استوطنوها وتعبئة وتغليف السلع التجارية وتسويقها، والحصاد، 

تل المسخوطة كل من في العربية القديمة انتشار الكتابات ن إإذ  ،57وأقاموا فيها أو عبروها بقوافلهم التجارية
السليك ووادي الحمامات وطريق قفط القصير يدل داللة واضحة على قيام العرب  صفط الحنة و والشقافية و

 .استراحات ومستوطنات تخدم تجارتهم حيث تفريغ حمولة القوافل وتسويق السلع بإنشاء

 المهن والوظائف الواردة في الكتابات:-

الوظائف التي عدد من على ما يدل  الكتابات العربية القديمة بالصحراء الشرقية،جاء في بعض 
 :ألراضي المصرية مثلعلى ا أصحاب هذه الكتاباتمارسها 

 :الكهانة-

 السيد  –ا  ف ص ي و  ا ف ك ل ا  عبارة " م رالنبطي المكتوب بالخط قش الشقافية األول ن ففي

                                                           
 .114 ،م2005 الثقافة، وزارة :اربد ،.1ط حضارة العرب قبل اإلسالم،،زيدون ،المحيسن 54

55 STRABO, The Geography of Strabo, 162.       
       .2،651 ـ.ج، م1992دار الغرب اإلسالمي،  ،المسالك والممالك ،البكري عبيد أبو ،األندلسي 56
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 .ة والقيام على خدمة دور العبادةنامن الجاليات العربية لوظيفة الكهممارسة أفراد إشارة إلى ، 58فصي الكاهن"

 :لهجانةا-ب

في  العرب ال سيما األنباط انخراطبالصحراء الشرقية، ما يدل على جاء في النقوش والكتابات العربية      
ثر عليه في موقع السليك، ونصه" يدل على ذلك النقش النبطي الذي عُ  أعمال الحراسة والهجانة مع الرومان،
هـ ف و "كلمة ن إسائقي الِجمال"، حيث  -عودة الَجم الين "الهجانين - هـ ف و ك   دي  م ق ت ب ي ا

 م ق ت ب ي " ، وكلمة 60، وقد جاء هذا االسم أيضا  في النقوش السامية59هو اسم مفـــــــرد بمعنى "عودة" "ك

 . 61سائقي الجمال( -الَجم الة -الهجانة (وهي اسم جمع مذكر في حالة التعريف معناه الَجم اليون "ا

 :األحذية )المالبس(مرقع  -ج

 كما في النقش، النقوش ما يدل على العمل في وظيفة إصالح المالبس واألحذيةحيث جاء في هذه       

تحيات فلطئيل بن  -ع و م و     م ر ق ع ا  س ل م    ف ل ط ا ل   ب ر (: " 10رقم )النبطي   
(، وهذه إشارة إلى مهنة سكافيإمرقع( أو أحذية ) مرمم مالبس ) تعني "م ر ق ع ا"ولفظة "، عومو المرقع

 .62"فلطئيل هذا الذي سجل النقش
 الحدادة: -د

س (" 8رقم)النبطي وجاء في هذه النقوش ما يدل على العمل في وظيفة الحدادة، يدل على ذلك النقش      
معناها " الحداد، العامل في  "ي ن اق "ولفظة "، تحيات سلع بن القين -ل م   س ل ع   ب ر  ق ي ن ا

لمهنة الحدادة في مصر  وهي تدل على مزاولة العرب القدامىالمعادن"، وهي تعادل في العربية كلمة " َقْيُن"، 
 .63ال سيما بعد احتكاكهم بالرومان أرباب الحضارة

واختالف النقوش والكتابات السامية ما بين اآلرامية والنبطية والثمودية والمعينية والحضرمية يعد دليال      
ا على تعدد أطراف التجارة العربية بين بالد العرب وشرق أفريقيا، وأنها  لم تكن مقصورة على البالد واضح 

                                                           
 .43 -42،نقوش نبطية من منطقة شمال غرب خليج السويس ،غانم  58
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للسلع التجارية كاليمن، بل شارك فيها العرب جميع ا، وأنها كانت تجارة حرة تقوم على جهود القبيلة  المنتجة
 .64من الحكام العرب أو ملوك مصر آنذاك وأفرادها دون أدنى احتكار

 الدالالت االجتماعية: -4

األقوام  على الصحراء الشرقية،المتفرقة داخل التي عثر عليها بالمواقع  العربيةالنقوش والكتابات  دلت     
والقبائل العربية التي ارتبطت بعالقات اقتصادية مع مصر خالل العصرين البطلمي والروماني، ويأتي على 

وجود مجتمع نبطي في شرق الدلتا منذ القرن  رأس هؤالء األنباط، إذ تدل آثارهم ونقوشهم في الشقافية على
علي ما -الية التي كان لها معبدها الخاص، وكان كاهن هذا المعبد األول قبل الميالد، يتمثل في تلك الج

 النبطي الموجود في الشقافية الكاهن  بأن نقش الشقافية الثانيكاتب ذكر هو رئيس هذه الجالية، فقد  -يبدو

، في منازل من الطوب اللبن ، ومن خالل الشواهد األثرية بتل الشقافية تبين أنهم كانوا يسكنون65"سيده" هو
 وشيدوا دور العبادة الخاصة بهم.

كذاك يشير نقش زيد ايل المعيني المدون على تابوته المحفوظ بالمتحف المصري، فضال  عن النقوش      
، أن المعينين كانوا من الجاليات العربية التي عاشت في بالصحراء الشرقية المعينية األخرى التي عثر عليها

ي عثر عليها في وادي الحمامات، على مشاركة أبناء شعب ومنطقة مصر، و دلت النقوش الحضرمية الت
حضرموت في نقل تجارة العرب الخارجية إلى مصر، كما أن النقوش الثمودية التي عثر عليها في كل من 

على هجرة جاليات من الجزيرة العربية واستيطانها في مصر، إضافة لذلك تدل  ،موقع المويحصفط الحنة و 
الرومانية المتأخرة تذكر أن كتيبة من الخيالة الثموديين كانوا يعملون ضمن أفراد الجيش الروماني فالمصادر 

في مصر خالل القرن الرابع الميالدي، ولعل هؤالء الثموديين كانوا أيضأ من أبناء الجاليات العربية التي 
 .     66هاجرت إلى مصر قبل ذلك الوقت واستقرت فيها

 ائل العربية في مصر، كان نتيجة طبيعية لما هيأته لهم ظروف الحياة من اتصالواستيطان القب     

ا يدل على عقليتهم الفكرية واعتقاداتهم وعاداتهم االجتماعية التي   اجتماعي بسكان مصر آنذاك، وهو أيض 
القات المصادر المصرية تكشف عن العإن استطاعت أن تتوافق مع األنظمة المحيطة بالدول المجاورة، بل 

االجتماعية بين المصريين والعرب آنذاك، فقد أشارت وثائق ديموطيقية ويونانية إلى شواهد تاريخية مهمة 
تتناول موضوع استيطان جاليات من سكان الجزيرة العربية في مصر، وتواجدهم الدائم في بعض المناطق 

وتأثروا بثقافته، واندمجوا في روحه، حتى والمدن المصرية القديمة، وأنهم تعايشوا مع المجتمع المصري القديم 
طلقون على تسمى أغلبهم بأسماء مصرية قديمة أو يونانية، بل كان المؤرخون الكالسيكيون أمثال سترابوا يُ 
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نظر ا لوجود جاليات عربية في تلك ؛ العربإقليم األحمر ونهر النيل تسمية الصحراء الشرقية فيما بين البحر 
 ي مراكزها الحضارية بكثرة.  ف المنطقة واستيطانهم

 الدالالت الُلغوية: -5

بلغ ، أسماء األعالم الشخصية هوالكتابات العربية القديمة بالصحراء الشرقية، ما احتوت عليه  من أهم      
 :وخمسين اسم ا أربعةالوارد في كل هذه الكتابات عددها 

ا نبطي    ا، وهي: منها أربعة وثالثين اسم 

ق ل ف ت ، ا و س ا ل هـ ي، ع ب د ا ل ج ا، و هـ ب ا ل هـ ي، ف ص ي و، اي ر ح ب و ل " 
 ذ ،ع م ي و ،ا ب ن ،ق ر و ص ،س يي ن  ر و،ز ب ي د  ،ش م ر خ و ، ل ارب ،  م ل ك و، ر
ع ب د ا ل ح ، ع م ر و ،ج م ي ل و، ع ب د و ،ز ب ن و ،ش م ر خ ت، ح ن ظ ل و ،ي ب و ا

 ر ي س، و ا ب ل ا س، أ و س و ،ب د ت عع ب د  ، ق ي ن ا ،عس ل  ذ،ع و  ،ق ي م و ،ي و

 ."ا لو  م س ك ،ز ب و د و، ع و م و ،ف ل ط ا ل، و 

 ، وهي:ومنها تسعة أسماء ثمودية 

 ."، س ف عع ج ص ،ج ن ن، ع ل ق ت، ف ت ح ل، ب ح، ع م د ،ل ب ح ،غ ن م"

 ، وهي: ة أسماء آراميةسخمومنها 

 ."ق ي ن و، ج ش م، ق د ر ص ح أ، ع ب د ع م ر و،"

 ."ي ذ ك ر أل، ح ي أل"ومنها اسمان معينيان وهما: 

 . "ف ل ك س ن م،  ح ر م م، د ه ي م، ق س م أ ل"حضرمية، وهي:  ومنها أربعة أسماء

  :هي،وتبين من دراسة هذه األسماء أنها انقسمت من حيث داللتها الُلغوية إلى عدة أقسام 
 أسماء أعالم بسيطة: - أ

 زبيد". –، و " ز ب ي د و "جميل -ج م ي ل و" حنظل"، و –مثل: " ح ن ظ ل و  
 وهي قسمين: ،مركبةأسماء أعالم   - ب

 أعالم مركبة في صيغة الجملة الفعلية: األول:

 أعال ايُل". -"، " أ ع ل ا لإيل يذكر  -ا ل  ي ذ ك ر مثل: "            

 االسمية:أعالم مركبة في صيغة الجملة الثاني:      

 ."َقْسُم إيل – ا ل ق س م ايل"، و " فتح -ا ل ف ت حمثل: "          
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 أسماء أعالم مختصرة: -ج

 -"، و " ع ب د واهلل"عطية"، وهو مختصر عن "أ و س ا ل هـ ي" أي عطية معناه "، أوس –:" أوس ومثل
 ،67بكثرة في النقوش النبطيةُعِرف و ، "ع ب د و + اسم المعبودوهو مختصر عن " ،"خادممعناه " "،عبدو

  .69، والنقوش العربية القديمة68وُعِرَف في النقوش التدمرية
 :تبت باليونانيةوكُ  حرِّفت عربيةُ أسماء أعالم  -د

ف عن العلم "، وقد ُحر  ناه "وهب اهلل(، ومع9الذي جاء في النقش رقم ) "و ا ب  ل ا س " العلم النبطيمثل: 
باليونانية بهذه الصورة، وهذ يدل على انخراط الجاليات العربية في المجتمع النبطي "وهب اللهي"، فكتب 
 . 70الروماني حتى تأثروا بأسمائهم

 :تتمثل فيما يلي عدة نتائج من خالل الدراسة السابقة يمكن استخالصالخاتمة:

 بداية من الحافة الشمالية لها ،صحراء مصر الشرقيةمواقع متفرقة بالكتابات العربية القديمة في انتشار  -
التي تربط بالد العرب والبحر األحمر طرق الربية للبحر األحمر، و ثم السواحل الغ، عند وادي الطميالت

حيث األهمية االستراتيجية  .التجاريةأصحابها  ةينم عن تفرد شخصي ،بمنطقة وادي النيل والبحر المتوسط
كما ينم عن رغبة في اإلقامة في أقرب أماكن االتصال ببالدهم واالقتصادية  والتجارية لهذه المواقع، 

 األصلية.

 في مصر، القبائل العربية التي استقرت  ، هم أقدماألنباط، والمعينيون، واألراميون، والثموديون، والحضارمة -

السلمية مع السكان في حرية تامة، حيث العالقات مارسوا حياتهم الدينية واالجتماعية وأنشطتهم التجارية وقد 
 .المحليين

وشمال أفريقية، هو العمل الرئيس  نقل السلع التجارية من مصدرها بالمشرق إلى األراضي المصريةكان  -
في ِفَرق الهجانة، التي تتولى الخدمة في نقاط ومحطات الحراسة  منهمفريق عن انخراط  لهؤالء القبائل، فضال  

البحر األحمر، وأودية الصحراء الشرقية التي تربط موانئ  من سواحل الرومانية التي كانت منتشرة على كل
 البحر األحمر بوادي النيل.

تحمل الكتابات، مصدرا  مهما  للمعلومات عن األقوام أصحاب هذه  ُتعدالكتابات العربية القديمة دراسة  -
األعالم الهجرات العربية الوافدة إلى مصر، ودلت على العديد من أسماء ، أفادت في تأريخ مهمةتواريخ 

التواجد العربي في األراضي  ، وأنالعربية وجنسهم وماهية تواجدهم على األراضي المصرية في ذلك الوقت
  المصرية قد سبق الفتح العربي اإلسالمي لمصر بسنوات طويلة.

                                                           
67  . CANTINEAU, J., Le Nabateen, II, Paris : Librairie  Ernest, Leroux, 1978, 5. 
68  STARK, J., Personal Names in Palmyrene Inscriptions, Oxford, 1971, 66.  
69 HARDING, G., an Indexand Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, , Wiesbaden : 

Harrassowitz Verlag, 1971, 80.                              

 .46 صالت االنباط بمصر ،سيد   70
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 االختصاراتقائمة 

ADJAJ         : Annual of the Department of Antiquities of   

                               Jordan.      

BASOR        : Bulletin of the American School of  Oriental       

                      Research. 

BIFAO          : Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie    

                      Orientale. 

BSOAS         : Bulletin of the School of Oriental and African                                 

                      Studies. 

IFAO            : Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie    

                         Orientale. 

JAAUTH        : Journal of Association of Arab Universities for        

                      Tourism and Hospitality. 

PEQ                : Palestine Exploration Quarterly. 

 اختصــارات أخـــرى:

 نق    : نقش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifao.egnet.net/bifao/110/01
http://www.ifao.egnet.net/bifao/110/01
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 :صور النقوش

 

 
1نق:   

(LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.56.) 

 
2نق:   

(LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.56.) 
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7، 6، 5، 4، 3النقوش ذات األرقام:   
(LITTMANN, & MEREDITH, Nabataean Inscriptions from Egypt-1, No.12.) 

 

 
  8نق: 

(LITTMANN, Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.69.) 

 

 

 
9نق:   

(Littmann, " Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.71.) 

 

 
10نق:   

(Littmann,  Nabataean Inscriptions from Egypt- II, No.61.) 
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11نق:   

( .78، القديمة العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية ،سعيد، فايز السعيد ) 

 
.13، 12النقشان رقما:   

 (.49م دراسة حضارية، 300ق.م إلى 300الفترة من القديمة لطرق تجارة بالد العرب في )سالم غانم، محمود، المواقع 

 
14نق:   

(Bullow, "Les Inscriptions d'Al-Muwayh", No.6a.) 
 

 
15نق:   

(DUMBRELL, The Tell el- Maskhuta Bowls, 34.) 

 

 
16نق:   

(DUMBRELL, The Tell el- Maskhuta Bowls, 34.) 

 

 
17نق:   

(DUMBRELL, The Tell el- Maskhuta Bowls, 34.) 
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18نق:   

.78، العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر ،السعيد  

 

 
19نق:   

ROBIN, L'Egypte dans les Inscriptions de l'Arabie Meridionale Preislamique, 296. 

 

 
20نق:   

ROBIN, L'Egypte dans les Inscriptions de l'Arabie Meridionale  Preislamique, 35. 

 

 
                    Scale: 1: 150km. 

 ية)إعداد الباحث(قمواقع انتشار الكتابات العربية القديمة في صحراء مصر الشر  (1خريطة رقم )
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