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 :الملخص  

، ة  موثق ة  علمي دراسة  من قبل بمنطقة "الشالتين" ُتدرس  لم هذا البحث دراسة موقعين من المواقع األثرية التي تناولي
لفترات زمنية  حيث تعد تلك المنطقة واحدة من أهم المناطق التي تنتشر بها الفنون الصخرية في صحراء مصر الشرقية

صر الحجري وطوال فترة الع األعلى القديم وكانت مقرا  هاما  لوجود اإلنسان القديم خاصة منذ بدايات العصر الحجري .مختلفة
ولم تؤثر ، الشواهد األثرية ذلك كما عبرت عن األرجح بشكل شبه دائم ىعل الوادي موطن رعي واستيطان كانحيث الحديث 

ستمر ا فقد ،التغييرات المناخية التي أدت إلى نزوح التجمعات البشرية بالصحراء الغربية لوادي النيل كما أثرت في وادي منيجع
استكمال مسيرتهم الحضارية، كما استخدم الوادي  إلىبسكان هذا الوادي  ىوالحياة البرية بالوادي مما أدتوافر الغطاء النباتي 

من مواقع الفنون الصخرية الغير منشورة والتي أمدتنا بالكثير عن عدد صد رُ  .في العصور التاريخية الالحقة ا  بري ا  أيضا  معبر 
طريق للحجيج وتبين ذلك جراء المسح األثري الذي قامت به اإلدارة العامة آلثار ستخدام الوادي بعد ذلك ى ااألنشطة الدالة عل

ما قبل التاريخ بوزارة السياحة واآلثار في تلك المنطقة الجغرافية الهامة من وطننا الغالي مصر والتي  لم يسبق القيام  بأي 
ة في جنوب منطقة "الشالتين" بصحراء مصر الدراسة على نشر موقعين جديدين للنقوش الصخري رتكزتاو  بها.مسح أثري 
سهيل" شمال شرق جبل –وهو الوادي المؤدي لوادي البيضا اتجاه طريق "شالتين  ،: "وادي منيجع"الموقع األول :الشرقية وهما

كما ، وطائر النعام اإلبلو والوعول والماعز الجبلي  الكباشجرف، وتنتشر فيه النقوش الصخرية بكثافة بعضها يصور نقوش 
موقع كهف "وادي : يالثانالموقع أما  .ومقابر ركامية ومنطقة اآلبار يحوي جبانة ضخمة ومنجم ومنشآت سكنية لعمال المنجم

 ،الكهف الوحيد المكتشف حتى اآلن بمنطقة الشالتين عد  البيضا"، والذي يتميز بكهفه األثري ذو الشكل القمعي النادر والذي يُ 
الصخرية وتؤرخ  النقوشانتشار عدد كبير من  إلىالصخرية المميزة للحياة البرية، باإلضافة  النقوشمن  عددوتنتشر خارجه 
نظرا  لتأثرها  في حالة سيئة من الحفظ كانتمنها الثمودي  ،وكذلك مجموعة متنوعة من الكتابات .منها ختلفةلفترات تاريخية م
كد على استمرار استخدام رة، كذلك تضم منطقة تحجير والتي تؤ ومصاحب لها كتابات عربية ونقوش مبك ،بالعوامل الجوية

بان العصر اليوناني كما تؤكد وقوع الكهف في وادي استخدم في العصور االسالمية الالحقة  كمسار لبعض طرق إالمنطقة 
لىالحج القديمة القادمة من و    ساحل البحر األحمر. ىميناء عيذاب عل ا 
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كما ، بمنطقة شالتين وأندرها الصخرية النقوشمن أهم  تصنيفاتتحوي دراسة أن تلك المواقع تضح من خالل الاوقد 
 النقوشقوائم مواقع  إلىلتنضم في عصور تاريخية مختلفة  استخدمتنطاق واسع  ىأنها تحوي مناطق بكر لجبانات ومناجم عل

 .إدراجها كمواقع تراث عالمي نقترح في مصر والتيالمكتشفة حديثا   والكتابات الصخرية

 .آبار؛ جبانة؛ كتابات ثمودية، كتابات عربية ؛ منشآت معمارية؛نواميس ؛صخرية نقوش ؛وادي؛ كهفشالتين؛  الكلمات الدالة:

Abstract: 

This research aims to study two unpublished archaeological sites in the “Shalateen” area, 

as this area is one of the most important areas which contains a very distinctive rock art in the 

eastern desert of Egypt. It was an important location for the existence of ancient man, especially 

since the beginning of the Mesolithic period and throughout the Neolithic period as a 

settlement until the occurrence of climatic changes led him to migrate to the Nile Valley and 

complete his civilizational path, and he also used it as land crossings in the later historical ages. 

Where many unpublished rock art sites have been monitored, which gave us important 

information about the ancient man's activities because of the archaeological survey carried out 

by the General Administration of Prehistoric Archaeology- Ministry of Tourism and 

Antiquities, in this important geographical area of our dear homeland, Egypt, which has not 

carried out any archaeological survey there before. 

The study is based on the publication of two new sites of rock art in the south of the 

"Shalateen" area in the Eastern Desert of Egypt. Which have not been published before; the first 

site: is named the "Wadi Mneija", the valley leading to the Valley of Al Bayda towards the 

"Shalatin-Suhail" road northeast of Jabal Jarf, where rock carvings are widespread, as well as a 

huge cemetery, mine and residential, and wells. The second site: is named the “Wadi Al-

Bayda” site, which is characterized by an archaeological cave with a rare funnel shape, which is 

the only cave discovered so far in the Shalateen and Halayeb region. Outside the cave, there are 

many Pictographs and Petrographic of wildlife, where different forms of carvings of rams and 

cows are spread, dating to various historical periods, as well as a variety of Thamudic 

inscriptions in a very poor state of preservation, perhaps dating to the late period around 500 

BC, accompanied by early Arab inscriptions, as well as the area of mines and ancient wells. 

It became clear through the study that the site of the “Shalateen” area, "Wadi Al-Bayda" -

Wadi Mneija" is one of the most important areas which contains a very distinctive rock art in 

the eastern desert of Egypt, both those dated For the Neolithic period or dated later times, to 

join to the lists of sites of newly discovered rock Art in Egypt that must be listed as world 

heritage sites. 

Key words: Shalateen; Valley; Cave, Petroglyphs; Pictrographs; Architectural Structures; 

Nawamis; Wells; Cemetery; Thamudic, Islamic and Modern Arabic writings. 

 :مقدمةال

من الكنوز التاريخية  الواقع جنوب شرق مصر حاليب( –أبو رماد  –مثلث )شالتين يعتبر 
الباحثين والمتخصصين  ىالتي لم تأخذ حقها في الدراسة بعد لد واألنثربولوجية والتراثية والجيولوجية والجغرافية

متداد طبيعي لشريان او كحدود جنوبية لمصر من جهة الجنوب  ىستراتيجية القصو الرغم من أهميتها اال لىع
بميناء عيذاب ذات الدور التاريخي العظيم وطرق الحج  الحضارة في مصر ع القديمة التي  بر العصور مرورا  
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المليئة  ومستوطناتهابين دروبها العتيقة بثرواتها الهائلة وأطالل منشأتها التي كشفت الدراسة عن بعضها  تمر  
 هذه أهمية ىشاهد عل اللثام عن جزء يسير تميطالدراسة وهذه  .لكشفها المنقبباألسرار وتنتظر معول 

حيث "وادي منيجع" و"وادي البيضا"،  :وهما ،موقعين من مواقعها ىالمنطقة الهامة وذلك بإلقاء الضوء عل
من مختلف العصور اهد أثرية شو ن ع ،جدران أوديتها ىمن مواقع النقوش الصخرية عل عددشف عن كُ 

المواقع األثرية إلبراز أهمية تلك المنطقة  الكشف عن المزيد منعلى بقدر اإلمكان  نعملونحن . التاريخية
الغالية من أرض مصر وذلك بنشر مجموعة من المواقع األثرية الجديدة لم تنشر من قبل بنقوشها ورسومها 

ترتيب أولوياتنا وتوجهاتنا في كيفية  كي نعيد ،مواقعها األثريةقوائم سجل  ىوشواهدها األثرية لتضاف إل
  ن وحاليب( في الفترة القادمة.التعامل مع منطقة )شالتي

 :منهج البحث

 ُكشف األثرية التي والمنشآت للنقوش الصخرية والشواهد  المنهج الوصفي التحليلي الدراسة تبعتا
تأريخ تقريبي لها، وذلك في إطار  ىإل بهدف دراستها دراسة علمية دقيقة والتوصل ،عنها بمناطق الدراسة

 :اآلتيالتقسيم 

 :لمناطق الدراسة الجغرافيةالمواقع 

)وادي وهم  (1)خريطة. 2بمحافظة البحر األحمر 1بمنطقة الشالتيننشر واديين  ىترتكز الدراسة عل
جنوب منطقة ويمكن الوصول إليهم عبر وادي سهيل  ،3وادي البيضا( بالقرب من ميناء عيذاب –منيجع 

                                                 
من قرية الحميرة، وينتهي جنوبا  حاليب اإلدارية، وهو مثلث يبدأ شماال  مثلث جنوب مصر ضمن حدود  "شالتينتقع منطقة " 1

تستحوذ مدينة شالتين على ، و الحدودي مع دولة السودان الشقيق 22عند قرية رأس حداربة )هدارب( على خط عرض 
من المواقع األثرية والتي في الغالب  بالعديد وتمتاز مدينة "شالتين"النصيب األكبر من مساحة المثلث الجغرافية والسكانية، 

تجار قوافل الجمال مأهولة بت هذه المراكز حتى الوقت الحالي واستمر   .لتجمعات البشرية خالل العصور القديمةل كانت مراكز
وتنتشر في  ،حتى اآلن ُينقب بهامواقع لم  وهذه( "تنضبه"و –" الغفيري"و -"وادي الجمال"مثل ) لتوافر المصادر المائية باألودية

يوميات ، للمزيد عن مثلث حاليب؛ أنظر: بدوي، نادية الحجرية واألدواتكسرات الفخار  ، مثل:األثرية اللقىمعظمها العديد من 
 م.1993، دار الهالل، باحثة مصرية في حاليب

DZUREK, D. J., «Parting the Red Sea: Boundaries, Offshore Resources and Transit», University of Durham. 

International Boundaries Research Unit 3, No.2, 2001, 4-7. 
الغردقة، ، رأس غارب عدة مدن هي: تعتبر محافظة البحر األحمر من المحافظات الحدودية لجمهورية مصر العربية، وتضم 2

، وقد مدينة حاليب، شالتين، لحسن الشاذليرسى علم: وتضم برنيس وقرية أبو ا، مسفاجا، القصير، وهي عاصمة المحافظة
ور"، أى: "األخضر الكبير"، إشارة إلى اخضرار لون مياه -چعرف البحر األحمر في النصوص المصرية القديمة باسم "وا

البحر الناتج عن وجود أعشاب بحرية أو شعب مرجانية بهذا اللون. ومنذ البدايات األولى للتاريخ المصري القديم والمصريون 
بنى عند رأس خليج السويس لتمخر عباب البحر األحمر بعد ذلك لتربط بين يهتمون بالبحر األحمر، حيث كانت السفن ت

؛ للمزيد عن المواقع األثرية بالمحافظة وعن تاريخ البحر األحمر في العصور القديمة؛ والهند ،وبالد العرب ،فريقياا  و  ،مصر
عبد الحليم، عبد  ؛672-663 م،2010، 5، طـ.مواقع اآلثار اليونانية الرومانية في مصرأنظر: نور الدين، عبد الحليم، 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 
 
 

 
 

 140            (202  - 137) |"ونقوش وادي منيجع" –"الشالتين": "كهف وادي البيضا" بمنطقة  موقعان ونقوش صخرية غير منشورة

 

سوهين "سهيل"، ومحيط وادي أبو حجليد المتفرع من وادي "شعيب" بجوار جبل  -"الشالتين" على طريق
من وادي سهيل  ه، وبدايتفي اتجاه الشمال إلى وادي البيضاالذي يمكن النفاذ منه "حمره دوم" وجبل جرف 

، مك 18يمتد بطول حوالي و  ؛كيلو ويتفرع منه واديين متقابليين الشرقي هو وادي البيضا 6الذي يمتد حوالي 
أبو –ظهير مثلث )شالتينوذلك في نطاق  ،وادي و"بئر منيجع" ىلإثم  مك 34والغربي وادي منيجع بطول 

صحراء ب محافظة البحر األحمر داريا  إأسوان وهي تتبع –ية وادي عالقيمن ناح (2)خريطة. (5حاليب–4رماد
 : النحو اآلتي ىعلوصفهم و ؛ مصر الشرقية

 وادي منيجع:الموقع األول: 
طريق وادي سهين  ىكم من مدينة الشالتين جنوبا  عل 36بعد  ىعل( 3)خريطة.وادي منيجع"  يقع

وادي يؤدي إلى هو وادي ، و كم 18بداية وادي البيضا الذي يمتد حوالي  ىكم حت 45)سهيل( ويمتد الوادي 
االتجاه ثم  سوهين،وادي الطريق األسفلتي شالتين/حجليد ثم أبو ويمكن الوصول إليه عبر وادي  البيضا،

 .شرق جبل جرف )منيجع( شمالومنه إلى وادي منيجه  كريجه،وصوال  إلى وادي  الغربي، لجنوبل

                                                                                                                                                             

البحر األحمر وظهيره  ،عبد الحليم، عبد المنعم؛ 1993اإلسكندرية، ، 1جـ.، البحر األحمر وظهيره في العصور القديمة ،المنعم
 ، "مقاالت متنوعة".2007إلسكندرية، ، ا، الجزء الثانيفي العصور القديمة

ل مث ،عصور ما قبل التاريخ ىلإالتي ترجع  الموانئمن أهم  وهويقع ميناء عيذاب إلى الشمال من مدينة حاليب الحالية، 3 
بو أبئر و بئر مسيح،  :مثل، بالقصير وتتبعه العديد من المواقع األثرية الهامة لعصور ما قبل التاريخ "الجواسيس"ميناء وادي 

 ،الحافظ العزيز، نهى عبد عبد. للمزيد عن الميناء؛ انظر: بل الطير الفوقاني، وشنبجو جبل علبة، و جبل شالني، و حديد، 
 ،الدجاني، إلهام محمد هاشم؛ 216 – 204 م،2006، 36.ع ،دراسات إفريقية ،"األهمية التاريخية لميناء عيذاب األثري"

 – 53 م،2010، 4ـ.ج، 70ـ.مج ،اآلدابمجلة كلية  ،جدة" -"طريق الحج المصري في العصور الوسطى اإلسالمية "عيذاب 
دراسة في  ،م 1267 -1057هــ /  666 - 460ميناء عيذاب في العصر الوسيط " ،العزيز زيادة، عبدالغني عبد؛ 88

"مدينة  ،الدغمي، سلطانة بنت مالح الرويلي؛ 251 –171 م،2014، 7ـ.ج، 74ـ.مج ،مجلة كلية اآلداب، الجغرافية التاريخية"
مجلة العلوم العربية ، عيذاب كما وصفها الجغرافيون العرب والمسلمون منذ القرن الثالث الهجري إلى القرن الثامن الهجري"

 .357 - 309 م،2021، 1ع ،15ـ.مج ،واإلنسانية
 .كم جنوب مدينة شالتين 125، وتبعد كيلو تقريبا   40قرية تقع قبل الطريق المؤدي إلى مدينة "حاليب" بحوالي  4
5

شرقا ، وتشغل الجزء الجنوبي الشرقي من  34 37شماال ، وخطي طول  23 22تقع منطقة حاليب بين دائرتي عرض  
الهضبة الجنوبية، يحدها من الجنوب الحدود المصرية السودانية، ومن الشمال وادي حوضين، ومن الجهة الشرقية ساحل البحر 

ويتكون خط تقسيم المياه في منطقة المثلث من مجموعة  .خط تقسيم المياه بالصحراء الشرقية فهيية أما الجهة الغرب .األحمر
كتل جبلية أهمها "جبل علبة"، وجبل "ايس"، وجبل "سواريب"، وجبل "أتويب"، وجبل "الناقة"، وجبل "شياتيت"، وجبل "أم حطة"، 

عة الجريان أهمها أودية "سفيرة"، و"شاب وشبيب"، "وميسبة"، "وجبل "عقاب"، وجبل "صول حامد"، وتفصل بينها أودية سري
نوح، ناصر عبدالستار و"كراف"، "والدريره"، و"دعيب"، "وسرمتاي"، "وشالل وأي كوان"، و"حدربة"؛ للمزيد عن المنطقة؛ أنظر: 

 ،12.ع ،مجلة كلية اآلداب ،جنوب شرق لمصر" في"الخريطة المورفولوجية لمنطقة حاليب كأداة أساسية للتنمية  الهادي، عبد
 .206 - 140 ،م2015
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 :الموقع ومميزاتالوادي وصف 

طريق تجاري  والذي يعتبروادي سهين )سهيل( عبر  معبر من المعابر التجاريةوادي "منيجع" بأنه يتميز  -1
 السودان. ىلا  يستخدم في نقل البضائع من و 

إال سيرا  على األقدم، نظرا  لتدحرج كتل حجرية مختلفة األشكال  (1صورة.)استحالة الدخول إلى الوادي  -2
والناتجة عن جرفها عن طريق مياه السيول المنحدرة من نهاية الوادي واستقرت في بداية الوادي  واألحجام

  أدت إلى غلق شبه كامل لمدخلة.مكونة تراكم صخري 

تشبه األخشاب المتحجرة وتنتشر التي و  ،صخور نارية غير منتهية النضج منجبال وادي منيجع  تتكون -3
 .للكتابة والرسمفي المسطحات الصخرية الممهدة والصالحة  الرسوم

 .للرسومتبدأ الظواهر الجبلية الحاوية  ىكم مسطحة حت 2 إلىيبدأ الوادي بمساحة تصل  -4

. نهاية العصور اإلسالمية ىالوادي حت استيطاناستمرارية وتعدد فتراتها الزمنية الدالة على  النقوشكثافة  -5
وسائل تحول الطريق المؤدي إلى ميناء "عيذاب" إلى طرق أخرى بفعل ظهور  -كما تعتقد الدراسة -وأدى
 .أنهت استخدام الوادي والتي حديثةالنقل ال

  الوادي:ب الشواهد األثرية 

عطاء ( 4 )خريطة من الشواهد األثرية عدد ىعل الوادي ىيحتو   ستتناولها الدراسة بالوصف والتحليل وا 
 تأريخ تقريبي لها في إطار إتباع الوسائل العلمية للتأريخ، وهذه الشواهد عبارة عن اآلتي:

 :)بوادي منيجع( ثريةاأل شواهد المعمارية و المنشآت أواًل: ال

والتي ربما كانت ُتستخدم كغرض سكني لعمال  من المنشآت األثريةعدد  إنتشر: المنشآت السكنية -1
عبارة عن  ، وهيمنطقة بئر أم الفواخيرشف عنها في غرار المساكن التي كُ  ىالمنجم القريب من المكان عل

هيئة  ىعلُشيدت ، (ةرومانيال ةيونانيال)للفترة تؤرخ  ( 2 صورة)المنجم  ىأعل في وسط الوادي لعماللمساكن 
، وينتشر حولها العديد من شقف الفخار المؤرخ (3 صورة)من الوادي  تجمعات دائرية ومربعة في منطقة آمنة

 .(8 صورة)بالفترة اليونانية الرومانية 

، ُويقترح الغربيجاور البئر من جهة ، (4 صورة) وسط الوادي يقع في منجم أثريهو : منطقة المنجم -2
 ؛المعروفة في تلك الفترة (8 صورة) استنادا  إلى أنماط شقف الفخار ،اليوناني الرومانيإلى العصر  تأريخه

وي الذهب من على الحافة السطحية للجبل وليس بالتعمق األحجار التي تح ُقطعتحيث وهو منجم سطحي 
مسطح من الصخور الرسوبية  ىوهو مسطح كبير من الصخور النارية الغير مكتملة النضج قائمة عل هبداخل

آثار صهر المعادن واختالط )الخبث(  إلىضافة وتنتشر بالموقع أجزاء صغيرة من رحايا طحن الصخور باإل
 برمال الوادي المنجرفة جراء مياه السيل.
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 6تتميز المقابر الركامية، و (5 صورةمقبرة ركامية صغيرة وسط الوادي ) وثقت الدراسة: مقبرة ركامية -3
أقدم من ذلك ترجع ولكن هناك نماذج قد تكون بدايات العصر الحجري الحديث،  ىأنماط بدائية ترجع إل ابأنه
الهيكل  ىمقابر بدائية عبارة عن دفنة بسيطة تحتوي عل وهي، فترة  نهايات العصر الحجري القديم ىإل

أو الرديم فوق سطح  في شكل رأسي بوضع مجموعة من الركام ىثم يقوم أهالي المتوف ىالعظمي للمتوف
 ،شب متحجر أو من مادة عضويةاألرض فوق الجسد ثم يقومون بوضع عالمة من كتلة حجرية أو من خ

النبش من السطحية تتعرض إلى المقابر الركامية أن  ىهل المتوفأ والحظعظم في البداية، الخشب أو ال :مثل
ال  إحداث حفرة يستدعىمكان الدفن، وتعميق مكان الدفن كان ما يسمى بعمقوا لذلك ، الحيوانات الضارية

. بوضع الجثة في هذا المكان المنخفض ىيقوم أهل المتوف سم، ثم 50-40تبعد عن سطح األرض بمسافة 
وفي حاالت  مدفن.منع نبش الحيوانات الضارية للبوضع الرديم ثم كتل األحجار بحيث ي نيقومو بعد ذلك 

نادرة أصبحت المقابر الركامية رموز لما نسميه بعالمات شواهد القبور حيث كانت المقابر الركامية تتميز 
لى وجود الركام فوق إضافة وضع نوع من أنواع السياج الحجري حول المقبرة الركامية باإل بوجود الدفنة ثم

شمال مرسى ( 6 صورة) 7ي منطقة وادي رحبةففقط  نتشرتا فقد الدفنة نفسها وهذه الحاالت لم تتكرر كثيرا  
حيث انتشرت المقابر الركامية دائرية  .8بجوار المزاول الشمسية، وكذلك المقابر الركامية بوادي حوضين علم

أنواع من النصب الحجرية من الحجر المحلي البازلتي او الجرانيتي  واستخدم في صنعها بيضاوية الشكل
كقبور فرزان نتشرت في شبه الجزيرة العربية ا، وتشابهت تلك المقابر الركامية مع تلك التي الغير مستوى

، ومدافن عبدالعزيز الغزيبالمملكة العربية السعودية التي قام بدراستها  9فرزان بمحافظة الخرج غرب جبل
الظهران الركامية بمنطقة جنوب الظهران وهي من المواقع األثرية الهامة بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 

وكذلك المدافن الركامية الحجرية  نوب مطار الظهران شمال عين السيح،السعودية، وتقع غربي مدينة الثقبة ج

                                                 
هي صنف من أصناف المنشآت الحجرية، وهي عبارة عن ركام حجري غير منتظم البناء تراكم بعضها فوق بعض لتكون  6

الرجوم في كثير من مواقع عصور ما  هذهأعداد كبيرة من  ىعل وقد ُعثر .خرآ ىشكال  مقبيا  يختلف شكلة وحجمه من مكان إل
قبل التاريخ في مصر والشرق اآلدني القديم، للمزيد انظر: الغزي، عبدالعزيز بن سعود بن جاراهلل. "مواد أثرية من محافظة 

 .534م، 2007، 2، ع. 19مجـ. ، كلية اآلداب/ جامعة الملك سعود،اآلداب-مجلة جامعة الملك سعود ،"الزلفي:دراسة مقارنة
 .وركن الجاهلية أبرككم في اتجاه وادي  30في اتجاه الشمال حوالي  منطقة رحبة في شمال مرسى علم فهي تبعد تقريبا   7
 أبرقوادي عن طريق وادي الى إلكم باتجاه الشمال ويمكن الدخول  35يبعد وادي حضين عن منطقة مرسى علم بحوالي  8

يحدها منطقة جبلية من على  ،واسعةالسهلية ال هتومنطقوادي حضين  نصل إلى هوادي رحبة ومن نعبروبئر الجاهلية ثم 
 ،تية من منطقة الشمال والشمال الغربي في اتجاه البحر األحمرالطرفين يتخللها وادي حضين الذي كان يمر فيه مياه السيل األ

القديم وبداية العصر الحجري  برية وحياة صيد في فترات نهاية العصر الحجريالحياة اللوجود  كانت مسرحا   ويرجح أنها
 .الحديث

دراسة ميدانية مقارنة للمقابر "، مشروع مسح وتوثيق المنشآت الحجرية في محيط عيني فرزانالعزيز بن سعود الغزي،  عبد 9
 .2012، 1مجـ. مجلدان، العزيز، دارة الملك عبد "،الركامية الحجرية

https://twitter.com/prof_alghazzi
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بمنطقة الصبية في شمالي دولة الكويت، والمدافن الركامية بدلمون في مملكة البحرين والقبور الركامية بجبال 
 .الحجر في سلطنة عمان

تؤرخها  البيضاو منيجع  يوادي في وسط اهر من بئر للميكثتتميز تلك المنطقة بوجود أ: منطقة البئر -4
 :أقل تقدير ىعل الفترة اليونانية الرومانيةإلى  الدراسة

اليوناني  ويعود إلى العصر، ةالغربي يةجهة الجنوبالمن  ة الوادييقع في بداي ( 7 صورة) فالبئر األول 
م  العلوي والسطحي  جزئيهم عليه ما عدا د  تتضح عوامل الق  و  .الروماني سكان المنطقة من  احديث   فقد ُرم 
 اآلنى يستخدم حت ما زال باألسمنت، والبئر كما ُطليت فوهته ،له أحواض مياه جانبية وافاأضحيث  )البدو(،

 .في سقاية اإلبل واألغنام
بجوار مستوطنة  كيلو مترا  واحدا  حوالي عد الشمال وعلى بُ الوادي تجاه متداد ايقع ب :(9 صورة) البئر الثاني

من شقف الفخار المؤرخ بالعصر اليوناني الروماني  كميةحوله  ت الدراسةسجلو ، العصر اليوناني الروماني
ن مستويين في متأريخ الفخار المنتشر حوله وهو  فترة نعيده إلى( 11 صورة)بئر قديم وهو ( 10-8 صورة)

وقد  .لعصر اليوناني الرومانيا تعود إلىأحد جوانب البئر  ىالقطع الحجرية الكبيرة في األسفل عل ،البناء
 ، وأخري معاصرة(12 صورة)بالحجر األصفر تعرض البئر الحقا  إلى إضافات تعود إلى العصر اإلسالمي

 ة، ثم عمل شف(13 صورة) عدد من المداميك بالطوب األسمنتيبإضافة  الفتحة الخاصة بالبئرتم تحديث قد 
الوقت ، ويستخدم في سقاية اإلبل واألغنام حتى وهو عميق نسبيا  عن البئر األول سم، 150للبئر بحوالي 

 .(14 صورة)الحالي، حيث ُوضعت هرابة لجمع المياه لسقي اإلبل 

 :وادي "منيجع"منتشرة في بداية ووسط ال ثانيًا: "النقوش الصخرية"

 10فترات تاريخية مختلفة تعود إلى وادي منيجعالصخرية في محيط  النقوش إنتشرت مجموعة كبيرة من
وطرق تنفيذها ومقارنتها بمثيالتها من رسوم في صحراء مصر الغربية  هاموضوعات أمرين؛ األول: ىإستنادا  إل

                                                 
 هاوسمات هاسالمي طبقا  الختالفات طرق تنفيذاإلعصر الما بين عصور ما قبل التاريخ و  هذه النقوشأرخت الدراسة  10

طريقة النقر  :مثل الرسم:عصور ما قبل التاريخ من خالل طرق تنفيذ  ُتؤرخ رسومسبيل المثال،  ىفعل ؛كل عصر ها فيومميزات
كخطوط  Uشكل حرف  ىصر الحجري الوسيط علالع رسوموالتهشير والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز وتظهر 

العصر  رسومبشكل أدق، أما  Vالعصر الحجري الحديث شكل حرف  ويظهر على رسوم .بسيطة لعمل شكل تصويري
 ،وموضوعات مختلفةة. تظهر فيها طريقتي النقر والتهشير أو النقر فقط مع وجود حيوانات جديدة وتفاصيل جديدفاإلسالمي 

كهف طور وادي الزرانيق و للمزيد أنظر األساليب المستخدمة لتأريخ نقوش  ا ؛سريعه كات الجديدة ويكون خطبالحر  الرسمويتسم 
 خالد سعد درويش، ؛ محمود، محمد جالل،على التوالي محني بشبه جزيرة سيناء، وتأريخ نقوش جبل العوينات والجلف الكبير

 مجلة ،"وادي الزرانيق" ومنطقة جبل الُجنة" :بشبة جزيرة سيناء موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورةمصطفي، 
جالل، محمود، محمد  مصطفى، درويش، خالد سعد؛ 1033-993، م2022 ،1.ع، 23ـ.مج، االتحاد العام لآلثاريين العرب

حولية ، "الرحاياوادي  -منطقة الفرش-ثالثة مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف طور محني"
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التي وضعها العلماء والمتخصصين في هذا الشأن  العلمية المعاييرالثاني: و ، والشرقية وشبه جزيرة سيناء
اعتمادا  على التقنية أو "تكنيك" تنفيذ النقش وبين األداة المستخدمة وقد  11حول كيفية تأريخ النقوش الصخرية

تنوعت في الغالب أنواع المواد الحجرية المستخدمة في الحز ولكن كان الصوان أكثر هذه المواد الحجرية 
في عصور ما قبل التاريخ إلعتبارات متعددة كان منها تميز أحجار الصوان بإعطاء  استخداما وشيوعا  
ن تحدث تجويف في أنواع األسطح الحجرية المختلفة التي تنفذ عليها العملية أتستطيع  ةنهايات بارزة وحاد

وبالتالي ، Uأو حرف   Vهيئة حرف  علىالتسجيلية التصويرية تاركة حز في السطح الحجري غائرُا 
نستطيع التمييز ما بين النقش الذي ينتمي إلى العصور الحجرية عن الذي ينتمي إلى مراحل الحقة كما هو 

 ، ومنها:الحال في النقوش محل الدراسة

 :المنتشرة في وسط وبداية الوادي ؟أو الوسوم ؟نقوش عالمات التحجير -1

 علىالتي ربما تدل الغير محددة ذات أشكال متعددة غير منتظمة، و  من العالمات الكثير انتشر
جدا   إلنتشار هذه العالمات بشكل كبير ونظرا   (15 ة)صور  استخدامها من قبل عمال التحجير بوادي منيجع

ختالفها في نفس الموقع  فإننا ( 17 ةوتشابهها مع العالمات المنتشرة في وادي البيضا )صور ( 16 ة)صور وا 
نتشرت في كهف اكالعالمات التي  ىخالل الدراسات المقارنة بينها وبين ما وجدت في أماكن أخر من 

واحة  –تنيده  –وادي الجمال نتشرت في اوالعالمات التي  ،(18 صورة)الصدمين بطريق قفط القصير 
نتشارها الكثيف في االعالمات ف لهذهل عن الغرض الحقيقي ءاألمر الذي جعلنا نتسا ،(19 ة)صور  الداخلة

 ىرتأت الدراسة أن هذه العالمات ربما تمثل إحداو ودورها الغامض، الوادي واألودية المجاورة يوحي بأهميتها 
 أمرين في ضوء ما توافر لديها من مصادر:

وسيلة من وسائل اإلشارة  كانواألودية المجاورة  استخدامها من عمال التحجير بوادي منيجع أن األول:
 ما يعضده بالشكل الكافي. وهو رأي لم يجدير صالحية هذا المكان للتحج ىالتي تبين مد

                                                                                                                                                             

، "الرسوم والنقوش الصخرية في مصطفي سعد خالد درويش،؛ 457-417 ،م2021 ،24 .ع، االتحاد العام لآلثاريين العرب
لْف الكبير وجبل العوينات"،   .م2012جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة دكتوراهعصور ما قبل التاريخ في هضبة الج 

10 SHAW, W.B.K., The Mountain of Uweinat, Antiquity 8, 1934, 63-64. 
فنون  ى: سليم، أحمد أمين، "الرسوم الحيوانية تسيطر علانظرللمزيد عن الطرق المتبعة في تأريخ النقوش والمواد العضوية  11

؛ ومنها ما أوضح كيفية وضع تقويم 23-16م، 2007، أبريل نشرة مركز الخطوط بمكتبة اإلسكندريةعصور ما قبل التاريخ"، 
زمني للمادة األثرية بصفة عامة انظر: بكر، الشريف حسن، "في البحث عن طرق تقويم زمني للمادة األثرية لما قبل التاريخ"، 

 المنعم عبد سعد كة،بر ؛ ومنها ما أوضح معايير تأريخ النقوش فقط، انظر: 153م، 1983، سوهاج، 3، ع. مجلة كلية اآلداب

 رسالة دكتوراه،، "الرسوم الصخرية بالصحراء الكبرى في العصر الحجري الحديث" دراسة في االنثروبولوجيا الثقافية"، محمد
؛ ومنها معايير تأريخ نقوش كهوف هضبة الجلف الكبير؛ 19-16م، 1993معهد البحوث والدراسات االفريقية/ جامعة القاهرة، 

ومنها ما أوضح تفسيرا  لكل وحدة من وحدات  ؛63-60، رسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ، الدرويشانظر: 
 التأريخ مع شرح موجز لها، انظر:

WILKER, H., A., Rock-drawings of Southern Upper Egypt, vol. II, London, 1939, 22-23. 
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، وهو مرجح إذا رت بالوادي  التي م   هذه العالمات ما هي إال )وسوم( لبعض القبائل العربيةأن الثاني: 
 كطريق للحجيج.عدة كطريق، سواء القديمة أو اإلسالمية  رأخذنا في الحسبان أن الوادي قد استخدم لعصو 

وأشار في تعريفه   12دراسة قام بها مجيد خان عن وسوم القبائل بين الماضي والحاضرومما يؤيد هذا الرأي 
استخدمت من قبل سكان البادية )عرب و  ملكيتها هنا ىأنها في األصل عالمات للحيوانات أو للداللة عل لها

أجساد الحيوانات خاصة الجمال والخيول  ىعالمات للهوية واإلنتماءات القبلية تدمغ عل هاوأنالصحراء(، 
عناصر هندسية أو تجريدية منتشرة في معظم أجزاء  تحملوهذه الوسوم عبارة عن عالمات  .والبقر والغنم

رية الكبيرة المتناثرة واجهات الصخور والتالل، والكهوف والقطع الحج ىالمملكة العربية السعودية منقوشة عل
، وكذلك بقرب مصادر المياه الدائمة أو المؤقتة مثل اآلبار والجداول البدو إقامةفي األدوية وأماكن 

 والبحيرات.

الصخور قرب مخيماتهم،  ىكما أن التقليد المتعارف عليه بين عرب الصحراء هو دمغ وسومهم عل
الصخور التي يجلسون عليها للراحة، وفي  ىقش وسومهم علوقتنا الحاضر فإننا نلحظ الرعاة يقومون بن ىوحت

واجهات صخرية تحمل كتابات قديمة، أو نقوشا  بالقرب من  ىبعض الحاالت يقومون بنقش الوسم عل
أن رمزية تلك الوسوم ومغزاها  ونشير هنا إلى .مخيماتهم كما هو الحال في وادي منيجع ووادي البيضا

أنه ال يعدو رمزا  قبليا  ظهر منذ  ىأكده مجيد خان بهذا الصدد يشير إل غير أن ماالحقيقي غير واضح، 
وأستمر عبر  .وجود نظام وحدة إجتماعية في صورة عشائر وقبائل ىالعصر الحجري الحديث، يشير إل

تقطن في هذه المنطقة، التي د ملكية القبيلة أو المجموعة البشرية يتحدب وربطهالفترات التاريخية الالحقة 
وهذا ما أكده ظهور تلك ، 13الحمىنظام في الفترة اإلسالمية بق ا والمقصود ملكية أماكن الرعي بما ُعرف الح

قع جبه والحناكية في شمال شبه الجزيرة العربية، وفي بير حما بنجران االعناصر التجريدية والهندسية في مو 
واقع وادي "منيجع" وم التي ظهرت في مبأشكال تتشابهه مع أشكال الوس جنوب المملكة العربية السعودية
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تشار تلك الوسوم في انويعد  ؛العربية خاصة في المملكة العربية السعوديةتنتشر الوسوم في مواقع مختلفة في شبه الجزيرة  
اليمن، وسلطنة عمان، والبحرين،  :وجد مثلها في األقطار المجاورة لها، مثليالتي ال  كميتهاالسعودية أمرا  فريدا  من حيث 

الماضي والحاضر، في مداوالت اللقاء وسوم القبائل بين خان، مجيد خان حسن،  والعراق، واألردن؛ للمزيد أنظر: وقطر،
، جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس العلمي السنوي الثاني: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور الرياض

 .12 ،م2000التعاون لدول الخليج العربية، 
 
13

شبه الجزيرة العربية  ، ساد هذا النظام فيالعامة المصلحةنظام الحمى هو نظام لحوكمة منطقة تحميها سلطة محلية لفائدة  
، وهي متمثلة في "حمى القبيلة"؛ للمزيد تحقيق منافع جامعية الطبيعية من أجل المناطقلحامية  قانونيا   نظاما   وهو اإلسالم،قبل 

، 2016دار غيداء للنشر،  :عمان ،كسب الملكية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، محمود يونس حمادة، الحديثيأنظر: 
20-21. 

JUMP U., GARI, L., A History of the Hima Conservation System. Environment and History, Cambridge: The 

White Horse Press, UK. 12, 2006, 213–228. 
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بشبه جزيرة سيناء 15، كما ظهرت أيضا  في موقع وادي الرحايا 14أ(-19ةصور )أنظر  و"كهف وادي البيضا"
 .16ب(-19ةصور )أنظر 

 :ىوتنقسم إل العصر العتيقو  عصور ما قبل التاريخ نقوش -2

 :العصر الحجري القديم األعلى؟ نقوش -أ 

تعود على الفن الصخري التي تبدو عليها بدايات  النقوشمن  ةمميز نتشرت في الوادي مجموعة ا
األعلى وهي عبارة عن تشكيالت حيوانية غير محددة بدقة متداخلة مع العصر الحجري القديم إلي   األرجح

أشبه باألرقام  يةتحزيز العالمات ال(، ومجموعة من 20 ة)صور نقوش ماشية من العصر الحجري الحديث 
 .(21 ة)صور  أو العالمات الرأسية المنفصلة البدائية؟

 :ثالعصر الحجري الحدي نقوش -ب 

 ،والتهشير بطريقة الحز والنقر ةالمنفذ ذات الهيئة الحيوانية الصخريةالنقوش نتشرت في الوادي ا
، وقد أرختها الدراسة بالعصر الحجري الحديث، المختلفة لناتج تنفيذ األدوات الحجريةوتظهر فيها الطرق 

وتعددت لها في الصحراء الشرقية والغربية،  ةنقوش مثيل مثل: ،نظرا  لمطابقتها لسمات نقوش تلك الفترة
محز لغزال في وضع أشبه بالجري بصفات تشريحية غير نقش  :مثل ومضامينها،النقوش  هذه مواضيع

، ونقش أخر (23 ة)صور ، وكذلك نقش لماعز جبلي بقرون ملتوية (22 رة)صو متناسقة ذات رقبة طويلة 
في وضع رائع لرقبة غزال ، ونقش (24 ة)صور  إحداهما كبيرة واألخري صغيرة ،في وضع الجري 17لنعامتين

                                                 
14

 – 11خان، مجيد خان حسن، "وسوم القبائل بين الماضي والحاضر،" للمزيد عن وسوم القبائل وأغراضها ونشأتها؛ أنظر:  
، على، 47 – 43، 2000، 3، ع 49 ـ.مج ،مجلة القافلة، الحمود، محمد بن سعود، "الوسوم األثرية في مدينة الرياض، 23

؛ هيئة 110 – 71 ،2015 21ـمج ،مجلة الدراسات السودانية ،"وسوم اإلبل عند قبائل البجا بشرق السودان" ،أوشيك آدم
، الهالل، عارف عواد، "الوسم عند 58 – 34، 1995 1،2، ع30ـمج ،العرب ،التحرير، "هداية الفهم الى بعض أنواع الوسم"

لمدينة المنورة منبع الحضارات، المسوحات ا؛ أسكوبي، خالد بن محمد، 62 – 57، 2021 ،391ع ،أفكار ،أهل البادية"
في ندوة المدينة في الوطن العربي في ضوء  ،هـ 1424 -هـ  1422 -هـ  1421خالل األعوام اآلثرية في المدينة المنورة 

 .262 - 251، 2008السعودية،  -النشأة والتطور الرياض، مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية  -االكتشافات اآلثارية 
15

تنتشر فيها و  بشبه جزيرة سيناء. طور محنيمنطقة كهف  من على بعد نصف كيلو متر هذه المنطقة األثرية جغرافيا   تقع 
حيوانية لعصور ما قبل التاريخ )العصر الحجري نقوش فترات زمنية مختلفة منها )تعود إلى من الرسوم الصخرية  الكثير

ربما  ،القطع األثرية المستخدمة كثير منجانب  ىصخرية للعصر اإلسالمي، هذا إلونقوش  ،ثموديةو الحديث( وكتابات "نبطية" 
ثالثة جالل، "محمود، محمد  مصطفى، درويش، خالد سعد؛ للمزيد عنها: الطحن ىرح :مثل ،من العصور المصرية القديمة

 .430، "وادي الرحايا -منطقة الفرش-مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف طور محني
16

ة مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف درويش، خالد سعد مصطفى، محمود، محمد جالل، "ثالث 
 .456، 32 صورة ،وادي الرحايا" -منطقة الفرش-طور محني

القديم، ففي مصر ظهر في جبل العوينات  ىدنألظهر طائر النعام في الرسوم الصخرية بكثرة في معظم حضارات الشرق ا 17
 ُنفذ فيها أدوات مدببة أو ذات نهايات حادة جدا   دمتْ ستخُ اُ بأكثر من نمط كنمط الطريقة الخيطية حيث  IIفي كهف وادي صورا 



 

 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022) 25العدد 
 
 

147 | DOI10.21608/cguaa.2022.121388.1120 خالد سعد مصطفي-محمد جالل محمود 

 

 –كبش نقش ل، و (26 ة(، ونقش متفرد لنعامة في وضع السير )صور 25.ة)صور  إلتفاف ذات قرون مميزة
حيوان أشبه ل ونقش، (28 ة)صور  نعامة )نفذ بطريقة التهشير((، ونقش ل27.ة)صور  )نفذ بطريقة الحز(

(، يتشابه مع 30 ة)صور  كبش ذو فم طويلونقش ل (29 ة)صور  )نفذ بطريقة التهشير( فصيلة القططيةالب
لغزالة  نقوش تفصيلية أحدها، وهناك (31 ة)صور ذلك النقش الذي ظهر في العوينات بنفس الفم الطويل 

 (.33 ة)صور  بطريقة الحز(فذت كباش) نُ ل واآلخر، (32 صورة)بقرون مميزة 

 :العصر العتيق أونقوش عصر ما قبل األسرات  -ج 

لفترات زمنية مختلفة، فقد رجحت الدراسة أن نقشين من  لمظاهر االستيطان المستمرة في الوادي نظرا  
التشريحية  إذا أخذنا في الحسبان السماتالعصر العتيق  أوعصر ما قبل األسرات  النقوش يعودان إلي

و ر  فالنقش األول هذان النقشان،التي ظهر  بطريقة  ُنقشا، فذت بطريقة الحزكباش وغزالن نُ منهما ص 
 يعود النقش إلى ربما بسمات تشريحية متطورة جاء بحجم كبير بقرةل (، وكذلك نقش34 ة)صور المنظور

 .(35 ة)صور  عتيقالعصر ال

 :مبكرةالعربية الثمودية و الكتابات ال -3

 :ثموديةالكتابات ال -أ 

تبين بعد دراستها أنها تعود من خالل أشكال حروفها الثمودية من الكتابات  عددالوادي  فى تشران
كانت القبائل الثمودية في  وقد القرنين الخامس والثالث قبل الميالد.و المتأخرة بين أالمتوسطة إلى الفترتين 

 قد . والمؤسف أن هذه الكتاباتوالطرق المختلفة للتجارة ومنها طريق وادي منيجع ىتلك الفترة تجوب الصحار 
شبه يغير منتهية النضج و  فهو من الصخور النارية ،نوع الصخرمنها ، و كثيرا  بالعوامل البيئية تأثرت

تحريزية . ولم تتمكن الدراسة إال من قراءة والكتاباتالعديد من النقوش  . لذلك أختفتاألخشاب المتحجرة
 ىإشارة إل ذكر اإلبل في هذا النقشو  ،(أ-36-36 رة)صو  بل"إلأي "ا ( هـْ ْب لْ )األول: يقرأ  لنقشين،

في الوادي خاصة في  اإلبلنتشار العديد من نقوش اكوسيلة لإلنتقال ونقل البضائع ويؤيد ذلك ها ستخداما
تم رصد لفظ "األبل" في النقوش العربية القديمة بكثرة مما يؤكد على أن الجمل و الفترة اإلسالمية المبكرة، 

ُعرف عند العرب في الشرق األدنى القديم، في حدود األلف الثاني قبل الميالد، وقد ظهر باالسم )ا ب ل/ 
و)هـ ب ل ي ل و(  -ب ل( في الكتابات اآلتية: )الثمودية، الصفائية، السبئية( وبصيغة مشابهة، هي: )ا ي

                                                                                                                                                             

تضمنت المصادر األثرية  كما .السطح الحجري وترجع لعصور ما قبل التاريخ ىالنقش فيها بطريقة سهلة وذات تأثير حاد عل
لى االستخدامات  إشارات من العصور التاريخية بأدوارها الثالثة الرئيسة إلى وجود هذا الطائر في حضارات بالد النهرين، وا 

فقد ُأعتبر ريشه عند اإلنسان القديم وكان لطائر النعام أهمية دينية   .للشراب حاويا   ا  للطعام، أو إناءالمحتملة لبيضة كمصدرا   
"طائر النعام في بعض حضارات الشرق  ،لبعض اآللهة المصرية؛ للمزيد أنظر: شاهين، عالء الدين عبد المحسن مقدسا   رمزا  

؛ 41 – 8م، 2000، 69.، ع18مجـ.  ،مجلس النشر العلمي -جامعة الكويت  المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، "،األدنى القديم
 .149-148 ،التاريخالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل  درويش،
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ن( على التوالي في األكادية والسريانية، وع ر ف  العربي الذكر من اإلبل بالجمل أو البعير، والناقة للمؤنث من 
ا عند العديد من الشعوب السامية، مثل: )األشورية، اآلرامية،  اإلبل. واألولى )ج م ل( استخدمت أيض 

رفت في اللغات ذاتها عدا السريانية التي وردت فيها السبئية، الثمودية، الصفائية(، والثانية )ن ق ت( عُ 
ا عن الناقة، وقد ظهر في األكادية بصيغة أبي (، ومع أن ibi- luلوو ) -اللفظة: ج م ل ت ا "الجملة" عوض 

البعض يفسر "ا ب ل" بانه يعني: "إيل هو األب، الراعي، الحافظ"،  إذا أخذنا في الحسبان أنه من 
وهو صفة المعبود، والثاني هو المعبود السامي إيل، وهناك من يرى أن اشتقاقه بكل عنصرين، األول: ا ب 

( أي "نقل، جلب"، إال أننا ال نستبعد أن االسم ibalu(، ابالو )wabaluبساطة من الفعل األكادي وبالو )
ريض أي "برأ". مشتق من ب ل أو ب ل ل، والب لَُّة هي "الخير والرزق"، وأ ب ل تعني "نجا"، ويقال أبل الم

وهذان المعنيان يعكسان سبب التسمية، فهو إما خير ورزق أو ألنه المخلوق الذي غالب ا ما ينجو من 
 .18الصحراء وصعوبتها

عاد بن …. )ع د.  ب ن(  عدبان )أو( (.ع ْد ْب نْ ) فنقرأه بتحفظأما النقش الثاني: 
ذا صحت هذه القراء… فسنكون أمام أول نقش يذكر اسم العلم "عاد" في القوش الثمودية في صحراء  ةوا 

 .(أ-37-37 ة)صور مصر الشرقية  ملحقا  بلفظ البنوة 

 .مبكرةال عربيةالكتابات ال  -ب 

 ،الجمالإلى جانب نقوش حيوانية، مثل  العربية المبكرةمن الكتابات رصدت الدراسة عددا  آخر 
وكيد » نقرأه بتحفظُكتب بالخط الكوفي  بلغت أربعة نقوش، األولاإلسالمي،  العائدة إلى العصروالخيول 

                                                 
الخامس بعنوان الكلمة  الدوليفي المؤتمر ، "اإلبل في النقوش الصفوية ورسومها" ،الصمادي، سحر طلعت للمزيد أنظر: 18

؛ 193 – 167 ،2014 ،3ـمركز الدراسات البردية والنقوش القاهرة، ج، جامعة عين شمس ة،والصورة في الحضارات القديم
جامعة أم القرى،  ،ررسالة ماجستي ،"من ألفاظ األبل قديما وحديثا: دراسة لغوية تاريخية" ،اهلل غالب جهيالن، عبدالحكيم عبد

 -جامعة الملك سعود  ،مجلة الخطاب الثقافي، الجزيرة العربية" في"لمحة عن اإلبل  ،، العثيم، إبراهيم1988مكة المكرمة، 
"اإلبل في الرسوم الصخرية في ظفار،  ،التجاني ىالماحي، عل ؛314 – 287 ،2007، 2ع ،جمعية اللهجات والتراث الشعبي

، 7، ع2ـكلية اآلداب والعلوم االجتماعية مج -جامعة السلطان قابوس  ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ،عمان: كيف ولماذا؟"
جامعة  ،الدراسات السودانيةمجلة  ،"وسوم اإلبل عند قبائل البجا بشرق السودان" ،؛ على، أوشيك آدم114 – 101 م،2015

"تاريخ اإلبل في ضوء  ،؛ الهاشمي، رضا جواد110 – 71 م،2015، 21ـ.معهد الدراسات االفريقية واالسيوية مج -الخرطوم 
؛ فرعون، 232 – 185 م،1978 ،ملحق ، جامعة بغداد /كلية اآلداب ،مجلة اآلداب ،المخلفات اآلثارية والكتابات القديمة"

يمان محمد أمين خضر الكيالنينداء محمد ناص معجم لسان العرب  ،"التطور الداللي أللفاظ اإلبل ومتعلقاتها ،ر خليل، وا 
"رسوم صيد اإلبل في قرية الفاو  ،؛ الماحي، علي التجاني2016الجامعة الهاشمية، الزرقاء،  ،رسالة ماجستيرأنموذجا " 

؛ زنيد، خالد 20 – 7 م،2010 ،22.ع ،الثقافيركز عبد الرحمن السديري م ،أدوماتو" ،بالمملكة العربية السعودية: قراءة جديدة
 ،مجلة العلوم اإلنسانية ،"اإلبل وأهميتها الحضارية في شبه الجزيرة العربية خالل القرن األول الهجري/السابع الميالدي" ،أحمد

 .192 - 177 م،2002 ،18 .ع ،جامعة منتوري قسنطينة
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غير  ، لكنهملوكيةمالفترة الالثانى ربما يعود إلى ، و (أ-38-38 ة)صور «" محمد بن سالم ربيع بن العسدي
أما  (،40 ة)صور وأسفله نقش لمحارب«كان في هواه ج ليل»بتحفظ نقش يقرأالثالث و (، 39 ة)صور  مقروء

 ةالعصر اإلسالمي)صور تؤرخ بنقوش لجمال ب محاط« لمن الملك اليوم»هكذا  قرأيف النقش العربي الرابع 
41). 

 .النقوش والفنون الصخرية اإلسالمية -4

، منها في بداية ووسط وادى منيجع من الفنون والمناظر الصخرية متميزة وثقت الدراسة مجموعة
وهناك . (42 ةويحملون حراب طويلة بحركات مختلفة )صور  ،والخيول يمتطون ظهور الجمالفرسان لمنظر 
 نقوش مميزة  يحيط بهافي وضع تأهب  ىاألماميتين ألعل هقدمي رافعا  جواد  علىمحاربين أحدهم لنقوش أيضا  
نقوش لجمال وتنتشر أيضا   .(43 ة)صور العصر اإلسالمي  تدل على أنها تعود إلى قشت بطريقةنُ  للجمال
أهمها ومن  .(44 ة)صور  الواجهات الصخرية بعضها متقارب والبعض اآلخر متباعد ىعل الحركة متعددة
 :اآلتي

          تهماأسلح انيمسك ينجواد ىعل فارسان و -2؛ (45 ةصور ) فارسان يمتطان ويشدان لجام جمل-1 
           فارسان أحدهما يرتدي درعا  ممسكا  قوسا  بيده، واآلخر راكبا  جواده وممسكا  بحربته  -3(46 ة)صور 
في أوضاع حركية مختلفة  هودج منفصل ومجموعة من المحاربينعليه منظر لجمل و  -4. (47 ة)صور 
ظهر تحيث  السترخاءوا الوادي مكانا  للراحةمن وكأنها قافلة أتخذت  ،نقوش جمال متباعدة -5. (48 ة)صور 

          ووضع أمامه المسقي  ،حركته وُقيدتخر ربط بعض أوضاع الجمال وهي تتهيأ للجلوس والبعض اآل
 .(49 ة)صور 

 :مختلطةوال متداخلةالنقوش ال -5

أخيرا  إلى مجموعة من النقوش سجلتها الدراسة في بداية الوادي ووسطه وتكمن أهميتها في  ونشير
المختلطة ألنها  النقوش الدراسة مسمى عليها تأطلق تاريخية مختلفة استمرارية االستيطان في الوادى لفترات 

 ومن أهمها اآلتي:، تعود إلى فترات زمنية مختلفة

نعيده لكبش  رسم-. بةسالمياإل يمتطى جمال  يعود إلى الفترةرجل -أنقوش مختلطة تمثل ( 50 ة)صور -1
سالمية إكتابات ونقوش تمثل ( 51 ة)صور  -2 عالمات تحجير يوناني روماني-ج .قبل التاريخ إلى ما

تضمنْت تنوعا  واضحا  من الجانبين الزمني والموضوعي، فقد  (52 ة)صور  -3، مختلطة بالنقوش القديمة
امتدت زمنيا  من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور اإلسالمية. وهذا التنوع الفني واالختالف الزمني نجده 
بشكل ملحوظ في األودية التي تستقطب الناس للمرور بجانبها خصوصا  أنها مع الوقت تصبح طرق تجارية 

ن، واقفا  أو راكضا ؛ وكذلك في وضعين مختلفي نقوش مختلطة لنعام تمثل (53 ة)صور  -4، أو طرق للحجيج
الكباش والغزالن. إما الرسوم اإلسالمية فإحداها لرجل يمتطي جمال  إضافة إلى رسوم ورموز نعدها عالمات 

 ؛سالمياإلعصر نعود بها للنقوش مختلطة رجل يمتطي جمل تمثل ( 54 ة)صور  -5تحجير أو وسوم قبائل. 
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 الحجريعصر يؤرخ للحركة ونقش لنعام ذات غزال ونقش ل ؛حديثالحجري العصر يؤرخ لللكبش  ورسم
 .حديثال

 وادي البيضا:الموقع الثاني: 

طريق شالتين/سوهين )سهيل(، حتى وادي أبو حجليد الذي يمكن  ىعل (5 خريطةيقع وادي البيضا )
 االسم؛. وقد أطلق األهالي المحليين عليه هذا (7-6)خريطة  في اتجاه الشمال إلى وادي البيضاالنفاذ منه 

الذي يمتد  ،من وادي سهيل هوبدايتيتفرع من وادي شعيب بجوار جبل حمرة دوم وجبل جرف "بئر منيجة" و 
، والغربي كم 18بطول حوالي  الممتدهو وادي البيضا  ،ويتفرع منه واديين متقابليين الشرقي مك 6حوالي 

 .كم 34ي منيجع بطول يمتد حوالي واد

 الموقع: اتإحداثي

N : 22.47.14.452                      

E : 35.12.22.243                                  

H: 75m  

 مميزات الموقع

على واجهة الجبل المجاور، وهي عبارة عن عدد كبير جدا   والفنون الصخرية النقوشامتاز الموقع بكثرة -1
التي غطت الفترات الزمنية اآلتية: عصور ما قبل التاريخ، عصر ما قبل األسرات، العصر  من النقوش

وتضمنت  أخيرا  الفترة المعاصرة؛ واألخيرة أكدتها الكتابات الحديثة.اليوناني الروماني، والعصور اإلسالمية، و 
 والعديد، الخروج والدخول للوادي لمساراتخريطة لنقش و تصوير للجمال واألشخاص، موضوعات النقوش 

باإلضافة إلى  ،واألبقار ،والماعز البري ،من النقوش التي ترجع لفترة ما قبل األسرات والتي تصور النعام
استخدام الوادي كطريق للحج في  ىبدائية ألشخاص، كما توجد نقوش لجمال وفرسان مما يدل عل رسوم

نقوش واالختالف الزمنى يؤكد استمرارية ع في مضامين الونشير هنا إلى أن التنو  العصر اإلسالمي.
ستخدمت بعد افي األودية الصحراوية التي  هوهذا شيء معتاد علي االستيطان بنوعيه الدائم والمؤقت بالوادى

 ذلك كطرق للحجيج.

 لعصر اليوناني الروماني، حيثإلى ابالقرب من الكهف من جهة الغرب، ربما يرجع وجود محجر قديم  -2
لعصر اليوناني الروماني؛ إلى ا طبقا  ألنماطه الفنية ثر على الكثير من شقف الفخار الذي يمكن تأريخهعُ 

على الحافة السطحية  الذي نجدهمعدن الذهب  ىتحتوي عل قداألحجار التي  تُقطع منهوهو محجر سطحي 
 .هبداخل دون التعمقللجبل 

 إلىباإلضافة  القديم األعلىالحجري العصر إلى نهاية  -كما تظن الدراسة –انتشار النقوش العائدة  -3
 العصر الحجري الحديث. إلىنقشان غاية في الدقة والروعة لزوج من األبقار تعود 
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بالقرب من نهاية الوادي على  من المكتشفات الهامة، وهي تعتبرها الدراسةالجبانة األثرية الضخمة التي  -4
 .تل أثري مرتفع

 الوادي:األثرية بالشواهد أواًل: 

 (7-6 )خريطة :والمنشآت المعمارية المحيطة به كهف البيضامنطقة أواًل: 

  :منطقة كهف البيضا -1

 وصف كهف البيضا:

على بعد حوالي  ،عنها خالل المسح األثري في وادي حوضين ُكشفأحد الكهوف الجديدة التي  هو
غائر في  19وهو كهف أثري طبيعي .(55 ة)صور  الشرق تجاهإمن بداية وادي البيضا في  ا  تقريب م 500

 - 2.50حوالي  إرتفاعه -( 56 ة)صور  عرضه حوالي ثمانية أمتارمدخل له الشكل،  قمعيصخر الجبل 
 .(57 ة)صور  ا  حوالي خمسة عشر متر  عمقه

 :نقوش مدخل الكهف

 رائعان نقشان هيسار مدخل ىعلف (،58 ة)صور جانبي المدخل النقوش الصخرية المختلفة  ىتتوزع عل
وبسبب  .(59 ة)صور  للعصر الحجري الحديث مؤرخانبطريقة الحز والتنقير  ينزوج من األبقار منفذل

التي لسيول لعرضة  هفقد كان مدخل ،في منطقة تغمرها السيولالطبيعة الجيولوجية للكهف وموقعه الجغرافي 
طبقة الصخر محاطة بخط  ىترسبات عللذلك تكونت  .طبيعة الصخر ىلفترات طويلة مما أثر عل تغمره

 ةمدعا وهذا مع األسف تأثيره جدا  سيئ، فهوغمر السيل فوق فتحة المدخل  ىنهاية مستو  ىأفقي يدل عل
 ىحت هجانبي ىالمسطحات الصخرية عل ىعلوكذلك لكهف ل الداخلية جدرانال عليلتدمير كافة النقوش 

 .(60 ة)صور غمر السيل  ىمستو 

 :بوادي البيضا األثرية جبانةال -2

أثري على تل  (61 ة)صور  بالقرب من نهاية الواديضخمة تقع طالل جبانة أثرية أتم العثور على  
 تحويو ، (62 ة)صور  قسمته مياه السيول إلى ثالثة مناطق )شرقية، وغربية، ووسطى(عن الوادي  مرتفع
أطالل هذه المباني بدراسة و ( 63 ة)صور  تؤرخ للعصر اليوناني الروماني مجموعة كبيرة من الدفنات الجبانة

                                                 
لإلنسان األول بمثابة المالجئ والمالذات قام بتسجيل الكثير من مظاهر البيئة المحيطة به على كانت الكهوف بالنسبة  19

جدرانها بطريقة مرسومة خالية من الكتابات، وقد عثر على كثير من األدلة األثرية التي تدل على استيطان اإلنسان للكهوف 
حياة إنسان تلك العصور؛  ىيد عن فن الكهوف وتعريفها وتأثيرها علكالرسوم الصخرية، وبقايا األدوات الحجرية )الظرانية(؛ للمز 

مؤسسة كان  دورية كان التاريخية، ،"انظر: رياض، زينب عبد التواب، "الكهف بين الحياة والموت في عصور ما قبل التاريخ
 .154-153التاريخ"، ، درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل 18 - 9م، 2015، 30، ع8.جـم التاريخية،
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إال أن المسح األثري تبين أنها جبانة. وتتكون ، (64 ة)صور  يخيل لمن يراها من بعيد أنها أطالل قرية أثرية
 .(65 ة)صور  من عدد كبير من المقابر المبنية من شرائح من حجر الجرانيت المحلي

الشكل في أحد الجوانب، وبعضها مكون من بعضها يتكون من غرفة واحدة بها لحد مستطيل  
حجرتين عبارة عن بهو ثم حجرة دفن بها لحد مستطيل أو بيضاوي الشكل، وبعضها من ثالث وأربع غرف، 
 مكونة من بهو وغرفة ملحقة، وغرفة أو أكثر للدفن. ويتضح أن بعض هذه المقابر فرديه وبعضها جماعيه

كسر الفخار، الذي يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، وكانت  وقد ُعثر على كمية كبيرة من ،(66 ة)صور 
هذه الكسر منتشرة داخل المقبرة وخارجها، إضافة إلى بعض الشقف المشابهة إلى حد كبير بفخار عصرى ما 

 .(67 ة)صور  قبل األسرات والعصر العتيق، وهو فخار محلي الصنع

 النقوش الصخرية في وادي البيضا: ثانيًا: 

 زمنية فتراتإلى الدراسة  التي أعادتهاوادي البيضا مجموعات متنوعة من النقوش بداية نتشرت في ا
 :ها اآلتىومن ىأخر  ىإلة التي تختلف من مرحل هاوطريقة تنفيذ آخذذين في الحسبان سماتهامختلفة 

 :لعصر الحجري القديم األعلىانقوش  -1

تنوعت  وقد  ،لعصر الحجري القديم األعلى؟إلى ا -كما ترجح الدراسة–تم العثور على نقوش تعود 
وهى الوادي ومخارجه ربما تبين مداخل نقش تفصيلي لخريطة منها بين نقوش لخرائط طبوغرافية للوادي، 

نوع من أنواع  على ما يبدو محاولة نقشتدل  عبارة عن حزوز وأشكال متقاطعة ومتعرجة بشكل غير منتظم
وهي شبيه ألنماط نقوش ما ُيعرف  الواديإلى لطرق الخروج والدخول  تقريبيةنقش مسارات "الخرائط" أو 

بنقوش المتاهات "اصطالحا " أو النقوش الحلزونية المتعرجة الزجزاجية والتي انتشرت بكثرة في عصور ما قبل 
  . 20التاريخ

لخريطة توضح نقوش ومنها أيضا   (،68 ة)صور  نقش لبقرة منفذ بطريقة الحز الغشيم ويحيط بها
ل نقش لغزال  منفذ بطريقة الحز باإلضافة لمنظر  يجاورهامنفذة بطريقة النقر  يالواد ىالدخول والخروج من وا 

   المتميزةومن بين نقوش الحيوانات  (،69 ة)صور  21غشيمة حجرية بشري لرجالن منفذ بطريقة الحز بأداة

                                                 

فريقيا خالل عصور ما قبل التاريخ بأشكال متنوعة وبأشكال مختلفة، وهي تشير إلى نوع من إالنقوش في قارة  هذهظهرت 20 
للمزيد عن تلك النقوش وداللتها؛ انظر:  .الخطوط الحلزونية المتداخلة والمتشابكة يصعب تفسير الغرض منها بشكل واضح

فريقيا ما قبل التاريخ"،رياض بالتوا عبد زينب خميس، ، 32ع. ،مجلة ليكسوس ، "المتاهة وداللتها الفنية والعقائدية في مصر وا 
  .29- 7م، 2020

21
 علىفي أعمال الحز  وأستخدمهاالكتل الصوانية هي المادة الخام األولي التي أستخرج منها الكثير من األدوات  كانت 

يطرق بها على النواة فينتج  وكان Hammerفبدأ في العصر الحجري القديم عن طريق أداة تسمى المطرقة  األسطح الحجرية
العصر ثم تطور فكره من  ،متعددةأغراض في عن ذلك مجموعة من الشظايا حادة الجوانب أستطاع أن يستخدمها كما هي 

 =المتعارف عليه أنه لم يزل قشرة النواة إال بداية من ، ومنالنواةالنيوليثي فبدأ يزيل قشرة  إلى العصر األعلىالقديم  يالحجر 
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بطريقة  واآلخرىبطريقة الحز المنقور غزاالن ُيرجح تأريخهم إلى العصر الحجرى القديم األعلى أحدهما ُنحت 
 (.70 ة)صور  التهشير فقط

مختلفة بأوضاع واقفة منفذة بطريقة الحز الغشيم   آدميةلهيئات  أحدهما ىأخر  هناك مجموعة نقوشو 
ربما لرجل منفذ بطريقة  آدمىحدهما لشكل أكهف مدخل الن فوق يمنظر تفصيلي لنقش، و (72-71 ة)صور 

 باألسلوب المعروف فىلعصر الحجري القديم األعلى واآلخر منفذ على األرجح إلى ا الحز الغشيم يؤرخ
 .(73 ة)صور  العصر الحجري الحديث

 :نقوش العصر الحجري الحديث -2

بأوضاع  الحيواناتمن على تصاوير لعدد نقوش فترة العصر الحجري الحديث بالوادي  حوت
منفذ بطريقة  ابدايات العصر الحجري الحديث لزوج من الماشية أحدهم إلىنقوش تعود  -1 :ومنها .مختلفة

نقش مؤرخ بالعصر الحجري -2 .(74 ة)صور  بطريقة الحز والتنقيرُنفذ حدث نسبيا  األبدائية )الحز( واآلخر 
منظر لزوج من الماشية  -4 ،(76 ة)صور لغزال  والتهشيرنقش بطريقة الحز  -3، (75 ة)صور لبقرة  الحديث
 نقوش صخرية متنوعةإضافة إلى  -5، (77 ة)صور مصراآلن األصلي  هطويل الرأس لم يعد موطن اأحدهم

 .(78 ة)صور  الواديبشكل واضح في  منتشرة  لغزالن وماشية

                                                                                                                                                             

العصر الحجري القديم األوسط حيث أظهرت نتائج البحث الميداني نماذج من األدوات الحجرية منزوعة جزء من قشرتها =
مال النقش الصخري في أع دمتاستخوكان من هذه األدوات التي ، ترجع لفترات زمنية قبل العصر الحجري القديم األوسط

 معظم األدوات التي تحمل نهايتها أطرافا  مدببة كي تترك تأثيرا غائرا  علي السطح الصخري المراد عمل النقش الصخري عليه
األداة المصاحبة  تحمل صفة الغشيمة الغير متساوية األطراف، وكما هو معلوم لدي متخصصي عصور ما قبل التاريخ أن

يري بعض الباحثين أن األداة الحجرية ، حيث األداة التي علي أساسها يتم التأريخ للنقوش الصخرية لعمل النقوش الصخرية هي
عام ق.م علي أقل تقدير، والنقش 200000ترات زمنية كبيرة )األداة ف"الشظايا" قد سبقت تصنيعها وجود النقش الصخري ب

أداة حجرية تنزع من ، وهي Flake البصيالت الحجرية واستخدمت في البداية نماذج من ،عام ق.م علي أقل تقدير( 20000
تحويلها إلى أداة ذات  تم من صناعات إنسان العصر الحجري القديم األوسط، ثم سطحها قطع صغيرة لجعلها أكثر فاعلية

غير أن األداة التي ، في أعمال متعددة ربما كان منها المحاوالت االولي ألعمال النقش الصخري تخدمتاسو وظيفة محددة 
أداة نصليه تصنع من نصال حجرية طويلة للواحدة ، وهي Bladeاستخدمت بعد ذلك وكانت أكثر شيوعا هي أداة  النصل 

، ؛ للمزيد عن تأريخ تلك األدوات ووصفها؛ أنظر: درويشجانبان حادان متوازيان شاعت في العصر الحجري القديم األعلى
لْف الكبير وجبل العوينات"،مصطفي، "الرسوم وال خالد سعد  -53 نقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الج 

؛ 52م، 2009جامعة اليرموك، األردن،  /ا، كلية اآلثار واألنثروبولوجيمعجم مصلحات ما قبل التاريخ ،خالد غنيمة، أبو؛ 56
 وكذلك:

TIPPETT, V., "Dreamtime Stories, The Living History of Aboriginal Art", in Unknown Australia, land of 

contrasts, Australia-UNESCO press, 1988, 4-5;  FERD W., & Others, Prehistory Human Cultures In Egypt, 

The Egyptian Geological Survey And Mining Authority {FGSMA} & The National Authority for Remote 

Sensing and Space Sciences {NARSS} In Cooperation with UNDP and UNESCO and SCA, Cairo, 2005, 65; 

INIZA, M.L., & Others, Technology and Terminology of Knapped Stone, Préhistoire de la Pierre Taillée, 

Translated by J. Feblot-Augustins, France: Nanterre,  1999, 17-32. 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 
 
 

 
 

 154            (202  - 137) |"ونقوش وادي منيجع" –"الشالتين": "كهف وادي البيضا" بمنطقة  موقعان ونقوش صخرية غير منشورة

 

 :وادي البيضابمتداخلة النقوش ال -3

غرار "وادي منيجع" عبر فترات تاريخية مختلفة، فقد  ىالقوافل علنظرا  إلستخدام الوادي كمعبر لطرق 
بين عصور  نتشرت في مختلف ربوع الوادياوالتي المتداخلة  الصخرية ما يعرف بالنقوش ظهور ىإل أدى

ل، ومنها بطرق فنية مختلفة ُنفذتزمنية مختلفة والتي   ىنقوش متداخلة لمناظر جمال من العصر اإلسالمي وا 
 تعودان إلى ن ينقش لبقرت باإلضافة إلى،  (80-79 ةصور ) اليسار نقش لبقرة من العصر الحجري الحديث

لى جانبهماالعصر الحجري الحديث   .(81 ة)صور  نقوش لجمال من العصر اإلسالمي وا 

 :وادي البيضا –(؟المشرفة يميزها )نقش للكعبة العصر اإلسالمينقوش  -4

: سفينة الصحراء "الجمل"، هوعنصرها األساسى متميزة  نقوش الوادى علىهذا في ربوع  تم العثور
وبعض الهيئات ، 22واألودية األخري إليها في "وادي منيجع" أشرنايحيط به نقوش وسوم بأوضاع مختلفة ُنفذ 

بين . وللتأكيد على الفارق الواديتعبر  تجاريةقوافل في خط سير تُقشت وكأنها الجمال  امتطتالتي  اآلدمية
 رسم الجمال في العصور السابقة لإلسالم وخالله

 25ب(-82 صورة)انظر  24بالطريقة الدقيقة ُنفذ 23لجمل في منطقة كركور طلح فريد نشير إلى نقش 
 في ةاإلسالميلفترة ليختلف إختالفا  تاما  عن نقوش الجمال التي تنتمي فهو  ،مؤرخ بالعصر الحجري الحديث

                                                 
الجزيرة العربية ومصر حيث ظهر في موقع كلوة بالسعودية عصر حجري  هظهر الجمل في الرسوم الصخرية في شب 22

حديث، وفي منطقة أم النار باإلمارات في األلف الثالث ق.م، وفي مصر في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية في 
شبه الجزيرة العربية والشمال ، ووادي أبو واصل من عصور ما قبل األسرات؛ للمزيد عن نقوش الجمال في مصر و الريانوادي 

مجلة االتحاد القديم."  يالمصر الفن  ي، "أضواء جديدة عن الجمل فيحسن عمار،األفريقي والفرق بين طرق تنفيذهم؛ انظر: 
ما قبل  ي، "الجمل فلخضر زيد، أبو ابن؛ 145 –122م، 2012، 13ع. العام لآلثاريين العرب، االتحاد العام لآلثاريين العرب،

، 6ع.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، -، جامعة محمد خيضر بسكرة مجلة علوم اإلنسان والمجتمعالتاريخ الشمال اإلفريقي" 
مجلة الجمعية الكتابات والفنون الصخرية بمنطقة حائل، " ي؛ السيد، محمود عبد الباسط عطية، "اإلبل ف99 – 79، 2013

؛ الماحي، علي 62 – 38م، 2019، 1الجمعية السعودية لدراسات اإلبل، ع.-امعة الملك سعود ، جالسعودية لدراسات اإلبل
، مركز عبد الرحمن السديري أدوماتوالتجاني، "رسوم صيد اإلبل في قرية الفاو بالمملكة العربية السعودية: قراءة جديدة"، 

 نظر:وللمزيد عن الجمل في وادي النيل ا .20- 7م، 2010 ،22الثقافي، ع.
 RIPINSKY, M .: «The Camel in Dynastic Egypt», JEA 71, 1985, 234–35, ROWLEY, C, P.: «The Camel in the 

Nile Valley, New Radiocarbon Accelerator (AMS) Dates from Qasr Ibrîm», JEA 74, 1988, 245. 
23 SHAW, W.B.K., The Mountain of Uweinat, Antiquity 8, 1934, 63-64. 

في صغر حجم األشكال المنقوشة وذلك عن طريق النقر فقط وبشكل صغير جدا   ىيختلف هذا النمط عن األنماط األخر  24
وفي الغالب تكون على أضيق الحدود، وغير منتشرة بشكل  .بهذه الطريقة أقل بكثير من نظائرها ُنفذتد نسبة النقوش التي عْ وتُ 

للمزيد انظر: درويش،  .تمثل في الغالب إشارات محددة من الفنان إلى شيء محددو ، ويكون حجم النقش فيها أصغر واضح
 .71الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ، 

 .2-(51درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"، شكل رقم ) 25
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 ج(،-82.ة)انظر صور ، 26الفرش وموقعىأ(، -82.ة)انظر صور بشالتين  كهف البيضا مناطق عدة، هي:
إلى  العائدواضح بين النقش الصخري المحز  والفارق د(،-82.ة)انظر صور بشبه جزيرة سيناء  27الزرانيقو 

الشكل من حيث طول  ىالفنان التأكيد عل فيه يحاول ،يتميز بالخط المحز الصريحو العصر الحجري الحديث 
كامل الشكل بحرفية أكبر مع  ثقل داخل جسم الشكل،  حيث ُنفذ في الفترات الالحقةالنقش و  .الرقبة والظهر

وتنتشر حاالت قليلة لوجود النمط وليس الشكلين في مكان واحد في العديد من المواقع مثل )وادي النصب 
جبل العوينات في هضبة الجلف  -كم من العين السخنة  45السليك ووادي الدوم في السويس  -في سيناء 

 .28الكبير(

: نقوش متنوعة لجمال من العصر اإلسالمي يحيط محل الدراسة في وادي البيضا شومن هذه النقو 
ا شخص همحدأيظهر في  قوافل من الجمالل نقوشو ، (82 ة)صور  بها عالمات تحجير أو وسوم للقبائل

لما يشبه الهودج  ىأخر نقوش متنوعة و ، (83 ة)صور  يظهر فيها شكل الهودج ىواألخر  جمليمتطي 
 .(84 ة)صور  وأمامه جمل بحجم صغير ىاليمن هشخص بالغ يمسك بسوط بيد هويصاحب

جاء به  واألودية المحيطة له مثيل في الوادي نجدهو نقش مميز جدا  ونادر لم فالنقش األخير أما  
يمثل الجزء  ربمامن وجهة نظر الدراسة أنه  لهوالتفسير األقرب ، (85 ة)صور  ؟على شكل الكعبة المشرفة

خاصة عند مقارنة ، (86 ة)صور  ؟األسودالحجر  األسفلوالجزء كعبة ال تحديد رمزي جانبي لشكل منهالعلوي 
 (87 ة)صور من منظور مقارب لمنظور النقش  المصورةالصور الحديثة للكعبة المشرفة  هذا الشكل مع

ذا صح هذا التفسير خاصة أن إتجاه هذا ،29تاريخ ومراحل بناءهالتتبعنا  ىباإلضافة إل النقش في الوادي  وا 
والحرم للمملكة العربية السعودية  ةهو نفس إتجاه القبلة الصحيح والذي يمثل بطبيعة الحال الجهة المقابل

                                                 
من قبل البدو. حيث ُيطلق كلمة  وُسميتيلو عن كهف طور محني بشبه جزيرة سيناء، تبعد منطقة الفرش حوالي نصف ك 26

تنتشر بها و ويبيتون فيها وقت هطول األمطار والتي يطلقون فيها ماشيتهم للرعي،  أرضهايفترشون  ألنهمالمنطقة  علىالفرش 
 .العصر الحجري الحديث ىإل تعودالتي  وقليل من النقوش ،النقوش الصخرية للجمال والخيول المؤرخة بالعصر اإلسالمي

درويش، خالد سعد مصطفى، محمود، محمد جالل، "ثالثة مواقع للرسوم للمزيد عن نقوشها الصخرية وتأريخها؛ أنظر: 
 .430-426، وادي الرحايا" -منطقة الفرش-الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف طور محني

لوادي جرافي في الجانب الغربي من نفس الوادي، وتبعد عن منطقة كهف طور  ىتقع منطقة "زارنوق" بامتداد الضفة اليمن 27
من المواقع األثرية التي تؤرخ  عددويقع بالقرب من هذا الوادي ، كم تقريبا   34 حواليكم، وعن سانت كاترين  4 حواليمحني 

وتنتشر فيها النقوش الصخرية بكثافة  .المآوي الحجرية المبنية حجرية لبعضواقي دعائم إلى ب باإلضافة التاريخلعصور ما قبل 
مناظر الصيد البري ومناظر الحرب باستخدام الجمال والخيول ومناظر القتال باستخدام  عبارة عن مناظر عدة مثل:عالية جدا ، 

للمزيد عن الوادي ونقوشه الصخرية؛ أنظر: محمود،  .ةأنواع مختلفة من األسلحة والدروع إلى جانب مناظر الرحالت التجاري
 يسيناء: "وادجزيرة  ه، موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورة بشبمصطفي : خالد سعددرويشجالل، محمد 

 .1033-993الزرانيق" ومنطقة جبل الُجنة"، 
 .85-84 ،التاريخالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل ، مصطفى سعد خالد ،درويش 28
 .1986، دار المعارف :، القاهرة2، طالكعبة على مر العصور ،علي حسني ،للمزيد؛ الخربوطلي 29
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رمزي  رسممن تمثيل هذا النقش تحديد إتجاه القبلة أو ربما كان فقط  د  ص  ، فإن صاحب النقش ربما ق  يالمك
وفي هذا  .رؤيتهالليعبر عن تشوقه  ،عبر هذا الوادي مكة خاصة وهو في طريقه إلي ،للكعبه والحجر األسود

واجهات الصخور والوحيد في صحراء مصر  ىالمشرفة عل ةاإلطار نكون أمام أقدم تصوير رمزي للكعب
 .30الشرقية حتى اآلن

 :الدراسة التحليلية والنتائج

 من النتائج، منها: عدد ىمواقع تم التوصل إلهذه اللفي إطار الدراسة الوصفية 

 النقوش:الرسوم و تأريخ أواًل: 

التقنية واألنماط الفنية، ى عل باالعتمادالرسوم والنقوش  هذهإتبعت الدراسة المعايير العلمية في تأريخ 
النمط الدقيق، ونمط الحز الموضوعي، والحز المختلط، وكذلك النمط البدائي، والطراز الفني المتتابع، مثل: 

تأريخ  تم يهوبناءا  عل مؤرخة؛قوش في مواقع نالرسوم وال لهذهالمتشابهات  معة لعقد مقارنات هذا باإلضاف
القديم األعلى والعصر  الحجري في هذين الموقعين بالعصور التالية: العصر الصخرية النقوشالرسوم و 

 .اإلسالمي والعصر الحجري الحديث

 طرق تنفيذ النقوش الصخرية:ثانيًا: 

، هذا إلى جانب والتهشير النقش المحز والنقش المنقور :مثل ،متعددة بطرقالنقوش الصخرية  ُنفذت
الطرق وغيرها من المعايير  وهذه .النمط الدقيق، والمختلط، والموضوعي، والتصويري :مثل ،ىاألنماط األخر 

كيفية  وثانيا  واألكثر حداثة منه  بين النقش البدائي أوال   التمييز أمكنوبالتالى العلمية لتأريخ النقوش الصخرية 
التفريق بين النقوش المحزاة المنتشرة بهذه األماكن عن النقوش التي تنتمي إلى فترات زمنية الحقة من 

 .الحضارة المصرية

 فترة زمنيةتنفيذ وسمات كل الطرق  معتمدة على االختالف في:النقوش  هذهالدراسة أرخت و 
نقوش عصور ما قبل  تؤرخسبيل المثال،  ىفعل داة الحجرية المستخدمة،األ آخذين في الحسبان ومميزاتها

نقوش العصر تظهر و التاريخ من خالل طريقة النقر والتهشير والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز 
أما نقوش العصر النبطي  .لمحاولة عمل شكل تصويري بشكل أدق (Vشكل حرف ) ىالحجري الحديث عل

                                                 

الرحمن المكي  سم، للنحات عبد 33×15لوح من المرمر أبعاده  ىاآلن على أقدم رسم إسالمي معروف للمسجد الحرام حت 30
وقد انكسرت أجزاء من  .جدار "مسجد إبراهيم" الموجود بالموصل ىمن عل وُنقل .م("؛ بمتحف بغداد11هـ )5في نهاية القرن 

شكل نصف دائرة، واألوسط مربع به رسم  ىالطرف العلوي األيسر واأليمن منه، ويتكون النقش من ثالثة إطارات: العلوي عل
الذي تظهر في أطرافه أروقة المسجد الحرام، والسفلي مستطيل به كتابات، ويوضح الرسم الكعبة المشرفة في وسط المربع 

ر إسماعيل، للمزيد عن هذا النقش؛ أنظر : مرزا، معراج المسجد الحرام، ويظهر في رسم الكعبة الحجر األسود والباب، وٍحج 
األطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة،  مكة المكرمة في أعين الرسامين عبد اهلل صالح،  ،شاووش و ؛نواب أحمد
 .11-10هـ، 1427مكتبة الملك فهد الوطنية،   :، دارة الملك عبد العزيز، الرياض2ط. ،المسلمين
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نقوش أما  .ويظهر فيها طريقة "الحز" فقط. "مثال   "حيوان فقطأدق  اوتفاصيله هوبسيط هرفيعش و النق فتكون
 ةالعصر اإلسالمي تظهر فيها طريقتي النقر والتهشير أو النقر فقط مع وجود حيوانات جديدة وتفاصيل جديد

 .ا  بالحركات الجديدة ويكون خط النقش سريع الذى يتسموموضوعات مختلفة في النقش 

 :الداللة الوظيفية لنقوش عصور ما قبل التاريخثالثًا: 

مهارة الفنان القديم في التمييز بين  ىعصور ما قبل التاريخ علالعائدة إلى النقوش والرسوم  أبانت
الكباش   ، مثل:الحيوانات والطيور عن بعضها البعض لهذه الصفات التشريحية ميزفنقوش الحيوانات 

سواء كان هذا الشكل بمفرده ودالالته أو  اآلدمىالشكل  ىحتو النعام، و  ،ألبقاروا ،من الغزالن ىفصائل أخر و 
النقوش والرسوم  هذه تضمْنت. وقد كان مصاحبا  ألقرانه أو نقشه لبعض فصائل الحيوانات والغرض منها

 .صيدومناظر  جتماعية،إلحياة اوالتسجيل بيئي للحياة البرية، 

 :اإلسالمي لعصراالداللة الوظيفية لنقوش رابعًا: 

تسجيل و ، قتالومناظر تسجيل للحياة االجتماعية،  ىاإلسالمي عل اشتملت النقوش المؤرخة بالعصر
من مناظر القوافل التجارية  وعدد، القلم وبعض الكتابات العربية المبكرة التذكارية الثموديةكتابات بعض ال
 .بالجمال
 :والشواهد األثرية اإلحصائية للنقوشالدراسة خامسًا: 

على  بالمواقع محل الدراسة؛ة جودالمو والشواهد األثرية  النقوش موضوعات وأنواع  صنفت الدراسة
 تي:اآلالنحو 

  :الموقع األول: وادي منيجع

 :)بوادي منيجع( ثريةاأل شواهد المعمارية و المنشآت أواًل: ال

 المنشآت السكنية. .1

 منطقة المنجم. .2

 ركامية. مقبرة .3

 منطقة البئر. .4
 ثانيًا: "النقوش الصخرية" المنتشرة في بداية ووسط وادي "منيجع":

 ؟ المنتشرة في وسط وبداية الوادي.أو الوسوم ؟نقوش عالمات التحجير -1

 :ىوالعصر العتيق وتنقسم إل نقوش لعصور ما قبل التاريخ -2

 العصر الحجري القديم األعلى؟ بشكل ترجيحي. تعود إلىنقوش  -أ 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 
 
 

 
 

 158            (202  - 137) |"ونقوش وادي منيجع" –"الشالتين": "كهف وادي البيضا" بمنطقة  موقعان ونقوش صخرية غير منشورة

 

 .نقوش أرختها الدراسة بالعصر الحجري الحديث -ب 

 بشكل إحترازي. العصر العتيق أوعصر ما قبل األسرات أرختها الدراسة لنقوش  -ج 

 :ىمنتشرة في بداية الوادي وتنقسم إل كتابات ثمودية وعربية مبكرة -3

 (.ق.م 300أو  500المتوسطة ما بين   تعود إلى الفترةكتابات ثمودية  -أ 

 .مبكرة كتابات عربية -ب 

 .وادي منيجعالعصر اإلسالمي في بداية ووسط  تعود إلىنقوش  -4

 .وادي منيجعمختلطة من فترات زمنية مختلفة في بداية ووسط  نقوش متداخلة -5

 وادي البيضا:الموقع الثاني: 

  :والمنشآت المعمارية المحيطة به كهف البيضاأواًل: منطقة 

 ونقوش مدخل الكهف. )وصف الكهف( منطقة كهف البيضا  -1

 بوادي البيضا. جبانة األثريةال -2

 : ىثانيًا: النقوش الصخرية في بداية وادي البيضا وتنقسم إل

 .بشكل إحترازيلعصر الحجري القديم األعلى؟ ُأرخت إلى انقوش  -1

 .العصر الحجري الحديث إلىنقوش تعود  -2

 .متداخلة مؤرخة بالعصر الحجري الحديث والعصر اإلسالمينقوش  -3

 (.؟يميزها )نقش للكعبة اإلسالميمؤرخة بالعصر نقوش  -4

 

 

 

 

 

 

 

بموقعي الدراسة الدراسة اإلحصائية للنقوش والشواهد األثريةيوضح  جدول  
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نقوش ما  الموقع
 قبل التاريخ

نقوش  التأريخ
 إسالمي

كتابات  التأريخ
 ثمودي

كتابات  التأريخ
 عربية

 التأريخ منشآت التأريخ

عصر  16 منيجع
 حجري قديم

 ىعلأ

 500 3 متنوع 434
 ق.م

 -1 متنوع 4
 مقبرة
 ركامية

عصر 
 نحاسي

عصر  382
حجري 
 حديث

      1- 
 منجم

173 
 مسكن
 عمال

 يوناني
 روماني
 يوناني
 روماني

البي
 ضا

عصر  8
 عتيق

        

19 

117 
عصر 

 حجري قديم
 ىاعل

عصر 
حجري 
 حديث

 202 - - - - متنوع 226
 مقبرة
 )جبانة

 ثرية(أ
1- 

 كهف

 عصر
 نحاسي
 ع ح ح

 توصيات الدراسة:

 للشواهدالمنهج الوصفي التحليلي  فيها على ناعتمدا الدراسة أعاله التينستطيع القول من خالل 
من المناطق  عدْ والمؤرخة لفترات زمنية مختلفة أن منطقة شالتين تُ الدراسة  لموقعياألثرية والنقوش الصخرية 
ُمكننا من إزالة الغموض حول استيطان تس التيمن الشواهد األثرية الكثير  حوت علىالبكر الهامة جدا  والتي 

 .مؤقتأو  دائم استيطانعبر الفترات التاريخية المختلفة سواء أكان  في هذه المنطقة اإلنسان

األخذ بها وتنفيذها من الجهات المختصة،  نأملالتي  ضعت الدراسة مجموعة من التوصياتقد و و 
 :اآلتى هاومن أهم

 ألخذ المقاسات واألبعاد المطلوبة والرفع المساحي والمعماري استكمال أعمال المسح والتوثيقضرورة  -1
جراء الحفائر العلمية   :وهي المناطق محل الدراسة والمناطق المحيطة بهامع عمل مجسات اختبارية في وا 
محافظة البحر  داريا  إأسوان وهي تتبع  –حاليب( من ناحية وادي عالقي –أبو رماد  –ظهير مثلث )شالتين 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 
 
 

 
 

 160            (202  - 137) |"ونقوش وادي منيجع" –"الشالتين": "كهف وادي البيضا" بمنطقة  موقعان ونقوش صخرية غير منشورة

 

المكتشفة والشواهد األثرية  المبدئي المسح األثري استنادا  إلىوالذي سوف يسفر عن نتائج مذهلة  ر.األحم
 .وثقتها الدراسةالتي 

 البدء في إجراءات رفع جميع المواقع المكتشفة واستصدار قرارات اإلخضاع والضم لها. -2

 .تشكيل بعثة أثرية الستكمال المسح األثري -3

البعثات المصرية على حظر أعطاء تراخيص أو تصاريح للبعثات األجنبية للعمل بهذه المواقع وقصرها  -4
 مراعاة للبعد األمني. الخالصة

طاء أي تراخيص أو تصاريح لهذه المواقع في أعمال إعرفع تقرير للجهات األمنية والمحافظة بعدم  -5
 إال بعد الرجوع لوزارة اآلثار. ىالمحاجر والمناجم أو أي أنشطة أخر 

أن يكون مقرها  ىحاليب( عل –أبو رماد  –شالتين  -نشاء منطقة آثار جنوب البحر األحمر )برانيس ا -6
 مدينة شالتين ومخاطبة محافظة البحر األحمر لتخصيص مقر واستراحة بمدينة شالتين.

وكذلك خريطة الدولة، مع  السياحية،دراج هذه المواقع الهامة ضمن خريطة البحر األحمر إ التحرك نحو -7
لتطويرها في إطار مفهوم  بحث وجود تمويل من الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومحافظة البحر األحمر

 .التنمية المستدامة

إعداد ملف خاص بأهم مواقع التجمعات الحضارية في )شالتين وحاليب( لكونها مواقع تستحق التسجيل  -8
 ، نظرا  لتفردها دون غيرها بمميزات أثرية وحضارية. على قائمة التراث العالمي
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 ثبت المصادر والمراجع
 : المراجع العربية:أوالً 
 15جـ. ،دار صادر: ، بيروتلسان العرب ، اإلمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري،منظور ابن، 

 .م1956- 1955 ، 10ـ.مج
 Ibn Manẓūr, al-Imāam al-Faḍl Ǧamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukrim al-Afrīqī al-Miṣrī, Lisān 

al-ʿarab, Beirut: Dār ṣādir, 15Ǧuzʾ, vol.10, 1955-1956 . 

 كلية العلوم اإلنسانية  ،علوم اإلنسان والمجتمع ابن أبو، زيد، لخضر، "الجمل فى ما قبل التاريخ الشمال اإلفريقي"، مجلة
 . 99- 79، 2013، 6.ع بسكرة،جامعة محمد خيضر  / واالجتماعية

 http://search.mandumah.com/Record/962934 

 Ibn abū Zayīd, al-H̱iḍr, "al-Ǧumal fī mā qabl al-tārīẖ al-šamāl al-ifrīqī", Revue des Sciences de 

l'Homme et de la Société 6, Faculty of Humanities and Social Sciences /

Mohamed Khider University of Biskra -, 2013 . 

 م.2009، األردن: جامعة اليرموك، ا، كلية اآلثار واألنثروبولوجيمعجم مصطلحات ما قبل التاريخ، خالد غنيمة، أبو 
 Abū Ġanīma, H̱ālid, Muʿǧam muṣṭalaḥāt mā qabl al-tārīẖ, Faculty of Archeology and 

Anthropology/ Yarmouk University, Jordan, 2009. 

 مجلة كلية اآلداب ،جدة" -"طريق الحج المصري في العصور الوسطى اإلسالمية "عيذاب  ،الدجاني، إلهام محمد هاشم ، 
 م.2010، 4.ـج، 70.ـمج

  http://search.mandumah.com/Record/699987. 

 al-Duǧānī, Ilhām Muḥammad Hāšim, "Ṭarīq al-ḥaǧ al-miṣrī fī al-ʿuṣūr al-wūsṭā al-islāmīya 

"ʿIḏāb- Ǧadda", Maǧallat kullīyat al-adāb, vol.70, vol.4, 2010. 

  الرويلى، سلطانة بنت مالح الدغمى، "مدينة عيذاب كما وصفها الجغرافيون العرب والمسلمون منذ القرن الثالث الهجري إلى
 م.2021، 1ع.، 15.ـمج، مجلة العلوم العربية واإلنسانيهالقرن الثامن الهجري"، 

 http://search.mandumah.com/Record/1186474. 

  al-Ruwīlī, Sulṭāna bint Malāḥ al-Daġmī, "Madīnat ʿIḏāb kamā waṣafahā al-ǧuġrāfīyūn al-ʿrab 

waʾl-muslimūn munḏu al-qarn al-ṯāliṯ al-hiǧrī ʾilā al-qarn al-ṯāmin al-hiǧrī", 

Maǧallat al-ʿulūm al-ʿarabīya waʾl-insānīya 1, vol.15, 2021. 

 ،مجلة جامعة الملك سعود، كلية ،  ""مواد أثرية من محافظة الزلفي: دراسة مقارنة ،اهلل جار بن سعود بن العزيز عبد الغزي
 . 551 - 517م، 2007، 2، ع .19مجـ.  ، /جامعةالملك سعوداآلداب

http://search.mandumah.com/Record/478876 
 al-Ġazī, ʿAbd al-ʿAzīz bin Suʿūd bin Ǧār allah, "Mawād aṯarīya min Muḥāfaẓat al-Zulfā: 

Dirasa muqarana", King Saud University Journal, College of Arts/King Saud 

University 19, No. 2, 2007, 517-551.  

 ………….. ،دراسة ميدانية مقارنة للمقابر الركامية مشروع مسح وتوثيق المنشآت الحجرية في محيط عيني فرزان ،
 م.2012، 1.ـالحجرية،  دارة الملك عبد العزيز، )مجلدان(، مج

-.........., Mašrūʿ masḥ wa tawṯīq al-munšaʾāt al-ḥaǧarīya fī muḥīṭ ʿaynay Farzān, Dirāsa maydānīya 

muqārana liʾl-maqābir al-rukāmīya al-ḥaǧarīya, KING ABDULAZIZ 

FONDATION FOR RESEARCH AND ARCHIVES, 2vols, vol.1, 2021. 

  ،"م. 2000، 3،  ع.49.ـ،  مجمجلة القافلةالحمود، محمد بن سعود، "الوسوم األثرية في مدينة الرياض 

-http://search.mandumah.com/Record/431716. 

- al-Ḥammūd, Muḥmmad bin Suʿūd, "al-Rusūm al-aṯrīya fī madīnat al-Riyāḍ", Maǧllat al-qāfila 3, 

No.49, 2000. 

http://search.mandumah.com/Record/1186474
http://search.mandumah.com/Record/431716
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  ،"2021 ،391ع.، أفكارالهالل، عارف عواد، "الوسم عند أهل البادية. 

 http://search.mandumah.com/Record/1194353 

 al-Hilāl, ʿArif ʿAwwād, "al-Wasm ʿinda ahl al-bādiya", AFKAR 391, 2021. 

 هـ 1421وام )إسكوبي، خالد بن محمد، "المدينة المنورة منبع الحضارات، المسوحات اآلثرية في المدينة المنورة خالل األع
النشأة  -في: ندوة المدينة في الوطن العربي في ضوء االكتشافات اآلثارية ، ه("1424 -هـ 1422 -

 م.2008، الرياض: مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ، والتطور

 http://search.mandumah.com/Record/514920 

 Iskūbī, H̱ālid bin Muḥmmad, "al-Madīna al-Munawwara manbaʿ al-ḥaḍarāt, al-Msūḥāt al-

aṯrīya fī al-Madīna al-Munawwara ẖilāl al-aʿwām (1421- 1422- 1424A.H)", Fī: 

Nadwat al-Madīna fī al-waṭn al-ʿarabī fī ḍawʾ al-iktišāfāt al-aṯārīya- al-Našʾa waʾl-

taṭwwur, Riyad: Muʾsasat ʿAbd al-Raḥman al-Sidīrī al-ẖyrīya, 2008 . 

 ،المؤتمر الدولى الخامس بعنوان الكلمة والصورة في  "،اإلبل في النقوش الصفوية ورسومها" ،طلعت سحر الصمادي
 167 م،2014، 3ـ.مركز الدراسات البردية والنقوش القاهرة، ج-جامعة عين شمس  ،الحضارات القديمة

- 193 . 
 http://search.mandumah.com/Record /675539 
 al-Ṣamādī, Saḥar Ṭalʿat, " al-Ibil fīʾl-nuqūš al-Ṣafawaya wa rumūhā", The Fifth International 

Conference entitled Word and Image in Ancient Civilizations3, Ain Shams 

University - Center for Papyrology Studies and Arabic Inscriptions ,2014, 167 - 

193. 

 جمعية اللهجات  -جامعة الملك سعود  ،مجلة الخطاب الثقافي، "لمحة عن اإلبل فى الجزيرة العربية" ،العثيم، إبراهيم
 م.2007 ،2.ع ،والتراث الشعبي

http://search.mandumah.com/Record/705449 

 al-ʿUṯaīm, Ibrāhīm, "Lamḥa ʿan al-ʾibil fī al-Ǧazīra al-ʿArabīya", Maǧallat al-ẖṭṭāb al-ṯaqāfī 2, 

Ǧamʿīyat al-lahaǧāt waʾl-turāṯ al-šaʿbī, King Saud University, 2007  . 
 ،جامعة  /كلية اآلداب ،مجلة اآلداب. "تاريخ اإلبل في ضوء المخلفات اآلثارية و الكتابات القديمة." جواد رضا الهاشمي

 . 232 - 185 م،1978 ،بغداد 

 http://search.mandumah.com/Record /648690 

 al-Hāšimī, Riḍā Ǧawād, "Tārīẖ al-ibil fī ḍūʾ al-muẖallafāt al-aṯārīya waʾl-kitābāt al-qadīma", 

Maǧllat al-adāb, Faculty of Arts/ University of Baghdad, 1978. 

 ،كلية  ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية "،"اإلبل في الرسوم الصخرية في ظفار، عمان: كيف ولماذا؟ ،التجاني علي الماحي
 . 114 - 101 م،2015 ،7.، ع2ـ.مج  جامعة السلطان قابوس /اآلداب والعلوم االجتماعية

 http://search.mandumah.com/Record /843373 

 al-Māḥī, Alī al-Tiǧānī, "al-Ibil fī al-rusūm al-ṣaẖrīya fī Ẓifār, ʿUmān, Kāyf wa limāḏhā?.", 

Journal of Arts and Social Sciences, College of Arts and Social Sciences/ Sultan 

Qaboos University2, NO.7, 2015, 101 - 114. 

 ،___________ مركز عبد الرحمن  ،أدوماتو: قراءة جديدة. رسوم صيد اإلبل في قرية الفاو بالمملكة العربية السعودية
 . 20 - 7 م،2010، 22.ع الثقافي،السديري 

 http://search.mandumah.com/Record /658811 

 ________________, " Rusūm ṣayd al-ibil fī Qaryat al-Fāw biʾl-Mamlaka al-ʿArabīya al-

Suʿūdīya : Qirāʾa ǧadīda"Adumatu Journal 22, Abdul Rahman Al-Sudairi 

Cultural Center, 2010, 7- 20. 

http://search.mandumah.com/Record/514920
http://search.mandumah.com/Record/705449
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  مجلة الجمعية السعودية لدراسات "اإلبل فى الكتابات والفنون الصخرية بمنطقة حائل."  ،الباسط عطية السيد، محمود عبد
 . 62 - 38 م،2019 ،1.ع الجمعية السعودية لدراسات اإلبل -سعود اإلبل: جامعة الملك 

 http://search.mandumah.com/Record /1071021 

 al-Šarīf Ḥasan Bakr, " Fī al-baḥṯ ʿAn Ṭuruq taqwīm zamanī liʾl-māda al-aṯarīya limā qabl al-

tārīẖ", Journal of the Faculty of Arts 3, 2019, 38-62  
 م.2016دار غيداء للنشر،  :عمان ،كسب الملكية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، محمود يونس حمادة، الحديثي 

 al-Ḥdīṯī, Maḥmūd Yūnus Ḥamāda, Kasb al-milkīya fī al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn al-waḍʿī, Oman: 

Dār ġaydāʾ liʾl-našr, 2016 . 

 م.1986 ، دار المعارف ،، القاهرة2.، طعلى مر العصور الكعبة ، علي حسني ،الخربوطلي 

 al-H̱arbūṭlī, ʿAlī Ḥusnī, al-Kaʿba ʿalā mar al-ʿuṣūr, 2nded., Cairo: Dār al-maʿārif, 1986 . 

  ،"سوهاج3مجلة كلية اآلداب، ع. بكر، الشريف حسن، "في البحث عن طرق تقويم زمني للمادة األثرية لما قبل التاريخ ، ،
 .153م، 1983

 Bakr, al-Širīf, Ḥasan, "Fī al-baḥṯ ʿan ṭuruq taqwīm zamanī liʾl-mādda al-aṯarīya limā qabl al-

tārīẖ", Maǧallat kullīyat al-adāb 3, Sohag, 1983 . 

 االنثروبولوجيا " دراسة في في العصر الحجري الحديث الكبرىالرسوم الصخرية بالصحراء " ،محمد المنعم عبد سعد ،بركة
 م.1993القاهرة، جامعة  /البحوث والدراسات االفريقية دمعه ،رسالة دكتوراه"، الثقافية

 Bārāka, Saʿd ʿAbd al-Munʿam Muḥammad, "al- Rusūm al-ṣaẖrīya biʾl- Ṣaḥrāʾ al-Kubrā fī al-

ʿAṣr al-Ḥaǧarī al-Ḥadīṯ, Dirāsa fī al-anṯrūbūlūǧya a-ṯaqāfīya", Ph.D Thesis, 

Institute of African Research and Studies, Cairo University, 1993. 

 جامعة أم القرى،  ،ررسالة ماجستي ،"من ألفاظ األبل قديما وحديثا: دراسة لغوية تاريخية" ،الحكيم عبداهلل غالب جهيالن، عبد
 م.1988مكة المكرمة، 

 http://search.mandumah.com/Record/533582 

- Ǧihīlān, ʿAbd al-Ḥakīm ʿAbdullah Ġālib& Aḥmad ʿAlm al-Dīn Ramaḍān al-Ǧindī, "Min alfāẓ 

al-ʾibil qadīman wa ḥadīṯan: Dirāa laġawīya tārīẖīya", Master's thesis, Umm Al-

Qura University, Makkah Al-Mukarramah, 1988 . 

ثالثة مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف جالل، "محمود، محمد  مصطفى، درويش، خالد سعد -
 م،2021 ،24 .ع، حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب، "وادي الرحايا -منطقة الفرش-طور محني

417-457. 

- DOI10.21608/cguaa.2021.60307.1066 

- Darwīš, H̱ālid Saʿd Muṣṭafā, &, Maḥmūd, Muḥammad Ǧalāl, "Ṯalāṯat mawāqiʿ liʾl-rusūm al-

ṣaẖrīya ġaīr al-manšūra bi šibh ǧazīrat saynāʾ: (Kahf ṭūr maḥnī- Manṭiqat al-

farš- Wādī al-raḥāyā)”, Anal of the General Union of Arab Archaeologists 1, 

No.24, Cairo:2020-2021. 

لْف الكبير وجبل  - درويش، خالد سعد مصطفي، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الج 
 م.2012 جامعة القاهرة، /، كلية اآلثاررسالة دكتوراهالعوينات"، 

- mūṣṭāfā, Dārwīš, H̱ālid  sāʿd, " al- waʾl- nuqūš al-ṣaẖrīya fī ʿuṣūr ma qabl al-tārīẖ fī haḍabit 

al-Ǧulf al-Kabīr wa Ǧabal al-ʿUwaynāt", Unpublished Ph.D Thesis, Faculty of 

Archeology/Cairo University, 2012. 
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 ،"مجلس مداوالت اللقاء العلمي السنوي الثاني: دول في  خان، مجيد خان حسن، "وسوم القبائل بين الماضي والحاضر
جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول  :الرياض، التعاون لدول الخليج العربي عبر العصور

 م.2000الخليج العربي، 

 http://search.mandumah.com/Record/855421 

 H̱ān, Maǧīd H̱ān Ḥasan, "Wūsūm al-qabāʾil bayīn al-māḍī waʾl-ḥāḍir", Fī mudāwalāt al-liqāʾ al-

ʿilmī al-sanawī al-ṯānī: Duwal maǧlis al-taʿāwn li duwal al-ẖalīǧ al-ʿarabī ʿabr al-

uṣūr, Riyad:GCC.SOC.FOR HISTORY& ARCHAEOLOGY, 2000. 

 دورية كان التاريخية، مؤسسة  ،"، "الكهف بين الحياة والموت في عصور ما قبل التاريخرياض ، زينب عبد التوابخميس
 .18 – 9 م،2015، 30، ع8مجـ. التاريخية،كان 

http://search.mandumah.com/Record/778889 
 H̱amīs, Zaynab ʿAbd al-Tawwāb, "al-Kahf bayn waʾl-mawt fī ʿuṣūr mā qabl al-tārīẖ, 

Historical Kan Periodical8, No.30, 2015, 9-18. 

 ____________________ فريقيا ما قبل التاريخ"،، "المتاهة وداللتها الفنية مجلة ليكسوس،  والعقائدية في مصر وا 
  .29- 7 م،2020، 32ع.

 H̱amīs, Zaynab ʿAbd al-Tawwāb& Muḥammad Abīhī, "al-Matāha wa dalāltuhā al-fannīya 

waʾl-ʿaqāʾidīya fī Miṣr wa Ifrīqīyā mā qabl al-tārīẖ", The Lixus journal of history 

and Humanities 32, 2020. 

 مجلة  ،"اإلبل وأهميتها الحضارية في شبه الجزيرة العربية خالل القرن األول الهجري / السابع الميالدي" ،زنيد، خالد أحمد
 .م2002،  18.ع  ،جامعة منتوري قسنطينة ،العلوم اإلنسانية

http://search.mandumah.com/Record/4579 

 Zanīd, H̱ālid Aḥmad, "al-ʾIbil wa ahammīyātuhā al-ḥaḍārīya fī Šibh al-Ǧazīra al-ʿArabīya 

ẖilāl al-qarn al-awwal al-hiǧrī/ al-sābiʿ al-mīlādī", Revue SCIENCES Humaines 

18, Mentouri University of Constantine, 2002. 

 دراسة في الجغرافية  (،م1267 -1057هــ/ 666 -460)"ميناء عيذاب في العصر الوسيط  ،الغني عبدالعزيز زيادة، عبد
 م.2014 ، 7.ـج، 74.ـمج ، مجلة كلية اآلداب، التاريخية"

http://search.mandumah.com/Record/874555 

 Ziyāda, ʿAbd al-Ġanay ʿAbd al-ʿAzīz, "Maynāʾ ʿIḏāb fī al-ʿaṣr al-wasīṭ (460- 666A.H/ 1057- 

1267A.D), Dirāsa fī al-ǧuġrāfya al-tārīẖīya", Maǧallat kullīyat al-adāb, vol.47, 

vol.7, 2017. 

 ،اإلسكندريةنشرة مركز الخطوط بمكتبة فنون عصور ما قبل التاريخ"،  على، "الرسوم الحيوانية تسيطر أمين أحمد سليم ،
 .23-16م، 2007أبريل 

 Silīm, Aḥmad Amīn, " al-Rusūm al-ḥaywanīya tusaayṭīr ʿalā funūn mā qabl al-tārīẖ našrat 

markaz  al-ẖuṭūṭ bimaktabat al-iskandarīya, 2007, 16-33 . 

 ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية "،"طائر النعام في بعض حضارات الشرق األدنى القديم ،نالمحس عبد الدين عالء شاهين، 
 . 41 - 8 م،2000 ،النشر العلمي مجلس/ جامعة الكويت ، 69.، ع18 ـ.مج

 http://search.mandumah.com/Record /471243. 

 Šahīn, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAbd al-Muḥsin, Ṭāʾir al-naʿām fī baʿḍ ḥaḍārāt al-šarq al-adnā al-qadīm, 

The Arab Journal of the Humanities18, No.69, Kuwait University/Scientific 

Publication Council, 2000, 8-41 . 
   ،م.2010، 5، ط.مواقع اآلثار اليونانية الرومانية في مصرنور الدين، عبد الحليم 

 Nūr al-Dīn, ʿAbd al-Ḥalīm, Mawāqiʿ al-aṯār al-yūnānīya al-rūmānīya fī Miṣr, 5th ed., 2010. 
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  م.1993، اإلسكندرية، 1.ـ، جاألحمر وظهيره في العصور القديمةعبد الحليم، عبد المنعم،  البحر 

 ʿAbd al-Ḥalīm, ʿAbd al-Minʿim, al-Baḥr al-aḥmar wa ẓahīruh fī al-ʿuṣūr al-qadīma, vol.1, 

Alexandria, 1993. 

 ……….. ،م.2007، اإلسكندرية، 2.ـ، جالبحر األحمر وظهيره في العصور القديمة 

 …………,  al-Baḥr al-aḥmar wa ẓahīruh fī al-ʿuṣūr al-qadīma, vol.2, Alexandria, 2007. 

  ،"م.2006، 36، ع.دراسات إفريقيةعبد العزيز، نهى عبد الحافظ، "األهمية التاريخية لميناء عيذاب األثري 

 http://search.mandumah.com/Record/700968 

 ʿAbd al-ʿAzī, Nuhā ʿAbd al-Ḥāfiẓ, "al-Ahmmīya al-tārīẖīya li maynāʾ ʿIḏāb al-aṯarī", Dirāsāt 

ifrīqīya 36, 2006 . 

  ،"معهد الدراسات 21.ـ، مجمجلة الدراسات السودانيةعلى، أوشيك آدم، "وسوم اإلبل عند قبائل البجا بشرق السودان ،
 م.2015االفريقية واالسيوية/ جامعة الخرطوم، 

 http://search.mandumah.com/Record/790043 

 ʿAlī, Ušīk Adam, "Wūsūm al-ʾibil ʿinda qabāʾil al-baǧā bi šarq al-Sūdān", Maǧllat al-dirāsāt al-

sūdānīya, vol.21, Institute of African and Asian Studies/ University of 

Khartoum, 2015. 

 م،13،2012.ع ،لآلثاريين العربمجلة اإلتحاد العام ، "ميالقد یالفن المصر  یعن الجمل ف دةي"أضواء جد ی،عمار، حسن 
122 - 145. 

 http://search.mandumah.com/Record/847951 

 ʿAmār, Ḥusnī, "Aḍwāʾ Ǧadīda ʿan al-fan al- miṣrī al-qadīm,Journal of the General Union of Arab 

Archaeologists13, 2012 , 122 - 145. 

 يمان محمد أمين خضر الكيالني ؛ فرعون، نداء محمد ناصر خليل معجم  ،"التطور الداللي أللفاظ اإلبل ومتعلقاتها ،وا 
 م.2016الجامعة الهاشمية، الزرقاء،  ،رسالة ماجستير "، نموذجا   لسان العرب

 http://search.mandumah.com/Record/820220 

 Firʿwūn, NidāʾMuḥmmad Nāṣir H̱alīl& Imān Muḥmad Amīn H̱iḍr al-kīlānī, "al-Taṭwwur al-

dalālī li alfāẓ al-ʾibil wa mutaʿallaqātihā, Muʿǧam lisān al-ʿrab namūḏǧn", 

Master Thesis, The Hashemite University, Zarqa, 2016 . 

 موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء، "مصطفي خالد سعد ، درويش،محمود، محمد جالل: 
 .م2022، 1، ع.23.ـ، مجاالتحاد العام لآلثاريين العرب مجلة ،"وادي الزرانيق" ومنطقة جبل الُجنة"

 DOI 10.21608/jguaa.2022.71243.1179 

 Maḥmūd, Muḥmmad Ǧalāl& Muṣṭafā, H̱ālid Saʿ, "Mawqiʿān liʾl-nuqūš al-ṣaẖrīya waʾl-

nawāmīs ġaīr al-manšūra bi Šibh Ǧazīrat Saynāʾ: "Wādī al-zarānīq" wa 

manṭiqat ǧabal al-ǧanna", Journal of the General Union of Arab Archaeologists 1, 

vol.23, 2022 . 

  األطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة،  مكة المكرمة في شاووش عبد اهلل صالح،  ؛مرزا، معراج نواب أحمد
 .هـ1427مكتبة الملك فهد الوطنية،  ،دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 2، ط.أعين الرسامين المسلمين

 Mirzā, Miʿrāǧ Nawwāb Aḥmad& Šāwūš ʿAbdullah Ṣāliḥ, al-Aṭlas li Makka al-Mukarrama waʾl-

šaʿāʾir al-muqaddasa, Makka al-Mukarrama fī aʿyun al-rassāmīn al-muslimīn, 2nd 

ed., KING ABDULAZIZ FONDATION FOR RESEARCH AND ARCHIVES, 

Riyad: King Fahd National Library, 1427 . 

   ،م.1993، دار الهالل، يوميات باحثة مصرية في حاليببدوي، نادية 

 Badawī, Nādya, Yawmaīyāt bāḥiṯa maṣrīya fī Ḥalāīb, Dār al-hilāl, 1993 . 
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  الخريطة المورفولوجية لمنطقة حاليب كأداة أساسية للتنمية فى جنوب شرق لمصر" ،الهادى عبدنوح، ناصر عبدالستار" ،
 .م2015، 12.ع ، مجلة كلية اآلداب

 Nūḥ, Nāṣir ʿAbd al-Sattār ʿAbd al-Hādī, "al-H̱arīṭa al-mūrfūlūǧīya li manṭiqat Ḥalāīb ka adāh 

asāsīya liʾl-tanmiya fī ǧanūb al-šarq li Miṣr", Maǧallat kullīyat al-adāb 12, 2015 . 

 "م.1995، 1،2ع. ، 30.ـمج ، العربمجلة ، هيئة التحرير، "هداية الفهم الى بعض أنواع الوسم 
 Hayʾat al-taḥrīr, "Hidāyat al-fihm ʾilā baʿḍ anwāʿ al-wasm", Maǧallat al-ʿarab 1,2, vol.30, 1995. 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
 DZUREK, DANIEL J., "Parting the Red Sea: Boundaries, Offshore Resources and Transit, 

University of Durham”, International Boundaries Research Unit.3, No.2, 2001. 

 FERD W., & Others, Prehistory Humman Cultures in Egypt, (The Egyptian Geological Survey 

And Mining Authority {FGSMA} & The National Authority for Remote 

Sensing and Space Sciences {NARSS} in Cooperation with UNDP and 

UNESCO and SCA, Cairo, 2005. 

 INIZA, M. L., & Others ,"Technology and Terminology of Knapped Stone", Préhistoire de la 

Pierre Taillée, Translated by J. Feblot-Augustins, Nanterre Cedex, France, 

1999. 

 JUMP, U., GARI, L., A History of the Hima Conservation System. Environment and History, The 

White Horse Press, Cambridge, UK. 12, 2006,  213–228. 

 RIPINSKY, M., «The Camel in Dynastic Egypt», JEA, 71, 1985, 251-262. 

 ROWLEY, C, P., «The Camel in the Nile Valley, New Radiocarbon Accelerator (AMS) dates 

from Qasr Ibrîm», JEA 74, 1988, 245-248. 

 SHAW, W.B.K., "The Mountain of Uweinat", Antiquity 8, 1934. 

 TIPPETT, V., Dreamtime Stories, the Living History of Aboriginal Art, Australia-Unesco press, 

1992- 1998. 

 WILKER, H., A., Rock-drawings of Southern Upper Egypt, II, London, 1939. 
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 ملحق الخرائط والصور

 
خريطة للنطاق اإلداري لمحافظة البحر األحمر حيث يقع في نطاقها منطقة الشالتين محل الدراسة؛ نقال  عن:  (1 )خريطة

 (GIS)الهيئة المصرية العامة للمساحة 
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كهف ى من ميناء عيذاب وحت "Google Earth"من  حاليب(–أبو رماد –)شالتين مثلث منطقة المسح األثريل (2 )خريطة

 N : 22.47.14.452    E : 35.12.22.243    H: 75m   كالتالي: إلحداثيات الموقعطبقا   البيضا

 
: 1؛ نقال  عن: الهيئة المصرية العامة للمساحة مقياس الرسم: "وادى منيجع" محدد عليها داخل الدائرة موقع  (3 )خريطة

2.000.000 
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يظهر عليها  داخل اإلطار البيضاوي أطالل   "Google Earth"من  لوادي منيجعمنطقة المسح األثري ل (4 )خريطة

 ؟.مقابرالأو مساكن ال

 
؛ نقال  عن: الهيئة المصرية العامة للمساحة مقياس موقع كهف البيضا والجبانة األثريةمحدد عليها داخل الدائرة ( 5 )خريطة

  2.000.000: 1الرسم: 
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التالية:  األثرية الشواهدلمواقع توزيع  موضح عليها  "Google Earth"من  البيضالوادي منطقة المسح األثري ل (6 )خريطة

 مواقع متفرقة للنقوش الصخرية – 2و 1بئر البيضا –المنجم القديم والمنجم الروماني 

 
البيضا المنحنيات الجغرافية لوادي  موضح عليها  "Google Earth"من  لوادي البيضامنطقة المسح األثري ل (7 )خريطة

لمنشآت المعمارية األثرية  لالتالية: منطقة الكهف والجبانة األثرية ومواقع متفرقة  األثرية الشواهدلمواقع توزيع المؤدية للكهف و 
 والنقوش الصخرية.
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  الباحثتصوير  © -منظر عام لوادي منيجع  (1 ة)صور 

  
 ىالسكنية لعمال المنجم والصورة من أعلالمنشأت ( 2.ة)صور 

 الباحثتصوير  ©-منيجع(وادي )المنجم 
جانبي الوادي  ىالمنتشرة عل المنشأت المعمارية( 3.ة)صور 

  -منيجع(وادي ) للعمال العاملين بالمنجم
 الباحثتصوير  ©

  
 الباحثتصوير  © -ستخدامه من قبل اإلنسان القديماوشواهد  منجم منيجع (4 ة)صور 

المنجم أعلىالمنشأت السكنية   
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 -منيجع(وادي )وسط الوادي ركامية المقبرة ال (5 ة)صور 

 الباحثتصوير  ©

 (وادي رحبة) مقبرة ركامية لا( 6 ة)صور 
 "الباحثتصوير  ©

  
روماني اليوناني ال ينيؤرخ للعصر  (1) بئر منيجعمنظر ل( 7.ة)صور 

 "الباحث"تصوير -منيجع(وادي ) اآلن ىحت ما زال مستخدم
المنتشر بالوادي بكثرة  رشقف الفخامجموعة من ( 8.ة)صور 

 حول منطقة البئر والمنجم والمنشآت السكنية، 
 تصوير الباحث © -)وادي منيجع(

 
 الباحثتصوير  ©-منيجع(وادي ) الثاني منظر عام للبئر (9.ة)صور 
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-منيجع(وادي ) –منطقة البئر( -منطقة المنجم –)السكنية  المنشأت المعماريةمنتشر بجوار  فخار يوناني روماني (10.ة)صور 

 الباحثتصوير  ©

  
      -منظر تفصيلي لبئر منيجع )يوناني روماني(  (11ة)صور 

 الباحثتصوير  ©
الفرق بين مستويين البناء حيث تبدو القطع  (12.ة)صور 

الحجرية الكبيرة )عصر يوناني روماني( مع اإلضافات التي  
 اإلسالمي )الحجر األصفر(.تمت في العصر 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )بئر  

  
  – منظر للجزء المبني من بئر منيجع (13.ة)صور 

 الباحثتصوير  ©

)حديثة( توجد  الحيواناتهرابة جمع المياه لسقي  (14.ة)صور 
      -منيجع(وادي )بئر  -يوناني روماني( -بجوار البئر

 الباحثتصوير  ©
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 الباحثتصوير  © - بوادي منيجع ؟أو  الوسوم ؟وش عالمات التحجيرنق (15 ة)صور 

 

  
 - بوادي منيجعالمتواجدة في نفس الموقع  (؟( أو ) الوسوم؟نقوش )عالمات التحجيرأشكال اختالف  ىتوضح مد (16.ة)صور 

 الباحثتصوير  ©
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 - مع النقوش السابقة لوادي منيجع( بوادي البيضا ؟( أو) الوسوم؟)عالمات التحجيرنقوش توضح مدي تشابهه  (17.ة)صور 

 الباحثتصوير ©

  

 
 الباحثتصوير  ©-ط القصيرقفطريق بكهف الصدمين من  ( ؟( أو ) الوسوم؟مقارنة بين )عالمات التحجير (18.ة)صور 
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 الباحثتصوير  © -الداخلةواحة  –تنيده –وادي الجمال من  ( ؟( أو )الوسوم؟مقارنة بين )عالمات التحجير( 19 ة)صور 

 
شمال شبه الجزيرة العربية، وفي بير حما بنجران جنوب المملكة ، في مواقع جبه والحناكية أ( بعض وسوم القبائل -19 ة)صور 

والتي تتشابهه بشكل كبير مع وسوم وادي منيجع ووادي البيضا بصحراء مصر الشرقية بمصر، وهي عبارة  العربية السعودية
 .16، 3لوحة. ،"خان، "وسوم القبائل بين الماضي والحاضر، نقال  عن: العناصر التجريدية والهندسية عن مجموعة من 

 
 الثمودية من وادي الرحايا بشبه جزيرة سيناء.ب( مجموعة من الوسوم مصاحبة لبعض الكتابات -19 ة)صور 

 -منطقة الفرش-درويش، محمود، "ثالثة مواقع للرسوم الصخرية غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء: كهف طور محنينقال  عن:  
 .456،  32صورة  ،وادي الرحايا"
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 -نقوش ماشية )عصر حجري حديث(( متداخلة مع ؟ىمجموعة من النقوش الصخرية )عصر حجري قديم أعل( 20 ة)صور 

  الباحثتصوير  ©- منيجع(وادي )

 
  الباحثتصوير  © - منيجع(وادي ) -( ؟ى)عصر حجري قديم أعل ؟عالمات تحزيز أشبه باألرقام البدائية( 21 ة)صور 

  
 منيجع(وادي غزال )عصر حجري حديث(  ) نقش (22 ة)صور 

 الباحثتصوير  ©-
جبلي )عصر حجري حديث(  ماعز نقش  (23 ة)صور 

  الباحثتصوير  © - منيجع(وادي )
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في وضع الجري إحداهما كبيرة  نعامتاننقش ل( 24 صورة)

 – منيجع(وادي ) (عصر حجري حديثصغيرة ) ىواألخر 

  الباحثتصوير  © 

في وضع إلتفاف ذات منظر رائع لرقبة غزال  (25.صورة)
       - (منيجعوادي ) -)عصر حجري حديث( قرون مميزة 

  الباحثتصوير  ©

  
 منيجع(وادي ) (عصر حجري حديث) ةنعامنقش ل (26 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -
عصر )بطريقة الحز(  )نفذ –كبش نقش ل (27 ة)صور 

  الباحثتصوير  © - منيجع(وادي ) (حجري حديث

  
عصر حجري )بطريقة التهشير(  نعامة )نفذنقش ل( 28 ة)صور 

  الباحثتصوير  © - منيجع(وادي ) (حديث
 )نفذ فصيلة القططيةالحيوان أشبه بل نقش (29 ة)صور 

  -)عصر حجري حديث( )وادي منيجع( بطريقة التهشير( 
  الباحثتصوير  ©
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 (عصر حجري حديث)كبش ذو فم طويل نقش ل (30 ة)صور 

 "الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )
الكبش ذو الفم الطويل في العوينات  نقش (31 ة)صور 
  الباحثتصوير  © -(عصر حجري حديث)

 

 

 
وادي ) نقش تفصيلي لغزال )عصر حجري حديث( (32 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -منيجع(
نقش تفصيلي لبعض الكباش) نفذت بطريقة ( 33 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) الحز(
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 مجموعة من النقوش الصخرية لمجموعة كباش وغزالن ) نفذت بطريقة الحز(( 34 ة)صور  

  الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر ما قبل التاريخ وربما عصر ما قبل األسرات 

 
  الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) ربما )عصر عتيق( بحجم كبير بسمات تشريحية متطورة بقرةل نقش( 35 ة)صور 

 

 

القرون رسممن المنظر لطريقة تفصيل   
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         -منيجع(وادي ) -نقش ثمودي في حالة  سيئة من الحفظ  يصعب قراءته ربما يقرأ )هـ ب ل( أي "االبل"  (36 )صورة

  تصوير الباحث ©

 

  السابقنقش رسم خطي لل (أ-36 ة)صور 
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 ق.م 300أو  500نقش ثمودي يرجع للفترة  المتوسطة او المتأخرة ما بين  (37 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) …عاد بن …. : )ع د ب ن(.  عدبان )أو(  )ع د.    ب ن( ةقراءة تحريزي

 

  السابقنقش رسم خطي لل أ(-37 )صورة
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                   -منيجع(وادي ) "«وكيد محمد بن سالم ربيع بن العسدي»بشكل إحترازي قرأ يُ بالخط الكوفي  نقش (38 )صورة

 الباحثتصوير  ©

 
 السابقنقش رسم خطي لل أ(-36 )صورة
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 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )( ؟ةنقوش عربية )مملوكي (39 ة)صور 

 
 "الباحث"تصوير -منيجع(وادي )نقش لمحارب  وأسفله «كان في هواه ج ليل»بشكل إحترازي  نقش عربي يقرأ:  (40.ة)صور 
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                 -منيجع(وادي )من العصر اإلسالمي  نقوش لجمال يحيط به« لمن الملك اليوم»قرأ يعربي  نقش (41 ة)صور 

  الباحثتصوير  ©

 

  
عصر إسالمي -جمال يمتطونفرسان لنقوش  (42 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )
 ونقوش مميزة جواد  ىمحاربين أحدهم عللنقوش  (43 ة)صور 
  الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي -للجمال
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 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي  -نقوش لجمال متعددة الحركة  (44 ة)صور 

 

  
-جملينيمتطان و يشدان لجام  منظر لفارسين (45 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي 
عصر -يمسكون أسلحة يمتطيان جوادينفارسان  (46 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )إسالمي 
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 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي  -جواد يمسك حربة  ىمحارب بقوس ودرع وآخر علنقش ل (47 ة)صور 

  
 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي -لمجموعة من المحاربين خرآلجمل وهودج و  لوحة صخرية (48 ة)صور 

 

 
 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )عصر إسالمي  - مجموعة من نقوش الجمال المتباعدة (49 ة)صور 
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-3 –ما قبل التاريخ من منظر لكبش -2–جمل إسالمي ىرجل عل-1 -لوحة: تبين النقوش المختلفة زمنيا   (50 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي )، رومانيعالمات تحجير يوناني 

 

 الباحثتصوير  ©-منيجع(وادي ) -اسالمية مختلطة بالنقوش القديمة ونقوشكتابات  (51 ة)صور 

  
 سالميةإنقوش عصور  نقوش عصور ما قبل التاريخ

التنوع الزمنى نجدة كثيرا  في ؛ وهذا عصور ما قبل التاريخ والعصور اإلسالميةلوحة تضمنت نقوش تعود إلى  (52 ة)صور 
 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) ،األودية خاصة التي أستخدمت كطرق للحجيج

2 

3 

1 
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 ىوكباش وغزالن وعالمات تحجير ونقوش إسالمي لرجل عل والركوضنقوش مختلطة لنعام في وضع الوقوف  (53 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) جمل

 
 نعامنقش لوغزال بحركة و  )عصر حجري حديث(منظر لكبش  – (إسالمي)جمل  يمتطينقوش مختلطة رجل  (54 ة)صور 

 الباحثتصوير  © -منيجع(وادي ) )عصر حجي حديث(
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 الباحثتصوير  ©-(وادي البيضا)-كهف البيضا إلىبداية الوادي المؤدي  (55 ة)صور 

 
 الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- –مدخل كهف البيضا (56 ة)صور 

  
 الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- ر تفصيلي لعمق الكهفمنظ (57 ة)صور 
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  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- كهف البيضامدخل  ىجانب ىتوزيع النقوش عل (58 ة)صور 

 
يسار مدخل الكهف لزوج من األبقار منفذة بطريقة الحز  ىعلكهف البيضا والنقوش الصخرية الموجودة مدخل  (59 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- والتنقير تؤرخ للعصر الحجري الحديث

 
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- وآثار غمر مياه السيولمدخل كهف البيضا  (60 ة)صور 
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 الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-جبانة البيضا  مدخل (61 ة)صور 

 
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- بقطع الجبانة ألكثر من جزء آثار تأثر الجبانة بمياه السيول حيث قامت  (62  صورة)

 
 الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- األثرية الموجودة بمدخل الوادي قبل مدخل الكهفالبيضا لجبانة عام  منظر (63 صورة)
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  الباحثتصوير  © – ضايبعض الدفنات المنتشرة بشكل كبير في وادي الب (64 ة)صور 

 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-الدفنات ىأحد (65 ة)صور  

  

  الباحثتصوير  © – وادي البيضا -مقبرتان ركاميتان (66 ة)صور 

 صورة أحدي الدفنات بعد نبش الحيوانات الضارية بها
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  الباحثتصوير  © -مجموعة متنوعة لبقايا الكسرات الفخارية من جبانة البيضا (67 ة)صور 



 

 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022) 25العدد 
 
 

195 | DOI10.21608/cguaa.2022.121388.1120 خالد سعد مصطفي-محمد جالل محمود 

 

 
منفذ بطريقة الحز الغشيم ربما يعود لبقرة مع نقش  خارطه توضح مداخل الوادى ومخارجهتفصيلي لشكل  نقش (68 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-العصر الحجري القديم األعلى؟  ىإل تأريخه

  

 توضح الدخول والخروجالوادى لخريطة  نقوش (69 ة)صور 
 لعصر الحجري القديم األعلى ربما يؤرخ ل منه

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-

نقش ربما يؤرخ للعصر الحجري القديم األعلى  (70 ة)صور 
 لغزال نحت بطريقة الحز المنقور وأخري بطريقة التهشير فقط 

  الباحثتصوير  © -(البيضاوادي ) -
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ايات العصر نه إلىنقوش صخرية تعود  (71 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-؟الحجري القديم األعلى
يعود لنهايات ربما  آدمىتفصيلي لمنظر نقش  (72 ة)صور 

-الحز الغشيم ُنفذ بـأسلوب ؟العصر الحجري القديم األعلى
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)

 
ربما لرجل  منفذ بطريقة الحز الغشيم ربما يؤرخ  آدمىإحدهما لشكل  منظر تفصيلي لنقشان فوق كهف البيضا (73 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- واآلخر منفذ بطريقة العصر الحجري الحديثاألعلى للعصر الحجري القديم 
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لزوج من الماشية أحدهم منفذ بطريقة بدائية )الحز( واآلخر  بدايات العصر الحجري الحديث إلىنقوش تعود  (74 ة)صور 

  الباحثتصوير  ©-(وادي البيضا)-أحدث نسبيا  بطريقة الحز والتنقير

  
-العصر الحجري الحديثيعود إلى بقرة نقش ل (75 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)
العصر ب مؤرخنقش لغزال بطريقة الحز والتهشير  (76 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-الحجري الحديث
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  الباحثتصوير ©-(وادي البيضا)-طويل الرأس لم يعد موطنة األصلي مصر امنظر لزوج من الماشية أحدهم (77 ة)صور 

      
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- الحجري الحديث متنوعة من العصر صخرية نقوش (78 ة)صور 
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ل (79 ة)صور     اليسار نقش لبقرة من العصر الحجري الحديث ىنقوش متداخلة لمناظر جمال من العصر اإلسالمي وا 

  الباحثتصوير  ©-(وادي البيضا)-

 
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- من المنظر السابق صورة تفصيلية لنقش البقرة (80 ة)صور 

 
  -(وادي البيضا)-العصر الحجري الحديث بجوار نقوش لجمال من العصر اإلسالمي يعودان إلىنقش لبقرتان  (81 ة)صور 

 . الباحثتصوير  ©
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  -(وادي البيضا)-أو وسوم للقبائل تحجيرنقوش متنوعة لجمال من العصر اإلسالمي يحيط بها عالمات  أ(-82 ة)صور 

  الباحثتصوير ©

 
 

من منطقة  من عصر ما قبل التاريخ جمالن ب(-82 ةصور )
 ""كركور طلح

وش الصخرية في عصور ما قدرويش، "الرسوم والننقال  عن: 
 .2-(51شكل رقم ) "،قبل التاريخ

مجموعة من الفرسان أحدهم يمتطي  ج(-82 ة)صور 
تم تنفيذه بطريقة الحز ويحمل نوع من أنواع األسلحة جمال 

 " تؤرخ للعصر اإلسالمي. أنواع المساقيوأمامه نوع من 
 بشبه جزيرة سيناء منطقة الفرش

درويش، محمود، "ثالثة مواقع للرسوم الصخرية نقال  عن: 
 .452 ، 21صورة  ،غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء
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 -وادي الزرانيق جمل في وضع الجري "عصر إسالمي"و  أحدهم يمسك هراوة -ظهور الجمال على محاربون (د-82 صورة)
 شبه جزيرة سيناء.

"وادي الزرانيق" ومنطقة  :موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء محمود،درويش، نقال  عن: 
 .1030،  50-47 صورة ،جبل الُجنة"

  

  
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-سالمياإلعصر من المن الجمال  قوافل (83 ة)صور 
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  سالمينقوش متنوعة من العصر اإل (84 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)- 

        ؟للكعبة  والحجر األسعد مشابهه نقش (85 ة)صور 
  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-

  
  ؟للكعبة  والحجر األسعد ربما نقشتفصيل ل (86 ة)صور 

  الباحثتصوير  © -(وادي البيضا)-

مقارنة بالنقش المشرفة صورة حديثة للكعبة  (87 ة)صور 
 المقابل لها لتقريب تصور شكل النقش 

 
 

 

 


