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وحدة "الكورنيش المصرى" الزخرفية فى واجهات مقابر مدائن صالح 
 بالجزيرة العربية 

 

 د. محمد إسماعيل أبوالعطا
 

تميزت العمارة المصرية القديمة بعدد من العناصر المعمارية والوحددات الزررييدة التد  
ة يد  ظهرت نتيجدة تديرير البي دة يد  العمدارة و تبدور ببيعد   ادتردار العناصدر النباتيد

العمارة المب رة، وقد اعتبرت هذه العناصدر والوحددات م وندات مصدرية رالصدة الن دية 
والتبور دون أن تضاف إليها عناصر أجنبية بل هد  التد  وجددت بريقهدا إلد  الردار  
 لتؤرر ي  عمارات الحضارات المعاصرة والالحقة القريبة منها والبعيدة عل  حد اواء.

من أ رر هذه العناصر تميزا ي  العمارة المصدرية حتد   وتعد وحدة ال ورنيش المصرى
أنها تعتبر العنصر الوحيدد الدذى تلتصده بدئ دا مدا صدصة المصدرية يندادرا مدا تدذ ر  لمدة 
ال ورنيش دون أن تلحه بها  لمة المصرى لت ير إلد  تلدا الوحددة الزررييدة المعماريدة 

 المصرية المميزة.
( عبارة عن وحدة تتدو  أعدال  1  ل رقر  وال ورنيش المصرى ي  صورتئ البايبة )

الجدران يد  العمدارة المصدرية القديمدة، ويبددأ أادصلها عندد النهايدة العلويدة للجددار ب د ل 
ماتقير لدرجة يعتبر معها امتدادا علويا للجدار، رر يبدأ ي  ا نحنداء إلد  اامدار والبدروز 

ا البروز ي ونا   ال ي  غاية إل  الرار  عند منتصف ارتصاعئ تقريبا وهذا ا نحناء وذل
 1الر دداقة للدرجددة التدد  يم ددن ت ددبيهها ببددروز رأح ائناددان وانحنا هددا بالناددبة لرقبتددئ،

وينته  ال ورنيش ي  أعاله ب ريب ماتو ليعود إل  ا اتواء عندد قمتدئ  مدا بددأ بدئ عندد 
 قاعدتئ.

انت ه  ااصل الذى ورغر اتصاه اآلراء عل  أن العمارة الم يدة من العناصر النباتية   
تبور عندئ ال دورنيش المصدرى إ  أن ببيعدة ذلدا العنصدر النبدات   اندت محدل ردالف 
يهناا من يدرى أن جريدد النردل  دان هدو العنصدر ااصدل  لوحددة ال دورنيش المصدرى 
 2حيددك  ددان ياددتردر يدد  بندداء اا ددوار وذلددا لمددا عددرف عنددئ مددن مرونددة وصددالبة معددا،

ما ربت قا ما تنحن  بعض قممئ إلد  الددارل وبعضدها إلد  وهناا من يرى أن الجريد إذا 
الرار  بينما يظل معظمها ماتقيما بدرجات متصاوتدة ومدن ردر تصتقدد قممدئ ال د ل المقعدر 
المنتظر الذى يتميز بئ ال دورنيش المصدرى وبالتدال  يدصن غصدون البدردى أو الادمار أو 

                                                           
 معددة الصيددورجا -الممل دة العربيددة الادعودية،  ليددة اآلردار -جامعددة الملدا اددعود - ليدة الاددياحة واآلردار- 

 مصر.
 .51، ص. 1970محمد أنور   رى: العمارة ي  مصر القديمة، القاهرة،  1

2  Arnold, D., the Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture, London, 2003, p. 46; 

Clarke, S., & Engelbach, R., Ancient Egyptian Construction and Architecture, New York, 

1990, p.6; Petrie, F., Arts and Crafts of Ancient Egypt, London, 1910, p. 63. 
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وهدذا الدرأى  3مصدرى،الغاب  انت ه  ااصل الذى تبدورت عندئ زرريدة ال دورنيش ال
مردود عليئ بين الجريد   ياتقير لئ عود  ما أنئ إذا ما تر ترتيبئ بحيك ي ون بابنئ إل  
الدددارل وظدداهره إلدد  الرددار  ويدده ببيعتددئ يددوه أ ددجار النريددل يصنددئ ينحندد  تلقا يددا إلدد  
الرار ، وما عرف عن المصرى القدير من ميل  ديد للترتيب والتنظير يجعل من عملية 

 4الجريد ببريقة منظمة موحدة الوجهة أمرا ي  غاية اليار. رص
 –والت    زالت تبن  بدنصح البريقدة يد  الريدف المصدرى –لقد  انت الجدران المب رة 

تبندد  بااددتردار جريددد النرددل الددذى  ددان يهددذب بتجريددده مددن الاددعف مددن معظددر الجريدددة 
ار بعضددئ يدد  وضدد  قددا ر بااددترناء القمددة التدد  تحددتصظ باددعصها رددر يددرص الجريددد إلدد  جددو

بواادبة حبدل  -وأاصل الجزء المحتصظ بيوراقئ  -ولتربيتئ يقد  ان يربب بالقرب من قمتئ 
أو بااتردار جريدة تربت ب  ل عرض  لتمرل عارضة يربب إليهدا الجريدد الرأاد ،  مدا 
 انت الحواف تقوى بحزمة من الجريد أو البوص حت  تحول دون ت ار نهايات الجدار، 

ة الجدار يتر تربيت عص  أررى من الجريدد ب د ل ما دل يد  ا تجداهين ومتقداب  ولتقوي
مدد  الجريددد القددا ر رأادديا رددر يغبدد   ددل ذلددا بببقددة مددن البددين حتدد  ماددتوى العارضددة 
وبالتال  يبق  الجزء العلوى المحتصظ باعصئ هو الجزء الظاهر من الجريد وقدد تدرا عدن 

وحيدك أن الجريدد   يقدف مادتقير العدود  5عمد ليحول دون تاله اللصوص لهدذ الجددار،
لددذا يقددد  انددت هددذه القمددر العلويددة تنحندد  إلدد  أاددصل يدد  ا تجدداه الرددارج  للجدددار وهدد  

 ا نحناءة الت  تمرل الص رة ااولية لل ورنيش المصرى.
ولر ت ن وحدة ال ورنيش المصرى ه  الوحدة الزرريية الوحيدة الت  تبدورت عدن هدذا 

ا تبددورت معهددا وغالبددا مددا ارتببددت بهددا وحدددة أرددرى هدد  الحليددة البندداء ااولدد  وإنمدد
الماتديرة أو الريرزان وه  بروز إابوان  يحدف بجددران المعابدد والهيا دل واابدواب 
وبيعالها و انت تمرل عليها ربوب متعارضة وما لة تمرل أرببة وذلا انهدا  اندت يد  

ة العلويددة التدد   ددان الجريددد ااصددل حددزر النبددات التدد  تقددوى الجدددران والعارضددة اايقيدد
 6الرأا  يربب إليها.

ولقد  ان لهذه العناصر المعمارية يا دتها وحتميتهدا حدين  اندت العمدارة تبند  مدن أعدواد 
النبات، ولما انتقل المصدريون مدن ردالل ايمحوتدب إلد  العمدارة الحجريدة أصدبحت هدذه 

لمصدريين بهدذه الوحددات العناصر من الوحدات الزرريية التقليدية ويم ن تصاير تمادا ا
بما ألصدوه ييهدا مدن ر داقة  -رغر يقدها لقيمتها الوظيصية  -الزرريية ي  العمارة الحجرية 

وجمال واتااقهما م  الربوب العامة للعمارة المصرية، و ذلا لما  انت ترمز إليدئ ومدا 
 ر ما تعبر عنئ هذه الوحدات من د  ت، وقد تواررها المصريون جيال بعد آرر ربما بح

                                                           
3  Badawy, A., A History of Egyptian architecture, I, Cairo, 1954, p. 81. 

 .51محمد أنور   رى: المرج  الاابه، ص.  4
5 Petrie, F., Egyptian Decorative Art, New York, 1895, p.98. 
6 Petrie, F., Arts and Crafts of Ancient Egypt, London, 1910, p. 63. 
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اعتادوا عليئ من التمادا بالتقاليدد القديمدة، ولربمدا ا تادبت هدذه العناصدر قداادة بمدرور 
 7الوقت.

ولعل أقدر أمرلة ال ورنيش المصرى ي  العمارة الحجرية  ان يد  قمدة واجهدة الجواده  
( وييهدا يتميدز ال دورنيش 2المل   ي  مجموعة جادر الجنا زيدة يد  ادقارة )  د ل رقدر 

بددئ وربمددا يرجدد  ذلددا إلدد   ونهددا التجربددة ااولدد  لتنصيددذ  ددورنيش مددن بااددتقامة ربو
يدد  العمددارة المصددرية يدد  معابددد  ررددر أرددذت هددذه الوحدددة بريقهددا يدد  ا نت ددا 8الحجددر.

 9(.3 ل رقرااهرامات، ومقابر الدولة القديمة، وي  ا عمدة، والصروح، والبوابات )  
بددل ااددتردمت يدد  تددزيين قمددر التوابيددت  ولددر يقتصددر انت ددارها علدد  العمددا ر المبنيددة يقددب

 د ل رقدر ) والمقاصير  ما ي  القب  العديدة الت  عرر عليها ي  مقبرة تدوت عدنآ آمدون
ويعد تابوت من اورع من النماذ  المب رة التد  انتقلدت ييهدا وحددة ال دورنيش مدن  10(،4

الادواحل واجهات المبان  إل  التوابيدت، وقدد غدره هدذا التدابوت يد  رلدي  باد اى أمدار 
 11ااابانية أرناء نقلئ بحرا إل  انجلترا.

( يتضد  ال دورنيش وأادصلئ 5وي  المناظر التد  تصدور المقاصدير المب درة )  د ل رقدر 
الريددرزان وأغصددان الجريددد المتقابعددة لددذلا يقددد  انددت النمدداذ  المب ددرة تحتددوى علدد  

يدد  بدددن  تضددليعات تحددا   اددعف النريددل و انددت هددذه التضددليعات تحصددر ببريقددة غددا رة
ال ورنيش ي  مجموعات رالرية ويصصل بين  ل مجموعة من رالرة وأررى مااحة رالية 
أو ياصل ذى لون أغمه أو أيت  من ألوان التضليعات والت   انت تلون بلون أرضدر أو 
أزره أو أحمر أو باالوان الرالرة معا وقد ااتمرت هذه التضليعات حت  يترات متديررة 

وتميزت  رانيش ااارة الرامنة ع رة بتراج  التضليعات التد   من الحضارة المصرية،
تحددا   اددعف النريددل وظهددرت بددد  منهددا ربددوب متقابعددة  انددت تنحندد  أحيانددا اعلدد  
وأحيانددا ااددصل، ويدد  العصددور المتدديررة ارتصددت تمامددا التضددليعات والربددوب المتقابعددة 

يد  منتصدصئ  نيدزي وأحياندا  دان ال دورنيش 12وأصبحت ال درانيش مجدردة ب د ل باديب.
 (6)   ل رقر  13بقرص ال مح المجن ، أو يتو  بصيريز من حيات ال وبرا.

ولقد عريت هذه الوحدة الزرريية بريقها إل  ردار  مصدر يدتر ااتنادار  د لها الباديب 
)  د ل   14المجرد ي  اوريا  ما يد   بعدض مقدابر وادى الجدوز وادلوان يد  يلادبين،

                                                           
 .52محمد أنور   رى: المرج  الاابه، ص.  7

8  Badawy, op. cit., p. 8o. 
9 Arnold, op. cit., p. 46. 
10 Carter, H., & Mace, A., The Tomb of Tutankhamen, I, pls. lv, lvi,b; II, pls. xlix, lxv; III, pls. 

ii, v, ix; Reeves, N., The Complete Tutankhamun, London, 1990, pp. 100, 105, 122, 133.   
11 Fakhry, A., The Pyramids, Chicago, 1970, p. 151. 
12 Petrie, F., Egyptian Decorative Art, New York, 1895, p.100. 
13 Arnold, op. cit., p.46. 
14 de Geus, C.H., Towns in Ancient Israel and in the Southern Levant, Leuven, 2003, p. 141; 

Hachlili, R., Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period, 

Leiden, 2005, p. 67.   
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 16 ما  انت هناا محاو ت ي  آ ور، 15وير )  يش(،( وي  ألواح من تل الد8، 7رقر 
ول ن يبدو أن هذه الوحدة لر ي تب لها ا نت ار ي  العمارة اآل دورية،  دذلا امتددت إلد  
بالد يارح القديمة حيدك زيندت هدذه الوحددة المصدرية قمدر اابدواب والنوايدذ يد  قصدور 

يددة،  مددا انتقلددت إلدد  عاصددمة ائمبرابوريددة اارمين 17مدينددة ترددت جم دديد لبراددبوليحل
وجدددير بالددذ ر أن وحدددة  18العمددارة اليونانيددة والرومانيددة وبراصددة يدد  المعابددد الدوريددة،

ال ورنيش المصرى قد انت رت ي  أوروبا ي  عصور مرتلصة بل وااتردمت ي  تدزيين 
 19واجهات مبان  حديرة ي  أوروبا وأمري ا.

حدددة الزررييددة  انددت حضددارة ومددن بددين الحضددارات القديمددة التدد  وصددلت إليهددا هددذه الو
اانباب حيدك زيندت وحددة ال دورنيش المصدرى  ريدرا مدن واجهدات مقدابرهر يد  مددا ن 

عل  قا مة  2008(، ذلا الموق  ااررى الهار والذى أدر  ي  العار 9صال  )   ل رقر 
الموقد  يعدرف عندد اانبداب باادر لحجدرال وهدو  او دان هدذ 20التراك العدالم  لليوناد و،

أما تامية مدا ن صال   21ائ الذى عرف ي  المصادر العربية بصيغة لالحجرل،ا ار نص
يه  الماتردمة لددى الاد ان المحليدين وهد  اا ردر اادترداما لوصدف الموقد ، والحجدر 
لمدا ن صال ل ه  المدينة الرانية ي  ااهمية ي  دولة اانباب وذلا بعدد مددينتهر ااولد  

  تق  حاليا ي  ااردن، وتق  مدا ن صال  ي   مال  وعاصمة مل هر ال  لالبتراءل والت
 ر  مال  غرب  400 ر من مدينة العال، حوال   20غرب الجزيرة العربية عل  مااية 

 ر جنوب  ره العاصمة النببية البتدراء، ويغبد  موقد   500المدينة المنورة، وحوال  
المنحوتة ي  الصرر  من المقابر اويضر عددا  بير 2 ر 16مدا ن صال  مااحة تتجاوز 

 22يتجاوز عددها الما ة وع رين مقبرة.

                                                           
15  Petrie, F., Tell el Hesy (Lachish), London, 1891, p. 25; Egyptian Decorative Art, New York, 

1895, p.100. 
16  Mumford, G., "Settlements-Distribution, Structure, Architecture: Pharaonic" in: Lloyd, 

A.B., (ed), A Companion to Ancient Egypt, Vol. I, Oxford, 2010, p.348. 
17  Badawy, A., Architecture in Ancient Egypt and the Near East, Cambridge, 1966, p. 184. 
18

Stamper, J., The Architecture of Roman Temples, the Republic to the Middle Empire, 

Cambridge, 2005; Arnold, D., the Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture, London, 

2003, p. 46. 
19 Curl, J., The Egyptian Revival: Ancient Egypt as Inspiration for Design Motifs in the West, 

New York, 2005, 271-3, pls. 153, 155-7; Humbert, J., & Price, C., (eds), Imhotep Today: 

Egyptianizing Architecture, London, 2003. 
20 http://whc.unesco.org/en/list/1293 

، 1993ئادالر، الجدزء الرالدك، بغدداد، الببعدة الرانيدة، جواد عل : المصصل ي  تداريآ العدرب قبدل ا 21
؛ عبد الرحمن اانصارى، أحمد غزال، جصرى  ن : مواق  أررية وصور مدن حضدارة العدرب 55ص. 

 .17، ص. 1984الرياض،عال )ديدان( الحجر )مدا ن صال (،ي  الممل ة العربية الاعودية: ال
22 Al-Ansary, A., & Abu Al Hassan, H., The Civilization of Two cities: Al-Ula & Mada'in 

Salih, Riyadh, 2000, pp. 96-102. 
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وتتوزع مقابر مدا ن صال  ي  مجموعات يد  الادة مدن اامدا ن المنت درة علد  نبداه 
وميزت المقابر دارل  دل مجموعدة  –واا  وقد ميزت هذه المجموعات بحروف  تينية 

زارا الموقد  ادنة  نوذلا ببقدا للتصدنيف الدذى وضدعئ جوادن وادايينياا اللدذا –بيرقار 
بينما عريت هذه المواق  بياماء محلية أبلقها عليها ا ان المنبقة، وتبدأ هذه  1907،23

( الت  تق  يد   دمال الموقد  وتعدرف عندد العامدة باادر منبقدة Aالمجموعات بالمنبقة )
المدقة والهاجرى أو قصر الصهد و ذلا جبل المحجر وتحتوى علد  أربعدة ع در مقبدرة، 

( والت  تعرف باار مجموعة قصدر البندت Bوب ال رق  منها تق  المجموعة )وإل  الجن
وبها تا  وع رين مقبرة، وي  جنوبهدا ال درق  يقد  قصدر الصريدد وذلدا  حتوا دئ علد  

( يتقد  إلد  الغدرب C,Dمقبرة واحدة، أما منبقة الرواروف والت  تضدر المجمدوعتين )
نت وتحتوى عل  تاعة ع در مقبدرة، من قصر الصريد وإل  الجنوب الغرب  من قصر الب

( وبهدددا رالردددة E,Fويددد  أقصددد  الغدددرب منبقدددة الرريمدددات والتددد  تضدددر المجمدددوعتين )
ورماين مقبرة، وأريدرا يديت  قصدر الصدان  ويقد  إلد  الجندوب ال درق  مدن الرريمدات 

  24ويضر اب  مقابر.
 ، ورغر أن ومقابر الحجر ه  مقابر منحوتة ي  الصرور الرملية الملااء الم ونة للموق

هذا النوع من المقابر المنحوتة ي  الصرر  ان  ا عا ي  حضارات ال ره اادن  القدير 
إ  أن مقابر الحجر تميزت بتنااده تصدمير واجهاتهدا واحتوا هدا علد  ت ويندات زررييدة 
معمارية ذات أ  ال هنداية دقيقدة نصدذت يد   د ل تمدارل  را د ،  مدا تميدزت  دذلا بمدا 

ؤررة م توبة بالرب النببد ، وتعدد هدذه النقدوش مصددرا هامدا لل ريدر تحملئ من نقوش م
  25من المعلومات عن الحجر راصة واانباب بصصة عامة.

 -ببقددا لزرددارف الجددزء العلددوى مددن واجهددات المقددابر –وقددد قامددا جواددن واددايينياا 
 26بتقايمها إل  نمبين ر يايين:

 النمب ااول: المقابر ذات ال رايات )الحزيات(
أقل عددا وأباب وأصغر حجما وتتو  ب ورنيش يحمل صصا من الحزوز ذات   ل وه  

 راص نحتت ي  الصرر ولر تصصل عنئ وتقار يرعيا إل  ي تين:
(: وه  اا رر عددا يد  الدنمب 10مقابر بصف واحد من ال رايات )   ل رقر  -1

ااول وتتصه ي  صغر أبعادها، وترتلف من حيك عدد الحزيات و  لها، ومنهدا 
ما ت ون واجهتئ موحددة ملاداء وبددون أيدة بدروز أو أعمددة، ومنهدا مدا تتضدمن 

                                                           
أنبونددان جواددن، ريا يددل اددايينياا: رحلددة اات  ددايية أرريددة إلدد  الجزيددرة العربيددة، الجددزء ااول،  23

د ترجمة: صبا الصارح، محمد الدبيات، مراجعة: اليمان الذيب، اعيد الاعيد، الريداض، دارة الملدا عبد
 هـ. 1424العزيز، 

24
Al-Ansary, & Abu Al Hassan, op. cit.,pp. 96-102.  

 .21 -20عبد الرحمن اانصارى وآررون: المرج  الاابه، ص.  25
 .419 -339أنبونان جوان، ريا يل اايينياا: المرج  الاابه، ص.  26
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واجهتددئ دعامددات علدد  جانبيهددا وقددد ظهددرت وحدددة ال ددورنيش المصددرى يدد  
 واجهات هذه الص ة ي  المقابر أرقار:

 E15, B10, B17.  

(: وهد  ااقدل عدددا يد  الدنمب 11مقابر بها صدصين مدن ال درايات )  د ل رقدر  -2
بوجددود صددف رددان مددن الحزيددات يدد  واددب الواجهددة بددين بددوقين  ااول وتتميددز

معماريين، وه  مرل ادابقتها منهدا مدا ت دون واجهتدئ موحددة ومنهدا مدا تتضدمن 
واجهتددئ دعامددات ومددن أمرلددة هددذه الص ددة والتدد  تحتددوى علدد  وحدددة ال ددورنيش 

 المصرى المقابر أرقار:

 C16, C17, E'2, B 19. 

 ا :النمب الران : المقابر ذات اادر

وهدد  اا رددر عددددا يدد  مدددا ن صددال  وتنتهدد  بوحدددة ال ددورنيش المصددرى يعلددوه در  
مزدو  ذو رمح درجات تنبله مدن المنتصدف وتصدعد يد  اتجداه الدزاويتين العلدويتين، 

 ويم ن تصنيصها يرعيا إل  رالك ي ات:

(: وه  ااقل عددا ومدن أمرلتهدا 12مقابر ذات در  بواجهة موحدة )   ل رقر  -1
 أرقار: المقابر

B 3, B 15, C 12, C 15. 

(: وتتميز بوجود أعمدة عل  جدانب  13مقابر ذات أدرا  م  أعمدة )   ل رقر  -2
 الواجهة وأحيانا المدرل وه  أ رر عددا من اابقتها ومن أمرلتها المقابر أرقار:

A 8, B 8, B 9, B 11,  B 13, B 14, B 20, C 6, C 9, C 10, D, E 11. 

أعمددة ذات زوايدا ونتدوءات زررييدة أادصل ال دورنيش )  د ل مقابر بيدرا  م   -3
(: وتضر هذه الص ة أجمل أو عل  ااقدل أ بدر مقدابر مددا ن صدال  انهدا 14رقر 

بائضاية إل  مقبرت  قصر  -تتميز بواجهات ذات ارتصاعات  بيرة ومن أمرلتها 
 المقابر أرقار: -الصان ، وقصر الصريد 

A 1, A 3, A 5, A 6, A 7, B 1, B 4, B 5, B 6, B 7, B 22, B 23, 

C 7, D', E 18, F 3, F4. 

ويم ن وصف واجهات مقابر مدا ن صدال   ب د ل عدار بينهدا تت دون مدن ردالك مندابه  
زررييددة تبدددأ بالمنبقددة الاددصل  والتدد  يتواددبها مدددرل المقبددرة المحدداب علدد   ددال جانبيددئ 

وز رصيدف، تقدور علد  قاعددة بواجهة عمودية مادبحة نات دة مدن الحدا ب اامدام  يد  بدر
 -ويعلوها تا  نبب  بارز ب  ل واض ، رر يت رر هدذ التماردل لهدذه الواجهدات العموديدة 

علدد  جددانب  الواجهددة. المنبقددة الواددب  مددن الواجهددة تتميددز  –وبددنصح البريقددة تقريبددا 
وإن  انت غير  –زراريها بالتنااه اايق  حيك تقار أيقيا إل  أجزاء متوازية وماتوية 

وذلددا بوااددبة مجموعددة مددن ال ددرانيش تتدددر  أيقيددا واحدددا يددوه اآلرددر  مددا  –متادداوية 
يتدر  ماتوى بروزها من أاصل إل  أعدال إلد  أن تنتهد  بدال ورنيش اا ردر بدروزا يد  
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الواجهة وهو ال ورنيش المصرى. المنبقة العليا من الواجهة تزين بزررية ال رايات أو 
ة متمارلددة، وربمدا  انددت زرريددة ال ددرايات منقولددة عددن اادرا  والتد  نصددذت ببريقددة ينيدد

الزرددارف المعماريددة اآل ددورية رغددر غيدداب الصددالت التاريريددة المبا ددرة بددين اانبدداب 
 27واآل وريين، أو أنها نقلت عن الصن اارمين  الذى  ان اا دا ي  غرب إيران.

ردة منهدا غيدر ومن بين مقابر مدا ن صال  يوجدد ادت ورالردون مقبدرة تحمدل نقو دا: رال 
مؤررة، وأربعة تاريرها غير مؤ د، بينما المقابر المتبقية عدا واحددة )رمانيدة وع درون 

 28ر. 75مقبرة( مؤررة بالصترة ما بين الانة ااول  قبل الميالد أو بعده إل  العار 
وقدد اادتردمت وحدددة ال دورنيش المصددرى مندذ بدايدة بندداء المقدابر يدد  مددا ن صددال  و  

ين ظهدور هدذه الوحددة الزررييدة المصدرية يد  معظدر مقدابر مددا ن صدال  يوجد عالقة ب
وارتصا ها ي  بعضها وبين أى د لة تاريرية لظهور ال ورنيش المصرى أو ارتصاؤه، يلقد 

 500اعتمدادا علد  مدا يقدرب مدن  –قار دومااويا   بمحاولة لتصنيف المقابر النببيدة 
ا عل  أااح رواص برزها باعتبار المقابر تصنيصا قا م -مقبرة غير مؤررة ي  البتراء 

ذات ااالوب البايب ه  ااقدر، بينمدا المقدابر اا ردر إتقاندا يد  الزرريدة هد  ااحددك، 
 29وقد رلدص إلد  وجدود ادتة مراحدل تاريريدة تبدورت راللهدا عمدارة المقدابر النببيدة،

التصدنيصية ول ن المقدابر المؤرردة يد  مددا ن صدال  أربتدت عددر مصدداقية هدذه المحاولدة 
يهناا مقدابر مزرريدة ب د ل مدتقن تدؤرر بصتدرات مب درة عدن مريالتهدا غيدر المزرريدة، 

والتد  تحتدوى علد  وحددة ال دورنيش  –( 15)  د ل رقدر  B 6ومرال ذلدا يدصن المقبدرة 
تيت  ي  المرحلة الرابعة من التبور التارير  ببقدا لتصدنيف دومااوياد    -المصرى 

  تعود إل  العار التاا  من عهدد الحدارك الرابد  )أى حدوال  ول نها ببقا لنق ها التارير
 Eه. ر( وبالتال  يه  أقدر مقبرة مؤررة ي  مدا ن صال ، وعل  النقيض يصن المقبرة  1

تدديت  يدد   -والتدد    تحتددوى علدد  زرريددة ال ددورنيش المصددرى  –( 16) دد ل رقددر  16
بالعدار الرابد  مدن  -نق دها ببقا ل –المراحل ااول  لتصنيف دومااويا   ول نها تؤرر 

 30ر( وهد  مدن أرريدات المقدابر المؤرردة يد  مددا ن صدال ، 74ح ر رابل )أى حدوال  
 D ذلا يهناا مقابر متيررة تتضمن وحدة ال دورنيش المصدرى الزررييدة مردل المقبدرة 

ر(، ورغدر  75( والت  تؤرر بالعدار الردامح مدن ح در رابدل )أى حدوال  17)  ل رقر 
ومااويا   الذى ربما  ان أمدرا حقيقيدا قبدل بنداء مقدابر الحجدر إ  أن منبقية تصنيف د

اامر عند بناء هذه المقاير يد  القدرن ااول المديالدى لدر ي دن يع دح ذلدا التبدور الدذى 
 ان قد ااتقر بالصعل وأصبحت معظر اانماب موجودة ويتر ارتيار نمب المقبدرة مدن قبدل 

حاددب ائم انيددات المتددويرة ان اانمدداب  صدداحبها ببقددا لددذوه ومددزا   ددل يددرد وربمددا

                                                           
 .21عبد الرحمن اانصارى وآررون: المرج  الاابه، ص.  27

28
 Healey, J., The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada'in Salih, Oxford, 1993, p.6.  

29 Brünnow, R., & von Domaszewski, A., Die Provincia Arabia, Vol. I, Strasburg, 1904, pp. 

137-173. 
30 McKenzie, J., The Architecture of Petra, Oxford, 1990, p.13, Diagram 1. 
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المرتلصة لر ت ن بالتي يد متااوية ي  ت اليصها المادية، وبالتال  يالبراز المعمارى للمقبدرة 
  يتبدد  أى ترتيددب زمندد  وإنمددا  ددان مجددرد انع دداح للرلصيددة ا جتماعيددة وا قتصددادية 

  31لصاحب المقبرة.
، 15-10،12-9) أ د ال  دا ن صدال ووحدة ال ورنيش المصرى يد  واجهدات مقدابر مد

(   ترتلف عن أصلها المصري إ  ي  قليل من التصاصيل يهد  تت دون ب د ل مندتظر 17
نوعا ما من رب  دا رة بينما ال ورنيش المنصدذ يد  العمدارة المصدرية ي دون مقعدرا ب د ل 
أ رددر و  ادديما يدد  ااعلدد ، وال ددورنيش المنصددذ يدد  مدددا ن صددال  مرحلددة واددب بددين 

رنيش المصدددرى المقعدددر الدددذى يتدددو  بوابدددات المعابدددد المصدددرية وبدددين ال دددورنيش ال دددو
المصرى الضحل الذى يتو  أبواب ونوايذ قصر داريوح ي  برادبوليح، ولعدل هدذا مدا 
دي  اايينياا إل  الحيرة ي  ااصل الذى نقل عندئ اانبداب ذلدا ال دورنيش والدذى أادماه 

صارا  هو اارج ، رر   ياتبعد أن ي دون ال ورنيش الاورى!، يتارة يرى أن ااصل ال
الدر   –اانباب قد ااتوحوه من العمارة المصرية رر أضايوا يوقئ وحدة زرريية أررى 

ماتعارة من م ان آرر، وتارة أررى يرى أن اليونانيين  ان لهر دور يد  وجدود هدذه  –
 32الوحدة الزرريية.

إل  تلا المنبقة ي   مال الجزيرة أما عن  يصية وصول هذه الوحدة الزرريية المصرية 
 ييم ن تصاير ذلا بيحد أمرين: ةالعربي

اامر ااول: أن ت ون وحددة ال دورنيش المصدرى قدد وصدلت إلد  مددا ن صدال  ب د ل  
غيددر مبا ددر عددن بريدده وادديب تدديرر بالعمددارة المصددرية وااتناددرها أو ااتناددآ بعددض 

الوحددة الزررييدة إلد  عمدا رهر،  عناصرها ي  من آتئ المعمارية وعنئ نقل اانبداب تلدا
وإذا  ان اامر  ذلا ييجب أن يتوير ي  هدذا الواديب أمدور أربعدة هد : أن ي دون ادابقا 
لحضارة اانباب زمنيا أو معاصرا لها عل  اا ردر، وأن ي دون مجداورا لهدا م انيدا، وأن 

ريدة ت ون عناصر العمارة المصرية قد ظهرت ي  عما ره، وأن ت ون هناا  واهد تاري
تؤ ددد اتصددال اانبدداب بددئ. ورغددر تددواير ال ددروب الرالرددة ااولدد  يدد  حضددارة الصددرح 

مد  الوضد  يد  ا عتبدار محدوديدة انت دار  –اارمينية، و ذلا ي  حضدارة اآل دوريين 
إ  أن عدر التحقه من وجدود ال درب  –وحدة ال ورنيش المصرى ي  العمارة اآل ورية 

 دور الوايب.  -وبراصة اآل ورية  -الراب  ينص  عن هاتين الحضارتين 
ورغر عدر الجوار الم دان  لحضدارة اليوندان القديمدة إ  أنهدا قدد ت دون ذلدا الواديب يقدد 

بدل وعاصدرتهر وتديررت عمدارتهر بدبعض مدن ادمات  بابقت حضارتهر حضدارة اانبدا
يريرا العمارة المصرية،  ما أن اتصالهر المبا ر باانباب لصترات بويلة أرر ي  اانبداب تد

 بيددرا يقددد تعلمددوا مددنهر تنظددير المدددن وأصددول ائدارة وضددربوا النقددود علدد  البريقددة 

                                                           
31 Healey, op. cit., p. 6; McKenzie, op. cit., p.12. 

 .426-425جوان واايينياا: المرج  الاابه، ص.  32
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ووصف الملا النبب  عبادة الرالك نصائ عل  قبعدة نقديدة بيندئ لإلهدال تقليددا  33اليونانية،
 ما لقدب الحدارك الرالدك بيندئ  34لوصف الالوقيين أنصاهر باآللهة لديوحل عل  نقودهر،

ل وقددد لعددب اانبدداب دور الوادديب الحضددارى يدد  نقددل الحضددارة بدد 35لمحددب اليونددانل،
ومددن غيددر الماددتبعد أن ي ددون بعددض نحددات  القبددور  36الهيلينيددة إلدد  العددرب الجنددوبيين،

النببية من أصدول يونانيدة ت دهد بدذلا العناصدر الزررييدة اليونانيدة يد  واجهدات مقدابر 
بدل إن  37الت  تعلو المدارل، الحجر ومنها وحدات التريجليف والميتوب والواجهة المرلرة

الدذى  38 ريرا من التماريل والعناصر الزرريية النببية  انت ماتوحاة مدن الصدن اليوندان 
ورغر هذا التيرير اليوندان  الواضد  علد  اانبداب إ  أندئ مدا   39ترا تيريره عل  اانباب،

و يضددعف مددن أمددر اعتبددارهر ذلددا الوادديب الددذى نقددل ال ددورنيش المصددرى إلدد  هندداا هدد
ارتالف   ل ال ورنيش ي  العمدارة اليونانيدة وييمدا تبقد  مدن عمدا ر الادلوقيين ارتاليدا 

يظدل  -رغر ذلدا  –غير بايب عن   ليئ ي  عما ر المصريين واانباب وإن  ان اامر 
والت  ربما تضمنت وحدة ال ورنيش  40غير ماتبعد ي  ظل ارتصاء معظر آرار الالوقيين

 المصرى. 
ب ااربعدة تنببده علد  المنبقدة الجنوبيدة مدن بدالد ال دار وتحديددا يد  وت داد هدذه ال درو

ممل ة يهودا يه  ليات بعيدة م انيا عن البتراء عاصمة اانباب،  ما أنها تاريريا ادبقت 
اانباب إل  الوجود وقدد تضدمنت بعدض مبدانيهر وحددة ال دورنيش المصدرى ربمدا نتيجدة 

حابها قبل رروجهر من مصر ومن أمرلة ذلا تيررهر بالعمارة المصرية الت  عا وا ي  ر
ي  وادى الجدوز بالقددح، واللتدين تؤرردا بصتدرة معاصدرة  42و ز ريا،41مقبرت  أباالور،

 مدا أن صدالت اانبداب  44وااول المديالدى، 43لألنباب ما بين القرنين ااول قبدل المديالد
الحروب بدين الددولتين باليهود رابتة تاريريا وتيرجحت بين التباعد والتقارب، يتارة تقور 

                                                           
 .18، ص.1993جواد عل : المصصل ي  تاريآ العرب قبل ائاالر، الجزء الرالك، بغداد،  33
 .52المرج  نصائ، ص.  34
 .29المرج  نصائ، ص.  35
 .18المرج  نصائ، ص. 36
 .424رج  الاابه، ص. جوان و اايينياا: الم 37
يهد الير: الزردارف المعماريدة النببيدة )التصدنيف والمعدان (، رادالة د تدوراه غيدر من دورة،  ليدة  38

 .6هـ، ص.1423اآلداب، جامعة الملا اعود، الرياض، 
39

Patrich, J., The Formation of Nabatean Art, Jerusalem, 199, p.119; Dalma, G., Petra und 

seine felsheiligtümer, Leipzig, 1908.  
40 Butcher, K., Roman Syria and the Near East, London, 2003, p.290. 
41 Avigad, N., Ancient Monuments in the Kidron Valley, Jerusalem, 1954, p. 91. 
42 Barag, D.,  “2000–2001 exploration of the Tombs of Benei Hezir and zechariah,” IEJ, 53, 

2003, p.98; Avigad, op. cit., p. 79. 
43 Prag, k., "Decorative Architecture in Ammon, Moab and Judah", Levant, 19, 1987, p.121. 
44 Hachlili, R., Jewish Funerary Customs, Practices and Rites in the Second Temple Period, 

Leiden, 2005, p. 30. 
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وتارة تاتقير العالقات للدرجة الت  يتدزو  ييهدا هيدرودح ملدا اليهدود مدن ابندة الحدارك 
 ما ت هد نقوش المقابر ي  مدا ن صال  عل  وجود جالية يهوديدة  45الراب  ملا اانباب،

المقددابر أن صدداحبها الماددم  ل ددبيتو بددن ليعددول  ددان  ىهندداا يقددد ذ ددرت نصددوص إحددد
ويالحظ من اار الرجل و ذلا اار زوجتئ لعميرةل أنها   تمرل أادماء  46انةيهودى الدي

غريبة عن اااماء اآلرامية المتداولة أو أاماء اانباب بصصة راصة بما يعن  أن الرجل 
 ان أحد موابن  ممل ة اانباب ولر ي ن من ااجانب أو الغرباء أو الوايدين. وي  ت دييد 

 ددير إلد  أن أتبدداع الدياندة اليهوديددة لدر ي ونددوا يمرلدون أقليددة تلدا المقبددرة يد  الحجددر مدا ي
عنصددرية أو دينيددة، وهددذ التواجددد اليهددودى يدد  ممل ددة اانبدداب يم ددن تصادديره مددن رددالل 

ورغدر  47التواجد اليهودى ي  الجزيرة العربية عامة ويد  يردرب علد  وجدئ الرصدوص،
ربية يصن أقدرب اآلراء يقدول ارتالف اآلراء حول تاريآ التواجد اليهودى ي  الجزيرة الع

بدين اليهددود قدد يددروا إلد  الجزيددرة العربيددة وبددأو يدد  ا ادتقرار هندداا بعدد أن تددر تدددمير 
ولما  انت هذه  48ر( 135ر وا ررى انة  70القدح مرتين عل  يد الرومان) مرة انة 

مدن  وهدو واحدد 49المقبرة تؤرر ببقا لنق ها بالعار الرالك من ح ر الملا النبب  مدالي و،
ه.ر.،  30إلد   59رالرة من ملوا اانبداب حملدوا هدذا ا ادر ح در أولهدر يد  الصتدرة مدن 

يصذا  ان الملا المذ ور هو أحدهما يذلا دليدل بدين  50ر، 70إل  40بينما ح ر الران  من 
علدد  تواجددد يهددودى يدد  الجزيددرة العربيددة قبددل التدددمير ااول للقدددح، أمددا إذا  ددان الملددا 

يبالتدال  ي دون  51ر 70هدو مدالي و الرالدك المصتدرض اعتال دئ للعدرش بعدد عدار  المقصدود
تاريآ بناء المقبرة بعد عامين يقب من  التدمير ااول للقددح ويدرار اليهدود منهدا، وعليدئ 
يوجود هذه المقبرة ي  ذلا التاريآ   يع ح ارعة تيقلر اليهود ي  هدذا المجتمد  الجديدد 

يك ي ون من حه أحدهر أن يقير مقبرتدئ يد  نصدح اامدا ن وارعة قبول المجتم  لهر بح
المرصصة لمقابر الموابنين القدام  من غير اليهود وأن ي ون من حقدئ أيضدا أن ي دير 
 52إل  ديانتئ عل  جددران مقبرتدئ دون أن يريدر ذلدا أى ندوع مدن الضدغا ن وا ادتن ار،

ما يوح  بتواجدد يهدودى يد  وإنما يؤ د أن مايلة التيقلر تحتا  لوقت أ بر من ذلا وهو 

                                                           
 .43؛ جواد عل : المرج  الاابه، ص. 63، ص. 1987تاريآ دولة اانباب، عمان،ح:إحاان عبا45
؛ جواددن واددايينياا: المرجدد  196، ص.1998اددليمان الددذييب: نقددوش الحجددر النببيددة، الريدداض،  46

 .153الاابه، ص. 
؛ جدواد 93، ص. 2000إبراهير الااي : مدا ن صال  من ممل ة اانباب إل  قبيلة الصقدراء، القداهرة،  47

 . 518، ص. 1993عل : المصصل ي  تاريآ العرب قبل ائاالر، الجزء الاادح، بغداد، 
، رجدا عبدد الحميدد عرابد : 126، ص. 2010ااحاه ربداح: تداريآ القددح عبدر العصدور، عمدان،  48

 .257،259، ص.2009ال اي  ي  تاريآ القدح، دم ه، 
 .153واايينياا: المرج  الاابه، ص. ؛ جوان 196اليمان الذييب: المرج  الاابه، ص.  49

50 Kitchen, K., Documentation for Ancient Arabia, Part I: Chronological Framework and 

Historical Sources, Liverpool, 1994, pp. 171, 173, 238. 
51  Ibid., pp. 23, 238. 

 .93إبراهير الااي : المرج  الاابه، ص. 52
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الحجر من قبل ذلا وربما  ان هدذا التواجدد هدو أحدد ااادباب التد   دجعت اليهدود علد  
النزوح إل  الجزيرة العربية بعد التدمير ااول للقددح،  مدا أن هنداا د  دل أردرى علد  
 التواجد اليهودى ي  الموق  تجادها النقوش العبرية، واااماء ال رصدية التد  يم دن أن
ت ددون يهوديددة أيضددا،  ددذلا يددصن اار دديف الددذى وجددد ييمددا عددرف ب هددف الراددا ل علدد  
الجانددب الغربدد  للبحددر الميددت يدددل علدد  وجددود اتصددال وريدده علدد  الماددتويين التجددارى 

 53وااارى بين اانباب واليهود.
يلر ت ن الحياة إذاً ي  مجتم  الحجر تقتصدر علد  يصديل بعيندئ مدن العناصدر القبليدة يد  

رة العربيدة بدل  اندت تتاد  لقبداع عدريض مدن يصدا ل ب درية متنوعدة يؤ دد ذلدا الجزي
أمران أولهما تعدد أاماء اآللهة المذ ورة عل  جدران المقابر أو النصب التذ ارية حيدك 
ذ رت آلهة مرتلصة  ان تعبد ي  ااااح يد  مندابه متنوعدة مدن الجزيدرة العربيدة ويد  

وإن لر تقتصر -صول متعددة ي  الجزيرة العربية ذلا ما يعن  وجودا عرقيا يرج  إل  أ
، -المعبودات أو العقا د التد  ذ درت يد  نقدوش الحجدر علد  مدا  دان ذى أصدول عربيدة 

ورانيهما تعدد أصول ااادماء ال رصدية اصدحاب المقدابر يمنهدا مدا هدو آرامد  صدري  
بعيد  ل  ومنها ما هو آرام  ذى أصول عربية، ومنها ماهو عرب  صري ، ومنها ما هو

البعدددد عدددن محددديب ال دددره اادنددد  حيدددك أن بعدددض ااادددماء يونانيدددة، وبعضدددها اآلردددر 
 54رومان .

وقد انع ح ذلا التعدد عل  زرارف واجهات المقابر الت  تميزت ببدراز يريدد   يوجدد 
لئ مريل ي  حضارة أردرى ردار  مددن اانبداب ومدن ردر يم دن تادميتئ بدالبراز النببد  

العناصر النببية إ  أقل القليل وإنما ت من أصالتئ وتصرده ي  أن وهو براز   يمتلا من 
اانبدداب قددد جمعددوا يدد  م ددان واحددد عناصددر معماريددة وزررييددة  ددديدة التنددوع ومتعددددة 

بعضها نقل  ما هو دون تعديل، وبعضها تعرض لدبعض التعدديالت بعدد أن  55المصادر،
رجددة يصددب  مددن الصددعب غددادر موبنددئ ااصددل ، وبعضددها اآلرددر تحددول ب دد ل  بيددر لد

 56الحديك عن أصولئ ااول .
اامر الران : أن ت ون وحدة ال ورنيش المصرى الزرريية قدد انتقلدت ب د ل مبا در مدن 
مصر إل  مدا ن صال  وهنا يجب البحك ي  تاريآ مصر واانبداب عدن عالقدة م دتر ة 

يآ يم ددن الحضددارى، ومددن رددالل وقددا   التددار ليم ددن مددن راللهددا أن يحدددك هددذا ا نتقددا
 ااتنباب وجهين لهذه العالقة المبا رة:

                                                           
53 Healey, op. cit., p. 41. 

 . 96-94إبراهير الااي : المرج  الاابه، ص. 54
55  Mckenzie, J., "Keys from Egypt and the East: Observations on Nabataean Culture in the 

Light of Recent Discoveries", BASOR, 324, 2001, P. 98. 
 .423جوان واايينياا: المرج  الاابه، ص. 56
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أولهما  ان وجها الميا تمرل ي  التجارة الت   ان يماراها اانباب م  المصريين حيدك  
 ان اانباب يبيعون القار للمصريين الذين  انوا ياتردمونئ ي  التحنيب وقد جن  اانباب 

   57من هذه التجارة أرباحا با لة.
وجها حربيا تمرل ي  بعض غارات ومناو ات بدأت بتدمير ببليموح الوجئ اآلرر  ان 

ونتيجدة  دعور  58الران  لألابول النبب  رغبة ي  يرض ايبرتئ عل  البحدر ااحمدر،
اانباب بتهديد ببليموح الران  لمصالحهر التجارية قداموا بالقرصدنة علد  ادصن الببالمدة 

حاوا بضدعف قدوة الببالمدة قدار مل هدر ولما أ 59الذاهبة أو اآلتية من مصر وأرذ ما ييها،
ولما حاصر يوليوح  60الحارك الران  بمهاجمة أراض  ال ار ومصر وغنر مغانر  ريرة،

أمده الملا النببد  مالدا ااول بصرقدة مدن  -ي  نهاية ح ر الببالمة  –قيصر ائا ندرية 
ت ومددن رددالل تلددا الغددارا 61جي ددئ ادداعدت علدد  تدددمير اااددبول الببلمدد  يدد  أ تيددور،

المتباعدة ربما وق  ي  أيدى اانباب بعضا من ااارى المصريين والذين أرذوا إل  مدن 
وهناا عملوا  -وربما  ان من بينهر البناءون ونحاتو القبور والصنانون وغيرهر  –اانباب 

  ايما وأن المصريين  انوا من  -ضمن من عملوا ي  نحت المقابر ي  صرور الجبال 
ييضدصوا إليهدا بببيعدة الحدال  –وتميزت ي  نحت المقابر الصررية  ال عوب الت  برعت

ما ألصوه ي  واجهات مبانيهر ي  موبنهر ااصل ، وربما يؤيد ذلا ما أم ن ااتنتاجئ من 
نقوش الحجر الت  أوضحت أن  ريرا من مقابرها  ان راصا بيصحاب مناصب عا رية 

امل العلدرل وهدو مدا يع دح أهميدة الحجدر عليا منها ل القا د، ال ابتن أو ر يح الحامية، ح
ومعظدر  دالعا رية حيك أصبحت قاعدة عا رية مهمة ي  نهاية القرن ااول قبل المديال

  62القرن ااول الميالدى،
 ذلا ما أ دتئ النقوش عن تر يبة المجتم  النبب  يد  تلدا المديندة وأندئ  دان م وندا مدن 

هر، ورغدر غيداب ااادماء المصدرية ي ات  دت  دلدت علد  ذلدا تندوع أادما هر ومعبدودات
 -دونمدا تي يدد  –الصريحة ييما عرر عليئ من نقوش إ  أنئ هناا مدن ااادماء مدا يم دن 

رببددئ بيصددول مصددرية وهددو ااددر النحددات حددور بددن احدد  الددذى قددار بنحددت مقبددرة  بيددرة 
 ما أن وجود  رص ام  باار عبد  63مؤررة بالانة ااربعين من ح ر الحارك الراب ،

ي  البتراء لهو دليل قوى إن لر ي ن عل  وجود جالية أو با صدة مصدرية هنداا  64ايزيح

                                                           
 .17  الاابه، ص.جواد عل : المرج 57
 .153، ص.1973محمد عواد حاين: البحرية ي  عهد الببالمة، ائا ندرية،  58
 .21؛ جواد عل : المرج  الاابه، ص. 34إحاان عباح: المرج  الاابه، ص.  59
، 1993؛ حاددين ال دديآ: العددرب قبددل ائاددالر، ائادد ندرية، 21جددواد علدد : المرجدد  الاددابه، ص.  60

 .125ص. 
 .128؛ حاين ال يآ: المرج  الاابه، ص. 38، 34 : المرج  الاابه، ص. جواد عل 61
 .6-5اليمان الذييب: المرج  الاابه، ص. 62
 .208-207عن اار هذ النحات يراج  اليمان الذييب: المرج  الاابه، ص 63
 .26إحاان عباح: المرج  الاابه، ص. 64
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يهو عل  ااقل يدلل عل  مدى تيرر اانباب بالص ر المصرى، يؤ د ذلا العردور يد  معبدد 
ويد  مقابدل هدذا  65لاااود المجنحةل ي  البتراء عل  أجزاء مدن تمردال ل داهن مصدري.

 ان هناا تواجدا نببيا ي  مصر يصضال عدن أبدالل التواجد المصرى ي  المدن النببية 
ييبدو أن إحدى جالياتهر قد أقامت ي   دمال  دره  66عما رهر ومعبديهر ي   مال ايناء

  67الدلتا حيك  يدوا لمعبودهر ذو ال رى مقصورة ي  تل الدينة.
ا  دان عدامال قويد –الميا  دان أر حربيدا  -هذا ائتصال المبا ر بين اانباب والمصريين 

ي   تيرر اانباب بالحضارة المصرية اواء بما رأوه أرناء زيداراتهر التجاريدة إلد  مصدر 
 إل  المدن النببية. -مقيمون  انوا أو أارى غارات –أو بما نقلئ المصريون 
أن وحدددة ال ددورنيش  -مددن رددالل ال ددواهد اارريددة والتاريريددة  –وتددرج  هددذه الدرااددة 

ا ن صال  بالبريقين معا: غير المبا ر المتمرل ي  المصرى الزرريية قد وصلت إل  مد
تدديرر بالعمددارة المصددرية  -يهددودى أو يونددان  أو حتدد  يارادد  –وجددود وادديب حضددارى 

ونقلهددا إلدد  عمددارة اانبدداب، والمبا ددر المتمرددل يدد  وجددود صددالت مبا ددرة بددين اانبدداب 
النببيددة، والمصددريين أدت إلدد  نقددل بعددض العناصددر المعماريددة المصددرية إلدد  العمددا ر 

يد   ةال بيدر لهدذه الوحددة المصدري روربما  ان تواجد اامرين معدا هدو مدا يصادر ا نت دا
 واجهات المقابر النببية.

وإذا  ان اامر  ذلا ييظل التااؤل عن محدوديدة انت دار العناصدر المعماريدة المصدرية 
ا  ايما ي  المقابر النببية واقتصارها يقب عل  وحدة ال ورنيش المصرى أمرا مبروح

ي  ظل ظهور عناصر زررييئ أررى تعدود يد  أصدولها إلد  حضدارات مرتلصدة، ومدرة 
أررى تصار تر يبة المجتم  النبب  هذا التنوع وعدر اديبرة نمدب معمدارى أو زرريد  
واحد عل  واجهات مقابر مدا ن صال  حيك أنئ من المحتمل أن اايدى التد  عملدت يد  

تم  إل  أصول  ت  أو عل  أقل تقدير  انت أيد نببية نحت هذه المقابر ونق ها  انت تن
ول نها تيررت بمعظر ما جاورها وما اتصلت بئ مدن حضدارات قديمدة ومزجدت  دل ذلدا 
ي  نمب جديد ييئ من التنااه والتمارل ما   يع ح تعدد ااصول الت  نقل عنهدا، وربمدا 

  ان هذا هو أ رر ما يميز واجهات المقابر النببية. 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Meza, A., "An Egyptian Statuette in Petra", JARCE, 32, 1995, p.179. 
66 Gawlikowski, M.,"The Nabataean temple at Qasrawet",In:Z.Hawass,and L.Brock(eds), 

Egyptology at the dawn of the twenty-first century:Volume 1: archaeology, Cairo, 2003, p. 195. 
67 Jones, R., P. Hammond, D. Johnson, Z. Fiema, "A Second Nabataean Inscription from Tell 

esh-Shuqafiya, Egypt", BASOR, 269, 1988, p. 47. 
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 : ال ورنيش المصرى يتو  مقصورة انوارت ااول بال رنا 1  ل رقر 
 تصوير الباحك

 

 

 : أول ظهور لل ورنيش المصرى، مجوعة جار الجنا زية باقارة 2  ل رقر 

 .281، ص.114،   ل 1970نقالً عن: محمد أنور   رى، 
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 درل معبد روناو بال رنا:  ال ورنيش المصرى يتو  صرح وم3  ل رقر 
 تصوير الباحك

 
 : ال ورنيش المصرى يزين قمة تابوت توت عنآ آمون4  ل رقر 

 Reeves, 1990, p.105 نقالً عن:
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 : تصاصيل ال ورنيش المصرى ي  صوره المب رة5  ل رقر 

 Badawy, 1954, Fig. 58, p. 80 نقالً عن:

 

 نا: بوابة معبد روناو بال ر6  ل رقر 

 تصوير الباحك
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 ي  وادى الجوز بالقدح : مقبرة أباالور7  ل رقر 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Avtomb.JPG نقالً عن:

 
 ي  وادى الجوز بالقدح : مقبرة ز ريا8  ل رقر 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zetomb.JPG نقالً عن:
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 ر مدا ن صال : منظر عار لمقاب 9  ل رقر 

 تصوير الباحك

 
 : مقابر بصف واحد من ال رايات10  ل رقر 

 .345، ص. 121نقالً عن: أنبونان جوان، ريا يل اايينياا:   ل 
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 : مقابر بصصين من ال رايات11  ل رقر 

 .353، ص. 136، 135نقالً عن: أنبونان جوان، ريا يل اايينياا:   ل 

 
 در  بواجهة موحدة : مقبرة ذات12  ل رقر 

 .359، ص. 143نقالً عن: أنبونان جوان، ريا يل اايينياا:    ل 
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 : مقبرة ذات أدرا  م  أعمدة13  ل رقر 

 .362، ص. 148نقالً عن: أنبونان جوان، ريا يل اايينياا:   ل 

 
 : مقبرة قصر الصريد14  ل رقر 

 تصوير الباحك
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 B 6: مقبرة 15  ل رقر 

  McKenzie, 1990, pl. 7, a عن:نقالً 

 
 E 16: مقبرة 16  ل رقر 

 McKenzie, 1990, pl. 10, d نقالً عن:

 
 D: مقبرة 17  ل رقر 

 McKenzie, 1990, pl. 6, d نقالً عن:
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 المراج 

 أو : المراج  العربية والمعربة:

القدداهرة،  إبددراهير الادداي : مدددا ن صددال  مددن ممل ددة اانبدداب إلدد  قبيلددة الصقددراء، -
2000. 

 .1987إحاان عباح: تاريآ دولة اانباب، عمان،  -
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