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ترميم قطعة أثرية معدنية من موقع األخدود 
يف نجران – اململكة العربية السعودية

عبد النارص بن عبدالرمحن الزهراين
دكتور قسم املوارد الرتاثية واإلرشاد السياحي، كلية السياحة واآلثار، جامعة امللك سعود

naserz@ksu.edu.sa

)قدم للنرش يف 1432/8/10هـ، وقبل للنرش يف 1432/9/15هـ(

الكلامت املفتاحية: نجران، ترقيم، معادن، األخدود.
ملخص البحث. كشفت حفرية موقع األخدود يف نجران، عن إحدى القطع األثرية تغطيها طبقة متكلسة، التي 
القطعة،  هذه  طبيعة  عن  للكشف  الرتميم  بأعامل  الباحث  قام  لذلك  حقيقتها.  عىل  اخلارجي  شكلها  من  يستدل  مل 

وكذلك لصيانتها ووقايتها من عوامل التلف املحيطة هبا.
هذه  ومن  القطعة،  هذه   )Documentation( وتوثيق  لتسجيل  احلديثة  التقنيات  ببعض  الباحث  واستعان 
التقنيات: التصوير باألشعة السينية )X-Ray Radiography(، كام تم االستعانة بالطرق املختلفة للتحليل والفحص 
وذلك للوقوف عىل طبيعة هذه القطعة األثرية وتركيبها أو التعرف عىل مكوناهتا سواء أكانت يف صورة مركبات 
أم عنارص وذلك باستخدام التحليل بطريقة حيود األشعة السينية )”X-Ray Diffraction “XRD( لتحديد مركباهتا، 
والفحص باملجهر اإللكرتوين املاسح )”Scanning Electron Microscope “SEM(، والتحليل باالمتصاص الذري 
)Atomic Absorption Analysis( للتعرف عىل عنارصها. وبناًء عىل ما تم التوصل إليه من نتائج التحليل والفحص 

الذي  التلف،  إيقاف  هو  منها  اهلدف  كان  التي  املناسبة،  موادها  واختيار  والصيانة  العالج  خطة  وضع  تم  السابقة 
عنها  اللثام  إلماطة  األثرية  القطعة  هذه  ترميم  اخلطة  هذه  وشملت  ثانية.  مرة  العودة  من  وصيانته  األثر  أصاب 
يف  األثر  حلامية  وقائي  كأسلوب  والعزل  التقوية  تطبيق  تالها  والكيميائية،  امليكانيكية  التنظيف  طرق  مستخدمًا 

املستقبل مما قد يصيبه من تلف.
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)1( مقدمة 
من  الغريب  اجلنويب  اجلزء  يف  نجران  منطقة  تقع 
اململكة العربية السعودية، بني دائريت عرض »17 و32« 
وخطي طول »12 و 44«. وتقدر مساحة املنطقة بنحو 
ثالث  من  شاهقة  جبال  هبا  وحييط  365.000كم2، 
ارتفاعها  جهات )الشامل، واجلنوب، والغرب(، ويقل 
صحراء  رمال  يف  ختتفي  حتى  الرشق  نحو  اجتهنا  كلام 
البحر  سطح  عن  ارتفاعها  متوسط  اخلايل، ويبلغ  الربع 
-249 1417هـ:  )الوليعي،  900-1700م  نحو 

.)253
املنطقة  الوسط  ففي  نجران،  تضاريس  ويتنوع 
نجران( )الرشيف، 1404هـ:  وادي  السهلية )حوض 
ترتكز  حيث  البرشي،  االستيطان  مركز  وهي   ،)393
القديمة  القـرى  السهلية  املنطـقة  هـذه  ضفتي  عىل 
واألحياء السكنية واملزارع والبساتني، حيث تتوفر فيها 
مميز  زراعي  نشاط  قيام  عىل  ساعدت  التي  اجلوفية  املياه 
يعّد  الذي  نجران،  وادي  مياه  من  استفادهتا  إىل  إضافة 
من األودية الرئيسة يف املنطقة. ويمتد وادي نجران من 
والتعرجات  االنحناءات  وتتخلله  الرشق  إىل  الغرب 

)بن جريس، 1425هـ: 24(. 
العام  طوال  باعتداله  نجران  مناخ  ويمتاز 
صيفًا  فيه  األمطار  وتسقط  الشتاء،  فصل  يف  وبرودته 
بمعدالت متوسطة، حيث يبلغ متوسطها السنوي نحو 

.º83ملم(، ودرجات احلرارة ما بني 14-37م(
ونشاطها  االقتصادي  بثرائها  نجران  وتشتهر 
فقد  اإلسرتاتيجي،  وموقعها  واالجتامعي،  السيايس 
العربية  اجلزيرة  شبه  جنوب  يف  مهم  بدور  قامت 
القوافل  طرق  مفرتق  عىل  اإلسرتاتيجي  موقعها  بفضل 

من  وإيابًا  والتوابل ذهابًا  البخور  حتمل  التي  التجارية، 
جنوب شبه اجلزيرة إىل شامهلا.

ويعود تاريخ نجران إىل عهود املكربني السبئيني 
حتت  نجران  السبئيون  ضم  حيث  امليالد،  قبل   660
وتعرف   .)43-19 1427هـ:  )العتيبي،  حكمهم 
)عيل،  رمجة(  )رمجت،  بـ  القديم  التاريخ  يف  نجران 
هذه  رمجت  تكون  وربام   ،)508-507 1980م: 
أحد  يف  ذكرها  جاء  التي  القديمة،  نجران  عاصمة 
بموقع  حاليًا  يعرف  ما  أهنا  وربام  اجلنوبية،  النقوش 
وقد   .)39 1424هـ:  املريح،  )األنصاري؛  األخدود 
يكون املكان الذي حصلت فيه قصة أصحاب األخدود 

املذكورة يف القرآن الكريم.
ويقع موقع األخدود يف اجلهة اجلنوبية من وادي 
نجران، يعد من أهم الظواهر احلضارية يف جنوب شبه 
يف  وأكربها  احلضارة  مواقع  أهم  العربية، ومن  اجلزيرة 
األخدود  موقع  طول  السعودية، ويبلغ  العربية  اململكة 
الظواهر  من  الكثري  يضم  )900×800م(، حيث  نحو 
مربعة  متالصقة  أحجار  من  املشيدة  البارزة  املعامرية 
الشكل، كام يوجد بعض الظواهر املعامرية املبنية بالطني. 
وموقع األخدود معروٌف أنه كان االستيطان الرئيس يف 
املياه،  لوفرة  األكرب  السكاين  التجمع  ومركز  الوادي، 
الزراعة،  عىل  أساس  بشكل  السكان  اعتامد  وبالتايل 
لذا انترشت يف هذا الوادي السدود حلجز مياه السيول 
)زارينس  مميز  ري  نظام  املنطقة  يف  وأقيم  واألمطار، 
وآخرون  )الزهراين  1403هـ؛  1401هـ،  وآخرون، 
وعثر  1427هـ(.  هـ،   1426 هـ،   1423 1421هـ، 
قلعة  موقع  يف  البحث،  موضوع  األثرية  املشغولة  عىل 
العربية  اململكة  جنوب  نجران  يف  األخدود  بموقع 
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رقم  ت( )اللوحة  ث  املربع )93  يف  السعودية، وذلك 
األخدود  موقع  من  أخرى  متاثيل  عىل  عثر  كام   ،)1
البحث  هذا  وهيدف   .)46-41 1421هـ:  )املزروع، 
ومعرفة  األثرية،  املشغولة  هذه  طبيعة  عىل  التعرف  إىل 
عنارص،  أم  مركبات  من  أكان  سواء  الكيميائي  تركيبها 
والوقوف عىل أسباب تلفها وذلك من خالل االستعانة 
باألشعة  كالتصوير  والتحليل  الفحص  طرق  ببعض 
السينية X-ray radiography، والفحص بامليكروسكوب 
 ،Scanning Electron microscope املاسح  اإللكرتوين 
حيود  بطريقة  املوجودة  الكيميائية  املركبات  وحتليل 
العنرصي  والتحليل   X-ray diffraction السينية  األشعة 
باالمتصاص الذري Atomic absorption analysis. والتي 

ساعدت يف وضع خطة العالج والصيانة واختيار مواد 
األثر  عىل  تطبيقها  تم  التي  والعزل  والتقوية  التنظيف 

إليقاف ظاهرة التلف به ووقايته من التل املستقبيل.
 

)2( حالة التمثال وظروف التآكل
يف  وهو  البحث  موضوع  التمثال  هذا  عىل  عثر 
شكل قطعة أثرية جمهولة املالمح، تغطيها طبقة متكلسة، 
يصعب من خالل شكلها اخلارجي التعرف عليها. ومن 
خالل اللون األخرض املنترش عىل هذه القطعة املتكلسة 
عىل  منه  االستدالل  يمكن  كامل  بشكل  يغطيها  والذى 
من  مصنوعًا  يكون  أن  املحتمل  من  معدين  ألثر  أهنا 

النحاس أو من إحدى سبائكه. 

 Al-Ghabban, اللوحة رقم )1(. موقع منطقة نجران يف اململكة العربية السعودية. وموقع األخدود يف وسط اللوحة )خارطة القلعة من
.)et al.,  2010: 368

من  املستخرجة  املعدنية  اآلثار  تغطي  ما  وغالبًا 
اختالط  نتيجة  متكلسة؛  صلبة  طبقات  األثرية  املواقع 
نواتج التآكل مع حبيبات الرتبة املدفون فيها هذا األثر. 

هذه القرشة الصلبة التي تغطي األثر املعدين املستخرج 
عىل  التعرف  الصعب  من  جتعل  األثرية  املواقع  من 
نوعية املعدن أو السبيكة التي صنع منها األثر أو حتديد 



عبد النارص بن عبدالرمحن الزهراين: ترميم قطعة أثرية معدنية... 50

عىل  موجودة  تكون  أن  يمكن  نقوش  أو  تفاصيل  أية 
األثر.

وعندما تدفن املشغوالت املعدنية يف الرتبة فإهنا 
أن  إىل  الزمن  من  فرتة  بعد  متيل  ثم  أواًل،  معها  تتفاعل 
إىل  تصل  حتى  التفاعل  يف  تستمر  أي  معها؛  تتكيف 
عملية  يف  ويؤثر  الوسط.  هذا  وبني  بينها  ثابتة  عالقة 
جمموعة  الرتبة  يف  وتآكلها  املعدنية  املشغوالت  صدأ 
هذه  وطبيعة  الرتبة  بطبيعة  مجيعها  تتعلق  العوامل،  من 
الرتبة، وتركيبها  نسيج  منها  خاصة،  بصفة  املشغوالت 
وأمالح  العضوية،  املواد  من  حتويه  وما  الكيميائي، 

وغريها من العوامل. 
قابل  األخرى  املعادن  باقي  مثل  والنحاس 
ثباتًا  األكثر  الشكل  إىل  للوصول  وذلك  للتآكل؛ 
خامته  إىل  سيعود  املعدن  أن  يعني  وهذا  كهروكيميائيًا. 
مكماًل  منها،  واستخلص  الطبيعة  يف  عليها  كان  التي 
بذلك دورة كهروكيميائية كاملة، فيبدأ باكتساب شحنة 
)غنيم،  موجب  قطب  إىل  يتحول  بعدها  ومن  موجبة 
2008م: 143؛ كرونني  وروبنسون، 1427هـ: 245؛ 

.)Rodgers, 2004: 108

القطب املوجب )+(
Cu0 →  Cu+2 + 2e-

4Cu0 + 2H2O + O2 + 4e- → 4CuO + 4H+

بتحرير  سيقوم  النحاس  فلز  أن  إىل  يشري  وهذا 
أن  قبل  موجبًا،  أيونًا  النحاس  من  جتعل  إلكرتونات 
يف  املوجودة  الشحنة،  السالبة  األيونات  مع  يتحد 
أو  الكربون  أو  األوكسجني  مثل:  املحيط،  الوسط 
التآكل  نواتج  تكون  عنها  ينتج  الكربيت، مما  أو  الكلور 
املختلفة، مثل: األكاسيد، والكربونات والكلوريدات، 

والكربيتات.

أكاسيد  مكونًا  األوكسجني  مع  يتحد  فهو 
 )cuprite Cu2O »النحاس )الكوبريت »أكسيد النحاسوز
 ،)tenorite  CuO النحاسيك«  »أكسيد  و)التينوريت 
الذي ينتج عن توافر غاز األكسجني، )غنيم، 2008م: 
وبزيادة   .)Rodgers, 2004: 109 160-162؛   ،154
مسامية  وتصبح  تتكرس  فإهنا  األكسيد  طبقة  سمك 
لتكوين  أساسيًا  يعّد  الذي  املاء،  بخار  بنفاذ  وتسمح 
حملول إلكرتوليتي يدعم تفاعل الصدأ الكهروكيميائى. 
الرطوبة  بمصطلح  اجلو  يف  املاء  بخار  تركيز  عن  ويعرب 
النسبية )”Relative humidity “RH(، التي تعرف بمعدل 
النسبة املئوية لبخار املاء يف اهلواء مقارنة بالنسبة الالزمة 
ومن  احلرارة.  من  الدرجة  نفس  متامًا عند  اهلواء  لتشبع 
شدة  أكثر  تكون   )Corrosion( التآكل  عملية  أن  املعلوم 
التفاعالت  أغلب  تتم  حيث  الرطبة؛  البيئة  يف  ورسعة 
تعّد  التي  الرطوبة،  وجود  يف  الرشسة  الكيميائية 
ويف   .)131 2008م:  )غنيم،  الستمرارها.  الزمة 
كلوريد  يتكون  الشحنة،  سالب  الكلور  أيون  وجود 
 nantokite( النـانتوكيت  باسم  املعـروف  النحـاسوز 
CuCl(، ثم تتكون الكلوريدات القاعدية، مثل: كلوريد 

 CuCl.Cu[OH]2 )الباراتاكميت  القاعدي  النحاسيك 
paratacamite(، يف صورة مسحوق غري متامسك يمكن 

النحاسيك  كلوريد  وكذلك  السطح،  عن  ينفصل  أن 
القاعدي )األتاكاميت CuCl.Cu[OH]2( )غنيم، 2008م: 
 :1427 وروبنسون،  كرونني  160-162؛   ،154
لتامسك  ونتيجة   .)Rodgers, 2004: 109 319-327؛ 
يؤدي  فإنه  للذوبان  قابليته  وعدم  األخري  املركب  هذا 
توجد  وقد  التفاعل.  إيقاف  إىل  األحيان  من  كثري  يف 
النحاسية  املشغوالت  فوق  معًا  الثالثة  املركبات 
والربونزية يفصلها يف الغالب عن السطح املعدين طبقة 
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 .)Cuprite Cu2O )الكوبريت  النحاسوز  أكسيد  من 
املحيطة  البيئة  من  الكربون  أكسيد  ثاين  وبإدمصاص 
تتكون أيونات النحاسيك يف صورة كربونات نحاسيك 
  CuCO3. Cu[OH]2( أخرض  مالكيت  شكل  يف  قاعدية 
 Azurite( أزرق  آزوريت  شكل  يف  أو   ،)malachite

ألهنام  حمدود؛  ثبات  ذو  وكالمها   .)2CuCO3.Cu[OH]2

صدأ  مركبات  إىل  املتوفرة  األيونات  حسب  يتغريان، 
أخرى )كرونني وروبنسون، 1427 هـ: 322(.

 ،)H2S( اهليدروجني  كربيتيد  وجود  حالة  ويف 
بواسطة  أو  العضوية،  الكربيت  مركبات  من  الناتج 
 ،)Sulfate Reducing Bacteria( البكترييا املختزلة للكربيت
تعرض  وعند   ،)Anaerobic( الالهوائية  الظروف  يف 
والربونزية  النحاسية  املشغوالت  يف  الكوبريت  طبقة 
يف  منخفضة  بنسبة  ولو  حتى  اهليدروجني،  لكربيتيد 
اجلو امللوث، يتغري لوهنا إىل اللون القاتم؛ نتيجة تكون 
كربيتيد النحاسوز األسود املعروف باسم الكالكوسيت 
 Shrier et al., 2000:235;( الثابت نسبيًا )Chalcocite Cu2S(

Lakhtin, 1971: 383؛ غنيم، 2008م: 157(. 

فإهنا  النحاسيك  بمركبات  املغطاة  األسطح  أما 
يسمى  األسود  النحاسيك  كربيتيد  من  بطبقة  تكتيس 
تركيب  يأخذ  الذي   ،)Covellite CuS( الكوفيليت 
األمحاض  غياب  يف   ،)Colloidal Structure( العوالق 
قابليته  عدم  من  الرغم  وعىل  قليلة.  بكميات  ويتواجد 
بسهولة.  املاء  بخار  يمتص  أنه  أاّل  املاء  يف  للذوبان 
وبالتعرض املستمر لبيئة يتوفر فيها األوكسجني يتأكسد 
مكونًا كربيتات النحاس القاعدية املعروفة بالربوكانتيت 
 .)Fontana, 1986: 353( )Brochantite CuSO4.3Cu[OH]2(

وسبائك النحاس التي تشرتك مع النحاس فيها 
النقي؛  النحاس  من  للتآكل  عرضة  أكثر  أخرى  فلزات 

ختتلط  أن  الفيزيائية  الناحية  من  املستحيل  من  ألنه 
العصور  يف  خاصة  كامل،  بشكل  فيها  املذابة  الفلزات 
وهذا  التجانس،  مكتملة  غري  سبيكة  فهي  القديمة؛ 
جيعل سطح السبيكة أكثر عرضة للتآكل. حيث يترصف 
النحاس حسب خواص الفلزات، التي تشرتك معه يف 
أخرى،  فلزات  النحاس  مع  خيلط  فعندما  السبيكة. 
هذه  تتآكل  الزنك  أو  القصدير  أو  الرصاص  مثل: 
إاّل  السبيكة.  سطح  عىل  واقية  أكاسيد  لتكون  الفلزات 
أن وجود أيونات آكلة وشديدة الرضاوة، مثل: الكلور، 
هذه  ُيعرّض  الرطوبة،  وجود  يف  خاصة  الكربيت،  أو 
الفلزات للتآكل الشديد، ثم بعد ذلك يتعرض النحاس 
وتتكون  التآكل  يف  يبدأ  ثم  ومن  األيونات  هلذه  نفسه 
املختلفة  القاعدية  والكربيتات  الكلوريدات  مركبات 

عىل السبيكة.
مثل هذه الظروف هي التي من املؤكد أن يكون 
األثر موضوع البحث قد مر هبا وأدت إىل ما وصل إليه 
من حالة التلف ومظاهرها املختلفة التي أشري إليها من 

قبل والتي تستوجب التدخل بالعالج والصيانة.

)3( العالج والصيانة
هتدف عمليات العالج والصيانة هلذا التمثال إىل 
مظاهره  وعالج  أسبابه،  من  والتخلص  التلف،  إيقاف 
تكفل  التي  االجراءات  واختاذ  التمثال،  عىل  الواضحة 
عدم مهامجته فيام بعد عالجه ووقايته مما قد يعرتضه من 
والصيانة  العالج  عمليات  مرت  ولقد  مستقبيل.  تلف 

باخلطوات التالية:  
)3.1( مرحلة التوثيق والتسجيل

تعّد مرحلة التوثيق والتسجيل من املراحل املهمة 
الفعلية  احلالة  عىل  للتعرف  وذلك  الرتميم؛  عملية  يف 
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خاص،  بشكل  األثرية  والقطع  عام،  بشكل  لآلثار 
ومدى ما أصاهبا من تلف، وطبيعة نواتج الصدأ املتكونة 
عليها، وألواهنا، وهل هي: سميكة، أم رقيقة متامسكة، 
أم مفككة.  ولقد تم توثيق وتسجيل حالة القطعة األثرية 
التسجيل  هذا  شمل  بدقة،  املهمة  املالحظات  وتدوين 
 ،)Photography Recording( الفـوتوغـرايف  التصـوير 
الذي يعّد من أهم وسائل تسجيل اآلثار، حيث يمكن 
وأبعاده،  تفاصيله  بكل  األثر  حالة  تسجيل  خالله  من 

وحالته التي عثر عليها.  
)3.2( الفحص والتحليل

)3.2.1( الفحص الظاهري واملعاينة األولية
فحصًا  املعدنية  األثرية  القطعة  فحص  تم  لقد 
التي  والتغريات  حالتها  لتحديد  املجردة؛  بالعني  مبدئيًا 
من  االهتداء  طبيعتها، أو  عىل  عليها، والوقوف  طرأت 
خالل بعض املظاهر السطحية إىل تركيبها، أو أسلوب 

صناعتها.
املبدئي،  الفحص  خالل  من  أمكن  ولقد 
األثرية  القطعة  هذه  أن  ترجيح  الفوتوغرايف  والتسجيل 
املعدنية عبارة عن متثال صغري من املعدن تعرض لتآكل 

الوصول  تم  التي  املالحظات  حرص  ويمكن  شديد. 
إليها يف النقاط التالية:

1- تأخذ القطعة األثرية شكل متيمة أدمية )متثال 
آدمي( جالس عىل األرجح.

2- تغطي القطعة األثرية طبقة سميكة من نواتج 
واألزرق  األخرض  منها  املتعددة،  األلوان  ذات  الصدأ 

الفاتح، ذات طبيعة صلبة يصعب خدشها.
3- فقدان وتآكل وتلف واضح يف اجلزء السفيل 

من القطعة األثرية.
4- التصاق حىص وفتات صخري، من مكونات 
سميكة  بطبقة  غلفه  مما  الصدأ؛  بنواتج  الدفن،  تربة 

مشوهة لشكل التمثال وخمفية معامله وتفاصيله.
5- يبلغ أقىص طول للتمثال )6.8سم(، وأقىص 

عرض )5.4 سم(.
6- وجود تكلسات ملحية تغطي كل أجزاء التمثال.
7- وجود فجوه ذات لون أزرق فاتح يف منطقة 

الظهر.
القطعة  حالة   )7-2 رقم  )اللوحات  وتوضح 

األثرية )متثال( عند استالمها للرتميم.

  
(ب)

     
(أ)

اللوحة رقم (2 أ ، ب). القطعة األثرية تغطيها طبقة صلبة ذات ألوان متعددة من نواتج الصدأ املختلطة بحبيبات وبقايا الرتبة.
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 (ب)

    
(أ)

اللوحة رقم (3 أ ، ب). تكلسات ملحية خمتلطة بالفتات الصخري املتخلف عن تربة الدفن.

 X-ray 3.2.2) التصوير والفحص باألشعة السينية(
Radiograph

التقنيات  من  السينية  باألشعة  الفحص  يعّد 
األثرية، حيث  للقطعة  تسبب أرضارًا  التي ال  اآلمنة، 
يرتاوح  موجة  عرب  عليها  السينية  األشعة  تسليط  يتم 
طوهلا ما بني 10−7- 10 −11م )Stuart, 2007: 77(، وبام 
أن األشعة السينية تتمتع بموجات أقرص من موجات 
لذا  البنفسجية،  فوق  األشعة  ضوء  أو  املرئي،  الضوء 
سبيكة  مثل:  املعادن،  بعض  اخرتاق  عليها  يسهل 
النحاس، حيث تقوم املادة بامتصاص األشعة السينية، 
فوتونات  تفاعل  وعند  عربها،  بالنفاذ  هلا  تسمح  أو 
املادة  ومتتص  بعضها  ينفذ  املعدن  مع  السينية  األشعة 
مبتعدًا عن  يتشتت قسم منها  البعض اآلخر، يف حني 
مسار زاوية السقوط؛ وينتج عن ذلك ضعف الشعاع 
موضع  األثرية  القطعة  خلف  خيال  ويظهر  الساقط 
وسمكه  املعدن  كثافة  عىل  يعتمد  كله  وهذا  الدراسة، 
تكشف  الناجتة  والصور  املستخدمة.  األشعة  وشدة 
أجزائه،  وجتانس  وسمكه  األثر،  تكوين  تفاصيل 

ونقاط ضعف وقوة بنية املعدن أو السبيكة، وتفاصيل 
.)Stuart, 2007: 77-80( أكثر عن حالته

إضاءة  األكثر  املناطق  فإن  الصور  هذه  ولتفسري 
هي أجزاء غري منفذة لألشعة )radiopaque(، التي تكون 
أكثر نسبيًا يف كتلتها الذرية، أو أهنا سميكة طبيعيًا عن 

املناطق املجاورة. 
كبرية  أمهية  ذا  السينية  باألشعة  التصوير  ويعّد 
مما  والرتميم،  العالج  عمليات  أثناء  به  لالسرتشاد 
كام  ال،  أما  املعدن  قلب  من  يشء  بقي  إذا  ما  يكشف 
ويمكن  مستمرًا،  التآكل  كان  إذا  سيحدث  ما  معرفة 
رشوخ،  من  باألثر  يكون  قد  ما  عىل  أيضًا  االستدالل 
للتعرف  الطريقة  هذه  وتستخدم  وفجوات.  كسور  أو 
طبقات  ووجود  أيضًا  كتابات  أو  زخارف  وجود  عىل 
333؛  هـ:   1427 روبنسون،  )كرونني؛  مرتاكمة 
 )7-4 رقم  )اللوحات  وتوضح   .)Agrawal,1985: 6

للقطعة  السينية  باألشعة  بالتصوير  الفحص  نتيجة 
األثرية املعدنية موضوع البحث.   
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اللوحة رقم (4). التصاق ومتاسك الفتات الصخري واالتساخات 
بسطح األثر.

وتغليف   – يقابلها  وما  الوجه  منطقة  ضعف   .(5) رقم  اللوحة 
األثر بطبقة سميكة من الصدأ.

)XRD( 3.2.3) التحليل بتقنية حيود األشعة السينية(
تعّد حيود األشعة السينية أشعة كهرومغناطيسية 
طبيعة  نفس  وهلا  جدًا،  قصرية  موجيه  أطوال  ذات 
الضوء، ويرتاوح طوهلا املوجي بني 1- 10 أنجسرتوم، 
بني  الكهرومغناطييس،  الطيف  منطقة  يف  تقع  وهي 
الطول  البنفسجية. ويرتاوح  أشعة جاما واألشعة فوق 
 2.5  :  0.5 والتحليل  الفحص  يف  املستخدم  املوجي 
بحيود  حتليلها  املراد  املواد  يف  ويشرتط  أنجسرتوم. 
األشعة السينية أن تكون متبلورة وصلبه، حيث تنعكس 

اللوحة رقم (6). تأكل بعض أجزاء الطبقة اخلارجية وضعف يف 
جسم األثر.

الصدأ  مناطق  هي  الصورة  يف  املضاءة  األجزاء   .(7) رقم  اللوحة 
والتلف، أما األجزاء الداكنة فهي جسم التمثال.

األشعة السينية من عىل املسطحات الذرية العاكسة هلذه 
املوجودة  املركبات  عىل  تدل  انعكاسات  وتعطي  املواد 
  Stuart, 2007: 229-232; Duane and Robert,( العينة  يف 

.)1989: 10; Agrawal, 1985: 5

حيود  بواسطة  التحليل  طريقة  استخدام  تم 
الصدأ  مركبات  نوعية  عىل  للتعرف  السينية  األشعة 
عىل  التعرف  خالل  فمن  األثري،  للتمثال  املغلفة 
مركبات الصدأ يمكن استنتاج نوعية الفلز أو السبيكة 
طريقة  اقرتاح  ثم  ومن  األثر،  صناعة  يف  املستخدمة 
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 Stuart, 2007: 232; Moncrief and( والصيانة  املعاجلة 
 .)Weaver, 1983: 39-42 

صورة  يف  خمتلفة  أماكن  من  عينة  أخذ  تم  وقد 
املخـتلفة  األلـوان  ذات  الصـدأ  نواتج  مـن  خـليط 

املختلطة ببقايا الرتبة، ثم سحقها يف هون من العقيق 
إىل مسحوق دقيق احلبيبات)1(؛ وكانت نتيجة التحليل 
هي املركبات املوضحة يف اللوحة رقم )8(، واجلدول 

رقم )1(.

اللوحة رقم (8). نمط حيود األشعة السينية لعينة الطبقة املتكلسة املتكونة عىل سطح القطعة األثرية موضوع البحث.

اجلدول رقم (1). نتائج التحليل بطريقة حيود األشعة السنية.

رقم الكارت الرتكيب الكيميائي اسم املركب م

5-490 SiO2 Quartz الرمل 1

3-282 CuSO4.3Cu [OH]2 Brochantite الربوكانتيت 2

2-146 Cu2[OH] 3Cl Atacamite األتاكميت 3

6-344 CuCl2 Nantokite النانتوكيت 4

11-682 2CuCO3. Cu[OH]2 Azurite اآلزوريت 5

5-667 Cu2O Cuprite الكوبريت 6

5-661 CuO Tenorite التينوريت 7

10-399 Cu CO3.Cu [OH]2 Malachite مالكيت 8

19-889 CuCl.Cu [OH]2 Paratacamite الباراتاكميت 9

 Diffractometer “Philips,( حيث تم حتليلها بجهاز الديفراكتوميرت من نوعية ،)Powder Method( وذلك لفحصها بطريقة املسحوق )1(

.)kV/30 mA and a scan speed of 2° “2θ”/min 40( :عند ظروف تشغيل تتمثل يف )PW 1840” with Ni-filtered CuKα radiation
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إىل  التوصل  تم  املذكورة  النتائج  خالل  ومن 
النقاط التالية:

عليها  التعرف  تم  التي  الصدأ  مركبات  1- كل 
يكون  أن  يرجح  مما  النحاس،  لفلز  هي  التحليل  من 

التمثال من النحاس، أو إحدى سبائكه.
هو  حتديده  تم  الذي   )Cu2O( الكوبريت   -2
النحاس  صدأ  نواتج  مكونات  من  األويل  املكون 
وسبائكه، وينتج من تفاعل أو اتصال سطح النحاس مع 
إىل تكون  يؤدي  تركيز األخري  زيادة  بينام  األوكسجني، 
تينوريت،  إىل  الكوبريت  حتول  أو   ،)CuO( التينوريت 
ووجود  الصدأ.   مركبات  ضمن  حتديده  تم  ما  وهو 
كال املركبني يدل عىل وجود األوكسجني بوفرة يف بيئة 

الدفن، وهو أرسع الغازات تفاعاًل مع اآلثار املعدنية.
القاعدية  الكلوريدات  مركبات  وجود   -3
 )CuCl.Cu[OH]2 ؛ والباراتاكميتCu2[OH]3Cl األتاكميت(
ومعهام النانتوكيت )CuCl(، يدل عىل وجود أيون الكلور 
الكلوريدات،  أمالح  أحد  يف  متمثاًل  الدفن  بيئة  يف 
أمالح  أرشه  من  يعّد  الذي  الصوديوم  كلوريد  مثل: 
 Gettens,( وسبائكه  النحاس  مع  للتفاعل  الكلوريدات 
أو  )النانتوكيت  األخري  املركب  ووجود   .)1963: 90

وهو  التآكل،  استمرار  عىل  دليل  النحاسوز(  كلوريد 
استمرار تفاعل املعدن مع أيون الكلور النشط.

النحاسيك  )كربيتات  الربوكانتيت  وجود   -4
للعينة  أسايس  كمكون   ،)CuSO4.3Cu[OH]2 القاعدية 
أيون  عىل  الدفن  بيئة  احتواء  يؤكد  حتليلها،  تم  التي 
وسبائكه  النحاس  هياجم  الذي  املتلف،  الكربيت 
يف  الدفن  تربة  يف  الكربيت  أيون  ويوجد  برضاوة. 
الغالب من وجود مركبات للكربيت، أو الكربيتات يتم 

حتليلها واختزاهلا إىل مركبات كربيتيتد بواسطة البكترييا 
املختزلة للكربيت )sulphate reducing bacteria(، هتاجم 
املعدن، ويف وجود الرطوبة تتكون الكربيتات القاعدية 

.)Gettens, 1963: 90( ،املشار إليها
مالكيت  اخلرضاء  النحاسيك  كربونات   -5
2CuCO3.( اآلزوريت  والزرقاء   ،)Cu CO3.Cu[OH]2(

Cu[OH]2( تدل عىل وجود وانتشار غاز ثاين أكسيد الكربون.

هي  حتديدها  تم  التي  املركبات  معظم   -6
مثـل:  كـربونات،  أكانت  سـواء  قـاعدية  مـركبات 
املالكيت واآلزوريت، أو كلوريدات، مثل: األتاكميت 
والبارتاكميت، أم كربيتات، مثل: الربوكانتيت يدل عىل 
أن تربة الدفن كانت تتميز برطوبة عالية أدت إىل تكون 
مثل هذه املركبات القاعدية عىل أسطح القطعة األثرية.

7- وجود الكوارتز )SiO2( خمتلطًا بنواتج الصدأ 
القطعة  العثور عىل  تم  الدفن، حيت  تربة  أن  دليل عىل 
املكون  الكوارتز  يمثل  حيث  رملية،  تربة  هي  األثرية، 
تربة  هي  الرملية  الرتبة  أن  واملعروف  للرمل،  األساس 
جيعل  مما  فيها،  واملاء  اهلواء  بحركة  تسمح  مسامية، 
ملصادر  باستمرار  تتعرض  فيها  املعدنية  املشغوالت 
التلف وأسبابه من غازات وأيونات، متوفرة يف الرتبة، 

مثل: الكلوريد مثاًل، أو الكربيت.
ومن هنا يمكن القول إن سبب تلف هذه القطعة 
األثرية املعدنية ووصوهلا إىل هذه احلالة من التآكل والصدأ 
بصفة  وتعرضها  مسامية،  رملية  تربة  يف  وجودها  هو 
من  والغازات  للرطوبة  طويلة  زمنية  ولفرتة  مستمرة، 
أيونات متلفة،  أوكسجني وثاين أكسيد كربون، وكذلك 
الوصول  يف  ساهم  هذا  كل  والكلوريد  الكربيت  مثل: 

بالقطعة األثرية املعدنية إىل هذه احلالة من التآكل والتلف.
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 Atomic الذري  باالمتصاص  التحليل   (3.2.4(
Absorption Analysis

التحـليل  الدقـيقة  التحـليل  طـرق  مـن 
باالمتصاص الذري )AAS(، التي تعطي حتديدًا كميًا 
 Stuart, 2007:( للعنارص املوجودة يف السبائك املعدنية
صغريتني  عينتني  أخذ  Agrawal, 1985: 7 ;213(. تم 

حتليلها  وتم  التمثال،  يف  الضعيفة  األجزاء  من  جدًا 
العنارص  ملعرفة  الذري؛  االمتصاص  جهاز  بواسطة 
مركبات  عىل  التعرف  بعد  التمثال،  لسبيكة  املكونة 
الصدأ بواسطة حيود األشعة السينية. وكانت نتيجة 
يف  موضحة  الذري  االمتصاص  بواسطة  التحليل 

اجلدول رقم )2(.

اجلدول رقم (2). نتائج التحليل بطريقة االمتصاص الذري.
Total

%
Sulfur
  % S

phosphor  
% P

Zinc
% Zn

Iron
% Fe

Tin
 % Sn

Copper
Cu  %

م

99.80 00.83 01.17 01.02 00.48 06.30 90.00 1
99.10 00.70 01.20 01.10 00.50 06.80 89.60 2

اجلدول  يف  املوضحة  املكونات  هذه  خالل  من 
السابق يمكن التوصل للنتائج التالية: 

 Bronze( 1- التمثال مصنوع من سبيكة الربونز
Alloy( )وهي خليط معدين من فلزي النحاس والقصدير 

مع نسب طفيفة من فلزات أخرى(. ويرجع عدم حتديد 
األشعة  بحيود  التحليل  يف  القصدير  مركبات  من  أي 
ثابتة،  غري  مركبات  القصدير  مركبات  أن  إىل  السينية 
وخاصة املركب األكثر انتشارًا عىل أسطح القطع األثرية 
املركبات  من  وهو   .)SnO2( الكاسيرتيت  وهو  املعدنية 
التي تنزج من عىل أسطح اآلثار الربونزية، وخاصة يف 
الرتبة املميزة بسهولة حركة املاء واهلواء فيها، وهو ما تم 

التأكد منه من التحليل بحيود األشعة السينية.
2- الفلز الرئيس هو النحاس )Copper( وترتاوح 

نسبته من ٪89.60 - ٪90.00.
وترتاوح   )Tin( القصدير  هو  اخللط  3- معدن 
نسبته بني 6.30 – 6.80 ٪ ، وهي نسبة أكرب من أن 

فلز  إىل  بقصد  مضاف  هو  بل  شائبة،  صورة  يف  تكون 
النحاس للحصول عىل سبيكة برونز ثنائية الفلزات.

موجودة  أخرى  فلزات  من  ضئيلة  4- نسب 
النحاس  مع  معدنية  شوائب  صورة  يف  الغالب  يف 
 ،)Iron( واحلديد   ،)Sulfur( الكربيت  وهي:  والقصدير 

.)Zinc( والزنك ،)Phosphor( والفسفور
5- هذه النتائج تتفق مع ما تم احلصول عليه من 
حيث  السينية،  األشعة  بحيود  بالتحليل  متعلقة  نتائج 
تم  والذى  للسبيكة  األسايس  املكون  وهو  النحاس  إن 
حتديده من خالل التحليل باالمتصاص الذري وتشكل 
تغيب  بينام  الصدأ  نواتج  يف  الغالبة  املركبات  مركباته 

مركبات القصدير ألهنا من املركبات القابلة لإلزاحة.
)3.2.5) الفحص والتحليل بواسطة املجهر اإللكرتوين 

)SEM( املاسح
من  اإللكرتوين  املجهر  باستخدام  الفحص  يعّد 
ترميم  جمال  يف  املستخدمة  احلديثة  العلمية  الطرق  أهم 
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وصيانة اآلثار، وذلك ملا يتمتع به من قدرة عىل إعطاء 
درجات تكبري عالية تصل إىل 200.000 مرة؛ لتعطي 
لدراسة  فرصة  والصيانة،  الرتميم  جمال  يف  املتخصص 
 Stuart, 2007:( ومسح سطح العينة األثرية بشكل دقيق
96(. أما يف حالة إقران وحدة التحليل باألشعة السينية 

مع املجهر اإللكرتوين فإنه يتعاظم دوره، حيث يستخدم 

من  ويمكن  نفسه.  الوقت  يف  وحملل  للسطح  كامسح 
للعينة  املكونة  الكيميائية  العنارص  عىل  التعرف  خالله 
نتيجة   )12-9 )رقم  اللوحات  وتوضح  األثرية. 
موضوع  التمثال  لسطح  اإللكرتوين  باملجهر  الفحص 

البحث.

اللوحة رقم (9). صورة باملجهر اإللكرتوين املاسح  لسطح التمثال 
اخلارجي عند قوة تكبري 500×.

اللوحة رقم (10). صورة جمهرية تفصيلية توضح تفاوت  حجم 
التمثال  سطح  عىل  املتكلسة  الطبقة  حبيبات 
أو  فراغات،  عىل  واحتوائها  جتانسها  وعدم 

مسامات، عند قوة تكبري 1000×.

الدقيقة  للمكونات  أكرب  تفصيلية  صورة   .(11) رقم  اللوحة 
املسامية  طبيعتها  توضح  اخلارجية  للطبقة 

وعدم جتانسها.

تباينًا   يوضح  السابقة  الصورة  من  تفصيل   .(12) رقم  اللوحة 
نواتج  واختالط  احلبيبات  حجم  يف  وتنوعًا 
ذات  الرتبة  ببقايا  الصغري  احلجم  ذات  الصدأ 

احلبيبات الكبرية.
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والتي يتضح منها مدى كثافة الطبقات املتكلسة 
كثافة  من  ذلك  مالحظة  ويمكن  التمثال  سطح  عىل 
احلبيبات، كام يعكس تنوع يف حجم احلبيبات وتنوعها 
ما بني الكرب والصغر  واختالط نواتج الصدأ بعوالق 
وحبيبات الرتبة، هذا باإلضافة إىل أن هذه الطبقة مع 
أهنا حتتوي عىل فجوات وفراغات يمكن  إال  تكلسها 
الفراغات  هذه  ولعل  الصور،  خالل  من  مالحظتها 
هذه  وتشكل  احلبيبات،  حجم  يف  للتنوع  ترجع 
وعدم  هشاشة  إىل  تؤدي  ضعف  مناطق  الفراغات 
إطار  يف  وإزالتها  منها  التخلص  يف  يساعد  متاسك 
عالج التمثال سواء بالتنظيف امليكانيكي أو التنظيف 

الكيميائي. 
Treatment and Procedures 3.3) إجراءات العالج(

من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج الفحص 
بالتصوير باألشعة السينية، واملجهر اإللكرتوين املاسح، 
السينية،  األشعة  بحيود  التحليل  نتائج  من  وكذلك 
صدأ  طبقة  سمك  للباحث  تبني  الذري  واالمتصاص 
باستثناء  ومتاسكها،  )التمثال(  املعدنية  األثرية  القطعة 
وغري  متامسكة  غري  تبدو  التي  منها،  اخلارجية  األجزاء 
املركبات  من  مجيعها  الصدأ  مركبات  وأن  متجانسة، 
القاعدية التي تتميز بالثبات، كام تتميز هذه املركبات بتعدد 
واختالف ألواهنا، كام أن وجود بقايا الرتبة الرملية؛ رمال 
التمثال، أكسب  بنواتج ومركبات صدأ  وحىص خمتلطة 
وااللتصاق  التامسك  التمثال،  تغلف  التي  الطبقة،  هذه 
إجراءات  شملت  فقد  وعليه  املعدين.  بسطحه  الشديد 

العالج والرتميم اخلطوات التالية:
)3.3.1) عمليات التنظيف

تعّد عمليات التنظيف من أهم املراحل املتبعة يف 
حيويًا  أمرًا  ُتعترب  حيث  املعدنية،  اآلثار  وصيانة  عالج 

التلف  عوامل  تسببها  التي  األرضار  من  للتخلص 
املظهر  إعادة  العملية تكمن يف  املختلفة. وأهداف هذه 
من  ومحايته  اإلمكان،  بقدر  املعدين،  للتمثال  األصيل 
تراكامت  تغطيه  ما  واستكشاف  مستقبيل،  تلف  أي 
نواتج الصدأ أسفل منه من تفاصيل العالمات األثرية 
مفهوم  تبسيط  ويمكن   .)Jedrejewska, 1977: 102(

بني  االرتباط  لكرس  طريقة  أهنا  عىل  التنظيف  عملية 
عنه  لتنفصل  األثر؛  سطح  وبني  والصدأ،  االتساخات 
عوامل  عدة  عىل  التنظيف  عمليات  وتتوقف  وتزال. 

:)Moncrief and Weaver, 1983: 27( منها
املعدين  األثر  سطح  بني  االلتصاق  مدى   -1
يف  توضيحه  تم  ما  وهو  فوقه،  املتكونة  الصدأ  ونواتج 

حالة هذا التمثال.
صورة  يف  هي  وهل  الصدأ  نواتج  2- طبيعة 

مفككة هشة أم متامسكة وشديد االلتصاق.
وبـناًء عىل ذلك تنوعـت طـرق التنظيف، التي 
تكون  وما  التمثال  هذا  وحالة  لطبيعة  طبقًا  استخدمت 
طبقات  من  عليه  تراكم  وما  الصدأ  نواتج  من  عليه 
بني  ما  ومتاسكها،  الطبقات  هذه  وسمك  متكلسة، 

التنظيف امليكانيكي واليدوي والتنظيف الكيميائي.
Mechanical Cleaning 3.3.1.1( التنظيف اليدوي(

كرس  إىل  )امليكانيكي(  اليدوي  التنظيف  هيدف 
نواتج  وتراكامت  املعدين  التمثال  سطح  بني  االرتباط 
النواتج، بخالف  الصدأ والعوالق املختلفة وإزالة هذه 
التنظيف الكيميائي الذي يركز عىل إذابة نواتج الصدأ 
بعض  اليدوي  وللتنظيف   .)129 2008م:  )غنيم، 
املزايا إذا ما استخدم بدقة، حيث إنه يمكن التحكم يف 
عملية التنظيف، بعكس التنظيف باملحاليل الكيميائية، 
تتم  ال  وفيه  التمثال،  سطح  عىل  تؤثر  أن  يمكن  التي 
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إضافة أي مادة سائلة قد تسبب التلف، مثل: األمحاض، 
إىل  اإلتساخات  حتمل  التي  واملذيبات  والقلويات، 
املواد  انتفاخ  يسبب  الذي  املاء  أو  األثر،  مسام  داخل 
املاصة للرطوبة وزيادة عملية الصدأ. ولقد استخدمت 
الفرش إلزالة األتربة والعوالق وحبيبات الرتبة املفككة 
القابلة  اهلشة  الصدأ  ونواتج  التمثال  تغطي سطح  التي 
يف  للمساعدة  واملشارط  الفرر  استخدمت  ثم  لإلزالة. 
بينها  االلتصاق  وفك  املتكلسة  الصدأ  طبقات  ختلخل 

وبني سطح التمثال.  
 Chemical Cleaning 3.3.1.2( التنظيف الكيميائي(

عنه  يعجز  فيام  الكيميائي  التنظيف  يستخدم 
هلا  كيميائية  حماليل  باستخدام  ويتم  اليدوي،  التنظيف 
الصدأ،  لنواتج  الصلبة  الطبقة  وإزالة  إذابة  عىل  القدرة 
وما قد خيتلط هبا من عوالق الرتبة والتكلسات اجلريية، 
هذا  سطح  عىل  غريبة  مواد  من  معها  يوجد  قد  وما 
من  عليه  وما  األصيل  السطح  عن  فتكشف  التمثال 
 .)Weisser,1992: 118( نظيفًا  وترتكه  وزخارف  نقوش 
غري أن استخدام هذه املواد ينبغي أن يكون بدراية تامة 
بطبيعتها وتركيبها الكيميائي، وبطبيعة األثر نفسه حيث 
فقد  باألثر،  تتسبب يف حدوث بعض األرضار  قد  إهنا 
أو غريها  الربونز،  املصنوعة من سبيكة  اآلثار  أن  ثبت 
الصدأ  بعملية  للتأثر  قابلية  هلا  النحاس،  سبائك  من 
وغري  سميكة  الناجتة  الصدأ  طبقة  تكون  ما  وغالبًا 
يف  هو  كام  لألثر،  اخلارجي  الشكل  عىل  وتؤثر  منتظمة 

التمثال، موضوع هذا البحث.
وسبائكة  النحاس  صدأ  عن  احلديث  وبصدد 
الدور  هو  ليس  الرطوبة  دور  أن  ُيوضح  أن  املفيد  فمن 
األساس يف عملية الصدأ، فالدور األساس هنا هو وجود 
مركبات الكلوريد، مثل: )األتاكميت، والباراتاكميت( 

الكثري من املحاليل  )Atacamite, Paratacamite(، وهناك 

ُتستخدم  أن  يمكن  التي  والقلوية  احلمضية  الكيميائية 
يف تنظيف اآلثار املعدنية، ويتوقف اختيارها عىل طبيعة 
معًا.  وحالتهام  الصدأ  نواتج  طبيعة  وعىل  املعدين،  األثر 
التمثال  من   كل  طبيعة  وبدراسة  سبق  ما  عىل  وبناًء 
فقد  منهام،  كل  وحالة  عليه  املتكونة  الصدأ  ونواتج 
شملت عمليات التنظيف الكيميائي له اخلطوات التالية:
كافية  لفرتة  اجلاري  املقطر  باملاء  1- الغسيل 

إلزالة عوالق الرتبة واألمالح القابلة للذوبان يف املاء.
2- الغمر يف حملول من ملح روشيل )250جم 
ترترات الصوديوم والبوتاسيوم + 150جم هيدروكسيد 
صوديوم + لرت ماء(، إضافة إىل فوق أكسيد اهليدروجني 
)Hydrogen Peroxide( )100سم3 فوق أكسيد اهليدروجني 

 Plenderleith and Werner, 1971:( )لكل لرت من ملح روشل
245(. وتقوم هذه الطريقة عىل حتويل مركبات النحاسوز 

إىل  اهليدروجني  أكسيد  فوق  حملول  بواسطة  باألكسدة 
مركبات النحاسيك، التي تذوب يف حملول ملح روشل 
القاعدي. ولقد تم وضع التمثال يف حوض زجاجي به 
ما  إذا  حتى  التفاعل،  يتم  حتى  وُترك  التنظيف  حملول 
أصبح لون املحلول أزرق غامق تم رفع التمثال وغسله 
الطبقات  لتفكيك  بالفرش؛  االستعانة  مع  املقطر  باملاء 
املتكلسة واملساعدة يف إذابتها وإزالتها، ثم أعيد وضعه 
يف حملول جديد وتكررت العملية حتى تم التخلص من 

طبقة الصدأ. 
املقطر  املاء  من  متتالية  محامات  يف  3- الغسيل 
عن  متخلفة  كيميائية  ايونات  أية  من  للتخلص  الدافئ 
من  متتالية  جتفيف  محامات  ثم  الكيميائي،  التنظيف 
محامات  عن  املتخلفة  املاء  ذرات  من  للتخلص  اإليثر، 

الشطف السابقة.  
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املعاجلة  بواسطة  النحاسوز  كلوريد  إزالة   -4
 Sodium(  ٪5 الصوديوم  سيسكيكربونات  بمحلول 
 )Sesquicarbonate Na2 CO3: NaHCO3 .2H2O 5%

مثيل  الكربوكيس  ومادة  روشل  ملح  إليه  املضاف 
سليلوز )100سم3 سيسكيكربونات الصوديوم ٪5: 
200سم3 ملح روشل: كمية مناسبة من الكربوكيس 
اهلالمي  الشكل  إىل  املحلول  لتحول  سليلوز  مثيل 

بحيث  هالمي  قوام  يف  ليصبح  75جرامًا(  حوايل 
ملدة  السابق  املحلول  يف  التمثال  من  جزءًا  يغطي 
ثالث ساعات ثم ينزع ومعه مركبات الصدأ املذابة. 
)القييس،  األمر  لزم  كـلام  العملية  هـذه  وتـكررت 
أ،   ،13( أرقام  األشكال  وتوضح   .)47  :1981
التنظيف  عمليات  نتيجة  ج(  ب،  أ،   ،14 ج-  ب، 

الكيميائي للتمثال موضوع البحث.

                                        (أ)                                                         (ب)                                                       (ج)
اللوحة رقم (13 أ، ب، ج). عالج لطبقات الصدأ واالتساخات بسطح األثر باستخدام خليط من سيسكيكربونات الصوديوم ٪5 

وملح روشل و كربوكيس مثيل سليلوز.

                                       (أ)                                                  (ب)                                                       (ج)
اللوحة رقم (14 أ، ب، ج). بداية ظهور اللون األمحر املائل للبني دليل االقرتاب من طبقة أكسيد النحاس.
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 Consolidating والعزل  التقوية  عمليات   (3.3.2(
 and Coating

من  كان  للتمثال،  التجفيف  عملية  إجراء  بعد 
الصدأ  حدوث  يمنع  مناسب  واق  طالء  تطبيق  الالزم 
مرة أخرى، أو يعطي بعض الوقاية من الظروف البيئية 
الصدأ  منع  يمكن  كام  اللمس.  أو  احلمل  أثناء  املحيطة 
املاء )كرونني وروبنسون،  يسببه  الذي  الكهروكيميائي 

1427هـ: 175(. 
املحيط  اجلو  من  األوكسجني  استبعاد  أن  كام 
امتصاص  تفاعالت  ويكبح  األكسدة  يمنع  بالتمثال 

األوكسجني عىل وجه اخلصوص.
قد  يكون  أن  الواقي  الغطاء  تطبيق  قبل  وينبغي 
من  محامات  يف  السابقة  التجفيف  بمرحلة  التمثال  مّر 
األسيتون، أو األثري، أو الكحول، أو يف فرن عند درجة 
حرارة 105م°، ثم يتم تغطيته بغطاء واق مناسب ملنع 
أو  حاجز،  من  يكونه  بام  وذلك  التآكل،  عملية  نشوء 
حيمي  املحيطة  والبيئة  األثر  مادة  بني  نسبيًا  رقيق  غطاء 
البيئة. وهناك  املتلفة يف  املؤثرات  التفاعل مع  األثر من 
املعادن  حتمي  املامثلة  واألغطية  الطالءات  من  الكثري 

أكثر من أي طريقة أخرى إلحجام الصدأ أو التلف.
سبيل  يف  التالية  اخلطوات  الباحث  اتبع  ولقد 

تقوية التمثال وعزله:
التأكد من نظافة السطح اخلارجي للتمثال.	•
جتفيف التمثال جتفيفًا تامًا من الرطوبة.	•
الضعيفة 	• واملناطق  اخلارجي  السطح  تقوية 

بمحلول 5٪ من البارالويد ب 44 املذاب يف التولوين، 
.)5% Paraloid B44 solution in toluene(

الوسط 	• يف  املتلفة  األيونات  عن  التمثال  ولعزل 
املحيط واحلفاظ عليه من أي تلف مستقبيل، تم تغطيته بغطاء 

من الورنيش املكون من حملول من شمع امليكروكريستلني 
املذاب يف الكحول بنسبة 20٪ من نوع كوزمالويد هـ80 
من  وهو   .)Microcrystalline wax Cosmolloid 80H(

التي تعطي غطاًء واقيًا جيدًا ذا  أنواع الشموع اجليدة 
 Horie,( ٪10-9 درجة انكامش منخفضة ترتاوح بني

.)1987: 85

تم 	• الواقي  الطالء  هذا  من  طبقة  وضع  وبعد 
توغل  من  للتأكد  65م°  درجة  عند  التمثال  تسخني 
والتخلص  والغائرة  الضعيفة  املناطق  كافة  إىل  الشمع 
من الزائد منه عن طريق مسح التمثال بقامش "الشاش" 
ليمتص الزائد من الشمع السائل. وبعد عملية اجلفاف 
ليصبح  الناعم،  الصوف  من  بقطع  التمثال  صقل  تم 
 )Ghoneim, 2007: 62-71( للعرض  جاهزًا  التمثال 

)اللوحة رقم 15(. 

حتى  البداية  من  الرتميم  مستويات  توضح   .(15) رقم  اللوحة 
آخر مرحلة من مراحل الرتميم.

)4) النتائج
من  املستخرجة  املعدنية  اآلثار  تكون  ما  عادة 
والتلف؛  التآكل  من  شديدة  حالة  يف  األثرية  املواقع 
ونتيجة  الرتبة،  يف  مدفونة  بقائها  مدة  طول  نتيجة 
املتلفة يف الرتبة من أمالح،  تعرضها الطويل لأليونات 
التلف.  ومياه، وغازات وغريها من عوامل ومسببات 
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الصدأ  نواتج  من  بطبقات  تغطيها  إىل  تؤدي  ومجيعها 
هذه  من  جتعل  والتي  وعوالقها،  الرتبة  ببقايا  املختلطة 
السهل  من  ليس  ومتكلسة  متامسكة  طبقات  املركبات 
إزالتها. ومجيع ما سبق قد أدى بالتمثال موضوع البحث 
تطلب  الذي  األمر  وهو  حالة،  من  إليه  وصل  ما  إىل 
شكله  يشوه  مما  وختليصه  وصيانته  وعالجه  تنظيفه 
والتارخيية  األثرية  قيمته  تظهر  ولكي  تفاصيله  ويغطي 
التمثال  هذا  معاجلة  الباحث يف  حرص  ولقد  والتقنية. 
مراحل  خمتلف  يف  السليمة  العلمية  الطرق  اتباع  عىل 
املعاجلة، بداية من مرحلة التسجيل والتوثيق، ومرحلة 
الفحص والتحليل، التي من خالهلا أمكن الوقوف عىل 
الربونز،  سبيكة  من  وأنه  الدقيق  تركيبه  ونوعية  طبيعة 
ومدى ما أصابه من تلف وطبيعة هذا التلف، والعوامل 
عليه  املتكونة  الصدأ  مركبات  وحتديد  إليه،  أدت  التي 
أنسب  اختيار  يف  ساعد  ما  وهو  وطبيعتها،  وتكوينها 
املواد والطرق يف عالجه وصيانته، حيث تم تشخيص 
حالة األثر بشكل دقيق وتم وضع خطة العالج املناسبة 
وتقويته  تنظيفه  تكفل  التي  اإلجراءات  شملت  التي 
وعزله عن الوسط املتلف ووقايته من التلف املستقبيل، 
ثم  امليكانيكي  التنظيف  اإلجراءات  هذه  وشملت 
أصبح  النهاية  ويف  وعزله.  تقويته  وأخريًا   الكيميائي 
املتحفي،  التخزين  أو  للعرض  متامًا  جاهزًا  التمثال 
واالستفادة العلمية والتارخيية منه، هو اهلدف األساس 

من هذا البحث.

شكر وتقدير
العامة  للهيئة  اجلزيل  بالشكر  الباحث  يتقدم 
بن  عوض  الدكتور  سعادة  يف  ممثلة  واآلثار  للسياحة 
عيل السبايل الزهراين الذي أتاح للباحث فرصة معاجلة 

ملركز  اجلزيل  بالشكر  الباحث  يتقدم  كام  التمثال.  هذا 
البحوث يف كلية العلوم - جامعة امللك سعود الذي قام 

بفحص وحتليل عينات التمثال.
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Abstract. The excavation of Al-Ukhdud in Najran revealed an archaeological artifact covered with a hard concretion 
layer that made difficult to be identified from its outer shape. The researcher used many modern techniques for its 
documentation, such as X-ray Radiography, and different methods of analysis and examination to know its nature, 
identify its composition as compounds or elements. These was done by using X-Ray Diffraction “XRD” analysis 
method to identify its compounds, Scanning Electron Microscope “SEM” for examination, and Atomic Absorption 
Analysis “AAS” to identify its elements. These examination and analysis methods helped to put the restoration and 
conservation plan and choose the selected materials and methods. The aim of this plan is to stop the corrosion that 
attacked the object, conservation and protecting it against any further attack. This plan included using mechanical and 
chemical cleaning, followed by consolidation and insulation it as a preventive way against further deterioration.
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األنباط يف النقوش العربية الشاملية القديمة )الصفوية(
“دراسة حتليلية لنقش صفوي جديد”

خالد سليامن اجلبور*   عيل يونس املناصري**
* حمارض، معهد اآلثار ، اجلامعة األردنية، عامن

** باحث، معهد الدراسات السامية والعربية، جامعة برلني احلرة، برلني

)ُقدم للنرش يف 7/11  /1432هـ؛ وقبل للنرش يف 1432/9/16هـ(

الكلامت املفتاحية: األنباط- نقوش- النقوش العربية الشاملية القديمة - نقوش صفوية.
ملخص البحث. هيدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء عىل األنباط يف النقوش العربية الشاملية القديمة )الصفوية( 
من خالل دراسة نقش صفوي ينرش ألول مرة، إذ تم استعراض النقوش التي حتمل  إشارة إىل األنباط وخاصة 
احلروف ن ب ط، كام تم دراسة النقوش التي حتمل ما يعتقد أهنا أسامء مللوك األنباط او أسامء شخصيات نبطية 
مشهورة، وخلص البحث إىل أن األنباط يأتون يف املرتبة الثانية من حيث الذكر يف النقوش الصفوية بعد الرومان، 
وأن القبائل الصفوية مل تكن عىل رصاع مع األنباط وال توجد إي إشارة تشري إىل خضوع هذه القبائل لسيطرة 

الدولة النبطية.

ُعثر عىل هذا النقش يف قاع فهدة، الذي يقع إىل اجلنوب 
ويرتفع  12كم،  بحوايل  الصفاوي  قرية  من  الرشقي 
رقم 1: خريطة  )لوحة  البحر  حوايل 686م عن سطح 
املوقع(، أثناء املسح الذي قام به األستاذ الدكتور صربي 
العبادي مع طلبة قسم النقوش يف جامعة الريموك عام 
 500 يقارب  ما  مجع  املسح  هذا  خالل  وتم  1995م، 
قام  نقش صفوي وعريب )إسالمي(. ويف عام 2000م 
املنطقة  من  نقشًا   70 بدراسة  طالفحة  زياد  الدكتور 

الدراسات  معهد  يف  املقدمة  الدكتوراه  أطروحة  ضمن 
العربية بالقاهرة )طالفحة، 2000م: 42-80(، ثم نرش 
عدٍد من النقوش الصفوية من القاع يف مقالتني خمتلفتني 
)طالفحة، 2006م: 55-68؛ 2009م: 796-777(، 
إبراهيم عبابنه عام 2005م 96  الدكتور حممد  كام نرش 
Ababneh 2005: 135-( نفسها  املنطقة  من  صفويًا  نقشًا 
 129 2008م  عام  املناصري  عيل  الدكتور  ونرش   ،)165

 .)Al-Manaser 2008: 100-161( نقـشًا من القـاع
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النقش رقم 1
دائري  بازلتي  حجر  عىل  النقش  هذا  ُكتب 
نقش  يعلوه  اليشء  بعض  عريض  بخط  تقريبًا  الشكل 
النقش رقم 1)لوحة  ُكتب بخط أعرض من خط  آخر 

رقم 2 ولوحة رقم 2أ(.
ل      س ك ن      ب ن      ظ هـ ر     و    

 هـ ر ض ي     ض ر ع ت     هـ ن ب ط   
نقحرة  النقش إىل العربية

]كتب هذا النقش من قبل أو بواسطة[ سكن بن ظاهر 
ويارضو أغث ]ساعد[ األنباط.

التحليل
ل: يبدأ هذا النقش كأغلب النقوش الصفوية 
التي تبدأ بحرف الالم ثم يتبعها اسم علم، واختلف 
النقش  أن  أي  ِمن،  بمعنى:  فُفرست  تفسريها،  يف 
ُكتب من قبل االسم األول فيه، وُفرست بمعنى: إىل، 
أي أن النـقـش ُكـتـب إىل صـاحـب االســم األول 
بمعنى  آخرون  فرسها  فيام   ،)Al-Manaser 2008: 79(

آخرون  يرى  بينام  )الذييب، 2003م: 29(،  بواسطة 
أهنا تعني لـ )عبداهلل، 1970م: 8؛ العبادي، 2006م: 
املقدسة،  الالم  بـ:  الباحثني  بعض  أسامها  فيام   .)37
وأن كاتب النقش قد اختزل فيها اسم اإلله )املناصري، 
2011م: 91(. وقد كشفت لنا النقوش الصفوية عن 
جمهولة  منها  البعض  إن  إذ  هلا،  أخرى  بدايات  وجود 
البداية، وهي النقوش التي تعرضت بداياهتا للتخريب 
أو للتآكل بسبب جمهول، والبعض منها يبدأ باسم آهلة 
وخاصًة اإلله رضو ويثع، إذ ُعثر عىل عدد حمدود منها 
يف األردن وسوريا، ويطلب فيها صاحب النقش من 
اإلله رضو ويثع املساعدة )علولو، 1996م: النقوش 

اجلر  بحرف  النقوش  أحد  بدأ  بينام   )1(.)339  ،326
)م ن(، والذي عثر عليه يف تل ضبعا يف جنوب سوريا 
)املناصري، 2011م: 90(، وظاهرة بدء النقوش بحرف 
اجلر )م ن( معروفة يف النقوش الثمودية )الثمودي ب، 
يكون  أن  ويمكن   ،)6 1999م:  )الذييب،  النجدي( 
صاحب النقش قد انتقل من اجلنوب إىل الشامل حاماًل 

معه هذه الظاهرة.
َكن:  س ك ن: سكن يف العربية: هدأ وسكن، والسَّ
املنزل، وقد سّمت العرب: َسْكٌن وَسَكٌن وُسَكنٌي )ابن 
منظور مادة سكن(. يرد هذا االسم يف النقوش الصفوية 
الـثمـودية   النقـوش  ويف   ،)CIS 3652, 3802; LP 476(

)King 1990: 510(، ويرد بصيغة س ك ن م يف النـقوش 

القتبانية )Hayajneh 1998: 161(، ويذكر ابن دريد َسَكُن 
بن سعيد و َسَكن الـآلت  )ابن دريد، 145، 538()2(. 

ب ن: ابن 
ظ هـ ر: الظاهر عكس الباطن، وَظَهَر يف العربية: 
الظهر  قوي  ظهري:  ورجل  واضحًا،  وأصبح  انكشف 
سّمت  وقد  الزوال،  ساعة  والظهر:  الَعوُن،  هرة:  والظَّ
العرب: الظاهر )ابن منظور مادة ظهر(. وقد ُعرف هذا 
 HIN 394; WH( العلم بصيغته هذه يف النقوش الصفوية
 Van den Branden 1956:( والثمودية ،)1757; CSNS 457

)1( النقوش هي: 

- هـ ر ض و   س ع د    ق س م 
- هـ ي ث ع   س ع د    ع ت ك     ب ن    ع ص ي   )علولو، 

1996م: النقوش 326، 331،  332، 337، 339(.
- هـ رض و س ع د ن ف ز ت ب ن ب ر ح ت ب ن م ك ي 

)نقش رقم 112 من نقوش قاع فهدة غري املنشورة(.
 Sakan, an-Sakan, Sakanallāt, Sakn, األسامء  كذلك  انظر   )2(

as-Sakn عند Caskel كاسكل )مجهرة أنساب العرب صفحة 

 .)503
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يف  هذا  يومنا  حتى  شائعًا  االسم  هذا  يزال  وما   ،)149

البالد العربية)3(.
تنبيه،  أداة  واهلاء  استئناف  حرف  الواو  هـ:  و 
النقوش  يف  اإلهلة  أسامء  األحيان  من  كثري  يف  ويسبقان 

.)Al-Manaser 2008: 72( الصفوية
ر ض ي: من اآلهلة املعروفة يف النقوش الصفوية 
والنقوش الشاملية الغربية، وهي األكثر ذكرًا بعد اآلهلة 
الصفويون  هبا  ويستغيث  الصفوية،  النقوش  الآلت يف 
62؛  1994م:  )البشابشة،  والنجدة  للمساعدة  طلبًا 
بصيغتني  النقوش  هذه  يف  وتظهر   ،)Krone 1992:103

خمتلفتني، األوىل: ر ض ي، والثانية: ر ض و، واختلف 
أن  البعـض  فاعتقد  الظـاهرة،  بتـفسري هذه  الباحـثون 
 Littmann()ضو )ر  من  التأنيث  صيغة  ُتثل  يض(  )ر 
7-1940:106( ، فيام اعتقد البعض أن هذه الظاهرة نامجة 

عن إقالب احلروف يف اللغات السامية بني الياء والواو 
.)CSNS: 126-7(

َع(  عُت، من اجلذر العريب )رَضَ ض ر ع ت: رَضَ
والتّضع:  له،  خِشَع  له:  َع  ورَضِ َخَضَع،  بمعنى: 
اإلستغاثة، وارضعُت له مايل: بذلته له )ابن منظور مادة 
النقوش  يف  الفعل  هذا  يرد  الفاعل،  تاء  والتاء  رضع(، 

الصفوية ألول مرة.
هـ: اهلاء أداة التعريف يف النقوش الصفوية، وقد 
مّيز الصفويون بني أداة التعريف اهلاء »ال« يف نقوشهم 
أن  يالحظ  إذ  هذه«،  أو  »هذا  هــ  اإلشارة  اسم  وبني 
التعريف  أداة  فيه  تكون  التي  الصفوية  النقوش  أغلب 

 Caskel عند   Øahr, Øahræn, Øuhrair األسامء  كذلك  انظر   )3(

كاسكل )مجهرة أنساب العرب صفحة 613(. وانظر كذلك  
Beduinennamen aus Zentralara-( Hess  هاس  Øâhir  عند 

bien( صفحة 37. 

هــ »ال« ُتسبق بفعل يف حني أن اسم اإلشارة هــ »هذا 
.)Al-Manaser 2008: 74( أو هذه« ال ُيسبق بفعل

ن ب ط: ُفرست هذه احلروف بمعنى: األنباط، 
الصفوية  النقوش  يف  ظهرت  التي  الشعوب  من  وهم 
اليهود، و )ر م(:  بشكل متكرر فضاًل عن )ي هـ د(: 
بعض  ألسامء  ذكٍر  مع  الفرس،  ي(:  د  و)م  الرومان، 
القبائل التي ُيعتقد أهنا ثمودية، وذكر لقبيلة )ح و ل ت( 
تعتاش  كانت  املنطقة  قبيلة غريبة عن  أهنا  ُيعتقد  والتي 
عىل الغزو واحلرب ويذكرها الصفويون ويتضعون إىل 

اآلهلة لالنتقام منها )LP 344(  )انظر لوحة رقم 4(.

األنباط يف النقوس الصفوية
ظهرت احلروف ن ب ط والتي ُفرست بمعنى: 
بعض  ومحلت  مرة،   29 الصفوية  النقوش  يف  األنباط 
هذه النقوش ما ُيعتقد أنه أسامء مللوك األنباط، فيام محل 
نبطية  لشخصيات  أسامء  أنه  ُيعتقد  ما  اآلخر  البعض 

معروفة، وجاءت هذه النقوش عىل النحو اآليت:
أواًل: النقوش التي حتتوي عىل احلروف ن ب ط 
إىل جانب أفعال وكلامت خمتلفة يمكن تقسيمها بناًء عىل 

دالالت النقش إىل املجموعات اآلتية: 
أ: نقوش صفوية حتتوي احلروف ن ب ط وتشري 
بشكل غري مبارش إىل أن العالقة بني األنباط والصفويني 
كانت سيئة إىل حٍد ما، فكاتب النقش رقم 349)4( عند 
عبابنه يذكر أنه قد نجى من األنباط، فيام يطلب كاتـب   
WH and Win-( عند وينت وهاردنج )رقم 3747)5  للنقش
من  واالنتقام  العقاب  رضو  اإلله  من   )nett, Harding

األنباط دون ذكر سبب لذلك. فيام يطلب كاتب النقش 
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أعدائه   من  الغنيمة  وهاردنج  وينت  عند   )6(3736a

رهي واألنباط وقبيلة حولت )انظر كذلك النقش 168 
عند وينت وهاردنج(. 

ب: نقوش صفوية حتتوي عىل احلروف ن ب ط 
بقيت جمهولة حتى  التي  تلك احلرب  مع كلمة حرب، 
من  أزال  نقش صفوي  عام 1996م عىل  العبادي  عثر 
األنباط  وهم  فيها  الرصاع  طريف  عن  الغموض  خالله 
الصفوية  النقوش  بعض  كاتبي  أّرخ  فقد  واليهود،)7( 
احلرب  التحديد  نعرف عىل وجه  نبط وال  بسنة حرب 
واليهود  األنباط  بني  الرصاع  أو  احلرب  أما  وتارخيها، 
العبادي  أّرخه  فقد  الذكر  سابق  النقش  ذكرها  والذي 
يف البدء ما بني 96 ق.م إىل عام 40م بناًء عىل تواريخ 
النقوش التي  احلروب التي خاضها الطرفني، وجاءت 
محلت كلمة حرب واحلروف ن ب ط عىل النحو اآليت: 
يذكر  الذي  الروسان،  عند   )8(334 النقش   -
صاحبه أنه قد وجد أثر قبيلة ضيف أثناء عملية اجلالء 
من حرب األنباط إىل املدينة وال يعرف عىل وجه التحديد 
املدينة املقصودة، وترد كلمة مدينة يف النقوش الصفوية 
وربام قصد فيها مدينة سّيع املوجـودة يف جنوب سوريا   

.)Clark 1980: 270f.; Macdonald 1993: 365(

السامية  النقوش  النقش 220)9( يف موسوعة   -
)CIS(، الذي يذكر صاحبه أنه انتظر شيئًا ال نعرفه فربام 
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)7( العبادي، 1996م: 239: ل ا س ل هـ ب ن س ع د ا ل 

هـ ب ن ج د ي و ع ل ف س ن ت ح ر ب ن ب ط ي هـ د
)8( الروسان، 2005م: 334: ل م ن ع ت ب ن م ج د ب ن 

م ر أ ب ن ظ ن ن أ ل و و ج د أ ث ر أ ل ض ف ج ل ي ن 
م ح ر ب ن ب ط )ف ل ط( ت ل م د ن ت
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النجدة سنة  أو  املطر  انتظر  أو  والغوث  املساعدة  انتظر 
حرب األنباط، ويالحظ يف هذا النقش أن احلرفني ب 
يف  موجودين  غري  ومها  للنقش  استكاماًل  وضعا  قد  ط 
النص األصيل بسبب تعرض احلجر الذي عليه النقش 

للتخريب.
- النقش 2113)10( عند وينت وهاردنج، الذي 
يذكر صاحبه أنه قد غزا يف سنة حرب األنباط، فيمكن 
أن يكون قد استغل الوضع القائم نتيجة انشغال اجلميع 
يف هذه احلرب فغزا قبيلة أخرى أو مكان آخر ويف هناية 

النقش يطلب النجدة والفرج من اإلله يثع.
يذكر  الذي  علولو،  عند   )11(341 النقش   -
صاحبه أنه خرج من الصحراء سنة القتال بني قبيلة خل 
وقبيلة نقد مع السلطان وراقب حرب األنباط. لقد فرس 
بعض الباحثني كلمة سلطان بمعنى: احلاكم وقصد هبا 
 Graf 1989:( األنبـاط  أو  البـيزنـطيـون  أو  الرومـان 
 368; SIJ 281 CIS 1952; LP 540; CSNS: 100.; Littmann

.)1940: 159

العبادي عام 1996م)12(  املنشور عند  النقش   -
الذي يذكر صاحبه أنه قد أعلف احليوانات سنة حرب 
أعلف  قد  النقش  صاحب  أن  ويعتقد  واليهود  األنباط 
والغذاء  األعالف  شح  نتيجة  السنة  هذه  يف  احليوانات 
الذي كان يذهب اجلزء األكرب منه لتمويل ساحة املعركة، 
أو أن املنطقة قد تعرضت جلفاف وقحط يف هذه السنة 
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9 CIS 220: l-¾ly bn hmlk bn nhš bn …myn bn õššt w-nør f-hršw 
snt …rb n[bƒ]   
10 WH 2113: l-wgdt bn ønn bn mhr w-õzz snt …rb nbƒ  f-hy½ flƒ  
 

: 622: 2996علولو   11 

 

 

)11( علولو، 1996م: 341: ل ا س د ب ن ا ن ع م ب ن ا س د 

ب ن ر ب ا ل و ص ي ر م م د ب ر س ن ت ق ت ل ا ل خ 
ل ا ل ن ق د هـ س ل ط ن و خ ر ص ح ر ب ن ب ط

)12( العبادي، 1996م: 239: ل ا س ل هـ ب ن س ع د ا ل هـ 

ب ن ج د ي و ع ل ف س ن ت ح ر ب ن ب ط ي هـ د

)6(

)9(

)10(
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فقام صاحب النقش بإعالف احليوانات، ونجد إيضاحًا 
هلذه احلادثة يف النقش رقم 334)13( عند الروسان.

النقوش  موسوعة  يف   )14(3860 النقش   -
حرب  سنة  غنم  أنه  صاحبه  يذكر  والذي  السامية، 
األنباط، فربام أنه حصل عىل جزء من غنائم احلرب التي 
تركها أطراف الرصع، أو أنه حصل عىل بعض األرباح 

من احلرب من خالل جتارة أو ما شابه ذلك.
والذي  املنشور  وغري  طالفحة  عند  النقش   -
أنه يمكن إعادة  أنه حارب األنباط)15(. إال  يذكر كاتبه 
قراءة النقش عىل النحو اآليت: ... بن مالك وحر بنبط، 
إذ يمكن تفسري الفعل ح ر بمعنى: حتّرر، أي أن كاتب 
النقش قد نال حريته من خالل األنباط، فربام كان أسريًا 
تفسري  الصعب  فمن  األنباط،  يد  عىل  وُحرر  عبدًا  أو 
أن  وحده  لشخص  يمكن  فال  حرب،  بمعنى:  الفعل 
احتاماًل  هناك  أن  كام  األنباط،  مثل  دولة  بمحاربة  يقوم 
نقب،  حفر،  بمعنى:  ر  ح  الفعل  يكون  بأن  ضئياًل 
ثقب)16(، إذ جيب علينا يف هذه احلالة اعتبار احلروف ب 

ن ط اساًم ملكان وليس اساًم لشعب. 
نشبت  حروب  مخسة  التارخيية  املصادر  وتذكر 

بني األنباط واليهود، جاءت عىل النحو اآليت:
احلرب األوىل: بعد استيالء الكسندر جينايوس 
)103-76 ق.م( عىل غزة ساءت العالقات بني األنباط 

)13( الروسان، 2005م: 334: ل م ن ع ت ب ن م ج د ب ن م ر 

أ ب ن ظ ن ن أ ل و و ج د أ ث ر أ ل ض ف ج ل ي ن م ح 
ر ب ن ب ط )ف ل ط( ت ل م د ن ت

6 
 

 Graf 1989: 368 ; SIJ 281

.)CIS 1952; LP 540; CSNS: 100.; Littmann 1940: 159  

2996

662

6865

 
                                                           

12 2996169

 
13 

 
14 CIS 3860: l- ↄncm bn q…¿ w-õnm snt …rb nbƒ 

 

 

256

06

                                                           
15

 
16

   )14(

)15( طالفحه، 2000م: 12: ل ق ل بن م ل ك و ح ر ب ن ب ط

)16( جاء الفعل هبذا املعنى يف اللغة الرسيانية، انظر: مّنا، يعقوب 

بابل،  مركز  منشورات  كلداين-عريب،  قاموس  اوجني. 
بريوت، 1975م: 258.

واستغاث  لألنباط  مهم  ميناء  غزة  كانت  إذ  واليهود، 
أهلها بملك األنباط ُعبادة األول طلبًا للنجدة ولسبٍب 
جمهول مل تصلهم النجدة واستطاع الكسندر جينايوس 
السيطرة  وحاول  وطمع  حصارها  بعد  غزة  احتالل 
وحاول   ،)Josephus 1998:432( وجلعاد  موآب  عىل 
فرض الضائب عىل أهلها ويف هذه األثناء قام األنباط 
بخوض  ق.م(   85-95( األول  ُعبادة  ملكهم  بقيادة 
قيس  )أم  جدارا  قرب  منطقة  يف  اليهود  ضد  حرب 
فقد  جيشه  وتشتت  احلرب  خلسارته  ونتيجة  اليوم( 
هرب الكسندر جينايوس إىل عاصمة دولته )العبادي، 

2006م: 30؛ الذييب، 2011م: 45(.
احلرب الثانية: يف عام 82 ق.م قاد امللك النبطي 
حربًا  ق.م   62-84 من  حكم  والذي  الثالث  احلارث 
ضد ملك اليهود الكسندر جينايوس يف منطقة احلديثة 
إىل الرشق من مدينة يافا ونتيجة لذلك خرس الكسندر 
جينايوس السيطرة عىل كثري من املدن واملوانئ التي كان 
قد سيطر عليها قبل ذلك إال أنه وبعد أن استجمع قواه 
املواقع  بعض  عىل  وسيطر  األردن  رشقي  بمهامجة  قام 
فيها واستعاد السيطرة عىل غزة وبعض املوانئ عىل البحر 
زوجته  سيطرت  ق.م   76 عام  وفاته  وبعد  املتوسط، 
عىل احلكم حتى عام 67 ق.م ويف هذه األثناء اشتعل 
وهريكانوس  الثاين  أرسطوبولس  أبنائه  بني  الرصاع 
الثاين الذي التجأ بدوره إىل ملك األنباط ملساعدته عىل 
خرسها  التي  واملناطق  املدن  بإرجاع  إياه  واعدًا  أخيه 
األنباط يف حرهبم األخرية ضد الكسندر جينايوس، لذا 
زحف ملك األنباط بحوايل 50.000 جندي وانترص 
 Josephus( الـقـدس  يف  وحاصـره  أرسـطوبولس  عىل 
يف  الوقت  ذلك  يف  الرومان  ظهور  أن  إال   ،)1998: 440

إىل  أرساهلم  بعد  األنباط  مهمة  من  صّعب  قد  سوريا 
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ملك األنباط بضورة ترك القدس وفك احلصار عنها 
أثناء انسحابه تعرض إىل  النبطي ويف  فانسحب اجليش 
منطقة  يف  الثاين  بولس  أرسطو  جيش  قبل  من  اهلجوم 
 6000 حوايل  اهلجوم  أثناء  وقتل  أرحيا  من  بالقرب 

.)Josephus 1998: 441( جندي نبطي
امللك  بني  احلرب  هذه  دارت  الثالثة:  احلرب 
ق.م   30-59 من  حكم  الذي  األول  مالك  النبطي 
وهريود 37-4 ق.م، إذ أمر القيرص الروماين أنطونيوس 
هريود بخوض حرب ضد األنباط بسبب عدم دفعهم 
انترص  ق.م   31 عام  ففي  املرصية،  للملكة  الضائب 
هريود عىل اجليش النبطي يف معركة دارت رحاها قرب 
قرب  جديدة  معركة  يف  الطرفان  التقى  ثم  اللد،  مدينة 
مدينة قنوات يف جنوب سوريا إال أن الكفة قد رجحت 
هذه املرة لصالح األنباط فعاد هريود منهزمًا إىل دولته 
بمعركة جـديـدة  األنباط  قواه وهاجم  باستجامع  وقام 

.)Josephus 1998: 489-495( قرب مـدينـة عـمـان
احلرب الرابعة: بسبب التوتر احلاصل بني اليهود 
إقليم حوران يف جنويب سوريا، وأثناء  واألنباط حول 
عليه  ثورة  قامت  ق.م   12 عام  روما  إىل  هريود  زيارة 
من قبل سكان منطقة طورخونيا ساعدهم األنباط فيها 
التي  املناطق  بمهامجة  قام  روما  من  هريود  عودة  وبعد 
الزراعة وحدث  ثارت عليه وفرض عىل سكاهنا مهنة 
متتاليتني  مرتني  النبطي  واجليش  جيشه  بني  صدام 
 Hackl et al. 2003: 44; Abbadi 2001:( فيهام  وانترص 

.)481-484

أنتيباس  هريودس  قرار  بعد  اخلامسة:  احلرب 
احلارث  ابنة  زوجته  عىل  الزواج  27م  عام  حوايل 
مملكة  إىل  اهلروب  فقررت  باألمر  علمت  والتي  الرابع 
أبيها فحدثت احلرب اخلامسة يف منطقة تدعى مجالت 

بالقرب من هنر الريموك وانترص فيها األنباط عىل اليهود 
 .)Hackl et al. 2003: 45(

من  ُسيل  لقدوم  يؤرخ  الذي  النقش  عىل  وبناء 
روما، والذي عثر عليه العبادي بالقرب من املنطقة التي 
واليهود؛  األنباط  حرب  يذكر  الذي  النقش  فيها  وجد 
النقوش  هذه  تذكرها  التي  احلروب  تاريخ  أعاد  فقد 
إىل عام 12 ق.م  )العبادي، 2006م: 27(. إن أماكن 
إليه  توصل  ما  تؤكد  أن  يمكن  احلروب  هذه  حدوث 
هريود  بني  دارت  التي  احلرب  وإن  تارخيه  يف  العبادي 
والثائرين حدثت يف منطقة قريبة من أماكن العثور عىل 
أو  اليهود  مع  سواًء  حرب  كلمة  حتمل  التي  النقوش 
النقوش  أنه عثر يف  ُيذكر  األنباط )لوحة رقم 3(، ومما 
الصفوية عىل 21 نقشًا حتمل احلروف ي هـ د  )اليهود( 
الذكر  السالفة  احلرب  منطقة  من  بالقرب  مجيعها  تقع 

.)17()Al-Manaser 2008: 31f(

احلروب  موضوع  تناولو  الذين  الباحثني  أغلب  أن  ُيالحظ   )17(

كتابات  الرئيس  املرجع  عىل  اعتمدوا  واليهود  االنباط  بني 
من  للمزيد   ،)Josephus Flavius( فالفيوس  يوسفوس 
بينهام  اليهودية واحلروب  النبطة  العالقات  املعلومات حول 

باللغة العربية انظر: 
األنباط  بني  السياسية  العالقات  حسني.  فتحية  عقاب، 
واليهود يف فلسطني وموقف الدولة الرومانية منها من أواخر 
رسالة  امليالدي.  األول  القرن  إىل  امليالد  الثاين قبل  القرن 
دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية للبنات يف جدة، األقسام 

األدبية، جدة، 2000م. 
ماجستري  رسالة  واليهود.  األنباط  حروب  سامح.  بركات، 

غري منشورة، اجلامعة االردنية، االردن، 2002م.
النصريات، حممد إسامعيل عطية. تاريخ األنباط السيايس. رسالة 

ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن، 2002م.
وعالقتهم  األنباط  عبداهلل.  عيل  شعبان  راس،  أبو 
رسالة  )30ق.م-106م(.  من  الرومانية  باإلمرباطورية 

ماجستري غري منشورة، جامعة صنعاء، اليمن، 2004م.
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ط  ب  ن  احلروف  فيها  يظهر  التي  النقوش  ج: 
مع الفعل  ت ظ ر، الذي ُفرس بمعنى: انتظر أو ترقب، 
وينت  عند   )18(157 النقش  املجموعة  هذه  وُيمثل 
والنقش  الروسان)19(  عند   259 والنقش  وهاردنج  
صاحب  أن  فيها:  جاء  الذي  وينت)20(،  عند   855
النقش  صاحب  أن  إىل  يشري  مما  األنباط،  انتظر  النقش 
)انظر كذلك  ما  لسبب  األنباط  بقدوم  كان عىل معرفة 

النقش 220 يف موسوعة النقوش السامية(. 
د: النقوش التي تظهر فيها احلروف ن ب ط مع 
الفعل و س ق، والذي ُفرس بمعنى: سيطر أو طرد أو 
وُيمثل   ،)153 2009م:  )الروسان،  الضائب  مجع 
النقوش  النقش 2670)21( يف موسوعة  هذه املجموعة 
السامية، ذكر صاحبه أنه قد رأى اإلبل يف الواحة سنة 

وسق )ت( قبيلة ر هـ  األنباط.
يذكر النقش رقم 742)22( يف موسوعة النقوش 
رقم  النقش  كاتب  ذكر  فيام  نفسها،  احلادثة  السامية 
مع  ق  س  و  الفعل   )Clark( كالرك  عند   )23(958
موسوعة  يف   )24(4866 رقم  النقش  يذكر  كام  األنباط. 
ويمكن  األنباط،  رم  بنو  وسق  سنة  السامية  النقوش 
الرومان  فيها  فرض  التي  السنة  هنا  املقصود  يكون  أن 
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السيطرة عىل البرتاء. إال أنه يمكن االعتقاد أن النقوش 
التي تشري إىل الرومان قد تم كتابتها بعد ضم املنطقة إىل 
الدولة الرومانية. فيام يؤرخ النقش املنشور عند الروسان 
نقشه بسنة وسق ال حولت ال نبط)25(، ويمكن تفسري 

الفعل و س ق بمعنى: غزا أو هاجم.
ط  ب  ن  احلروف  فيها  تظهر  التي  النقوش  هـ: 
مع أفعال خمتلفة، وتثل هذه املجموعة النقوش اآلتية:  

وهاردنج،  وينت  عند   )26(2815 رقم  النقش   -
الرومان،  عىل  األنباط  ترد  سنة  يف  صاحبه  يؤرخ  والذي 
ويمكن االعتقاد أن كاتب النقش يؤرخ حلادثة قد وقعت 
بعد احتالل البرتاء من قبل الرومان وأن األنبـاط قـد تردوا 
.)Wenning 1993a: 100f. Bowersock 1971: 228( عليهم

ملوت  يؤرخ  نقشًا  1995م)27(  اخلريشة  نرش   -
امللك  التحديد  وجه  عىل  نعرف  وال  األنباط،  ملك 
املقصود، فربام يكون امللك الذي ُأّرخ له هو امللك رب 
إيل الثاين، إذ يتكرر ورود اسمه يف النقوش الصفوية مما 
يشري إىل اتصال الصفويني أو قرهبم من الدولة النبطية 

يف فرتة حكمه.
Enno Litt-( ليتامن  اّنو  عند   )28(4 النقش رقم    
mann(، الذي يؤّرخ صاحبه بمرور األنباط من الوادي 

ولعل الوادي املقصود هو وادي راجل.

)25( الروسان، 2009م: 149-161: ل ا ن م ع م ب ن ق د م 

ب ن ا ن ع م ذ ا ل ن غ ب ر و رع ي هـ ا ب ل س ن ت و 
س ق ا ل ح و ل ت ال ن ب ط ف هـ ل ت س ل م و ن ق ا 

ت ل ذ ع و ر هـ خ ط ط
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)21(

)22(

)23(

)24(

)26(

)27(

)28(



خالد سليامن اجلبور، عيل يونس املناصري: األنباط يف النقوش العربية الشاملية القديمة )الصفوية(   74

وهاردنج،  وينت  عند   )29(158 رقم  النقش   -
ويمكن  األنباط،  من  حلل  بالفعل  كاتبه  يؤرخ  الذي 
تفسري الفعل هنا بمعنى: القرب من أو القدوم إىل، إذا 
أنه  أي  إىل  بمعنى:  حلل  الفعل  يف  الثانية  الالم  ُفرست 

حّل إىل )إىل القرب( من األنباط.
النقوش  موسوعة  يف   )30(2820 رقم  النقش   -
املنطقة  يف  وخاصًة  الدمار  إىل  تعرض  الذي  السامية، 
التي تسبق احلروف ن ب ط، لذا يصعب معرفة احلادثة 

املرتبطة باألنباط.
يذكر  الذي  الروسان،  عند   )31(326 النقش   -
األنباط  املحل واجلفاف وذكر  نتيجة  أنه علف  صاحبه 

يف سنة حرب اليهود.
- النقش املنشور عند طالفحة، والذي يذكر كاتبه 
أنه قد اختبأ من األنباط، لقد فرس طالفحة الفعل ي ظ 
رقم  النقش  كاتب  يذكر  فيام  اختبأ)32(.  بمعنى:  ل  ل ظ 
3925)33( عند وينت وهاردنج، الفعل ض ب ا والذي 
ُفرس بمعنى: حارب، غزا )LP 160(، وعليه يمكن تفسري 
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)31( الروسان، 2005م: 326:  ل أ ن ع م ب ن ح م ط ن ب ن أ 

س د ب ن م ت ع ب ن س م د ب ن خ ل ف ب ن أ س ح م 
ب ن ع ز ز ب ن أ ر ب ن ب هـ ث ل ت ب ن هـ ج ج ب 
ن ع م أ ل ب ن ع م ب ن ي ب أ س و ع ل ف م ل ح ف ذ ك 
ر ن ب ط ف ي أ س م س م ي و أ ع و ر ع ل س ر ت ش م 
خ ر أ ظ م ي و خ ص ق ت ن ب ط م... ص ح و س ن ت 
ح ر ب ت ي هـ د ف هـ ل ت و ذ ش ر س ل م و خ ل ص 

ت و هـ ق أ ت ل د ي و ر
)32( طالفحة، 2006م: 58: ل ج ف ف ت بن م ل ك ت بن ب 

خ ل هـ بن ي س ل م بن ض ر بن م ا ق ن و ر ع ي هـ ر م خ 
ن و ي ظ ل ظ ل م ن ب ط س ن ت ق ت ل ح م ت

11 
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37 ISB 57: l-ↄsyb bn mrh bn cb½n ² ↄl m…rb w-wgm cl ↄ¾t hc²b w-
q‡‡ snt mlk rb-ↄl  

 )33(

الفعل  ُفرس  وإذا  لألنباط  حارب  قد  كاتبه  بأن  النقش 
بمعنى: اختبأ، فإن كاتب النقش قد اختبأ لألنباط، فربام 

كان يعمل معهم كمراقب لطرق القوافل.
و: النقوش التي ترد فيها احلروف ن ب ط كاسم 
علم، ويمثل هذه املجموعة النقش 661)34( عند كالرك.
الصفوية  النقوش  يف  ط  ب  ن  احلروف  ترد  ز: 

كاسم لعني ماء)35(.
ثانيًا: أما النقوش التي احتوت عىل أسامء أعالم 
عىل  جاءت  فقد  األنباط،  ملوك  أسامء  تثل  أهنا  ُيعتقد 

النحو اآليت:
- نرش عادل ناجي نقشًا صفويًا ُأّرخ يف سنة موت 
ُعبادة  النبطي  امللك  ملوت  يؤّرخ  أنه  ويعتقد  ُعبادة)36(، 
يبقى  ولكن  ق.م   9-30 عام  من  حكم  الذي  الثالث، 

هذا النقش غري مؤرخ بشكٍل دقيق لألسباب اآلتية:
لألنباط  ملوك  ثالثة  التارخيية  املصادر  ذكرت 
محلوا االسم ُعبادة )الذييب، 2011م: 35 ;1993: -25

Wenning ;38(، وهم:

أ( ُعبادة األول 95-85 ق.م.
ب( ُعبادة الثاين 62-59 ق.م.
جـ( ُعبادة الثالث 30-9 ق.م.

عـامي  بيـن  ما  النـقش  تـاريخ  يـكـون  وعليه 
95-9 ق.م.

أّرخ الصفويون نقوشهم بأسامء أعالم وأحداث 
لشخٍص  اساًم  ُعبادة  االسم  يكون  أن  ويمكن  خمتلفة، 
يف  معروف  ُعبادة  االسم  ألن  قبيلة،  شيخ  أو  عادي 
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 )35(

)36( عادل ناجي، 1962م: 165- 170: ل م ر د ب ن م ح ر ب 
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النقوش العربية الشاملية، وعليه فإن تاريخ هذا النقش 
غري دقيق )العبادي، 2006م: 21(.   

- يؤّرخ كاتب النقش رقم 57)37( عند أوكستويب 
نقشه بسنة ملك رب إيل، أي يف السنة   )Oxtoby, ISB(

أسامء  من  إيل  ورب  امُللك،  إيل  رب  فيها  استلم  التي 
ملوك األنباط املعروفة، ومن أسامء األعالم التي تتكرر 
لقبيلة.  اسم  كذلك  وورد  الصفوية،  النقوش  يف  بكثرة 
نقشه  زيادين  نرشه  الذي  النقش  صاحب  أرخ  كـام 
.)Zayadine 1999: 311-319()38(بـسنـة مـلـك رب إيـل

ونجد كذلك االسم رب إيل يف النقش 2204)39( 
يف موسوعة النقوش السامية الذي يؤّرخ كاتبه يف سنة 
عند   628 النقش  يف  كذلك  ونجد  إيل،  رب  موت 
رب  وانتظر  الربيع  قىض  أنه  كاتبه  ذكر  الذي  كالرك، 
إيل، ويمكن االعتقاد أن كاتبي هذه النقوش يؤرخون 
الستالم امللك رب إيل الثاين امُللك سنة 70/71م، كام 
أرخ كاتبو النقوش لوفاته نظرًا لطول فرتة حكمه والتي 
فرتة  بعد  األنباط  ملوك  حكم  فرتات  أطول  من  تعد 
 ،)36 2011م:  )الذييب،  الرابع  احلارث  امللك  حكم 
بسنة  ُأرخت  التي  النقوش  أن  االعتقاد  يمكن  وعليه 
ُملك رب إيل أو موت رب إيل تعود إىل الفرتة ما بني 

70 إىل 106م.
وينت  عند   )40(296 رقم  النقش  كاتب  ذكر   -
حادثة أرس احلارث، إذ أّرخ نقشه بـ: أرس   )Winnett, SIJ(
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حرثة، ويعتقد أن االسم حرثة ُيمثل أحد أسامء ملوك األنباط 
الذين ُعّرفوا هبذا االسم، وهم )الذييب، 2011م: 35(:

أ( احلارث األول 168 ق.م.
ب( احلارث الثاين 103-96 ق.م.
جـ( احلارث الثالث 84-62 ق.م.

د( احلارث الرابع 9 ق.م-40 م.
 ، ويمكن تفسري الفعل ا س ر بمعنى: َأرَسَ او ُأرِسَ
وال تذكر املصادر التارخيية حدثًا يشري إىل وقوع احلارث 
اساًم لشخص وليس  االسم  أن هذا  وُيعتقد  يف األرس، 

ألحد ملوك األنباط.
ثالثًا: أما النقوش التي ضمت أسامء شخصيات 

نبطية اشتهرت باملصادر التارخيية، فهي:
أ( ُسيل.

ب( دميص.
الشخصيات  أشهر  من  ُسيل  الوزير  ُيعد  ُسيل: 
األول  القرن  من  األخري  الربع  يف  ُعرفت  التي  النبطية 
عىل  والصفوية  النبطية  النقوش  ذكرته  إذ  امليالد،  قبل 
حد سواء، ففي عام 1997م نرش العبادي نقشًا صفويًا 
يؤّرخ لقدوم ُسيل من روما)41(، إذ كان ُسيل وزيرًا للملك 
النبطي ُعبادة الثالث واشتهر بذكائه ووسامته، فيام ُعرف 
عن امللك ُعبادة الثالث أنه كان خاماًل وكسواًل وعانى 
 Strabo 1930:( خالل الفرتة األخرية من حكمه املرض 
357( فأصبح احلكم الفعيل بيد الوزير ُسيل، وقبل ذلك 

إىل  الرومان  هبا  قام  التي  احلملة  خالل  من  ُسيل  ُعرف 
اجلزيرة العربية والتي طلبوا فيها مساعدة امللك النبطي 
ُعبادة الثالث فجهز هلم جيشًا مكونًا من 1000 جندي 

)41( العبادي، 1997م: 141-151: ل ت م ب ن م س ك ب 

ن ق ت ل ب ن ب ر د ب ن ح م ت و و ج م ع ل غ ي ر و 
ع ل ق ت ل و ع ل م ت ل س ن ت ا ت ي س ل ي م ر م

)37(

)38(

)40(
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نبطي بقيادة ُسيل وكذلك أمدهم هريود بـ 500 جندي 
من جنوده.

وُيعتقد أن ُسيل كان يمثل إىل جانب قائد احلملة 
ويـذكـر  الرحلة،  هذه  يف  األشخاص  أهم  جاليوس 
سـتـرابو )Strabo 1930: 359( تفاصيل هذه احلملة التي 
باءت بالفشل ويرجع سبب ذلك إىل خيانة الوزير ُسيل 
للرومان، وأنه قادهم إىل املهالك واملوت بسبب رغبته 
ُسيل  عن  وُعرف  املكتشفة،  املناطق  عىل  السيطرة  يف 
القدس  إىل  املشهورة  ورحلته  هريود  بامللك  عالقته 
إذا  إال  ُسيل  طلب  رفض  الذي  امللك  أخت  يد  لطلب 
 Josephus 1998:( يقبله  مل  الذي  األمر  وهو  ديانته  غرّي 
فيه  ذكر  إيطاليا  يف  نبطيًا  نقشًا  ُسيل  لنا  ترك  وقد   ،)528

 Hackl et al. 2003:( اسم امللك ُعبادة واسم اإلله دورش
125(، وعند وفاة امللك ُعبادة الثالث كـان ُسـيل يف روما 

الرابع  احلارث  قبل  من  احلكم  استالم  أخبار  وجاءته 
َم  الذي أرسل اهلدايا والرسل إىل القيرص الروماين واهتَّ
عىل  لالستيالء  الثالث  ُعبادة  للملك  السم  بدس  ُسيل 
فضاًل  االعتقاد  حسب  أدى  الذي  األمر  وهو  احلكم 
هذا  ولكن  روما،  يف  إلعدامه  للحملة  ُسيل  خيانة  عن 
ذهب  قد  ُسيل  أن  إذ  الشك،  موضع  يف  يبقى  االعتقاد 
ملقابلة القيرص الروماين .)Josephus 1998: 545( وذكرت 
ُسيل  بني  دارت  التي  األحداث  التارخيية  املصادر 
ُسيل  قام  إذ  الُلج،  ملنطقة  هريود  مهامجة  عند  والقيرص 
وقام  القيرص  عىل  والدخول  السوداء  املالبس  بارتداء 
بوصف احلالة املأساوية التي آل إليها املوقف يف املنطقة 
بعد اهلجوم الذي شنه هريود، وعىل إثره رفض القيرص 

.)Josephus 1998: 531( استقبال سفراء هريود يف روما
الرومان  انتظر  ملاذا  مطروحًا،  السؤال  ويبقى 
قام بخيانة احلملة؟ من  إذ  املدة ملعاقبة ُسيل  طوال هذه 

خالل النقش الصفوي سابق الذكر، يمكن االعتقاد بأن 
ُسيل قد عاد إىل املنطقة بعد استيالء احلارث الرابع عىل 
للقيام  الصحراء  املنترشة يف  القبائل  إىل  احلكم وأنه جلأ 
توفري  يستطع  مل  ُسيل  أن  ويبدو  احلارث،  ضد  بثورة 
مات  أنه  فربام  الثورة،  هبذه  للقيام  الالزمة  اإلمكانيات 
أو ُقتل بعد التاريخ املتداول وهو سنة 9 قبل امليالد)42(.

الذي  التمرد  الصفوية  النقوش  ذكرت  دميص: 
الشخصية،  هذه  حول  اآلراء  وختتلف  دميص)43(  قاده 
حدثت  التي  الثورة  قائد  هو  دميص  أن  البعض  فيعتقد 
عام 71م يف مدينة احلجر )مدائن صالح( وأنه كان ابن 
وايل املدينة  )العبادي، 1996م أ: 242( وأن الصفويني 
امللك رب  ثورته ضد  إىل جانب دميص يف  قد شاركوا 
املذكور  والشخص  ضيف  قبيلة  وخاصة  الثاين  إيل 
أن دميص هو  البعض  يعتقد  فيام  م ح ر ب،  النقش  يف 
ابن امللك رب إيل الثاين وأنه قام بالثورة ضد أبيه بعد 
معرفته بأن احلكم سيؤول من بعده إىل امللك مالك يف 
ثورته  بالصفويني يف  استعان دميص  لذا  منطقة احلجر؛ 
ضد امللك رب إيل، وال يمكن األخذ هبذه النظرية ألن 
وأن  الثورة  قيام  عند  كان صغريًا  الثاين  إيل  امللك رب 
أمه كانت وصية عىل العرش حتى عام 76م واألرجح 
أن دميص هو ابن وايل احلجر الذي يعتقد أن اسمه كان 
رب إيل وأن دميص قد أخذ اسم جده وأن السبب يف 
الثورة يعود للخالف عىل مسألة احلكم يف منطقة  هذه 

 .)Winnett 1973: 54-57( احلجر

)42( انظر الذييب، 2011م: 68-64 

 )43(
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النقش رقم 2
النقش  النقش بخط أعرض من خط  ُكتب هذا 
موضوع الدراسة ويبدو أنه قد ُكتب يف فرتة الحقة نظرًا 

لرداءة اخلط )لوحة رقم 2 ولوحة رقم 2أ(.
النقش

ل ب م س 
النقحرة:

]هذا النقش إىل / أو نُقش من ِقَبل [ بمس
يتكون  االسم  أن هذا  االعتقاد  يمكن  ب م س: 
من حرف اجلر )ب( واجلذر )مسس( أو  اجلذر )ميس(، 
باالسم  مرتبطًا  االسم  معنى  يكون  أن  األرجح  وعىل 
الذي يظهر يف النقوش الصفوية )م س ا ل( والذي ُفرس 
بمعنى: فخر وجمد اإلله إيل )Hazim 1986: 112(، ويمكن 
تفسري هذا االسم كاسم خمترص من االسم املركب بربكة 
أو ملسة إيل أي أن والدي الطفل يرجون له الربكة وأن 
فرس  قد  البعض  أن  وُيذكر  إيل،  اإلله  بلمسة  حيظى 
)حـراحـشـة،  إيـل  مجال  بمعنى:  ل(  ا  س  )م  االسم 

2010م: 25(.  

النتائج
حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  األنباط  ذكر  جاء   -1
الرومان،  بعد  الشعوب  أسامء  تذكر  التي  النقوش  عدد 
مرة   40 حوايل  الرومان  الصفوية  النقوش  ُذكرت  إذ 
واألنباط حوايل 30 مرة واليهود 21 مرة وقبيلة حولت 
23 مرة والفرس 4 مرات )لوحة رقم 4 ولوحة رقم 5(.
2- يمكن االعتقاد أن الصفويني قد عاشوا عىل 
الدولتني  هاتني  وأن  والرومانية  النبطية  الدولة  أطراف 
قد استفادتا منهم يف مراقبة الطرق التجارية وخاصة يف 
الوقت  بعض  الصفويون  خضع  وربام  الرسحان  وادي 

إىل  انضموا  قد  الصفويني  أن  أو  قبلهام  من  للحكم 
صفوف اجليوش الرومانية أو النبطية وخاصة إىل فرق 

.)Wenning 1987: 29( رماة السهام
3- تشري النقوش إىل حدوث بعض املناوشات 
العسكرية بني بعض الصفويني واألنباط إال أن النقوش 
املنشورة حتى اآلن ال تشري بشكل واضح إىل حدوث 

معارك عسكرية كربى بني الطرفني.
ذكر  مرات  عدد  عىل  االعتامد  يمكن  ال   -4
العالقة  مدى  لتبيان  الصفوية  النقوش  يف  الشعوب 
املذكورة،  الشعوب  وبني  الصفويني  بني  ربطت  التي 
عسكريًا  حاكاًم  عّينوا  قد  الرومان  يكون  أن  يمكن  إذ 
أو جعلو هلم حامية عسكرية يف املنطقة واستفادوا من 
من  اجليش  قادة  أن  )أي  خدمتهم  يف  املحيل  العنرص 
أن  ويمكن  الصفويني(  من  اجليش  وعنارص  الرومان 
كذلك  )انظر  نفسه  اليشء  فـعلوا  قـد  األنباط  يكون 

.)Peters 1978: 315-326

قائمة االختصارات 
CIS: Corpus Inscriptionum SemiticarumV 
SNSC: Clark, V. A study of New Safaitic inscriptions 
from Jordan. 
HIn: Harding, G. L. An Index and Concordance of 
Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions )Near 
and Middle East Series 8). 
ISB: Oxtoby, W. G. Some Inscriptions of the Safaitic 
Bedouin (American Oriental Series 50). 
LP: Littmann, E. Safaitic Inscriptions, (Publications of 
the Princeton University Archaeological Expeditions to 
Syria in 1904-05 and 1909, Division I. Section C). 
SIJ: Winnett, F. Safaitic Inscriptions from Jordan 
(Near and Middle East Series 2). Toronto: University 
of Toronto Press 1957.
WH: Winnett, F. V. and Harding, G. L. Inscriptions 
from Fifty Safaitic Cairns (Near and Middle East Se-
ries 9). Toronto: University of Toronto Press 1978. 
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املراجع
أواًل: املراجع العربية

رسالة  واليهود.  األنباط  حروب  سامح.  بركات، 
ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية. األردن، 
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Abstract. The research sheds light on the Nabateans in the Ancient North Arabian inscriptions (Safaitic), by studying a 
New Safaitic inscription, which was published for the first time, as the inscriptions referring to the Nabateans have been 
reviewed especially the letters (N B ³). The inscriptions carrying the believed to be names of Nabatean kings or famous 
Nabatean characters have been studied too. The research arrives at the conclusion that the Nabataea’s come in second 
place when being mentioned in the Safaitic inscriptions after the Romans, and that the Safaitic tribes were not on the 
conflict with the Nabataea’s. Moreover, there isn’t any reference to the subject of the tribes to the control of the Nabatean 
State. 
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نقش عريب شاميل قديم )صفوي( من األردن

صربي كريم العبادي
أستاذ لغات وحضارات الرشق األدنى القديم، معهد اآلثار، اجلامعة األردنية

)قدم للنرش يف 1432/11/7هـ ، وُقبل للنرش يف 1433/1/8هـ(

الكلامت املفتاحية: نقوش عربية شاملية، نقش صفوي، نقوش األردن.
ملخص البحث. هيدف البحث إىل إلقاء الضوء عىل نقش عريب شاميل )صفوي( جديد ُعثر عليه يف وادي احلشاد يف 
عام 1996م، إذ فرست األسامء الواردة فيه والفعل )وقد( تفسريًا جديدًا بناًء عىل املدلول اللغوي، ورشح الرسم 

املرافق للنقش الذي يمكن أن يسهم يف فهم ثقافة كاتبي النقوش والغاية من هذه الرسوم.

تبعد  التي  احلشاد  وادي  منطقة  يف  النقش  هذا  ُوجد 
الصفاوي  بلدة  من  الرشقي  الشامل  إىل  كم   45 نحو 
)الشكل رقم 1،الصورة رقم 1(، يف أثناء املسح األثري 
اآلثار  قسم  لطلبة  1996م  عام  ُأجري  الذي  التدريبي 
يف اجلامعة األردنية، الذي مجع فيه العديد من النقوش 
النقوش  وبعض  املبكرة  اإلسالمية  والنقوش  الصفوية 
 Abbadi and اليونانية )العبادي، 1996م: 242-252؛
الوادي  جغرافية  وُتظهر   .)Zayadine 1996: 155-164

املتدرج  النسيابه  نظرًا  البرشي  لالستيطان  صالحيته 
بتجمع  تسمح  إذ   ، منتصفه  يف  الواقعة  املنطقة  واتساع 
املياه يف فصل الشتاء، ويمكن االعتقاد أن هذا الوادي 
لكثرة  الصفوية  القبائل  من  العديد  لتجمع  مركزًا  كان 

النقوش املوجودة فيه. 
صغري  بازلتي  حجر  عىل  النقش  هذا  ُكتب  وقد 
احلجم نسبيًا )الصورتان: 2 و3(، وهو األمر الذي يشري 

إىل أن كاتبي النقوش كانوا يبحثون عن احلجارة املناسبة 
لكتابة نقوشهم وإلمكانية محلها معهم الحقًا ، فربام كانت 
النقوش التي ُكتبت عىل احلجارة الصغرية احلجم تنقل من 
مكاٍن إىل آخر، لكن يبقى العدد األكرب من النقوش مكتوبًا 

عىل حجارة كبرية احلجم تنترش عىل الرجوم يف الوادي.
عىل  يظهر  الذي  الكتايب  النقش  جانب  وإىل 
احلجر يوجد رسم لفارس فب أثناء عملية صيد غزال 
رسم  يوجد  كام   ، ونشاًبا  قوسًا  حيمل  شخص  يواجهه 
املبارزة ، حيمل أحدمها درعًا  أثناء عملية  لشخصني يف 

دائرّي الشكل يف يده )الصورة رقم 3(. 

النقش 
ل م ر ن ا  ب ن  ا س خ ر  ب ن  ش ح ت ر ب ن  م ر ا  
ب ن  ذ ر  ب ن  ا ذ ن ت  هـ ب ع ل س م ن  و ق د  ل 

ذ  ع و ر  هـ خ ط ط
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]كتب هذا النقَش[ مرنا بن أسخر بن شحرت بن مرا بن 
َذرُّ بن أذينة، و يابعل سمني أحرق ]اهلك[ الذي خيرب 

هذا النقش. 

التحليل 
الصفوية  النقوش  كأغلب  النقش  هذا  يبدأ  ل: 
التي تبدأ بحرف الالم، واختلف يف تفسريها، ففرسها 
األول  كتبه االسم  النقش  إن  أي  ِمن،  بمعنى:  بعضهم 
كتبه  النقش  أن  أي  إىل،  بمعنى:  آخرون  وفرسها  فيه، 
صاحب االسم األول (Al-Manaser 2008: 79)، وفرسها 
 ،)29 2003م:  )الذييب،  بوساطة  بمعنى  ثال  فريق 

ويرى آخرون أهنا تعني لـ )العبادي، 2006م: 37(. 
م ر ن ا: يمكن تفسري معنى هذا االسم بـ: سيدنا، 
وترد صيغة م ر ا ن ا يف النقوش النبطية لقًبا بمعنى: سيدنا 
 .)309 1431هـ:  )الذييب،  األنباط(  ملوك  )لقب 

وأحسب أن االسم يرد أول مرة يف النقوش الصفوية.
الصفوية  النقوش  يف  معروف  اسم  ر:  خ  س  ا 
عىل وزن )افعل( من اجلذر )سخر(، وسخر يف العربية 
ويمكن  سخر(،  مادة  منظور:  )ابن  استهزأ،  بمعنى: 
البادية  بـ: عمل، إذ إن سكان  تفسري معنى هذا االسم 
بالُسخرة، ويمكن أن  يصفون كل من يعمل دون أجر 
يكون الطفل قد ُولد وكان والده أو أمه تعمل بالُسخرة 
الصفوية  النقوش  يف  االسم  هذا  ويرد  )باملجان(، 

 .)HIN 42 اخلريشة، 2002م: 118؛(
ش ح ت ر: ُفرّس ليتامن هذا االسم بمعنى تيس هرم 
أنه يمكن تفسريه من اجلذر )ح ت ر(،  إال   ،(LP 345)

ُ اليشء القليل،  وَحرترْ يف العربية: اأَلكُل الشديُد، واحِلرترْ
َل عطاَءه  ًا: َأعطاه وَأطعمه، وقيل: َقلَّ وَحرَتَ الرجَل َحرترْ

ُه شيئًا  َأو إِطعامه، وَحرَتَ له شيئًا: َأعطاه يسريًا، وما َحرَتَ
رَتَ الرجُل: قلَّ عطاؤه،  َأي ما َأعطاه قلياًل وال كثريًا، وَأحرْ
ُ الذكر من الثعالب )ابن  ، واحَلرترْ دُّ َكاُم والشَّ : اإِلحرْ ُ احَلرترْ
االسم عىل  يكون هذا  أن  مادة حرت(؛ ويمكن  منظور: 
بمعنى:  والرسيانية  العربية  يف  )شفعل(  الفعل  وزن 
تدّلل، تنّعم )منا، 1975م: 272(. ومن املعلوم تصدر 
واآلرامية  األكدية  السامية  اللغات  يف  االسمية  الصيغ 
والتي  الشني،  منها حرف  بحروف عدة  عادة  والعربية 
األكدية.  يف  ورد  ما  مثل  الصفات  يف  املبالغة  تعني  قد 
ويف  עבד،  من  ַׁשְעַּבד  العربية  ويف  هائل،  بمعنى   šurbū  :
اخضع  استعبد،  بمعنى  ܥܒܕ  من  ܰܫܥܶܒܕ  الرسيانية 
،ونعتقد أن االسم شحرت هنا يدل عىل التنعم  والتدلل 

وهي صفة مبالغة.
م ر ا: من األعالم املعروفة يف النقوش الصفوية، 
170؛  1996م:  )علولو،  رئيس،  سيد،  بمعنى  وهو 
 CIS 244 :الصويركي، 1999م: 185؛ عواد، 1999م
LP  SIJ 194; (326; WH610; CSNS 462 ;219، ويف النقوش 

 Stark 1971:) ويف التدمرية ،(King 1990: 545) الثمودية
 ،(HIN 536; Sima 1999: 72) 96)، ويف النقوش اللحيانية

وبصيغة م  ر ا ي يف النبطية (Negev1991:41) وبصيغة م 
  Mαρωςو Mαρος وبصيغة ،(PHI 126) ر ي ا يف احلرضية
يف اليونانية (Wuthnow 1930: 73, 74, 149)، وبصيغة مرا 

يف العربية )ابن دريد، 1979م:  229(.
ُة  يَّ وُذرِّ النمل،  أصغر  وهي  ٍة،  َذرَّ مجع   : ر: الَذرُّ ذ 
إِذا طلع من اأَلرض، ويقال:  البقُل  الرجل: ولده، وَذرَّ 
َذاٌر:  : اسم،  َذررْ ُم َرأرْسه، وَذرُّ َذرَّ الرجُل َيُذرُّ إِذا شاَب ُمَقدَّ
لقب رجل من العرب )ابن منظور: مادة ذرر(. يرد هذا 
االسم يف الصفوية )علولو، 1996م: 163؛ الصويركي، 

ܰܫܥܶܒܕ
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1999م: CIS 38; LP 308; ISB 143 WH 575 180(،  ويف 
الثمودية )املعاين وكريم، 2001م: 56( وبصيغة َذرُّ يف 
ولعل  ذرر(.  مادة  منظور  العربية )ابن  األعالم  أسامء 

الطفل ولد يف يوم كثر فيه الَذرُّ يف بيت املولود. 
ا ذ ن ت: من أسامء األعالم املعروفة يف النقوش 
الصفوية، وهو صيغة حتبب لالسم أذينة، تصغريًا لألذن 
 ،(Tairan 1992: 61) املعروف  التدمري  امللك  اسم  عىل 
أذن  اجلذر  من  جمازيًا  تأنيثًا  املؤنثة  األسامء  من  وهو 

واحلرف تاء )ابن منظور: مادة أذن(.
وقد ُعرف هذا االسم يف النقوش الصفوية )علولو، 
 )CIS 99; LP    1996م: 158؛ اخلريشة، 2002م: 118؛
SIJ 139; WH 550; CSNS 444 ;297، والنقوش الثمودية 

(Shatnawi 2002: 644)، وبصيغة ا د ي ن ت يف التدمرية 

 ،(Cantineau 1932:56) والنبطية   ،(Stark 1971: 65)

 (Wuthnow يف اليونانية Оδεναθη و Оδαινατος وبصيغة
العربية   األعالم  أسامء  يف  أذينة  وبصيغة   ،1930: 87)

.(Nöldeke 1904: 101; ‰amharat an-Nasab 565)

العلم  التي حتتوي عىل اسم  النقوش  وُيعتقد أن 
 Littmann) أذينة  تعود إىل أواخر القرن الثالث امليالدي
ووينت  جام  مثل  الباحثني  بعض  أن  إال   (1940:104

من  أول  يكن  مل  التدمري  امللك  أن  يعتقدون  وهاردنج 
.)WH :8 ُسمي هبذا االسم  )الذييب، 2003م: 40؛

ومن  السموات  سيد  ومعناه  ن:  م  س  ل  ع  ب 
تكرر  والذي  الصفوية،  النقوش  يف  املشهورة  املعبودات 
بعض  لذا، يعتقد  للمطر  طلبهم  عند  نقوشهم  يف  اسمه 
الباحثني أنه إله املطر عند الصفويني وأهنم قدموا له أضاحي 
وقد   ،(Littmann 1940: 128) واملساعدة  الغيث  أجل  من 
عبده الصفويون كالشعوب املجاورة هلم يف املنطقة، لذا 

إىل  انتقلت  قد  الدينية  عبادته  طقوس  تكون  أن  يمكن 
 .(Nieher 2003 :243) الصفويني من الشعوب املجاورة 
آهلة أخرى مثل الالت وجد  املعبود مع  ويرد ذكر هذا 

 .(LP 640; Krone1992: 10) عوذ
به  ُتوَقُد  ما  والَوُقود  احلَطب،  الَوُقوُد:  وقد: 
ِقُد موضع  النار، وكل ما ُأوِقَدترْ به، فهو َوُقود. واملَورْ
وقد  وقد(.  مادة  منظور  )ابن  َتوَقُد  امُلسرْ وهو  النار، 
الصفوية  النقوش  يف  املعنى  هبذا  الفعل  هذا  ورد 
أننا  إال   ،)1((CIS 2997, 1270, 1927) مرات  ثالث 
بناًء عىل  الفعل ودالالته  معنى  تفسري  يمكن  أنه  نعتقد 
النقش يطلب  إذ إن كاتب  العريب،  ما جاء يف املوروث 
هذا  بتخريب  يقوم  ملن  سيئًا  بعل سمني شيئًا  اإلله  من 
النقش. وجاء يف املوروث العريب أن بعض العرب قال: 
َقَد نارًا إِثرَْره؛ واملعنى ال َرَجَعه اهلل  َأبرَْعَد اهلل داَر فالن وَأورْ
كاتب  إن  أي  رده،  وال  اهلل  أرجعه  ال  بمعنى  ه،  ردَّ وال 
النقش يطلب من اإلله بعل سمني أال يرد وال يرجع أي 

شخص خيرب هذا احلجر إىل أهله)2(.
وقد ورد هذا الفعل يف العهد القديم ثامين مرات، 
ثالث منها عىل الوزن البسيط ָיַקד  :yåqad²، كام يف اشعيا 
10 : 16 ، 25 : 5، وتثنية االشرتاع 32 : 22، ومخس 
عىل الوزن املجهول .Huf הּוַקד :hūqad² كام يف الالويني 
6 : 2 ، 5 / 6، ارميا 15 : 14، 17 : 4. وورد يف العهد 
اجلديد غىل الوزن البسيط )19( مرة، وعىل الوزن املزيد 

الصفوية.  النقوش  يف  الفعل  رافع.  حراحشة،  كذلك:  انظر   )1(

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، 1992م. 
)2( ُيعد الفعل )ָיַקד( من األفعال املعتلة يف اللغات السامية، وهي 

األفعال التي حتتوي عىل أصوات حلقية أو حنجرية )السيام 
اهلمزة( أو نونًا أنفية لثوية أو أشباه مد )الواو الياء( أو تكون 

عني الفعل والمه مثامثلتني )موسكايت، 1993م: 266(.
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باأللف )8( مرات. وورد يف القرآن الكريم )6( مرات، 
الوزن  جمهول  وواحدة  البسيط،  الوزن  عىل  منها   )2(
البسيط، و)2( عىل الوزن املزيد باأللف ، ومرة واحدة 
10؛  عمران  آل  24؛   ،17 )البقرة  استفعل  وزن  عىل 
الربوج 5؛ الرعد 17؛ القصص 38؛ اهلمزة 6؛ املائدة 
64( )عبدالباقي، 1945م:757(. ومجيع معاين الفعل 
يف العهدين القديم واجلديد والقرآن الكريم تأيت بمعنى 

االحرتاق)3(.
من  يتكون  الذي  بمعنى  موصول  اسم  ذ:  ل 
حرف اجلر الالم واحلرف ذال ، ويدل عىل املفرد املذكر 

.(LP No. 162) ويرد بكثرة يف النقوش الصفوية
النقوش  يف  الورود  كثرية  األفعال  من  ر:  و  ع 
الصفوية، وهو مبني للمجهول عىل الوزن املشدد فّعل 

.(LP 334; ISB 169 .; WH 642) بمعنى: خّرب، دّمر
الصفويـة    النقوش  فـي  التعريف  أداة  اهلاء  هـ: 

 .(Al-Manaser 2008: 74)

خ ط ط: يرد هذا االسم بكثرة يف النقوش الصفوية 
.(WH 57 ,181) بمعنى الرسم، النقش، الكتابة

الرسم
حصانًا  يمتطي  لفارس  رساًم  احلجر  هذا  حيمل 
ويظهر  غزال  اصطياد  وحياول  طوياًل،  رحمًا  بيده  حيمل 
النقش  كاتب  جّسده  األبعاد،  ثنائي  بمنظر  الرسم 
اخلطوط  بعض  خالل  من  وحاول  بسيطة،  بخطوٍط 

بمعناه؛   : د  ق  ي  العربية  AHw 892؛  أوقَد  ُد:  ا  ق  األكدية   )3(

القديم ي ق د: مثله؛ الرسيانية واملندائية ي ق  العهد  آرامية 
د: أوقَد. املعنى العام: االحرتاق. انظر: عيل، خالد إسامعيل. 
سناريا،  مكتب  الكريم.  القرآن  أللفاظ  املقارن  القاموس 

بغداد 2004م: 587. 

البسيطة إحياء بعض األمهية عىل هذا الشخص ، فالرأس 
مرتفع إىل أعىل كأنه يطلع عىل الشخص الذي ينظر إىل 
عىل  سيطرته  ليؤكد  اللجام،  حبل  بيده  ممسكًا  النقش 
احلصان، وحتمل يده اليمنى الرمح، وتظهر اليد اليمنى  
يف معظم الرسوم التي متثل الغزالن ممدودة إىل اخللف 
أرجل  ومثلت  للغزال،  الطعن  بعملية  إحياًء  لتعطي 
إلعطاء  الغزال  وراء  تنساب  كأهنا  األمامية  احلصان 
الفارس،  ذلك  قدرة  من  عليه  واهللع  اخلوف  صورة 
شبه  بوضعية  للحصان  اخللفية  األرجل  نرى  حني  يف 
طبيعية لتعطي املشاهد إحياًء بقوة ذلك احلصان وجودته 
وعراقته، وترسم حوافر اخليل عىل هيئة خطوط بسيطة 
إلعطاء إحياء بالرسعة التي يتمتع هبا ذلك احلصان. أما 
ذيل احلصان فيظهر متطايًرا كأن الريح تداعبه، للداللة 
اخليل  يف  معروف  أمٌر  وهو  احلصان،  ذلك  جودة  عىل 
األصيلة، إذ إن إحدى صفات اجلودة هي الشكل العام 
للذيل، ومن تلك الذيول تصنع أهم األدوات املوسيقية 

عند البدو وهي الربابة. 
سمة  له  الكاتب  أبرز  فقد  احلصان،  رأس  أما 
خاصة بوضع ما يشبه الريش يف مقدمته، إلعطاء داللة 
إحيائية بأن الفارس شخٌص مهم ، فربام يكون شيخ قبيلة 
من  الصيد  عملية  متثل  التي  الرسوم  وتظهر  أمريًا.  أو 
الغزال تكون من خالل  بأن عملية صيد  الرمح  خالل 
األرجل  حركة  خالل  من  عليها  ويستدل  مطاردته، 
األمامية، وتظهر عملية صيد األسود أو الضباع أن تلك 
األرجل  تظهر  إذ  الفارس،  هتاجم  التي  هي  احليوانات 
مّيز  وقد  اخللف،  إىل  تقهقر  بحالة  للحصان  األمامية 
للصيد  تستخدم  التي  الرماح  بني  كذلك  الصفويون 
)الصور  رسومهم  يف  للقتال  تستخدم  التي  والرماح 
أرقام 7 و 8 و 9 و 13 و 14و  15 و 16(. إذ تظهر 
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الرماح التي تستخدم يف الصيد أكثر طواًل ويف هنايتها ما 
يشبه الثقل أو الوزن، وهو األمر الذي يعطي إحياًء بأن 
وكان  والطول  الوزن  زاد  كلام  أنه  عرفوا  قد  الصفويني 
الطعن رسيًعا، فإن الرمح خيرتق جسم الضحية مسافة 
أطول منه إذا كان أقل وزنًا وأقرص. أما صورة الغزال 
فتظهر كأنام حورص بني الفارس والشخص الذي حيمل 
عىل  تدل  بسيطة  بخطوط  ورسم  والنشاب،  القوس 
رشاقة ذلك احليوان وصغر سنه لتعطي إحياًء بأن عملية 
الصيد قد أّداها أشخاص هلم املقدرة عىل صيد الطرود 
القوس  حيمل  الذي  الشخص  صورة  أما  والفرائس. 
والنشاب، فقد رسمت بخطوٍط بسيطة دون جتسيد أو 
الصفة  وهي  للشخص،  الثالث  البعد  فكرة عن  إعطاء 
العامة التي محلها الشكل اآلدمي يف الرسوم الصفوية، 
ولكن الرسم ُيظهر لنا شخصًا كأنام اختبأ أو جلس عىل 
ركبتيه وانتظر الفريسة ومل يعط الفنان أو الرسام أي عناية 
لتفاصيل الوجه أو إظهار مالحمه، ويالحظ أن الرسوم 
الصيد  عمليات  مع  أغلبها  يف  تظهر  للرجال  اآلدمية 
والقتال ، أّما رسوم النساء فمنفردة )الصورة رقم 5(. 
وعىل اجلانب اآلخر من احلجر نجد مبارزة ورصاًعا بني 
شخصني حيمل أحدمها درعًا دائرّي الشكل، وليس من 
القتال بالسيوف أم بالرماح )الصورة  الواضح إذا كان 
أغامد  يشبه  ما  يظهر  الرجلني  بني ذينك  و ما   .)6 رقم 
السيوف ويف الوقت نفسه ، يمسك ذانك املبارزان شيئًا 
الوسط  منطقة  يف  انحناًء  هناك  أن  ويالحظ  بأيدهيم، 
وعند الركبتني، فربام حاول الرسام إعطاء فكرة عن قوة 

القتال واملبارزة.  
الشكل  الدائرية  الدروع  أشكال  ظهرت  لقد 
القديم،  األدنى  الرشق  يف  الصخرية  املنحوتات  يف 
األشورية  الدولة  يف  عليها  األمثلة  من  الكثري  ونجد 

وألنه  وزنه  خلفة  الدرع  هذا  استخدم  فربام  احلديثة، 
يمكن الفارس من احلركة برسعة، ولربام وجد به أهل 
الصحراء ضالتهم ، إذ كان يعرف عنهم اخلفة يف احلركة 

ورسعة التنقل يف أثناء املعركة )الصورة رقم 12(. 
يعثر  التي  الصخور  عىل  تظهر  التي  الرسوم  إن 
عليها يف البادية واصطلح عىل تسميتها بالصفوية مصدرًا 
بأساليب معيشة  التي ختربنا  املعلومات  مهاًم من مصادر 
أولئك الناس وتفاعالهتم البيئية والروحانية واالقتصادية 
2010م:  )حراحشة،  هبم  املحيطة  بالبيئة  واالجتامعية 
12-18(. وال يمكن القول دوًما: إن هذه الرسوم متثل 
رسومًا سحرية. لقد أظهرت لنا الرسوم التي عثر عليها 
حتى اآلن اهتامم الصفويني بحيواناٍت معينة دون غريها، 
حيوانًا  ثالثني  متثل  خمتلفة  رسوم  عىل  اآلن  حتى  عثر  إذ 
خمتلفًا كان أكثرها رسوم لإلبل ثم اخليل والغزالن، فقد 
أعطى الرسام هذه احليوانات اهتاممًا واضحًا، إذ إهنا تعد 
أهم وسيلة من وسائل املعيشة يف بيئته الصحراوية، فهو 
يعتمد عىل اجلمل يف مجيع جوانب حياته، واخليل عنده 
2002م:  )الدعجه،  احلرب  يف  وسالح  اجتامعي  رمز 
12-17؛ Ababneh 2005: 57-81) كام احتوت النقوش 
الصفوية عىل رسوم لألشكال اآلدمية والشمس والقمر 
والـدوائـر واملتـاهات واملصـائد وحظـائر احلـيوانات 

واألدوات املوسيقية وغريها. 
إن النقش موضع الدراسة حيمل داللة تارخيية 
واضحة عىل أن تلك القبائل كانت ذات نظام اجتامعي 
يديره أشخاص تفاخروا كأسالفهم من أمراء وملوك 
أن  فمعروف  املختلفة،  الصيد  لعمليات  الرشق 
العديد من  العراق ومرص حتمل  القديمة من  الرسوم 
األسود  صيد  سواًء  للملوك،  املختلفة  الصيد  مشاهد 
أغلب  يف  ُرسم  وقد  وغريه،  الوحيش  البقر  صيد  أم 
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 ، الغابة  ملك  بوصفه  نحت  أو  األسد  صيد  األحيان 
إذ إن صيده يعطي إحياًء بأن ذلك امللك قد سيطر عىل 
الرسوم  أما  واحليوان.  اإلنس  من  األرض  ملوك  كل 
التي تظهر يف النقوش الصفوية، فإن أكثر االعتقاد أهنا 
رسوم داللية للتعبري عن قدرة ذلك األمري أو الشيخ 
هذا  ظل  وقد  قبيلته،  أفراد  بني  االجتامعية  ومكانته 
قد  العريب  الفنان  أن  فنجد  العربية،  الثقافة  الرتاث يف 
فارٌس  كأنه  حصانه  عىل  اهلاليل  زيد  أيب  صورة  رسم 
ال يشّق له غبار، وأن ليس له نظراء بني فرسان العرب 

)الصورتان 10 و11(.

قائمة االختصارات 
AHw: Soden Akkadischen Handwörterbuch.
CIS: Corpus Inscriptionum Semiticarum.
CSNS: Clark, A study of New  Safaitic inscriptions 
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Abstract. The research aims at highlighting a New Ancient North Arabian inscription (Safatic) 
which was found in Wadi al-Hashad in 1996. The research tries to re-explain the verb “WQD” 
and give an idea about the importance of the images that appear together with the inscriptions to 
better understand the culture of their writers.
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العمالت الّساسانّية: سايلوج للعمالت الساسانية يف املتحف الوطني اإليراين بطهران
اجلزء األّول: )من أردشري إىل هرمز الّرابع(.

محد بن حممد بن رصاي
أستاذ مشارك يف قسم التاريخ واآلثار، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة اإلمارات

)قدم للنرش يف 1432/4/15هـ ، وقبل للنرش يف 1432/9/10هـ(

سارخوش  فيستا  ِمن  كّل  وتأليف  إعداد  من  الكتاب 
عـسكـري  إهلـي  م.  و   )Vesta S. Curtis( كـورتــيـس 
 Elizabeth J.( وإليزابيث ج. بيندليتون )M. Elahe Askari(

Pendleton(، إضافة إىل مشاركة من ريتشارد هودجيس 

.)Ali-Akbar Safi( وعيل أكرب صايف )R. Hodges(

للّنّمّيات  امللكية  اجلمعية  إصدار  من  والكتاب 
اخلاّصة،  اإلصدارات   ،)Royal Numismatic Society(

للدراسات  الربيطاين  املعهد  مع  بالتعاون   ،47 رقم: 
وقد   )British Institute of Persian Studies( الفارسية 

صدر الكتاب يف لندن عام )2010 م(.
املجموعات  من  نوعًا   ”Sylloge“ لفظة  وتعني 
اخلاّصة باملسكوكات حيث يتّم عرضها بطريقة مفّصلة 
من  يتكّون  الكبري،  احلجم  من  والكتاب  وواضحة. 
الساسانية  العمالت  أمهّية  عن  تتحّدث  موجزة  مقّدمة 
وتلقي  املاضية،  سنة  اخلمسني  خالل  الّنّمّيات  عامل  يف 
وتتناول  املسكوكات.  هلذه  األوىل  املصادر  عىل  الضوء 

الغربية  البلدان  من  انطلقت  التي  العلمية  املرشوعات 
وتّعرف  الساسانية.  العمالت  ودراسة  الستكشاف 
يف  والتحليل  الدراسة  حمّل  العمالت  بوجود  القّراء 
املتحف الوطني بطهران. وييل املقّدمة إرشاد لقّراء هذا 

الكتاب ثّم قائمة باملصادر واملراجع.
تبـتـدئ  لـوحـة   102 عىل  الكــتاب  حيـتـوي 
بعمالت امللك أردشري أّول امللوك الساسانيني وتنتهي 
زمنّيًا  مرتّبة  وهي  الرابع.  هرمز  امللك  بمسكوكات 
عام  وآخرها   200 عام  وأّوهلا  الّسّك،  تاريخ  حسب 
590 يف هناية عهد هرمز الرابع. وحتتوي هذه الّلوحات 
األّول  أردشري  امللوك  عهود  تتبع  عملة   1476 عىل 
هبرام  ثم   )272-241( األّول  فشابور   )241-224(
 )293-276( الثاين  هبرام  ثم   )276-273( األّول 
الثاين )309-303(  يليه هرمز  فنريس )303-293( 
-379( الثاين  فأردشري   )379-309( الثاين  فشابور 
383( يليه شابور الثالث )383-388( فبهرام الرابع 
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ثم   )420-399( األّول  يزدجرد  ثم   )399-388(
-438( الثاين  فيزدجرد   )438-420( اخلامس  هبرام 
457( فبريوز )فريوز( )459/457-484( ثم بالش 
فقباذ   )499-497( جاماسب  ويليه   )488-484(
و497-488   484 للحكم:  فرتات  )ثالث  األّول 
-531( رشوان  أنو  األول  خرسوا  ثم  و531-499( 

579( ثم هرمز الرابع )590-579(.
العمالت  من  جمموعة  عىل  لوحة  كّل  وحتتوي 
وهذا  وجهيها،  من  عملة  لكّل  دقيق  وصف  يقابلها 
أم  فّضة  هي  هل  الّسّك  ماّدة  نوعّية  يشمل  الوصف 
ذهب مع أن الغالب عليها املسكوكات الفّضّية، والوزن 
َور  والصُّ والكتابة  الرموز  الّسّك  وتواريخ  وأماكن 
بل  فيها.  املنشورة  ومصادرها  هلا،  املشاهبة  والعمالت 
وهيئات  أشكال  وصفوا  أهّنم  بالباحثني  الّدقة  تصل 
وأدوات  وأزيائهم  وحلاهم  وشعورهم  امللوك  ُصَور 
زينتهم كالعقود والآللئ والتيجان والصوجلات ومعابد 
اهلالل  وأشكال  املعابد  ومذابح  النار  وشعالت  الّنار 
األحيان  أغلب  يف  أشاروا  كام  والزخارف.  والّنجوم 
إىل أماكن العثور عليها وخزائنها األوىل قبل ختزينها يف 

املتحف الوطني بطهران.
امللك  بعهد  املؤّرخة  العمالت  أّن  ويالحظ 
تبلغ  الكتاب حيث  الرابع حتتّل اجلزء األكرب من  هرمز 
امللك  عمالت  تليها  مسكوكة   473 تضم  لوحة   32
كرسى أنو رشوان بـ 28 لوحة حتتوي عىل 417 عملة 
لوحة تضم 278  بـ 18  األّول  قباذ  امللك  ثم عمالت 
هبرام  بني  عمالهتم  فتتفاوت  امللوك  بقّية  أّما  عملة. 
منهام،  لكّل  عمالت  بأربع  الثاين  ويزدجرد  اخلامس 

وبني  منهام  لكّل  عمالت  بسبع  وبالش  وجاماسب 
شابور الثاين بـ85 عملة وفريوز بـ 58 عملة.

والغالبّية العظمى من هذه املسكوكات هي من 
الّدراهم مع وجود فئات أقّل ِمن الّدراهم وهي األوبل 
ِمن  جرام   1.09 وزهنا  يكون  ما  عادة  وهي   )obolos(

ُسدسًا.  أو  ُخسًا  أو  ربع درهم  أحيانًا  الفّضة، وحيسب 
ما  “billon” وهي عادة  “البيلون”  ِمن  وبعضها مصّنعة 
تكون ِمن الفّضة خملوطة به بعض املعادن مثل الّنحاس 

أو الّرصاص)1(. 
ودّقة  الوضوح  املسكوكات  ُصَور  عىل  ويغلب 
املعامل، والكتاب غري مرّقم، وإّنام يعتمد يف ترقيمه عىل 

أرقام الّلوحات.

Greek Coinage, )Shire Archaeology(, Aylesbury, 1983 

p. 32;  Rutter, N. K., Schwabacher, W., ”Obolos“, Paulys 

Real-Encyclopädie, Stuttgart, 1937, vol. 14, p. 1739.

)1(
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  الفينيقية الساحلية "جبيل"أسفار املرصيني القدماء إىل مدينة بيبلوس 
 

 حممد إسامعيل أبوالعطا
 الرياض− جامعة امللك سعود− كلية السياحة واآلثار−أستاذ مساعد

  مرص− جامعة الفيوم−كلية اآلثار
 

 هـ١٦/١٢/١٤٣٢هـ , وقبل للنرش يف ٩/٧/١٤٣٢قد م للنرش يف 
 

 رص القديمة, بيبلوس, فينيقيا, رشق املتوسط, أوزير, التجارة, السفر, السياحة الدينية م:الكلامت املفتاحية
 

 "جبيل"سافر املرصيون القدماء إىل العديد من املدن الساحلية يف منطقة رشق املتوسط, وكانت مدينة بيبلوس  .ملخص البحث
 دوافع وهيدف هذا البحث ىف املقام األول إىل حماولة حتديد ال. أهم املدن التي سافر إليها املرصيون القدماء يف تلك املنطقةحدإ

  يلقى − من خالل األدلة األثرية والنصية والتصويرية–األساسية وراء سفر املرصيني إىل بيبلوس, وباإلضافة إىل ذلك فالبحث 
بحري املستخدم, وكذلك أثر بعض الضوء عىل وسائل االنتقال التي استخدمها املرصيون يف سفرهم إىل بيبلوس, والطريق ال

 .أسفار املرصيني الكثرية عىل جمتمع بيبلوس
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asked him to return the plundered money back 
otherwise the ambassadors between them will cease 
(Moran, 1992, 16). In the present day tourism law, the 
host governments have to ensure that the tourists’ 
lives and properties are protected and governments 
should take quick and stern action once the crime is 
taken place (George and Varghese, 2007, 43). 
 Tourism is defined as the activities of people 
traveling to and staying in places outside their usual 
environment for more than twenty-four hours and not 
more than one consecutive year for leisure, business 
and other purposes not related to the exercise of an 
activity remunerated from within the place visited 
(WTO, 1995, 1). The three basic components of 
tourism are transport, accommodation, and locale. 
Transport is the mean that enables a traveller to reach 
his predetermined destination. Accommodation is 
another basic component which is essential for food 
and sleep. Locale with its attractions and amenities is 
the most important as these are very basic to tourism 
(Raj, 2002, 23). 
 If this theoretical definition of tourism and its 
components is applied to the travels of the ancient 
Egyptians to Byblos, it would show clearly that such 
travels were simply a type of tourism. The transport 
component was confirmed through various 
archaeological, textual, and pictorial evidences. 
Despite the absence of any explicit or detailed 
mention of the accommodation component, it could 
be recognized through some statements and phrases 
in travel stories. As the locale and attractions 
component is the most important in present day 
tourism industry, it was the same to the ancient 
Egyptians. The location of Byblos, its richness in 
timber was the essential factor of the Egyptians' 
travels there, but this timber was mainly brought to 
Egypt for religious purpose, so it was religion that 
motivated the ancient Egyptians to travel to Byblos. 
Moreover, the existence of an Egyptian temple there 
dedicated to the most famous goddess in the ancient 
Egyptian religion Isis or Hathor or both as Hator-Isis, 
goddess of motherhood and symbol of love and 
loyalty. As well as the existence of a Byblite temple 
dedicated to a goddess associated with the Egyptian 
Hator-Isis was another motivation behind the 
Egyptians travel to Byblos in order to visit a place 
connected with the myth of their beloved god Osiris.  
 

Conclusion 
 

 From what is mentioned above, it could be 

concluded that most of the travel of the ancient 
Egyptians to Byblos was almost a religious tourism. 
The widespread use of the Egyptian names, titles, 
writing, and language adopted by the Byblites, as 
well as the existence of an Egyptian style temple, 
together with the Byblite monuments influenced by 
the Egyptian motives and style, such as the temple of  
Baalat-Gebal that always represented in art in a 
manner similar to the Egyptian Hathor-Isis even 
under the height of the Persian influence in the Near 
East during the fifth century B.C., all are impacts of 
that tourism on the Byblite destination society. 
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navigation to the Aegean islands (Smith, 1965, 133; 
Helck, 1983, 81). In their sea travel to Byblos, the 
ancient Egyptians used a type of ships called kpnt 
which literary means the Byblite ships. This name led 
some Egyptologists to think about Byblite origin and 
manufacture of those ships (Montet, 1941, 26; 
Newberry 1942, 64), while others believe in Egyptian 
made despite the Byblite origin of raw materials 
(Säve-Söderbergh, 1946, 12; Faulkner 1940, 6). 
These so-called Byblite ships were used on coastal 
journeys and appear to have plied the sea route from 
Byblos to Punt. They traveled via the Delta through 
the arm of the Nile as far as Bubastis and then passed 
by canal to the Wadi Tumilat and across the Bitter 
Lakes to reach the Gulf of Suez (Montet, 1928, 270). 
The fleet of queen Hatshepsut headed for Punt was 
from that type (Wachsmann, 1998, 19).  
 The Egyptians used large ships and relatively 
small anchors (Frost, 1970, 377). Examples of actual 
Egyptian anchors were found in Byblos (Nibbi, 1975, 
38). Presumably, these anchors had been dedicated by 
Egyptian ship crews who had voyaged with their 
ships to that city (Wachsmann, 1998, 11). Despite 
Nibbi's believe that the ancient Egyptians never went 
to sea in sea-going ships because of the absence of 
harbors in ancient Egypt, the unsuitability of the coast 
line of the Delta for travel by large vessels; the 
absence of a sea-god in their religion (Nibbi, 1979, 
201); the textual, pictorial and archaeological 
evidences prove that they practiced actual sailing. 

Travel by land to Byblos was also known. Sinuhe 
mentioned that a land gave him to land until he 
arrived Byblos (Lichtheim, 1973, 224). He hosted the 
envoys of the residence through their coming to north 
or going to south (Lichtheim, 1973, 227). The 
doomed prince travelled to Asia across the desert, 
following his heart and living on the best of all the 
desert hunt (Lichtheim, 1973, 201). 
 The most famous journey from Egypt to Byblos 
was that of Osiris and Isis. According to Plutarch in 
his story of Isis and Osiris 15-16, Isis went to Byblos 
because she was informed that the chest with the 
body of Osiris had been carried by the waves of the 
sea to the coast of Byblos. The chest came to rest in a 
heath-tree, and the king of Byblos used a part of the 
tree as a pillar. Isis befriends the queen and her child; 
yet she burnt the mortal parts of the child's body and 
flew around the pillar in the form of a swallow. Later 
she demanded the pillar and cut away the heath-tree; 
placing it for veneration in the temple of Isis in 
Byblos (Griffiths, 1980, 32). Finally she set sail with 

the chest for Egypt. Actually there is no trace at all of 
such story in the early myth. So there are various 
opinions concerning that. Some Egyptologists 
believed in an ancient Egyptian origin of Plutarch's 
story; Sethe thought that cedar in PT 590a is an Old 
Kingdom origin of the episode (Sethe, 1908, 11), while 
Herrmann is not disposed to find an ancient tradition in 
Osiris myth (Herrmann, 1957, 55), and Brunner 
believed it may have its origin in a passage from the 
chapter 125 of the Book of the Dead (Brunner, 1975, 
37). On the other hand some others believed in a 
foreign origin not only of this episode of the myth but 
of the origin of the cult of Osiris itself; Weill 
maintained that the cult of Osiris originated in Byblos 
(Weill, 1940, 61), Breasted suggests that Nedyet, 
where Osiris was laid low may be an ancient name for 
the region of Byblos (Breasted, 1959, 100). There is no 
doubt that there is an interaction between the myth and 
the very early trade relations between Egypt and 
Byblos. One of them should have affected the other. If 
Sethe's believe in an old kingdom origin is right, it 
means that the myth preceded the trade relations and 
affected it. In the light of this explanation some of the 
travels of the Egyptians could be seen as travels for 
visiting religious places connected to the myth of their 
most famous god, Osiris. In other words, such travels –
according to modern concept of travel- were more or 
less a type of tourism. 
 It should be noticed that travelers ‘tourists’ during 
those ancient times had their rights protected by an 
international law. When Wenamun informed the ruler 
of Dor that he was robbed in his harbor, the ruler 
offered to repay him his belongs if the thief belonged 
to the ruler's land (Lichtheim, 1976, 225). Rulers 
were generally held responsible for the welfare of 
persons from abroad in their territories, that 
responsibility included foreign merchants and 
travelers, the messenger and his credentials, and the 
protection of wares against theft (de Spens, 1998, 
105). Such matter was confirmed before in the 
Amarna letters when Burnaburiash complained to 
Akhenaten that his envoy, Salmu, twice has his 
caravan been plundered. Once was by a governor of a 
land that belongs to Akhenaten. He asked the pharaoh 
to restore Salmu’s things that had to be returned to 
him, and he should be compensated for his losses 
(Moran, 1992, 14). In another letter Burnaburiash 
sent to Akhenaten complaining about the robbery of 
his merchants while they were traveling to Egypt by 
kings of Canaan who were Akhenaten’ servants, as 
being a land subject to Akhenaten, Burnaburiash 
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pharaoh and wasn’t forced to return to Egypt. So it 
was a kind of cultural influence as well as some 
commercial interests and economic benefits. 
 Throughout the New Kingdom travels to Byblos 
were very active. Thutmose III undertook sixteen 
campaigns against Syria and Palestine (Redford 
2003) some of them were just a parade of strength 
and simply were considered tours to Syria and 
Canaan to collect tribute (Grimal, 1992, 214). Six 
scarabs with the inscription of his name were found in 
Byblos (Jidejian, 1968, 46). One scarab of his 
successor Amenhotep II was unearthed, as well as 
five of Amenhotep III (Jidejian, 1968, 46).  The 
Amarna letters from the reign of Amenhotep IV, 
Akhenaten, documented very well the relationship 
between Egypt and Byblos. There are fifty-four 
letters from Rib-Addi king of Byblos to the pharaohs 
Amenhotep III and Akhenaten, in addition to ten 
letters that he sent to agents of the pharaoh 
(Knudtzon, 1907, L.1-54; Swiggers, 1985, 45). It is a 
probable that Rameses II went to Byblos as parts of a 
large doorway bearing his cartouche have been found 
(Dunand, 1939, 92). His cartouches were also 
inscribed on several objects found in different levels 
at Byblos (Montet, 1928, 225; Dunand, 1939, 53) . 
 The most remarkable pictorial evidence is the 
relief of Sahure. It is one of the earliest examples of 
reliefs representing a sea voyage, found on the east 
wall of the transverse corridor west of the pillared 
hall of the mortuary temple of Sahure at Abusir 
(Borchardt, 1913, pl.xiii). In one scene, there are 
great ships with Egyptians and Asiatics on board.  
They are returning, as believed, from the port of 
Byblos. This expedition was receipted by the pharaoh 
himself accompanied by a translator to interpret the 
dialogue between the king and the Phoenicians. The 
peaceful circumstances of the expedition lead Montet 
to believe that – especially in the absence of cedar 
wood or any other products on board- it aimed to 
bring back to Egypt a Phoenician princess in order to 
be a wife of Sahure (Montet, 1941, 23).  However, in 
the presence of some Syrian pottery and bears in the 
relifes, it was believed that the expedition represents a 
governmental trade expedition to Phoenicia (Smith 
1965, 7; Kantor, 1965, 9). 
 The textual evidences clearly document the 
Egyptians travel to Byblos. The Palermo stone 
recorded that king Snefru of the Fourth Dynasty 
brought forty ships filled with cedar wood, one of 
them was called “praise of the two lands”, which was 
100 cubits long (Wilkinson, 2000, 141; Vinson, 2002, 

89). The text of Khnumhotep, an official of the Sixth 
Dynasty, on the walls of the tomb of Khui at Aswan 
mentioned his travels to Punt and Byblos eleven times 
(Breasted, 1906, 164, § 361; Newberry, 1938, 182). 
The admonitions of Ipuwer confirm the multiplicity of 
the Egyptians’ travels to Byblos. He mentioned that 
‘None shall indeed sail northward to Byblos today; 
what shall we do for pine trees for our mummies,” 
(Lichtheim, 1976, 152). Sinuhe mentioned Byblos 
among the places that he arrived to (Erman, 1977, 17). 
The true geographical arrangement of the Phoenician 
costal cities including Byblos, mentioned in the so-
called "The Satirical Letter of Papyrus Anastasi I", 
reflects a real experience of travel to those places 
(Gardiner, 1911). The famous adventure of Wenamun 
records more details concerning travel to Byblos 
(Wente, 1973, 142). 
 Travel from Egypt to Byblos was either by sea or 
by land. Travel by sea was more preferable as it was 
safer since the desert was a greater barrier than the 
sea. The Sinai Peninsula and southern Palestine were 
infested with nomads who harassed overland 
caravans. Nevertheless, a few ships could carry the 
equivalent of many donkey caravans. The Ancient 
Sea-trade through maritime travel between Egypt and 
Syria started since prehistoric Egypt (Ward, 1964, 23; 
Sowada, 2009, 245). Bringing Snefru's ships to Egypt 
is good evidence that travel during that time was by 
sea and not by land (Ward, 1964, 22). It seems that 
there was no direct navigation during the entire EB I 
period when an Egyptian colony in Canaan existed 
extending from Rafiah in the south to the Yarkon 
River in the north, and spread over the coastal plain 
and the lowlands to the east. This colony functioned 
to lengthen the protected coastline for the Egyptian 
shipping on the way towards Byblos. It apparently 
lost its usefulness when the Egyptians could sail 
directly from the Delta to Byblos (Brandl, 1992, 441). 
There was a direct maritime shipping line between 
Egypt and Byblos which started at Tanis –according 
to Wenamun’ story- and went through one of the 
ancient branches of the Nile to the Mediterranean 
along the Syrian coast -which was named the great 
Syrian sea in Wenamun’ story- till arriving Byblos 
(Montet, 1928, 270). Such journey took about six 
days of coastal hugging from the Nile Delta to Byblos 
under good conditions, but the return trip would take 
twice as long fighting countervailing winds and 
unfavorable currents (Smith, 2009, 47). This way was 
used also as a mediator way between Egypt and Crete 
in order to avoid the winds that hamper the direct 
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was Byblos (Chéhab, 1968, 1). The city which 
situated on a headland about 37 km north of Beirut, 
bounded by two small water-courses to the north and 
the south. The preserved area of the city is of 
approximately five hectares and is bordered on the 
east by an outcrop of calcareous rock sloping 
gradually towards the sea (Ciasca, 1988, 170). Byblos 
was very famous for its timber which grew on its 
mountains. The Egyptians needed the timber for tomb 
construction and funerary rituals. They used wood 
products such as cedar oil in mummification (Lucas, 
1962, 369). This provided a strong religious 
motivation for maintaining trade with Byblos 
(Jidejian, 1968, 17). The city was known in the 
ancient Egyptian language as kbn or kpny (Erman 
and Grapow, 1971, 118, 2), the change from b to p 
took place during the Twelfth Dynasty (Horn 1963, 
52) when it was also written as kbni (Erman and 
Grapow, 1971, 118, 2). It was referred to as Gebal in 
the Old Testament (1 kings 5.18; Ezekiel 27.9); this 
Biblical name has been preserved in the present day 
city of Jebeil. At the end of the second millennium 
B.C., it started to be known as Byblos (βύβλος) by 
the Greeks. The name was derived from the Greek 
word for papyrus as the city was the center of an 
extensive papyrus trade with Egypt and the Greek 
world (Jidejian, 1968, 2). In the adventure of 
Wenamun, it is stated that five hundred rolls of 
papyrus and five hundred coils of rope were sent from 
Egypt to the king of Byblos (Breasted, 1906, 284, 
§582) in payment for shipments of cedar wood. In the 
context of the name of Byblos it should be mentioned 
that the words Byblos and Bible as well are derived 
from the same Greek word for papyrus (Jidejian, 
1968, xv) which in turn is probably derived from the 
ancient Egyptian words which mean the pharaoh’s 
plant (Parkinson and Quirke 1995, 11; Černy 1971, 
218). Nibbi thought that the name cannot be 
connected to the papyrus plant and it might be 
derived from the early name of a city in Egypt called 
Bilbeis (Nibbi 2001, 40); as well as she opposed 
against the general acceptance that the many 
occurrences of gbl in the Ancient Near Eastern texts, 
and kbn/kpn(y) in the Egyptian ones, were all 
referring exclusively to the Lebanese city of 
Gebeil/Byblos (Nibbi 1994, 139). 

Travel from Egypt to Byblos was affirmed by 
variety of archaeological, pictorial, and textual 
evidences. According to archaeological evidences, 
travel to Byblos started as early as the Proto dynastic 
period where some small Egyptian objects were 

found there such as a gold bead, a bird figurine, two 
playing pieces and a small ape statuette give ample 
evidence (Ward, 1963, 18). The archaeological 
evidences of the Old Kingdom are numerous 
(Sowada, 2009, 128). The first inscription of 
Egyptian origin found in Byblos is a fragment of 
diorite with the cartouche of Khasekhemui, the last 
pharaoh of the Second Dynasty (Dunand, 1939, 26) 
that indicates his interest in the so-called the Egyptian 
temple in Byblos (Wimmer, 1990, 1065; Albright, 
1927, 62). Khufu of the Fourth Dynasty might have 
sent an expedition as the name of his royal boat was 
found at the headwater of the Adonis River - modern 
Nahr Ibrahim- (Rowe, 1936, 288). Fragments of 
alabaster with the cartouches of Menkaure and Unas 
were found in the temple of Baalat-Gebal (Montet, 
1928, 70-74). There are a total of thirty-six 
inscriptions from Byblos bearing the names of Pepi I 
and Pepi II of the Sixth Dynasty found there (Harold 
1934, 19). Fragments of stone vases bearing the 
names of pharaohs of the Old Kingdom in 
hieroglyphic characters are evidence of their respect 
to this particular temple (Espinel, 2002, 103; Jidejian, 
1968, 19). 
 Travels from Egypt to Byblos reduced during the 
first intermediate period but never completely ceased 
as there was an obelisk inscribed in hieroglyph with 
the name of the local Byblite prince (Ward, 1963, 25). 
 Travel activities increased during the Middle 
Kingdom. Most of the pharaohs of this era left objects 
and inscriptions with their names there. The names 
found were of Senusert I, Amenemhat II, and 
Amenemhat III who sent a pectoral and a vase as gifts 
to the prince of Byblos (Smith, 1965, 15; Montet, 
1941, 37), as well as a box sent by Amenemhat IV 
(Montet, 1941, 36). Khnumhotep, the monarch of the 
Orynx nome during the Twelfth Dynasty, mentioned 
a maritime journey to Byblos composed of 20 ships 
(Breasted 1906, 463, §224). The princes of Byblos at 
the end of the Middle Kingdom used Egyptian 
hieroglyphic inscription and adopted the Egyptian 
title   (Flammini, 1998, 41) which, in Egypt, 
was a title conferred by a pharaoh (Breasted 1906, 
173, §385; Grimal, 1992, 398). The sarcophagus of 
Ahiram, king of Byblos, shows a strong Egyptian 
influence (Montet, 1928, 215; Porada, 1973, 354). 
This Egyptian influence in Byblos and other Syro-
Palestine areas during the Middle Kingdom doesn’t 
mean that these lands were completely subjugated to 
the Egyptian rule (Smith 1969, 277). Sinuhe stayed 
for more than a year free from the authorities of the 
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Abstract: There were many travels and journeys that the ancient Egyptians did to the coastal cities in the eastern 
Mediterranean. One of the most important cities of that region to which the Egyptians travelled was Byblos 
"Jbail". This paper aims mainly to try to identify the true reason behind the Egyptians' travels to Byblos. In 
addition to that, the paper, through the archaeological, textual, and pictorial evidences, sheds some light on the 
Egyptians' transportations means to Byblos, the route or the sea lane through which they used to go there, as well 
as the influences of such Egyptians' travels on the Byblite community. 
 

 
Introduction 

 
The ancient Egyptians were really true lovers of their 
homeland. They didn’t bear to stay away from it. 
Their literature reflected that felling in many texts. 
Sinuhe was always longing for returning back to 
Egypt despite the very high position he gained in his 
refuge. He begged to god to show mercy and bring 
him home, to grant him to see the place where his 
heart dwells. He wondered what matter is greater than 
that his corpse should be buried in the land wherein 
he was born (Lichtheim, 1973, 228). A text from the 
Ramesside period describes the felling of a scribe 
while he was far from Memphis, his home city, he 
wrote how much he suffered from home-sickness; his 
heart left his body, it traveled up-stream to his home. 
“I sit still,” he wrote, “while my heart hastens away, 
in order to find out how things are in Memphis. I can 
do no work. My heart throbs. Come to me Ptah, and 
lead me to Memphis, let me but see it from afar” 
(Erman, 1971, 117). Another text records the fear of 
the Egyptian of not coming back to Egypt again, the 
ship’s crews received their loads in order to depart 
from Egypt for Syria, and each man’s god is with 
him. But not one of them says “we shall see Egypt 
again!” (Lichtheim, 1976, 170). 
 In spite of the above mentioned texts, it is not 
right to imagine that the ancient Egyptians were 

entirely cut off from intercourse with other races, 
dwelling in other states (Wiedemann, 1902, 22). 
Contrary to popular belief, they were great travelers 
(Montet, 1958, 169).  
 There were various motivations to travel; the trade 
was the main and most important one, in order to 
obtain commodities that were scarce or unavailable in 
Egypt, the Egyptians entered into commercial and 
trading activities with other lands. Merchants 
travelled to buy and sell in unknown regions. Policy 
was another factor, diplomatists left their homes to 
administer Egypt’s foreign possessions, or to carry 
letters and gifts to the rulers of other empires both far 
and near. Religion was an important motivator 
pushed them to travel in order to visit the sacred cult 
centers of different gods and goddesses.  
 The Egyptians apparently had no great desire to 
explore or travel abroad in the spirit of adventure. All 
their hopes and aspirations were firmly fixed within 
Egypt. Most traveling abroad was carried out for 
business rather than for recreational reasons (David, 
2003; 300). 
 For all those reasons, the ancient Egyptians 
traveled to the lands of Punt, Nubia, and Syro-
Palestine region since very early of their civilization 
(Hoffman, 1979, 339; Schulman, 1978-1979). 
 Among the earliest and most remarkable 
destinations to which the ancient Egyptians traveled 
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