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اأ�سواء جديدة على التوا�سل احل�ساري بن م�سر واجلزيرة العربية

موؤ�سرات املعتقد الأوزيري يف اجلزيرة العربية خال الألف الأول قبل املياد

د. ح�سني عبد احلليم عمار
ا�ستاذ م�سارك، ق�سم الآثار بجامعة امللك �سعود- كلية الآثار، جامعة القاهرة

مقدمة:
تعددت الدرا�سات التي تناولت مو�سوع التوا�سل احل�ساري بني م�سر واجلزيرة 
العربية يف الع�سور القدمية، والتي اأكدت على عمق وثراء وتنوع تلك ال�سالت. واملالحظ 
على تلك الدرا�سات اأنها ركزت على العالقات التجارية، ف�ساًل عما تركته من تاأثرات 
الدرا�سة  هذه  حتاول  احلديثة،  الأثرية  الكت�سافات  �سوء  ويف  الفنون)1(.  جمال  يف 
اإلقاء مزيد من الأ�سواء على هذا املو�سوع، ول �سيما ما يتعلق منها باجلوانب الثقافية 
والعقائدية. حيث ك�سفت احلفائر الأثرية احلديثة يف بع�س مواقع اجلزيرة العربية عن 
واإيزي�س  »اأوزيري�س  الأوزيري  الثالوث  وجود  اإىل  ت�سر  التي  الأثرية  ال�سواهد  من  عدد 
وحور�س« يف اجلزيرة العربية خالل الألف الأول قبل امليالد، مما يدل على تاأثر بع�س 
�سكانها بالعقيدة الأوزيرية، ف�ساًل عن احتمال وجود بع�س امل�سريني لأغرا�س جتارية. 
غرد-  با  »حور  للمعبود  متثال  على  الفاو  موقع  يف  ُعرث  العربية،  اجلزيرة  و�سط  ففي 
للمعبودة  اآخر  املوقع على متثال  نف�س  الربونز. كما عرث يف  ُم�سكل من  الطفل«  حور�س 
)1(	Saleh,	A.,	“Some	Monuments	of	North-Western	Arabia	in	Ancient	Egyptian	Style”,	Bull.	Of	

the	Faculty	of	Arts,	Cairo	University	28,	1971,	pp.	1-31;	Saleh,	A.,	“Arabia		and	the	Arabs	
in Ancient Egyptian Records“, Journal of Faculty of Archaeology, Cairo University 1978, 
pp.69-77;	

اجلزيرة  تاريخ  درا�سات  العربية،  اجلزيرة  تاريخ  م�سادر  القدمية” يف:  الع�سور  يف  العربية  امل�سرية  “العالقات  القادر،  عبد  حممد  حممد، 
العربية، الكتاب الأول، اجلزء الأول، الريا�س، جامعة امللك �سعود، 1399هـ/ 1979م، �س �س 13 - 38؛ �سيد، عبد املنعم، »الأ�سول امل�سرية 
القدمية لبع�س املظاهر احل�سارية يف اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم«، يف: درا�سات تاريخ �سبه اجلزيرة الكتاب الثاين، اجلزيرة العربية قبل 
الإ�سام، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 1404هـ/ 1984م، �س 353- 385؛ عبد العليم، م�سطفى كمال، »جتارة اجلزيرة العربية مع م�سر يف 
املواد العطرية يف الع�سرين اليوناين والروماين«، يف: درا�سات تاريخ �سبه اجلزيرة الكتاب الثاين، اجلزيرة العربية قبل الإ�سام، جامعة امللك 
�سعود، الريا�س، 1404هـ/1984م، �س 201- 213؛ �سالح، عبد العزيز، »�سبه اجلزيرة العربية يف امل�سادر امل�سرية«، جملة عامل الفكر، املجلد 
اخلام�س ع�سر، العدد الأول؛ ال�سعيد، �سعيد بن فايز، العاقات احل�سارية بن اجلزيرة العربية وم�سر يف �سوء النقو�ض العربية القدمية، مكتبة 
امللك فهد الوطنية، الريا�س، 1424هـ/ 2003م؛ الذيبي، حممد، »التوا�سل احل�ساري من خالل نق�س اأثري للملك رم�سي�س الثالث املكت�سف 
بواحة تيماء يف �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية«، جملة اآدوماتو، العدد ال�ساد�س والع�سرون، 2013م، �س 7- 18؛ الذيبي، حممد، »الرموز 
املنقو�سة على املذبح احلجري املكعب من تيماء ودللته احل�سارية«، جملة اخلليج للتاريخ والآثار، العدد ال�ساد�س، 1432ه/2011م، �س 47- 82.
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اإيزي�س، �سنع من الفخار املزجج، ف�سال عن بقايا متثالني اأخرين من نف�س املادة، ويف 
نف�س املوقع، ولنف�س املعبودة«. كما ُوجد يف حمافظة الزلفي مبنطقة الريا�س على دلية 
اجلزيرة  غرب  ب�سمال  العال  حمافظة  ويف  اأوزير.  ووجه  راأ�س  هيئة  على  الربونز  من 
هيئة  يف  املمثلة  اأمه،  حجر  على  جال�سًا  كان  اأنه  يحتمل  مللك  متثال  على  ُعرث  العربية، 
اإيزي�س التي تر�سع طفلها. ومل يقت�سر الأمر على وجود تلك الرموز الدينية،  املعبودة 
الأ�سود،  باللون  بع�س متاثيلهم  قد ظهروا يف  دادان،  ملوك  اأن  على  اأدلة  ُوجدت  واإمنا 
رمبا ت�سبهًا بلون املعبود اأوزير. كما حمل بع�س �سكان �سمال غرب اجلزيرة العربية من 
اللحيانيني وغرهم اأ�سماًء رمبا ربطت بينهم وبني املعبود اأوزير واملعبودة اإيزي�س برابطة 
العبودية. ول �سك اأن لهذه ال�سواهد وغرها العديد من الدللت احل�سارية التي تهدف 

هذه الدرا�سة اإىل اإلقاء ال�سوء عليها.

تاريخ العاقات بن م�سر واجلزيرة العربية:
بف�سل املوقع اجلغرايف املتميز لكل من م�سر واجلزيرة العربية، يف قلب العامل 
املنطقتني. ومل يكن  العالقات بني  واملنتجات، توطدت  املناخ  وب�سبب اختالف  القدمي، 
هناك عائق يف �سبيل ذلك الت�سال، �سواء كان ذلك بريًا عن طريق �سبه جزيرة �سيناء، 
املتعلقة  وتلك  الأنرثوبولوجية  الدرا�سات  وت�سر  الأحمر.  البحر  طريق  عن  بحريًا  اأو 
بع�سور ما قبل التاريخ اإىل اأن انتقال الإن�سان ما بني قارتي اأفريقيا واآ�سيا، عن طريق 
�سيناء هو الحتمال الأكرث قبوًل)1( وذلك دومنا ا�ستبعاد الحتمال الآخر بانتقاله عرب 

م�سيق باب املندب.

واأ�سارت درا�سات الر�سوم ال�سخرية يف بع�س مناطق اجلزيرة العربية املوؤرخة 
ة)2( ومنطقتي جنران  ُجبَّ منذ الألف الرابع وحتى الألف الأول قبل امليالد، مثل: موقع 

)1(	Cabrera,	V.M.	et	al.,	«The	Arabian	Peninsula:	Gate	 for	Human	Migrations	out	of	Africa	
or	Cul-de-Sac?	A	Mitochondrial	DNA	Phylogeographic	Perspective»,	in:	The	Evolution	of	
Human	 Populations	 in	Arabia,	 Vertebrate	 Paleobiology	 and	 Paleoanthropology	 Series,	
Edited	by	Eric	Delson	et	al.,	London	and	New	York	2009,	p.84f,	fig	2.

ة اأحد اأهم واأكرب املواقع الأثرية يف منطقة حائل باململكة العربية ال�سعودية، حيث ي�سم نقو�سًا ور�سومات منت�سرة يف جبل اأم �سنمان ويف  )2( ُجبَّ
اجلبال القريبة منه، وقد طلبت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ت�سجيل املوقع اخلا�س بالر�سوم ال�سخرية يف جبه مبنطقة حائل يف قائمة الرتاث 
العاملي لدى منظمة اليون�سكو. للمزيد انظر: جارارد، اأندرو، »اأحوال البيئة وال�ستيطان يف الع�سرين البالي�ستو�سني والهولو�سني يف جبة بالنفود 
الكبر ب�سمال اجلزيرة العربية« اأطالل 5، 1401هـ/ 1981م، �س 107-117؛ ال�سعود، عبد اهلل، واآخرون، »تقرير عن م�سح مواقع جبة مبنطقة 

حائل، املو�سم الأول 1422هـ«، اأطالل 18، 1426هـ/ 2005م، �س 137-127.



39

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

وع�سر، اإىل وجود �سلة وتوا�سل يف اأ�سلوب التنفيذ ويف بع�س مو�سوعاتها امل�سورة مع 
مثيالتها يف م�سر القدمية)1(.

�سمال غرب اجلزيرة وجنوب بالد  الواقعة بني  املنطقة  مع  توا�سلت م�سر  كما 
ال�سام خالل ع�سر ما قبل الأ�سرات )4000-3100ق.م(. حيث اأثبتت امل�سوحات الأثرية 
يف �سمال غرب اجلزيرة العربية، وبالتحديد يف منطقة اأر�س مدين ووادي �سرمة على 
ال�سومريني يف جنوب  بني  الو�سل احل�ساري  كانت مبثابة حلقة  اأنها  وجه اخل�سو�س، 

وادي الرافدين وبني امل�سريني يف وادي النيل منذ ع�سر ما قبل الأ�سرات)2(.

منذ  وبخا�سة  القدمية،  التاريخية  الع�سور  خالل  العالقات  تلك  دت  توطَّ وقد 
ع�سر الدولة القدمية )2687-2190ق.م( )3(. وهناك اجتاه بني الباحثني اإىل اعتبار 
جنوب غرب اجلزيرة العربية وما يقابلها يف �سواطئ اأفريقيا، هي املنطقة التي اأطلق 
عليها امل�سريون القدماء ا�سم »اأر�س بونت« وا�سم »تا نرث« اأي اأر�س الإله، والتي كانوا 
�سرورات  وتاأمني  املعابد  طقو�س  لأداء  وال�سمغ  واللبان  واملر  البخور  منها  يجلبون 
تروج  التي  امل�سرية  بامل�سنوعات  اأهلها  مقاي�سة  يف  وذلك  الدفن،  و�سعائر  التحنيط 
بينهم وتر�سي اأذواقهم من خالل التبادل التجاري)4(. فقد اأر�سل امللك »�ساحورع« من 
الأ�سرة اخلام�سة، بعثة اإىل بالد بونت، حيث �سجل الب�سائع التي ُجلبت منها على معبده 
يف اأبو �سر، وورد ذكر هذه البعثة على حجر بالرمو)5(. وا�ستمر اإر�سال البعثات امل�سرية 

)1( عبد النعيم، حممد، اآثار ما قبل التاريخ وفجره يف �سبه اجلزيرة العربية، اجلزء الأول، اململكة العربية ال�سعودية، ترجمة: عبد الرحيم 
حممد خبر، الريا�س، 1416هـ/1995م، �س 283- 284، 307، 426.

)2( النا�سوري، ر�سيد، »حول اأر�س مدين من حيث حتديد موقعها ودورها التاريخي املبكر«، يف: درا�سات تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الثاين، 
اجلزيرة العربية قبل الإ�سام، جامعة امللك �سعود ، الريا�س، 1404هـ / 1984 م ، �س37.

)3(	Verner,	M.,	«Old	Kingdom:	An	Overview»,	in:	The	Oxford	Encyclopedia	of	Ancient	Egypt	II,	
Edited	by	Donald	Redford,	Oxford	2001,	p.	585.

)4( �سالح، عبد العزيز، ال�سرق الأدنى القدمي، م�سر والعراق، اجلزء الأول، القاهرة، 2004م ، �س 391؛
	 	 	Naville,	E.,	Deir	El	Bahri	Vol.	 II,	11;	Saleh,	A.,	«Some	Problems	Relating	to	the	PWENT	

Reliefs	at	Deir	El-Bahri»	JEA	58,	1972,	pp.	140-153؛
�سايف، عبد احلكيم، »البحث عن بالد بونت«، الإكليل 414، �سنعاء، 2012 م ، �س �س 150- 183.

الو�سطى، ر�سالة دكتوراه، جامعة  الدولة  نهاية  حتى  الع�سور  اأقدم  منذ  الفرعونية  م�سر  يف  وبحرًا  برًا  والبعثات  الرحات  اآدم، �سحاتة،    )5(
القاهرة، 1966 م، �س 147.
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الرابع«)1(   »منتو حتب  امللك  الو�سطى يف عهد كل من  الدولة  بونت خالل ع�سر  لبالد 
و»�سنو�سرت الأول«)2( و»اأمنمحات الثاين«)3(. 

النفتاح  ع�سر  ُيعدُّ  والذي  1076ق.م(،   -1569( احلديثة  الدولة  ع�سر  ويف 
امل�سري على العامل اخلارجي)4(، تعددت ال�سواهد الأثرية على ا�ستمرار توافد البعثات 
التجارية امل�سرية نحو بالد بونت، ولعل اأ�سهرها البعثتني ال�سهرتني الأوىل من عهد امللكة 
»حت�سب�سوت« وامل�سورة على جدران معبدها بالدير البحري)5(، والثانية يف العام 32 من 
حكم امللك »حتتم�س الثالث« )حوايل 1458 ق.م(، حيث �سجل ن�س م�سري و�سول وفد 
اأن »اجلنبتيني«  من جتار »اجلنبتيني«. وقد ذكر املوؤرخون الإغريق والرومان فيما بعد 
كانوا من العرب القتبانيني ا�ستوطنوا يف جنوب غرب �سبه اجلزيرة العربية)6(. ولي�س 
الفنون امل�سرية  الذين ظهروا يف  ال�سامية  التجار ذوي املالمح  اأن بع�س  امل�ستبعد  من 
كانوا من �سكان ال�سواحل العربية ل�سمال اجلزيرة العربية، واأنهم قاموا بدور الو�ساطة 
التجارية بني جنوب اجلزيرة العربية وم�سر، ول ُي�ستبعد اأن ما قام به »اجلنبتيون« من 
اأخرى،  تعامل جتاري مع م�سر يف ذلك الزمن البعيد، كانت تقوم مبثله قبائل عربية 
رمبا مل ُيك�سف عن اأ�سمائها بعد)7(. ولعل الُعثور على ختم يف هيئة جعران من عهد امللك 
اأمنحتب الثاين يف ماأرب، يحمل اأهمية خا�سة حيث يعود تاريخه اإىل مرحلة �سابقة على 
اأن العالقات التجارية كانت قائمة بني  ن�ساأة املمالك العربية اجلنوبية، مما يدل على 
م�سر وجنوب اجلزيرة العربية منذ ع�سور �سابقة على ن�ساأة تلك املمالك، التي ظهرت 

)1(	Groom,	N.,	«Trade,	Incense	and	Perfume»	in	:queen	of	Sheba,	the	British	Museum,	John	
Simpson,	Spain	2002,	p.	88f.

)2(  بركات، اأبو العيون، »بونت بني امل�سادر امل�سرية واليمنية القدمية«، اإليمن اجلديد 24، وزارة الإعالم والثقافة، �سنعاء، 1987م ، �س 86.
)3(  اآدم، �سحاتة، الرحات والبعثات برًا وبحرًا يف م�سر الفرعونية منذ اأقدم الع�سور حتى نهاية الدولة الو�سطى، �س 162.

(4)	Murnane,	 W.J.,	 «New	 Kingdom:	 An	 Overview»,:	 The	 Oxford	 Encyclopedia	 of	 Ancient	
Egypt	II,	Edited	by	Donald	Redford,	Oxford	2001,	p.	519.

(5)	Saleh	,	A.,	«Some	Problems	Relating	to	the	PWENT	Reliefs	at	Deir	El-Bahri»,	pp.140-158;	
Dixon,	D.	M.	The	Transplantation	of	Punt	Incense	Trees	in	Egypt,		JEA,	55,	(1969),	pp.55-
65;

�سالح، عبد العزيز، ال�سرق الأدنى القدمي، �س �س 903-803.
)6(	 Saleh	 ,	A.,The	 «Gnbtyw»	 of	 Thutmosis	 III	 ‘s	Annals	Writers	 ,	 BIFAO,	 vol.	 lxxii,	 1972,	

pp.245-262.
)7( �سالح، عبد العزيز، تاريخ �سبه اجلزيرة العربية يف ع�سورها القدمية، �س 40-39.
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مع بدايات الألف الأول قبل امليالد)1(.

واكت�سب اكت�ساف ا�سم رم�سي�س الثالث منقو�سًا على واجهة �سخرية بالقرب من 
تيماء اأهمية خا�سة، كونه فريدًا من نوعه، حيث مل ُيعرث على اأ�سماء ملكية اأخرى من 
حدود  يف  العربية  باجلزيرة  اآخر  مكان  اأي  يف  ال�سخور  على  منقو�سة  القدمية  م�سر 
بالن�سبة  جتارية  كمحطة  تيماء  اأهمية  ازدياد  على  يدل  وهو  الآن.  حتى  معلوم  هو  ما 
مل�سر خالل عهد رم�سي�س الثالث، بو�سفها ملتقى لطرق التجارة بني مناطق اجلزيرة 
وكانت م�سر خالل  اأخرى.  ناحية  الأدنى من  ال�سرق  ناحية، وبني مناطق  العربية من 
عهد رم�سي�س الثالث تتعر�س مل�سكالت وتهديدات خارجية، من اأهمها هجمات �سعوب 
البحر. فهل ميكن اأن ُيوؤخذ وجود ا�سم رم�سي�س الثالث يف تيماء، على اأنه دليل على رغبة 
امللك واأتباعه يف الو�سول اإىل هذه الأماكن من اجلزيرة العربية، والتوا�سل املبا�سر مع 
�سكانها؟)2(. ورمبا انعك�س ذلك الت�سال املبا�سر بني م�سر واجلزيرة العربية يف ظهور 
اأعمال الفنون الت�سكيلية امل�سرية �سغرة احلجم خالل  اجلمل ب�سكل وا�سح يف بع�س 

ع�سر الدولة احلديثة)3(.

قبل  الثاين  الألف  نهايات  منذ  وا�سحة  بدرجة  احل�ساري  التوا�سل  ظهر  وقد 
امليالد. ات�سح ذلك ب�سكل جلي من خالل تتبع اأ�سول الكتابات العربية القدمية، والتي 
اخلط  من  م�ستقة  اأنها  على  وتطورها،  ن�ساأتها  يف  املتخ�س�سة  البحوث  اأغلب  رجحت 
الفينيقي، وامل�ستق بدوره من اخلط ال�سينائي املتطور عن الكتابة امل�سرية القدمية)4(. 

)1( فخري، اأحمد، رحلة اأثرية اإىل اإليمن، ترجمة: هرني ريا�س، ويو�سف حممد عبد اهلل، مراجعة عبد احلليم نور الدين، �سنعاء، 1988م، 
�س �س 160- 162.

)2( الذيبي، حممد بن عائل، »التوا�سل احل�ساري من خالل نق�س اأثري للملك رم�سي�س الثالث املكت�سف بواحة تيماء يف �سمال غرب اململكة 
العربية ال�سعودية«، اآدوماتو، 62، 2102م، �س 51.

)3(	Free,	J.,	«Abraham’s	Camels»,	JNES	3,	1944,	p.188f;	Bisson	de	la	Roque,	M.F.,	«Raport	
sur	les	Fouilles	de	Médamoud»,	FIFAo	7,	1929,	p.56;	Petrie,	F.,	Gizeh	and	Rifeh,	London	
1907,	 p.23,	 pl.27;	 Mariette,	 A.,	 Abydos	 II,	 pl.40;	 Midant-Reynes,	 B.	 and	 Braunstein-
Slvester,	F.,	«Le	Chameau	en	Égypte»,	Or	46,	Fasc.3,	1977,	p.350;

)4( قارن: الذييب، �سليمان، الكتابة يف ال�سرق الأدنى القدمي من الرمز اإىل الأبجدية، الدار العربية للمو�سوعات، بروت 1428هـ/2007م، �س 
93 وما بعدها؛ ال�سعيد، �سعيد؛ واملنيف، عبداهلل، ح�سارة الكتابة، مكتبة امللك عبد العزيز، الريا�س، 1423هـ/2000م؛ عبد املنعم عبد احلليم 
الكتاب  العربية،  اجلزيرة  تاريخ  درا�سات  �سيد، »الأ�سول امل�سرية القدمية لبع�س املظاهر احل�سارية يف اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم«، يف: 
الإ�سام، الريا�س، 1984م، �س �س 356- 362؛ �سيد فرج را�سد، »تطور الأبجدية يف ال�سرق الأدنى القدمي«،  قبل  العربية  اجلزيرة  الثاين، 

درا�سات يف الآثار، الكتاب الأول، ق�سم الآثار واملتاحف بجامعة امللك �سعود،  1992م ، �س �س 161- 167.
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القدمية  العربية  اخلطوط  اأكرث  اأحد  وهو  الثمودي،  اخلط  اأن  يرى  من  هناك  اإن  بل 
يف  احلديثة  احلفائر  دلت  حيث  مبا�سرًة،  ال�سينائية  الكتابة  عن  تطور  قد  انت�سارًا، 
النيل،  وادي  بح�سارة  وثيق  ات�سال  على  كانت  اأنها  مدين(  اأر�س  )�سمن  ريَّة  قُّ موقع 
وهناك اجتاه اإىل اعتبارها حلقة الو�سل بني الكتابة ال�سينائية املبكرة والكتابة الثمودية 
اللغوية يف  القواعد والرتاكيب  العديد من  ت�سابهت  العربية)1(. كما  يف �سمال اجلزيرة 
اللغتني القدميتني امل�سرية والعربية، ف�ساًل عن ت�سابه اأعداد كبرة من مفردات اللغتني 

يف اللفظ واملعنى)2(.

ويوؤكد على ا�ستمرار اأهمية اجلزيرة العربية يف الع�سر الهيلين�ستي، اأنها اأ�سبحت 
�سقارة  يف  ُعرث  وقد   .)Aromataphoros Chora( العطرية  املواد  اأر�س  با�سم  ُتعرف 
اإيل بن زيد” من عهد  “زيد  مب�سر على تابوت عليه ن�س مكتوب لتاجر معيني ا�سمه 
اأحد املعابد امل�سرية، وقد قام هذا  اأ�سبح كاهنًا يف  امللك بطلميو�س الثاين)3(، والذي 
نوع من  ب�سفينة كان ميتلكها مقابل  والبخور  املر  با�ستراد كميات من  الكاهن  التاجر 

املن�سوجات كانت ت�سنع يف املعبد الذي يعمل به)4(.

الثالوث الأوزيري يف م�سر القدمية:
فيها  ثَّل  متمَ القدمية،  امل�سرية  الديانة  يف  اأ�سا�سية  ظاهرة  »الثالوث«  فكرة  ُتعد 
ة. حيث اعتقدوا اأن لأربابهم حياة  امل�سريون الروابط الأ�سرية من الأبوة والأمومة والُبنوَّ
ت�سبه حياة الب�سر اإىل حد كبر يف التزاوج والتنا�سل. والثالوث عبارة عن اأ�سرة مكونة 
من اأب واأم وابن، وذلك على �ساكلة الأ�سرة الب�سرية، التي ترمز اإىل ا�ستمرارية احلياة. 
ا�ستمرت  وقد  اجلمع.  عن  للتعبر  رمزًا  الثالثة،  اأو  الثالوث،  يف  امل�سريون  راأى  كما 
)1(	Mendenhall,	G.E.,	«Qurayya	and	the	Midianites»,	in:	Studies	in	the	History	of	Arabia,	vol.	

II,	Pre-	Islamic	Arabia,	Riyadh	1984,	pp.137-	144.
الكويت،  الأول،  العدد  املجلد اخلام�س ع�سر،  الفكر،  عامل  القدمية«،  امل�سرية  امل�سادر  العربية يف  »�سبه اجلزيرة  العزيز،  )2( �سالح، عبد 
1970م، �س �س 294-297؛ �سفيق عالم، »بع�س العوامل احل�سارية التي و�سلت م�سر من البالد ال�سرقية يف ع�سر فجر التاريخ«، درا�سات 
تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الثاين، اجلزيرة العربية قبل الإ�سام، جامعة امللك �سعود، 1984م، �س 333- 334؛ خ�سيم، علي فهمي، الربهان 

على عروبة اللغة امل�سرية القدمية، مركز احل�سارة العربية، القاهرة، 2007م.
)3(	 Vittmann,	 Günter,	 Ègypten	 und	 die	 Fremden	 im	 ersten	 Vorchristlichen	 Jahrtausend,	

Kulturgeschichte	der	Antiken	Welt	97,	Mainz	Am	Rhein	2003,	184,	abb	.93-94.
)4( عبد العليم، م�سطفى كمال، »جتارة اجلزيرة العربية مع م�سر يف املواد العطرية يف الع�سرين اليوناين والروماين« يف: درا�سات تاريخ 

اجلزيرة العربية، الكتاب الثاين، اجلزيرة العربية قبل الإ�سام، الريا�س، 1984م، �س 202.
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وكان  الروماين.  اليوناين  الع�سر  القدمي، وحتى  امل�سري  التاريخ  الظاهرة طوال  هذه 
الثالوث الأوزيري، املكون من الأب اأوزير، والزوجة اإيزي�س، والبن حور، اأكرثها �سهرة 

و�سيوعًا)1(.

كانت عبادة الثالوث الأوزيري من اأقدم العبادات امل�سرية القدمية التي ظهرت 
بوادرها منذ بدايات الع�سور التاريخية، اإن مل يكن قبل ذلك يف اأواخر ع�سر ما قبل 
الأ�سرات ول�سيما ما يخت�س منها باملعبود حور. وانت�سرت عبادة الثالوث الأوزيري يف 
اأ�سبح  الروماين، حيث  اليوناين  الع�سر  وا�ستمرت حتى  الأر�س امل�سرية،  معظم ربوع 
اأوزير حاب )اأوزير اأبي�س= �سرابي�س( هو الإله الرئي�سي ململكة البطاملة، كما اأ�سبحت 
اإيزي�س وحوربوقراط يف مقدمة املعبودات خالل ذلك الع�سر)2(، ولذا اأ�سبحت الأميان 

الر�سمية ُتعقد »با�سم �سرابي�س واإيزي�س والآلهة الأخرى«)3(.

واأوزير هو اإله البعث واحل�ساب عند قدماء امل�سريني، كما اأنه كان رئي�س حمكمة 
املوتى عندهم)4(. وهو ُيعدُّ من اأكرث املعبودات امل�سرية القدمية �سهرًة وانت�سارًا يف ربوع 
الأر�س امل�سرية، كما اأنه كان اأكرثها �سعبيًة، حيث تعبَّدت له كل طبقات املجتمع �سواًء 
كانوا حكامًا اأم حمكومني، كما كان املوتى يتلقبون با�سمه تيمنًا وتربكًا، ع�سى اأن يكونوا 

من املكرمني يف املحاكمة يف عامل الآخرة)5(.

اآخر  وجهًا  كانت  كما  احلياة،  لدورة  جت�سيًدا  الأوزيرية  الأ�سطورة  اعُتربت  وقد 
لدورة الطبيعة، التي تتجدد وت�ستمر من خالل بعث اأوزير. لذا فهو ُيج�سد احلياة واملوت، 
وُيج�سد دورة الزمن التي اإذا ما توقفت ومل يتم بعثه، توقف نظام الكون وانتهت احلياة 
على الأر�س. وكان لالأ�سطورة الأوزيرية مكانة متميزة يف العقيدة امل�سرية القدمية، كما 

)1( Sales, José das Candeias, ”Divine triads of ancient Egypt“, Hathor: Studies of Egyptology 
1,	2012,	pp.	115-135.

)2( ت�سرين، يارو�سالف، الديانة امل�سرية القدمية، ترجمة: اأحمد قدري، املجل�س الأعلى لالآثار، القاهرة، 1987م، �س 200.
)3(	Urk.	I,	84
(4)	Van	Blerk,	N.J.,	The	Concept	of	Law	and	Justice	in	Ancient	Egypt,	With	Specific	Reference	

to	the	Tale	of	Eloquent	Peasant,	MA,	University	of	South	Africa	2006,		Fig.	p.107.
(5)	Griffith,	J.G.,	“Osiris”,		in:	The	Oxford	Encyclopedia	of	Ancient	Egypt	II,	Edited	by	Donald	

Redford,	Oxford	2001,	pp.	615-619.



44

درا�سات يف علم الأثار والرتاث 

ارتبطت بالزمن والأبدية، وا�ستمرارية الكون)1(، حيث كان املعبود اأوزير حاكم الأبدية 
ب ب »خنتى اأمنتيو« اأي اإمام الغربيني)2(. وكان اأوزير واهب احلياة  ورب الغرب، كما ُلقِّ
النبات،  فينمو  احلياة،  متنحها  التي  الأر�س  يف  الكامنة  القوى  لأنه  الكائنات،  جلميع 
وحُت�سد املحا�سيل التي تعي�س عليها جميع الكائنات. كما كان م�سدًرا خل�سوبة اأر�س 

م�سر ال�سوداء حيث ارتبط بالفي�سان)3(.

داخل  انت�سارًا  واأكرثها  امل�سرية،  املعبودات  اأ�سهر  من  واحدة  اإيزي�ض  وكانت 
اأوروبا.  وغرب  واإيطاليا،  اليونان،  يف  لعبادتها  دلئل  وجدت  اإذ  م�سر،  حدود  وخارج 
وكانت هذه املعبودة رمزًا للخر والعطاء والأمومة، وُتعد اإحدى اأكرث الربات تاأثرًا يف 
العقائد امل�سرية القدمية حتى نهاية الع�سـر اليوناين الروماين)4(. ولعبت اإيزي�س دورًا 
هامًا يف الأ�سطورة الأوزيرية كزوجة وحامية لأوزير، يف ق�سة �سراعه على احلكم مع 
اأخيه املعبود �ست. كما اأن بحثها عن ج�سد زوجها، وجمعها لأجزائه، وحملها يف حور�س 
لإيزي�س يف هذه  الرئي�س  الدور  ُيعدُّ  ال�سرعي يف حكم م�سر،  الوريث  لي�سبح  وولدته، 
ونفتي�س  اإيزي�س  الأخرى. كما اعتربت  اأدوارها  اأغلب  ُبنيت عليه  الذي  الأ�سطورة، وهو 
املتوفى  حتيطان  وهما  ُت�سوران  ما  وعادة  الآخر.  العامل  يف  للمتوفى  حاميتني  كربتني 

بجناحيهما حلمايته، وقد اأ�سبحت اإيـزي�س اأكرث اأرباب احلماية �سهرة )5(.

وقد انت�سرت عبادة اإيزي�س ب�سكل كبر عرب الع�سور التاريخية القدمية، وامتدت 
كذلك يف بع�س الأقطار املجاورة. فقد وجد معبد لها يف ميناء جبيل بلبنان. وامتدت 
عبادتها يف بالد اليونان، و�ساعت عبادتها حيث ُخ�س�س معبد لها يف »اأثينا«. وانت�سرت 
نف�سها)6(.  روما  بل ويف  الرومانية،  الإمرباطورية  اأرجاء  بعد ذلك يف خمتلف  عبادتها 
)1(	Mojsov,	B.,Osiris:	Death	and	Afterlife	of	a	God,	Oxford	2005,	pp.	1-9.
)2(  Ibid., p. xvi.
)3(		Cavalli,	T.F.,	Embodying	Osiris:	The	Secrets	of	Alchemical	Transformation,	USA	2010,	

p.32.
(4)	Lesko,	 B.S.,	The	Great	Goddesses	 of	 Egypt,	 University	 of	Oklahoma	 1999,	 p.185;	 cf.	

Donalson,	M.D.,	The	cult	of	Isis	in	the	Roman	Empire,	E.	Mellen	Press	2003;	Colazilli,	A.,	
“The	worship	of	Isis	and	Serapis	in	Nomentum	(Rome):	some	epigraphic	and	archaeological	
evidence”,	Journal	of	Ancient	Egyptian	Interconnections	6	(2),	2014,	pp.	1-9.

(5)	Griffiths,	 J.,	 «Isis»	 in:	 The	Oxford	 Encyclopedia	 of	Ancient	 Egypt	 II,	 Edited	 by	Donald	
Redford,	Oxford	2001,	pp.188ff.

)6(  ت�سرين، يارو�سالف، الديانة امل�سرية القدمية، �س �س  202- 302.
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وا�ستمرت عبادة اإيزي�س يف اأق�سى جنوب م�سر يف »فيله« اإىل اأوا�سط القرن اخلام�س 
والتي  الرومانية،  لالإمرباطورية  ر�سميًا  دينًا  امل�سيحية  اأ�سبحت  اأن  بعد  حتى  امليالدي 

كانت م�سر واقعة حتت �سيطرتها)1(.

وارتبط  الإطالق،  على  امل�سرية  املعبودات  واأقدم  اأهم  اأحد  حور  املعبود  وُيعدُّ 
بامللكية و�سرعية احلكم، باعتباره الوريث ال�سرعي لأبيه اأوزير)2(. وعلى ذلك فاإن امللك 
كان يعترب هو حـور على الأر�س، اأو ممثاًل له على عر�س م�سر. كما اأن الزعماء الذين 
اأمتوا توحيد م�سر يف اأواخر ع�سر ما قبل الأ�سرات، اتخذوا من ال�سقر حور �سعارًا لهم، 
ولذا اأُطلق عليهم »�سم�سو حر« مبعنى اأتباع حور. ويدل اللقب احلوري، وهو اأقدم الألقاب 

امللكية اخلم�سة، على الرتباط القوي بني املعبود حـور وامللكية يف م�سر القدمية)3(.

ور عادة يف هيئة  طفل اأو �ساب،  وقد ُعبد حور يف هيئة ال�سقر. وكاإبن لإيزي�س، �سُ
ر اأي�سًا يف هيئة اآدمية براأ�س �سقر، وي�سع التاج املزدوج للدللة على امللكية  وعادًة ما ُي�سوَّ
حتى  ذلك  وا�ستمر  وجنوبها،  م�سر  �سمال  يف  اأي�سًا  عبادته  وانت�سرت  العر�س.  ووراثة 
الع�سر البطلمي. وُيعدُّ حور با غرد »حور الطفل« اأحد �سور املعبود »حـور«، والذي ا�ستمرت 
عبادته وانت�سرت يف احل�سارتني اليونانية الرومانية با�سم حربوقراط »هاربوكراتي�س«، 

والذي كان ع�سوًا يف ثالوث الإ�سكندرية )�ِسرابي�س، اإيزي�س، هاربوكراتي�س(.

�سواهد وجود املعتقد الأوزيري يف اجلزيرة العربية:
بني  الت�سال  نتيجة  اجلوار  دول  بع�س  يف  القدمية  امل�سرية  العقائد  انت�سرت 
امل�سريني من ناحية وال�سعوب املجاورة من ناحية اأخرى، �سواء كان هذا الت�سال قائمًا 
على التبادل التجاري بني الطرفني، اأو نتيجة لمتداد النفوذ امل�سري خارج حدود الدولة 
امل�سرية. وقد ظهرت هذه التاأثرات يف مناطق ال�سرق الأدنى ل�سيما بالد ال�سام، ف�ساًل 

)1(  اإرمان، اأدولف، ديانة م�سر القدمية، ترجمة: عبد املنعم اأبو بكر، اأنور �سكري، �س �س 397- 398.
)2(	Meltzer,	E.S.,	«Horus»,	in:	The	Oxford	Encyclopedia	of	Ancient	Egypt	II,	Edited	by	Donald	

Redford,	Oxford	2001,	pp.	119ff.
)3(	Wilkinson,	R.,	 «The	Horus	Name	 and	 the	 Form	 and	 significance	 of	 the	Serekh	 in	 the	

Royal	 Egyptian	 Titulary»,	 JSSEA	 15,	 1985,	 98-104;	 Dreyer,	 G.,	 Um	 el-Qaab	 I:	 Das	
Prädynastische	 Königs	 grabe	 U-j	 und	 Seine	 Frühen	 Schriftzeugnisse,	 Kairo	 1998;	
Leprohon,	R.J.,	 «Titulary»	 in:	The	Oxford	Encyclopedia	 of	Ancient	Egypt	 III,	 Edited	 by	
Donald	Redford,	Oxford	2001,	p.409.
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عن املناطق الواقعة اإىل اجلنوب من م�سر وبع�س مناطق ال�سمال الأفريقي)1(. 

وكانت الأ�سطورة الأوزيرية  من اأهم العقائد امل�سرية التي انت�سرت خارج حدود الدولة  
امل�سرية  مع ات�ساع عالقات امل�سريني  بجرانهم، رمبا ملا حتمله يف طياتها من �سفات:

العدل واخللود )املتمثل يف اأوزير(.	•

الوفاء والإخال�س للزوج وحب الإبن )املتمثل يف اإيزي�س(.	•

املطالبة باحلق وانت�سار اخلر على ال�سر )املتمثل يف حور(.	•

موؤ�سرات على وجود  بها  التي ظهر  املناطق  واحدة من  العربية  وكانت اجلزيرة 
املعتقد الأوزيري. وقد ات�سح ذلك يف اأكرث من موقع من مواقعها الأثرية، ويف اأكرث من 
اإىل  التواجد  ال�سواهد الأثرية على هذا  مملكة من ممالكها القدمية. وميكن ت�سنيف 
بالن�سو�س  الثاين  يتعلق  بينما  الفنية،  الأثرية  بال�سواهد  منهما  الأول  يتعلق  ق�سمني: 

والكتابات القدمية.

اأوًل: ال�سواهد الأثرية الفنية:
قبل  ال�ساد�س  القرن  مبنت�سف  واملوؤرخ  احلجر،  هذا  ُيعدُّ  تيماء)2(:  من  مكعب  حجر 
امليالد، من اأهم الآثار التي تدل على وجود ات�سال ح�ساري بني �سمال غرب اجلزيرة 
ال�سم�س  ت�سوير قر�س  اأ�سلوب  الأوزيري عليه جليًا يف  التواجد  ويبدو  العربية وم�سر. 
بني قرين الثور وتنفيذه بالأ�سلوب امل�سري من زاويتني اأمامية وجانبية، رمزًا للمعبود 
اإ�سافة  اأبي�س«)3(.  »اأوزير  الروماين  اليوناين  الع�سر  يف  اأ�سبح  الذي  حاب«،  »اأوزير 
اإىل قر�س ال�سم�س املجنح، اأحد اأهم العنا�سر الفنية ذات الدللت الدينية امل�سرية، 

الدولة  ع�سر  خال  الفينيقي  ال�ساحل  وباد  م�سر  �سليمان،  احلويلي،  بعدها؛  وما   386 �س  القدمية،  م�سر  ديانة  اأدولف،  اإرمان،   )1(
احلديثة، درا�سة اأثرية ح�سارية، ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة، جامعة القاهرة، 2000م ، �س �س 240- 243.

)2( كانت واحة تيماء نهاية الألف الثاين وخالل الألف الأول قبل امليالد اإحدى املدن الهامة يف �سمال غرب اجلزيرة العربية، حيث متثل البوابة 
ال�سمالية للجزيرة العربية، و�سوقًا رئي�سية لتبادل ال�سلع بني جتار بالد النيل، وبالد ال�سام وبالد الرافدين. عن تيماء: الأن�ساري، عبد الرحمن 
الريا�س،  والتوزيع،  للن�سر  القوافل  دار  البخور: 2،  �سل�سلة قرى ظاهرة على طريق  احل�سارات،  ملتقى  تيماء  وابو احل�سن، ح�سني،  الطيب، 

2002م؛ اأبو درك، حامد، مقدمة عن اآثار تيماء، الطبعة الأوىل، مطبوعات الإدارة العامة لالآثار واملتاحف، الريا�س، 1986م. 
)3( الذيبي، حممد بن عائل، »الرموز املنقو�سة على املذبح احلجري املكعب من تيماء ودللته احل�سارية«، �س �س 47- 82.
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اأن هذا احلجر  بالذكر  والبعث واحلماية )لوحة 2(. وجدير  بتجدد احلياة  واملرتبطة 
يعرب ب�سورة وا�سحة عن الدور الذي قامت به تيماء يف الع�سور القدمية كملتقى لطرق 
املحلية  الفنية  والعنا�سر  املالمح  بني  الفنية  عنا�سره  جمعت  حيث  التجارية،  القوافل 
يف اجلزيرة العربية، وبع�س التاأثرات من بالد الرافدين، ف�ساًل عن العنا�سر الفنية 

امل�سرية القدمية �سابقة الذكر.      

 متثال من الربوز من دادان )اخلريبة(: متثال مللك جال�س مرتديًا لبا�س 
الراأ�س املعروف بالنم�س، ويعلوه تاج مزدوج، حتطم جزءه العلوي. تتفق مالمح التمثال 
مع الع�سرين املتاأخر والبطلمي يف م�سر، ول�سيما فيما يتعلق بت�سكيل الفم وال�سفتني 
والذراع  ووا�سحة،  بارزة  واملالمح  ممتلئ،  والوجه  الت�سكيل،  جيد  التمثال   .)3 )لوحة 
الأمين مك�سور، واليد الي�سرى على الركبة. وو�سعية التمثال وحجمه ال�سغر )ارتفاعه 
10�سم( يدلن على اأنه مُيثِّل جزًء من متثال ثنائي، رمبا ي�سور ملكًا �سابًا على حجر اأمه 
التي كانت جتل�س على العر�س. وهي عادة ما كانت متثل يف هيئة املعبودة اإيزي�س. واإذا 
�سحَّ ذلك الفر�س، فالتمثال يف حالته الأوىل كان مُيثِّل املعبودة اإيزي�س وابنها حور املمثل 
يف هيئة امللك الطفل الذي يجل�س على ِحجر اأمه)1(. وقد ظهر بع�س امللوك يف متاثيلهم 
بيبي  امللك  ُمثِّل  القدمية، حيث  الدولة  اأواخر ع�سر  منذ  اأمهاتهن  جال�سني على حجر 
الثاين )الأ�سرة ال�ساد�سة( جال�سًا على ِحجر اأمه امللكة »عنخ اإن اإ�س مري رع« يف متثاله 
ر املعبود حور باغرد )حور الطفل(  وِّ املحفوظ يف متحف بروكلني )39.119()2(. كما �سُ
جال�سًا على حجر اأمه املعبودة اإيزي�س، ولكنه ي�سع �سبابة اليد اليمنى يف فمه. وجدير 
اإيزي�س  املعبودة  ر  ُت�سوِّ التي  والتماثيل  ال�سور  من  العديد  �سكلوا  امل�سريني  اأن  بالذكر 
امللكية بو�سفها زوجة  الأم  اإيزي�س باعتبارها  روا  ابنها حـور من ثديها. كما �سوَّ ُتر�سع 
لأوزير واأمًا حلور. وكان لكتابة ا�سمها بالعالمة الت�سويرية التي مُتثِّل كر�سي العر�س، اأن 

اأ�سبحت اأي�سًا ذات �سلة قوية مع امللك، بو�سفها جت�سيدًا لقوة العر�س)3(.

)1(	Saleh,	A.,	«Some	Monuments	of	North-Western	Arabia	in	Ancient	Egyptian	Style»,	Bull.	Of	
the	Faculty	of	Arts,	Cairo	University	28,	1971,		pp.9-10,	fig.	4a-b.

)2(	Robins,	G.,	The	Art	of	Ancient	Egypt,	Harvard	University	2008	,	p.	67;	Capel,	A.K.	and	
Markoe, G., Mistress of the House, Mistress of Heaven: Women in Ancient Egypt, Brooklyn 
Museum	1996,	p.29,	fig.6.

)3(  نور الدين، عبد احلليم، الديانة امل�سرية القدمية، اجلزء الأول، املعبودات، القاهرة 2009م ، �س 116-117؛ 
cf.	Allen,	James	P..	«The	name	of	Osiris	and	Isis»,	Lingua	Aegyptia	21,	2013,	pp.	9-14.	
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دللة تلوين بع�ض متاثيل ملوك حليان باللون الأ�سود: احتفظت بع�س التماثيل 
الرابع  بالقرنني  واملوؤرخة  امللوك،  منها  يخ�س  ما  ول�سيَّما   ،)1()4 )لوحة  اللحيانية 
الأبي�س  ا�سُتخدم اجل�س  اأنها كانت ملونة. فقد  ببقايا دلت على  امليالد،  والثالث قبل 
الأبي�س  اللون  ببقايا  التماثيل  اأحد  واحتفظ  التماثيل.  لأغلب  الق�سر  الرداء  لتلوين 
للجزء العلوي العاري من اجل�سد. كما غطت بع�س التماثيل بطبقة من القطران لإ�سفاء 
اللون الأ�سود على ج�سم التمثال)2(. واإذا اأمكن فهم تلوين الرداء باللون الأبي�س تعبرًا 
عن لونه الأ�سلي امل�سنوع من الن�سيج الأبي�س، وهو لون الثياب الذي يتنا�سب مع طبيعة 
البيئة احلارة، اإل اأنه ي�سعب معرفة الهدف من تلوين اجل�سم باللون الأ�سود على وجه 
اليقني يف ظل عدم وجود ن�سو�س مكتوبة تتحدث عن ذلك. فهل ق�سد الفنان الإ�سارة 
اإىل اللون الأ�سلي ل�ساحب التمثال؟ اأم اأن هناك غر�ٌس اآخر، حيث يرمز اللون الأ�سود 
اإىل البعث واخل�سوبة يف بع�س احل�سارات القدمية. فاللون الأ�سود هو لون العامل ال�سفلي 
املظلم عند قدماء امل�سريني)3(. وقد و�سف املعبود اأوزير بالأ�سود )Kmy( باعتباره ربًا 
للعامل ال�سفلي املظلم و�سيدًا للموتى)4(، وُلون هذا املعبود باللون الأ�سود، رمبا لرتباطه 
اللون  ودلله  الأ�سود.  اللون  اإليها  يرمز  كان  التي  املوت  من  والبعث  اخل�سوبة  بفكرة 
الأ�سود للحياة واخل�سوبة رمبا نبع من مالحظة امل�سري القدمي لرتاكم الغرين الأ�سود 
اخل�سب نتيجة غمر الفي�سان لالأر�س امل�سرية �سنويًا مما يوؤدي خلروج النبت الأخ�سر 

)رمز احلياة( من الأر�س التي كانت ميتة خالل ف�سل النمو )5(.

زز هذا الحتمال ما �سرد ذكره يف اجلزء اخلا�س بال�سواهد يف الن�سو�س   وقد ُيعَّ
العربية القدمية، من وجود اأ�سماء حليانية ربطت بني ا�سم �ساحبها وبني ا�سم املعبودة 
اإيزي�س زوجة اأوزير برابطة البنوة والعبودية)6(، اإ�سافة اإىل احتمال تداخل ا�سم املعبود 

املوا�سم  نتائج تنقيبات  اأثرية من دادان،  كنوز  »التماثيل احلجرية«، يف:  �سعيد؛ عمار، ح�سني،  ال�سعيد،  انظر:  التماثيل  للمزيد عن هذه   )1(
الريا�س، 1434- الأثرية،  للدرا�سات  ال�سعودية  ت�سدرها اجلمعية  �سل�سلة علمية حمكمة  ميدانية )1(  اآثارية  درا�سات  الأوىل،  ال�سبعة 

1435هـ/ 2013-2014م، �س �س 223- 249.
)2( ال�سعيد، �سعيد؛ وعمار، ح�سني، »التماثيل احلجرية«، �س 239.

)3(	Robins,	J.,	«Color	Symbolism»,	The	Oxford	Encyclopedia	of	Ancient	Egypt	 I,	Edited	by	
Donald	Redford,	Oxford	2001,	pp.	291ff.

(4)	Griffiths,	J.,	The	Origins	of	Osiris	and	his	cult,	Leiden	1980,	p13.
(5)	Quirke,	S.,	Ancient	Egyptian	Religion,	London,	1992,	p.16.
)6( ال�سعيد، �سعيد ، العاقات احل�سارية بن اجلزيرة العربية وم�سر يف �سوء النقو�ض العربية القدمية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�س، 

1424هـ/ 2003م، �س 63؛ 
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الآراء  واإن اختلفت  بتيماء)1(،  الثمودية  النقو�س  اأحد  ا�سم �سخ�سي يف  نف�سه يف  اأوزير 
امللكية  التماثيل  بع�س  تلوين  اأن  �سبق ميكن افرتا�س  حول مدى �سحة قراءته)2(. مما 

اللحيانية باللون الأ�سود، قد يدل على تاأثرهم بالعقيدة الأوزيرية)3(.

متثال حور با غرد من احِلجر )مدائن �سالح(: 

 ك�سفت بعثات التنقيب بجوار مقابر مدائن �سالح عن بقايا منطقة �سكنية قدمية، 
تعود اإىل ع�سور خمتلفة من ال�ستيطان الب�سري، وذلك يف املوقع ال�سهلي امل�سمى »خريبة 
احِلجر«)4(، وك�سفت احلفائر يف هذه املنطقة عن عدد كبر من املعثورات واللقى الأثرية، 
كان من بينها اأربعة متاثيل فخارية �سغرة، لبع�س من املعبودات امل�سرية القدمية)5(، 
وهي املعبودة »�سخمت« املمثَّلة يف هيئة اإمراأة براأ�س لبوؤة، واملعبود »ب�س« يف هيئة القزم 
براأ�س الأ�سد، و الربة »واجيت« حامية م�سر ال�سفلى ب�سكل حية الكوبرا، واملعبود حور 
با غرد )حوربوقراط()6(. وُتوؤرخ هذه التماثيل بالفرتة ما بني القرن الأول قبل امليالد 
العقائد  تاأثرات  اأن  على  الفخارية،  التماثيل  تلك  تنوع  ويدل  امليالدي.  الأول  والقرن 
الدينية امل�سرية يف اجلزيرة العربية، مل يقت�سر فقط على الثالوث الأوزيري. وترجع 
يف  الأنباط  بني  قوية  عالقات  وجود  على  تدل  اأنها  اإىل  ال�سغرة  التماثيل  تلك  اأهمية 
مدائن �سالح وبني امل�سريني القدماء. ووجودها يف املنطقة ال�سكنية ي�سر اإىل اأن بع�س 
�سكان هذه املنطقة كانوا يعتقدون يف الأ�سطورة الأوزيرية �سواء كانوا من �سكان اجلزيرة 
اأو من املتعاملني معهم من التجار امل�سريني. واجلدير بالذكر اأن بع�س واجهات مقابر 
الأنباط بالبرتاء، احتوت على عنا�سر زخرفية ماأخودة مبا�سرة عن رموز دينية م�سرية 

)1(	Macdonald,	M.C.A.,	«HU	501	and	the	Use	of	S3	in	Taymanite»,	JSS	36,	1991,	pp.	11-36.
)2( ال�سعيد، �سعيد ، املرجع ال�سابق، �س �س 130-129.

)3( لونت بع�س التماثيل امللكية يف م�سر القدمية باللون الأ�سود مثل متثال امللك »منتوحتب نب حبت رع« من الأ�سرة احلادية ع�سر، وظهر امللك 
»اأمنحوتب الثاين« يف متثاله اأمام املعبودة حتحور باللون الأ�سود، وكذلك ُمثِّل امللك »توت عنخ اآمون« من الأ�سرة الثامنة ع�سر.  

)4( الرباهيم، حممد، والطلحي، �سيف اهلل، »تقرير مبدئي عن حفرية احلجر، املو�سم الأول«، 1406هـ/1986م، �س 57 – 68؛ الطلحي، 
ع 14، 1416هـ / 1996م، �س �س  اأطال،  الرابع، 1411هـ/ 1990م«،  – املو�سم  نتائج حفرية احلجر  »تقرير مبدئي عن  �سيف اهلل، 

 .25 – 24
اأطال، ع 13، 1411هـ/ 1990م،  – املو�سم الثالث، 1410هـ«،  )5( علي، جمال الدين، »تقرير عن نتائج حفرية اخلريبة اجلنوبية باحلجر 

�س 30.
)6( الرباهيم، حممد، الطلحي، �سيف اهلل، املرجع ال�سابق، �س 66 – 67. مل اأمتكن من احل�سول على �سورة هذا التمثال حلور الطفل. 
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قدمية، مل يعرث على نظائر لها يف واجهات مقابر احِلجر كان منها بع�س هيئات ورموز 
املعبودة اإيزي�س)1(.

متاثيل لإيزي�ض وحور با غرد من الفاو: 

ُيعدُّ موقع اآثار الفاو)2( من اأهم املواقع الأثرية التي ُوجدت بها �سواهد اأثرية وا�سحة 
تدل على تواجد الثالوث الأوزيري، ول �سيما املعبودة »اإيزي�س« واملعبود »حور�س«. فقد 
لة من الفخار املزجج، اإحداها كاملة، وهي  ُعرث يف هذا املوقع على ثالث قطع فنية م�سكَّ
ى منها راأ�س  مُتثِّل املعبودة اإيزي�س حتمل ابنها املعبود حور الطفل. والقطعة الثانية تبقَّ
اإيزي�س وراأ�س حور�س. ومل يتبق من القطعة الثالثة �سوى وجه اإيزي�س فقط. هذا ف�ساًل 
عن التمثال املتميز حلور الطفل)3(. وُتوؤرخ هذه القطع بالفرتة املمتدة من القرن الثالث 

قبل امليالد، وحتى القرن الأول امليالدي. وفيما يلي و�سف لبقايا هذه التماثيل: 

ل من الفخار املزجج باللون الأخ�سر املائل للزرقة )رقم �سجله  ُم�سكَّ متثال �سغر 
241 الفاو مو�سم 8(، يبلغ ارتفاعه حوايل 20 �سم، ُعرِثمَ عليه يف الغرفة رقم 3 من املربع 
c.15 باملنطقة ال�سكنية بالفاو. ي�سور التمثال اإمراأة واقفة، حتمل طفل بذراعها الأي�سر، 
وعلى جيدها ما ي�سبه العقد. يقف التمثال على قاعدة جموفة من نف�س عجينة الفخار 
هيئة  على  بناء  ترميمها.  واأعيد  اجل�سم،  عن  مف�سولة  التمثال  راأ�س  وكانت  املزجج. 

واملعاين، ر�سالة دكتوراه غر من�سورة، ق�سم الآثار واملتاحف، كلية الآداب، جامعة  الت�سنيف  النبطية،  املعمارية  الزخارف  )1( ال�سليم، فهد، 
»الكورني�س  »وحدة  العطا، حممد،  اأبو  النبطية:  املقابر  امل�سرية يف  الزخرفية  الوحدات  �سعود، 1423هـ /2003م، �س 212؛ عن  امللك 
امل�سري« الزخرفية يف واجهات مقابر مدائن �سالح باجلزيرة العربية«، كتاب موؤمتر الآثارين العرب الرابع ع�سر، القاهرة، 2011م، �س 

�س 233-210.
)2(  كانت الفاو العا�سمة الأوىل ململكة كندة يف عهدها الأول. وهي واحدة من اأهم املواقع الأثرية بوادي الدوا�سر يف منطقة الريا�س. وتقوم 
اأطالل قرية الفاو على اأطراف احلافة ال�سمالية الغربية للربع اخلايل، وتبعد حوايل 700 كم اإىل اجلنوب الغربي من مدينة الريا�س، 
�سورة  الفاو  قرية  الطيب،  الرحمن  عبد  الأن�ساري،  انظر:  للمزيد  الدوا�سر.  وادي  عا�سمة  اخلما�سني  �سرق  جنوب  كم   150 وحوايل 
للح�سارة العربية قبل الإ�سام يف اململكة العربية ال�سعودية، الريا�س، 1402هـ، �س16؛ �سل�سلة اآثار اململكة العربية ال�سعودية، اآثار منطقة 
الريا�ض، �س111؛ طران، �سامل اأحمد، »قرية الفاو يف م�ساند جنوب اجلزيرة العربية«، يف: درا�سات يف تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها، 

الريا�س، 1428هـ، �س161.
ُعرث يف قرية الفاو على جمموعة هامة من التماثيل التي دلت على براعة فنانيهم يف جمال الفنون الت�سكيلية، والتي �سملت التماثيل املعدنية   )3(
ر�سالة  حتليلية،  فنية  درا�سة  الفاو  قرية  يف  اجلداريه  الر�سوم  فوزية،  احلديثي،  انظر:  الفاو  فنون  واخلزفية. عن  والطينية  واحلجرية 
ماج�ستر غر من�سورة، جامعة امللك �سعود، 1429هـ؛ ال�سنان، مها، الفنون املعدنية من قرية الفاو، درا�سة فنية مقارنة، ر�سالة دكتوراه 

غر من�سورة، ق�سم الآثار، كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك �سعود، 1430هـ/ 2009م. 
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ح اأنه ميثل املعبودة امل�سرية اإيزي�س، حاملة طفلها املعبود حور )لوحة 5(. التمثال، ُيرجَّ

الزرقة )رقم  اإىل  ال�سارب  الأخ�سر  باللون  الفخار املزجج  ل من  ُم�سكَّ بقايا متثال 
�سجله 35 الفاو مو�سم 7(، ُعرثِّ عليه يف الغرفة رقم 2 بالظاهرة الأثرية رقم 33 بالفاو. 
با�ستطالة  التمثال  راأ�س  متيزت  �سم.   8.7 بارتفاع  والرقبة،  الراأ�س  التمثال  من  تبقى 
الوجه، وميكن حتديد مالحمها )الأنف والفم والعينني(، واإن حتطمت بع�س اأجزائها. 
اجلزء  للراأ�س  الأي�سر  اجلانب  على  وبقي  تاج.  ويعلوها  اخللف،  من  م�سطحة  الراأ�س 
العلوي من متثال �سغر كان حمموًل على الذراع الأي�سر. بناء على هيئة ما تبقى من هذا 
التمثال، وباملقارنة مع املثال ال�سابق، يرجح اأنه ي�سور املعبودة اإيزي�س، وهي حتمل ابنها 

املعبود حور )لوحة 6(.

ومل يتبق من القطعة الثالثة �سوى وجه متثال من الفخار املزجج، لونها اأخ�سر مائل 
 459 �سجله  )رقم  بالفاو  ال�سكنية  باملنطقة  اأي�سًا  عليه  ُعرث  �سم،   5 ارتفاعها  لالأزرق، 
الفاو مو�سم 6(. وعلى الرغم من �سعوبة حتديد ماهية هذه القطعة نظرًا ل�سغر حجم 
اجلزء املتبقي من التمثال، اإل اأن مالمح الوجه ت�سبه اإىل حد ما مالمح وجه القطعة 

ال�سابقة، مما ُيحتمل اأنها متثل املعبودة اإيزي�س )لوحة 7(.

ارتفاعه  الربونز،  من  امل�سنوع  التمثال  ذلك  بالفاو،  املعدنية  التماثيل  اأبرز  ومن 
12.5 �سم. والذي ميثل طفل جمنح وعلى راأ�سه التاج املزدوج، الذي كان يرتديه امللوك 
امل�سريني القدماء، ومي�سك بيده الي�سرى قرن به عنقود عنب. والقرن رمز من رموز 

العديد من املعبودات الإغريقية وارتبط باخلر واخل�سب والعطاء )لوحة 9(.

ف�ساًل  وجهه،  مالمح  وجمال  بدقة  حجمه،  �سغر  من  الرغم  على  التمثال  يتميز 
�ُسكل  حيوية.  عليه  اأ�سفت  ال�ساقني،  اأن حركة  كما  اجلناحني.  بتفا�سيل  الهتمام  عن 
هذا التمثال بطريقة ال�سب مبهارة عالية ، حيث ل ُتوجد على �سطحه اأية اآثار للطرق 
بالأزميل اأو غر ذلك)1(. وكانت هيئة الطفل املجنح عن�سرًا فنيًا �سائعًا يف فنون ال�سرق 
جانب  اإىل  الفني  العمل  هذا  ويعك�س  القدمية.  امل�سرية  الفنون  ل�سيَّما  القدمي  الأدنى 

)1(  الأن�ساري، عبد الرحمن الطيب، املرجع ال�سابق، �س 26-25. 
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غره من التماثيل املعدنية املكت�سفة بالفاو، الذوق الفني الرفيع ل�سكان هذا املوقع. وقد 
�ساع ت�سوير هذا املعبود يف الفنون الهلين�ستية على هيئة طفل ممتلئ، ي�سع �سبابة يده 

اليمنى نحو فمه، حاماًل يف يده قرن اخل�سب)1(.

ي�سور التمثال املعبود حور بوقراط )حور الطفل( مبالحمه الهلينية، وحور بوقراط 
هو املكافئ للمعبود امل�سري حور الطفل املنتقم لأبيه. ُمثل الطفل عاريًا، وي�سع �سبابة 
يده اليمني باجتاه فمه، ويتديل �سعره على جانبي راأ�سه)2(. وهذه الهيئة ت�سور املعبود 
حوربوقراط باأ�سلوب هلين�ستي، وينتمي اإىل مدر�سة الفن ال�سكندري على اأيام البطاملة.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه كيف ميكن تف�سر عمق ال�سالت بني الفاو الواقعة يف 
قلب اجلزيرة العربية وم�سر القدمية؟ فهل كان هناك ا�ستقطاب لفنانني م�سريني يف 
ذلك املوقع الذي ُوجدت فيه اآثار للثالوث الأوزيري، حيث مل يقت�سر التواجد امل�سري 
على ذلك فقط يف هذا املوقع)3(. عمومًا ل ُي�ستبعد اأن بع�س من هذه ال�سواهد جملوب 
من م�سر، اإل اأنه يف ذات الوقت هناك ما ي�سر اإىل اأن بع�سها م�سكل يف مواقعها ول 

)1( ال�سنان، مها، املرجع ال�سابق، �س 124.
ب�سفة  القدمية،  التاريخية  الع�سور  اأواخر  وا�ستمرت حتى  املبكر،  الأ�سرات  منذ ع�سر  التي ظهرت  و�سورهم،  الأطفال  )2( متيزت متاثيل 
عامة بثالث خ�سائ�س. اأولها ظهور الأطفال عراة يف اأغلب الأحيان. ويبدو اأن الفنان قد التزم بهذا التقليد الفني، الذي بداأ منذ ع�سر 
الأ�سرة الأوىل يف متاثيل الأطفال العارية، �سواء كانت جال�سة اأو واقفة. ورمبا حافظ الفنان يف ع�سوره املتعاقبة على عرى الأطفال عن 
عمد، ورغبة منه يف التعبر عن فكرة الطفولة بوجه عام، والتاأكيد على حداثة ال�سن. وذلك بالإ�سافة اإىل اخلا�سية الثانية والثالثة وهما 
جعل �سبابة اليد اليمنى اأو الي�سرى اأحيانًا نحو الفم، وخ�سلة ال�سعر على اجلانب؛ �سالح، عبد العزيز، الرتبية والتعليم يف م�سر القدمية، 
�س35، 36. ورمبا اأرادوا التعبر بالعرى عن ب�ساطة الطفولة بوجه عام، وما يت�سوره الأبوان فيها من براءة و�سذاجة ؛ �سالح، عبد العزيز، 
الفن امل�سري القدمي، �س291؛ وي�سر و�سع الطفل لأحد اأ�سابع اليدين وبخا�سة ال�سبابة على الفم اإىل عملية م�س الأ�سابع. وهى ظاهرة 
�سلوكية عادية وغر موجهة، يقوم بها الطفل ع�سوائيًا يف مراحل الطفولة املبكرة. وقد ت�ستمر حتى بداية مرحلة ال�سباب يف بع�س الأحيان 
القليلة، وهى من اأكرث عادات الطفولة �سيوعًا بينهم )الو�ساحي، مفيدة، »دار�سة م�س الأ�سابع يف الفن امل�سري القدمي«، يف كتاب امللتقى 
الثالث لاحتاد العام لاآثارين العرب، درا�سات يف اآثار الوطن العربي، اجلزء الأول، القاهرة، 2000م، �س 557(. ولذا فقد حر�س الفنان 
امل�سري على اأن تكون هذه العادة ال�سلوكية من اأهم مميزات �سور ومتاثيل الأطفال على مر الع�سور التاريخية القدمية. وعلى الأرجح 
اأن خ�سلة ال�سعر اجلانبية هي تعبر عن واقع اهتمام الأبوين والأم ب�سكل خا�س بت�سفيف وت�سفر �سعر الأطفال ال�سغار، للحفاظ على 
نظافتهم وجمال مظهرهم. وجدير بالذكر اأن الكتاب اتخذوا من �سورة الطفل العاري الذي يتخذ و�سع اجللو�س على حجر اأمه، والذي 
ي�سع �سبابة يده اليمنى اأو الي�سرى على فمه، خم�س�سًا لكل الكلمات التي تعرب عن حداثة ال�سن يف اللغة امل�سرية، وذلك عند الإ�سارة اإىل 
الر�سيع، واإىل الطفل، واإىل الغالم، واإىل ال�ساب. ومبعنى اآخر حني التعبر عن كل املراحل العمرية التي يكون ال�سخ�س فيها اأقل من رجل 

�سالح، عبد العزيز، الرتبية والتعليم يف م�سر القدمية، �س42.
)3( ال�سنان، مها، املرجع ال�سابق، �س 34. مل تقت�سر ال�سواهد الأثرية الدالة على عمق التوا�سل احل�ساري بني الفاو وم�سر على التماثيل 
�سابقة الذكر، بل اإن التمثال الذي ا�سطلح على ت�سميته بالتمثال اخلا�سع وامل�سنوع من الربونز والذي ُعرثِّ عليه يف املعبد، و مُيثل رجاًل 
جال�سًا على �ساقيه ويب�سط يديه على فخذيه يف و�سع تعبدي قريب ال�سلة بهيئة بع�س املتعبدين يف م�سر القدمية التي ظهرت منذ ع�سر 

بداية الأ�سرات يف م�سر )متثال حتب دي اإف( وا�ستمرت حتى الع�سر املتاأخر )متثال اإميحتب(.
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�سيما ما �ُسكل منها من الفخار املزجج. ويدل تعدد ال�سواهد على وجود الثالوث الأوزيري 
على قدر كبر من الت�سامح الديني من قبل �سكان الفاو ب�سماحهم لغرهم مبخالفتهم 
اأ�سحاب هذه ال�سواهد،  اأن بع�س من  يف العتقاد. ويف نف�س الوقت، ل ميكن ا�ستبعاد 

رمبا كانوا من التجار اأو حاملي املرا�سالت)1(.

راأ�ض لأوزير من الزلفي:

 ُعرث على راأ�س اآدمية، م�سكلة من الربونز، يف موقع اأثري مبحافظة الزلفي مبنطقة 
الريا�س، بو�سط اجلزيرة العربية)2(. ارتفاعها 4.2�سم، وعر�سها 2.04�سم )لوحة 8(. 
لت الراأ�س  وهذه الراأ�س عبارة عن دلية قد متثل املعبود اأوزير )الراأ�س وال�سدر(. �ُسكِّ
لل�سدر  مال�سقًا  ليكون  تفا�سيل،  وبدون  وم�ستويًا  م�سطحًا  جانبيها  اأحد  يكون  بحيث 
عندما يرتديها �ساحبها. اأما اجلانب الآخر من الدلية فيمثل املعبود اأوزير مرتديًا تاج 
»الآتف- 3tf«، وهو التاج الذي غالبًا ما يكون اأوزير متوجًا به يف ال�سور والتماثيل، كما 
يرتديه امللوك عندما ي�سوروا يف هيئة هذا املعبود. وتاج الآتف مركب من التاج الأبي�س 
عن  لتعرب  حمفورة  اأفقية  بخطوط  مزخرفتان  ري�ستان  واخللف  الأمام  من  به  وحتيط 
ماهية ما متثله. ارتفاع التاج من اخللف 2.5�سم، ومن الأمام 1.6�سم. ويوجد يف اأعلى 
الري�سة الأمامية ثقب قطره 0.18�سم، كان ي�ستخدم لتثبيت الدلية وتعليقها بخيط اأو 
اخلد  �سفحة  الوجه  من  الأي�سر  اجلانب  مالمح  من  يظهر  الرقبة.  حول  معدين  �سلك 
والفك والعني الي�سرى وجانب الأنف. كما بقي اأعلى اجلبني بروز �سغر. ويزين ال�سدر 

قالدة »الأو�سخ « وهي م�سكلة باأربعة خطوط حمفورة وبدون تفا�سيل دقيقة ملكوناتها. 

ُمثِّل الوجه والراأ�س والرقبة من اجلانب، يف حني ُمثِّلت العني واحلاجب من الأمام، 
ر ال�سدر من الأمام. ويتفق هذا الأ�سلوب يف ت�سوير الهيئة الآدمية مع قواعد  وِّ كما �سُ

ال�سنان، مها، املرجع ال�سابق، �س 80.  )1(
)2(  عرث على هذه الدلية الأ�ستاذ خليف بن عبد الرحمن العيد، اأحد مواطني حمافظة الزلفي، �سمن جمموعة لقى اأثرية اأخرى، كان منها 
متيمة على هيئة جعران. وجاءت بع�س هذه اللقى من مقربة، وبع�سها الآخر من الطبقة ال�سطحية. ويعمل حاليًا الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 

الذييب على درا�سة هذه املجموعة من اللقى الأثرية، و�ستن�سر يف كتاب عن حمافظة الزلفي.  
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من  الأ�سكال  لت�سوير  بها  اللتزام  على  الفنان  حر�س  الذي  القدمي،  امل�سري  الفن 
الناحية التي تظهرها وا�سحة متام الو�سوح، وحتفظ لها اأهم خ�سائ�سها، بغ�س النظر 

عن قواعد املنظور)1(. 

ثانيًا: ال�سواهد يف الن�سو�ض العربية القدمية:

حتمل الأ�سماء ال�سخ�سية يف اأغلب املجتمعات وعلى مر الع�سور، بني طياتها العديد 
من الدللت الجتماعية والدينية. وقد ظهر ذلك بجالء يف ح�سارة م�سر واجلزيرة 
اأن  ُيعتقد  يف  التاريخية القدمية وحتى يومنا هذا. فعلى نحو ما  العربية منذ الع�سور 
د، ك�سفت الن�سو�س القدمية يف كال احل�سارتني عن العديد  د وُعبِّ خر الأ�سماء ما ُحمِّ
من الأ�سماء ال�سخ�سية التي ربطت بني ا�سم ال�سخ�س وا�سم من يعتقد فيه بالألوهية)2(. 
وكان  العربية.  اجلزيرة  يف  مناة  وعبد  الالت  وعبد  �سم�س  عبد  اأ�سماء  ذلك  ومثال 
الثالوث الأوزيري اأوزير واإيزي�س وحور من اأكرث تلك املعبودات التي تداخلت يف الأ�سماء 
وبني  امل�سرية  الأر�س  ربوع  لنت�سار عبادتهم بني  نظرًا  القدمية،  ال�سخ�سية يف م�سر 
كل طبقات املجتمع. ومل يقت�سر ذلك الأمر على حدود الدولة امل�سرية، واإمنا كان له 
�سدى عند اأ�سحاب احل�سارات املعا�سرة التي ارتبطت مع م�سر ب�سالت قوية، ومنها 

اجلزيرة العربية بطبيعة احلال.

فقد احتوت الن�سو�س القدمية يف اجلزيرة العربية على بع�س الأ�سماء التي ربطت 
بني اأ�سحابها وبني م�سر من ناحية، اأو بينهم وبني بع�س املعبودات امل�سرية من ناحية 
اأخرى. فهل دل ذلك على وجود م�سريني يف تلك املناطق؟، اأم اأنها اأ�سماء لبع�س �سكان 
يلي  وفيما  الثقايف واحل�ساري؟  التوا�سل  ودلياًل على  امل�سرية  بالأ�سماء  تاأثرًا  املنطقة 

مناذج لأ�سماء �سخ�سية من اجلزيرة العربية، مرتبطة بالثالوث الأوزيري:

ُوجد نق�س اآرامي على م�سلة من تيماء، موؤرخ بالقرن ال�ساد�س قبل امليالد، ورد به 

توفيق، �سيد، تاريخ الفن يف ال�سرق الأدنى القدمي، م�سر والعراق، القاهرة، 1987م، �س 113.  )1(
الذييب،  القاهرة، 1988م، �س �س87-95؛  للكتاب،  العامة  الهيئة امل�سرية  القدمية،  ع�سورها  يف  امل�سرية  الأ�سرة  العزيز،  �سالح، عبد   )2(

�سليمان، نقو�ض جبل اأم جذايذ النبطية، درا�سة حتليلية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�س، 2002م، �س �س 29-25.
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ذكر ل�سم كاهن م�سري »ف ط �س ري« مما يوؤكد على وجود روابط ثقافية ودينية)1( 
ويرى اأ�سحاب هذا الجتاه اأن هذا ال�سم هو حتريف ل�سم »با دي اأوزير« مبعنى عطية 
اأو هبة اأوزير)2(. وهناك من يرى اأن هذا ال�سم رمبا يكون حتويرًا ل�سم »با تا ر�سي«، 

والذي يعني املنتمي لالأر�س اجلنوبية)3(.

اأ�سماء نحاتي مقابر مدائن �سالح با�سم املعبود حور �سراحة،  كما ارتبطت بع�س 
بع�سها موؤرخ بالقرن الأول قبل امليالد والقرن الأول امليالدي، مثل »حورو بر عبي�ست« 
بن  اأحيو«  مبعنى حورو  بر  »حورو  ومثل  واملوؤرخ 30-20 ق.م.  عبي�سة،  بن  مبعنى حور 
اأحيو، واملوؤرخ بعام 27م )4(. ويف هذا دللة على اأن عبي�سة واأحيو النحاتني، قد اأ�سمى كل 
منهما اأحد اأبنائهما با�سم املعبود حور؟ وذلك اإذا �سح بالفعل اأن املق�سود بال�سم هنا 
هو حور املعبود امل�سري القدمي، ولي�س ال�سقر نف�سه، على اعتبار اأن احُلر اأحد اأ�سماء 

ال�سقر يف اللغة العربية.

وورد ا�سم املعبودة اإيزي�س يف نق�سني معينيني لنف�س ال�سخ�س بالعال: عبد )خادم( 
Ja 2324h من العال()5(  اإيزي�س )ع ب د اأ �س( من قبيلة قابل )ذ ق ب ل( )النق�س 
دليل على اأن اأفراد هذه القبيلة رمبا �ساهمت يف نقل التجارة وتاأثروا باملعتقدات الدينية 

امل�سرية، وعلى وجه التحديد بالعقيدة الأوزيرية.

ومل تخلو النقو�س الثمودية من ا�سم املعبودة اإيزي�س، حيث ُعرث على نق�س من جبل 
تبحر بتبوك جاء فيه ا�سم �سخ�س يربط بينه وبني ا�سم املعبودة اإيزي�س برابطة البنوة. 
وُكتب النق�س بجوار �سورة جمل كما يلي: )ل ب ن اأ ث(، وقد ترجم الن�س مع �سورة 

)1(	Gadd,	C.J.,	«The	Harran	Inscriptions	of	Nabonidus»,	Anatolian	Studies	8,	1958,	pp.79-80.
ال�سعيد، �سعيد، العالقات احل�سارية بني اجلزيرة العربية وم�سر يف �سوء النقو�س العربية القدمية، الريا�س، 1424هـ/ 2003، �س �س   )2(

.130-129
)3(  ين�سب الأ�ستاذ الدكتور �سليمان الذييب هذا الراأي لالأ�ستاذ الدكتور اأحمد عي�سى، انظر: الذييب، �سليمان، نقو�ض تيماء الآرامية، الطبعة 

الثانية، الريا�س، 1428هـ/ 2007م، �س 153.
الفا�سي، هاتون، احلياة الجتماعية يف �سمال غرب اجلزيرة العربية يف الفرتة ما بن القرن ال�ساد�ض قبل املياد والقرن الثاين امليادي،   )4(
الريا�س، 1414هـ/ 1993م، �س �س 206-208؛ عن نحاتي مقابر مدائن �سالح ميكن الرجوع اإىل: اأبو العطا، حممد، »الأ�ساليب الفنية 
املميزة لنحاتي واجهات املقابر ال�سخرية يف احلجر )مدائن �سالح(«، �سل�سة مداولت علمية حمكمة للقاء ال�سنوى للجمعية ال�سعودية 

للدرا�سات الأثرية، الريا�س، 2013م، �س �س 185-147.
ال�سعيد، �سعيد، املرجع ال�سابق، �س �س 54-55، النق�س: 13، 14.  )5(
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اجلمل كما يلي: اجلمل يخ�س بن )ولد( اإيزي�س)1(.كما ُعرِث على نق�س بجبل طويق املطل 
على موقع الفاو با�سم »ع ب د اإ ي �س ي« رمبا مبعنى عبد اإيزي�س)2(.

العذيب  نقو�س مبنطقة  اإيزي�س يف ثالثة  املعبودة  ا�سم  ورد  اللحيانية،  النقو�س  ويف 
ب�سمال العال، لأ�سخا�س حمل كل منهم ا�سم »ع ب د اأ �س« وهو ا�سم مركب مبعنى  عبد 
اأو خادم اإيزي�س)3(. كما ُعرث على ن�س ل�سيدة ا�سمها »اأ م ت اأ �س« مبعنى »اأمة اإيزي�س«، 

والذي يعني خادمة اإيزي�س)4(.

الكتابات العربية  اإيزي�س بال�سكل املخت�سر )اأ�س( يف  ومل يكن كتابة ا�سم املعبودة 
القدمية، اأمرًا فريدًا، حيث ا�سُتق من ال�سم امل�سري القدمي »اإي�سة«. واملعروف اأن التاء 
الأخرة يف ال�سم للتاأنيث. وجدير بالذكر اأن نف�س ال�سم ُكتب بدون تاء التاأنيث يف اآخر 
التاء  بدون  اأي�سًا  ُكتبت  اأنها  القبطية، ف�ساًل عن  املرحلة  امل�سرية، وهي  اللغة  مراحل 
اإيزي�س يف كل من اللغة الفينيقية )6(  يف اللغة اليونانية)5(. هذا ف�ساًل عن ظهور ا�سم 

والآرامية)7( بدون التاء.

ويت�سح مما تقدم اأنه نظرًا ملا قامت به اجلزيرة العربية من دور جتاري هام يف نقل 
ال�سلع واملنتجات ال�سرورية للمعابد امل�سرية، فلم يكن م�ستبعدًا وجود بع�س امل�سريني 
ال�سرق  �سعوب  بقية  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنهم  لآخر  اأو  ل�سبب  التجارية  املحطات  بع�س  يف 
الأدنى التي ارتبطت باجلزيرة العربية جتاريًا وح�ساريًا. غر اأنه كان تواجدًا حمدودًا، 
ومل ي�سل اإىل مرحلة ت�سكيل جاليات م�سرية يف هذه املواقع على غرار اجلاليات اليونانية 

التي ت�سكلت يف بع�س بلدان ال�سرق الأدنى خالل الع�سر الهلين�ستي.

)1( ال�سعيد، �سعيد، املرجع ال�سابق، �س 61.
)2( ال�سعيد، �سعيد، املرجع ال�سابق، �س 57؛ الذييب، �سليمان، منطقة الريا�ض، التاريخ ال�سيا�سي واحل�ساري القدمي، مكتبة امللك فهد، الريا�س، 

2007، �س 74.
اأبو احل�سن، ح�سني، قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العا، الريا�س، 1418هـ، النق�س 49: 1، 98: 1، ال�سعيد، �سعيد، املرجع   )3(

ال�سابق، �س 63.
)4(  ال�سعيد، �سعيد، املرجع ال�سابق، �س 64.

(5)	Wb.,	IV,	8.
)6(	Benz,	F.,	Personal	Names	in	the	Phoenician	and	Punic	Inscriptions	,	Studia	Pohl	8,	1972,	

p.149.
)7( Maraqten, M., Die Semitischen Personennamen in den alt und reichsaramäischen 

Inschriften	aus	Vorderasien,	Texte	und	Studien	zur	Orientalistik	5,	Hildesheim	1988,	192.
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النتائج:

العقيدة  ظهور  درا�ستها،  متت  التي  والن�سية  الفنية  ال�سواهد  خالل  من  يت�سح 
الأوزيرية يف مناطق متفرقة من اجلزيرة العربية. ومل يقت�سر ذلك التواجد على مواقع 
�سمال غرب اجلزيرة القريبة من م�سر، واإمنا امتد لي�سمل مواقع من و�سط اجلزيرة 
العربية  �سكان اجلزيرة  بع�س  اأن  على  ال�سواهد  تلك  وتدل  الزلفي(.  )الفاو-  العربية 
اعتقدوا يف »اأوزير« و»اإيزي�س« و»حور«، بدليل تداخل ا�سم املعبودة اإيزي�س وحور يف بع�س 
الأ�سماء ال�سخ�سية. واأغلب تلك ال�سواهد والن�سو�س هي اأعمال حملية ال�سنع، ولي�ست 
جملوبة من م�سر، با�ستثناء متثال حور الطفل بالفاو والدلية التي جاءت من الزلفي، 
مقارنة  الفني  م�ستواها  لتطور  نظرًا  وذلك  العربية،  اجلزيرة  خارج  من  جاءت  فرمبا 

باملعثورات الأخرى التي جاءت من نف�س  املواقع.

مل يكن التاأثر امل�سري يف اجلوانب العقائدية مقت�سرًا على الثالوث الأوزيري، ولكن 
ُوجدت �سواهد تدل على وجود رموز ملعبودات اأخرى مثل: »�سخمت« و» واجيت « و»ب�س« 
وغرها. ويدل كل ما �سبق على انفتاح اجلزيرة العربية على ثقافات وعقائد ال�سعوب 
املجاورة ب�سفة عامة، وامل�سرية منها ب�سفة خا�سة. وكما ي�سر وجود الثالوث الأوزيري 
يف عدد من املواقع الأثرية باجلزيرة العربية، اإىل قدر كبر من الت�سامح الديني من قبل 

�سكان تلك املواقع ب�سماحهم لغرهم مبخالفتهم يف العتقاد.

�سكر: يتقدم الباحث بال�سكر ملركز البحوث بكلية ال�سياحة والآثار ولعمادة البحث العلمي 
بجامعة امللك �سعود على الدعم املادي لهذا العمل البحثي ، وختامًا خال�س ال�سكر لكل 
من قدم يل يد العون يف جمع هذه ال�سواهد الأثرية من الزمالء بق�سم الآثار بجامعة 
امللك �سعود، واأخ�س بالذكر كل من الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبد الرحمن الذييب، 
والأ�ستاذ الدكتور �سعيد بن فايز ال�سعيد، والدكتور حممد الذيبي، والأ�ستاذ فوؤاد العامر، 

والأ�ستاذ �سعيد ظافر الأحمري.  
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اللوحات
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)لوحة 1(: خريطة بالكيانات ال�سيا�سية واملواقع الأثرية القدمية يف اجلزيرة العربية، نقاًل عن: اأبو 
احل�سن، ح�سني، قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال، مكتبة امللك فهد، الريا�ض، 

1997م.
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)لوحة 2(: حجر تيماء املكعب، الذيبي، حممد بن عائل، »الرموز املنقو�سة على املذبح احلجري 
املكعب من تيماء ودللته احل�سارية«، اللوحة رقم 3.
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)لوحة 3(: متثال من الربونز مللك جال�ض

 Saleh, A., «Some Monuments of North-Western Arabia in Ancient Egyptian
.Style», fig. 4a-b

                              
)لوحة 4(: بقايا اللون الأ�سود على التماثيل امللكية بدادان، ال�سعيد، �سعيد، عمار، ح�سني، »التماثيل 
احلجرية«، يف: كنوز اأثرية من دادان، نتائج تنقيبات املوا�سم ال�سبعة الأوىل، لوحة 4ب، 8ب، 9اأ.
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)لوحة 5(: متثال لإيزي�ض حتمل طفلها حور من الفخار املزجج من الفاو- متحف الآثار بجامعة امللك �سعود
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)لوحة 6(: جزء من متثال لإيزي�ض حتمل طفلها حور من الفخار املزجج من الفاو- متحف الآثار بجامعة امللك �سعود

                                       
)لوحة 7(: راأ�ض لإيزي�ض من الفخار املزجج من الفاو                         )لوحة 8(: راأ�ض لأوزير من الزلفي 

   متحف الآثار بجامعة امللك �سعود                                                 ت�سوير الأ�ستاذ فوؤاد العامر 
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)لوحة 9(: حور الطفل من الفاو- متحف الآثار بجامعة امللك �سعود، عن: ال�سنان، مها، الفنون املعدنية 
من قرية الفاو، �سكل 19.


