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 الصالت الفنية بين الجزيرة العربية ومصر 
 في العصر الهلينستي

د. مها بنت عبد هللا السنان
 

  
 :ملخص ال
مع الحضارات الشرقية القديمة   الذي إمتزجت فيه الحضارةامتد العصر الهلينستي    

والشام الكبرى وبالد الرافدين وآسيا الصغري وبالد فارس وكذلك ما تأثر في مصر 
أدى منذ القرن الثالث ق.م. و بها وجاورها من مناطق شمال وغرب الجزيرة العربية

التجاور والتالصق الجغرافي بين مصر والجزيرة العربية إلى تجذر عالقات قديمة 
ني ق.م على األقل، من خالل ممالك بين الطرفين منذ النصف الثاني من األلف الثا

في واحات ومدن متعددة في الجزيرة العربية مع بدايات األلف األول ق.م.  القوافل 
ولقد كان للجزيرة عطاءات وتأثيرات حضارية يجب رصدها، حيث أقامت جاليات 
عربية متوسطة األعداد في مصر خالل العصر البطلمي، وكان منهم وسطاء 

في مهن مختلفة، بل وكهان اندرجوا ضمن منسوبي المعابد تجاريون وحرفيون 
 المصرية خالل العصرين الهلينستي والروماني.

اتجه هذا البحث إلى تتبع العالقات الفنية بين بين شبه الجزيرة العربية 
مجموعة من األعمل وتحليلها وتتبع تلك العالقة   ومصر، من خالل عرض

سمات الفنية، والتي يمكن تلخيصها في الحضارية عن طريق الربط البصري لل
 المجموعات التالية:

المدرسة اللحيانية لفنون النحت اآلدمية المتأثرة بالمدرسة المصرية القديمة، سواء  .1
في شكل الجذع أوطراز الوزرة )المئزر(، والوقفة و شكل غطاء الرأس، و محاذاة 

أحياناً. التماثيل الفخارية من الذراعين لجانبي الجسم، إلى جانب بقايا عمود الظهر 
تمثل  معبودات مصرية قديمة بنفس هيئاتها الثابتة المتعارف  خريبة الحجر" التي"

عليها، وهي "سخمت" و"حورس/الطفل" )هربوكراتيس(، والمعبود القزم برأس 
 األسد "بس"، والربة "واجيت" معبودة دلتا مصر بشكل حية الكوبرا. 

ناع "ثاج" الذهبي الذي يبدو متوافقاً كذلك مع طرزأ قنعة تمثال القاعدة الخشبي وق .2
 وجوه المومياوات المصرية.

"مدرسةةة الفنةةون المعدنيةةة مةةن قريةةة الفةةاو"، ذات التماثيةةل هلينسةةتية الطةةابع، سةةواء  .3
أكانت وافدة أو مصنوعة محلياً طبقاً لمدارسها األصلية. ولوحة الفرسكو الشهيرة مةن 

بلوحةة "التتةةويت" تةرتبط بشةكل مباشةر مةع صةور وجةةوه "قريةة الفةاو"  والتةي سةميت 
 المومياوات المصرية، وأشهرها وجوه منطقة الفيوم.

                                                           
 جامعة األميرة نورة  كلية التصاميم والفنون -قسم الفنون البصريةب أستاذ تاريخ الفن المشارك
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مقابر مدائن صالح والتي يعود أغلبها إلى الفترة من القرن الثاني  ق.م إلةى القةرن  .4
أو المنطقة أعلى باب ، األول الميالدي تحتوي واجهاتها حول منطقة الجمالون المثلث

ى زخةةارف ورمةةوز متعةةددةا بعضةةها ذو طةةابع محلةةي أو إغريق.أشةةتملت المقبةةرة علةة
زخارف واجهات المقابر في الحجر على وريدات متداخلة داخل دوائر لتشبه عناصر 

، وكةذلك المسةالت كعنصةر معمةاري زخرفية مصرية خالصة مثل الروزيتة الشةهيرة
س. ويالحةةظ  كةةذلك قرنةةا الربةةة البقةةرة "حتحةةور" )أو إيةةزيس( يتوسةةطهما قةةر  الشةةم

تأثير العمارة المصرية القديمة على واجهةات مقةابر مةدائن صةالح التةي اتخةذت شةكل 
صروح  المعابد المصرية القديمة، مةن حيةث أنهةا تكةون عريضةة مةن أسةفل ويضةيق 
الجانبةةان كلمةةا ارتفعنةةا إلةةى أعلةةى،  بخةةالف واجهةةات مقةةابر البتةةراء ذات الجوانةةب 

ن مةن العمةارة المصةرية القديمةة همةا "الطنةف" المستقيمة، أضافة لعنصةران معماريةا
 و عود الخيرزانة. ()أو الكورنيش المصري

لقد كان التواصل الحضاري للجزيرة العربية مع مصر خالل هذا العصر زخم خا  
نتيجة الجوار الجغرافي المباشر، السيما في منطقة الشمال الغربي للمملكة العربية 

ات التجارية الرئيسية وممالك القوافل الكبرى، السعودية، بينما تبنت بعض المحط
وبينها "الفاو" أطراً هللينستية صرفه في بعض نتاجاتها الحضارية، السيما الفنية 
منها، مما أوجد درجة كبيرة من التشابه الذي قد يصل إلى حد التماثل أحيانا مع 

 مخرجات "مدرسة اإلسكندرية" الهلينستية في العصر البطلمي
 :الدالةالكلمات 

 االتأثيرات الفنية  قرية الفاو  االعصر الهلينستي امصر اشبه الجزيرة العربية
 .وجوه المومياوات امقابر مدائن صالح  االتماثيل اللحيانية 
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 مقدمة:
 :Hellenistic Periodالعصر الهلينستي 

J.G. Droysenهو المصطلح الذي أطلقه المؤرخ األلماني 
لمرحلة إمتزاج  (1)

مع الحضارات  Hellenic Civilizationالحضارة اليونانية الصرفة "الهللينية" 
في مصر والشام الكبرى وبالد   Eastern Civilizationsالشرقية القديمة الكبرى 

الرافدين وآسيا الصغري وبالد فارس وكذلك ما تأثر بها وجاورها من مناطق شمال 
التحديد الزمني المفترض لهذا العصر خالل الفترة متد وي ،وغرب الجزيرة العربية

ق.م وحتى بداية تأسيس أوغسطس  323المقدوني عام  من بعد وفاة اإلسكندر األكبر 
ق.ما إالّ أن المعطيات الحضارية  30لإلمبراطورية الرومانية بعد فتحه لمصر عام 

ضارة الرومانية في لهذه الفترة قد استمرت بعد ذلك مؤثرة على كثير من جوانب الح
 هذه البقعة الجغرافية الشاسعة.

 التجاور الجغرافي:
أدى التجاور والتالصق الجغرافي بين مصر والجزيرة العربية إلى تجذر عالقات    

قديمة بين الطرفين منذ النصف الثاني من األلف الثاني ق.م على األقل، كما دلل 
، كما أن موسى عليه السالم، والذي (2)عليها باحثين ثقاة مستندين إلى دالئل قوية

في مصر من  كان قد ولد-طبقاً ألقرب التقديرات، في القرن الثالث عشر ق.م  -عاش
نسل بني إسرائيل وبلغ هناك مبلغ الرجولة، ثم غادرها إلى مدين، أقرب البقاع إلى 
الحدود الشرقية لمصر،حيث قضى فيها فترة تراوحت بين الثمانية و العشرة 

، ثم غادرها ليتلقى النبوة و يؤيده هللا بأخيه هارون ليدعوا فرعون و بطانته (3)أعوام
إلى عبادة هللا الواحد، كما سميت "دادان" في بعض النقوش المعينية باسم "معين 

من القرن خرى كما تشير نقوش معينية أ .(4)مصرن " أي معين )القريبة( من مصر
، ووثائق أخرى متعددة تذكر سلعاً (5)ى مصرالرابع ق.م إلى قوافل تجارية تسير إل

  (6)مختلفة جلبتها مصر من الجزيرة العربية، من أهمها المر واللبان والوبر والشياه.
وهناك كذلك إحتمالية كبيرة أن ميناء ينبع القديم كان يلعةب دوراً كبيةراً فةي الةربط مةا 

كثيةراً علةى عصةر بين الجزيرة ومصر في العصور القديمةة، وقةد تضةخم هةذا الةدور 

                                                           
(1) P.Cartledge & Others (ed.), Hellenistic Constructs: Essays in Culture, History, and 

Historiography, Los Angeles 1997, p.2ff.  
، وتاريخ شبه الجزيرة "الشرق األدنى القديم مصر والعراق :"أنظر مثالً: عبد العزيز صالح (2)

  العربية في عصورها القديمة. وشبه الجزيرة العربية في المصادر المصرية القديمة
 طبقاً آليات عديدة من القرآن الكريم. (3)
 .21  ،"العال ومدائن صالح :"األنصاري وأبوالحسن (4)
 .116  السعيد، الجزيرة العربية ومصر،  (5)
 .107-104   السعيد، الجزيرة العربية ومصر،( 6)
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األيوبيين، حيث أصبح ميناء ينبع قبلةة تجاريةة مةن ناحيةة ووجهةة للحجةاج مةن ناحيةة 
 .(7)أخرى

 التواصل التاريخي بين الجزيرة العربية ومصر في العصر الهلينستي: -
على الرغم من شهرة الجزيةرة العربيةة منةذ نهايةات األلةف الثةاني ق.م. بوصةفها      

مركزاً رئيسياً إلنتاج وتجارة البخور والطيةوب والتوابةل واللبةان وغيرهةا مةن المةواد 
القةرن الرابةع ق.م. قةد بةدأت يمكن القول أنه بحلول الربةع األخيةر مةن الثمينة، إالّ أنه 

ب شةةبه الجزيةةرة بالعةةالم الخةةارجي، فلقةةد أرسةةل مرحلةةة جديةةدة مةةن مةةن عالقةةات عةةر
كةان الهةدف منهةا  (8)ق.م. 324اإلسكندر األكبر أربعة حمالت إستكشافية خالل عةام 

جمع المعلومات عن شواطئ جزيرة العرب، ثم زاد إهتمام ملوك البطالمةة فةي مصةر 
وس( بالقيةام بتدعيم العالقات مع الممالك العربية، بينما اهتم بطلميوس الثةاني )فيالدلفة

بعمليات إستكشاف لسواحل البحر األحمر والمحيط الهنةدي، وكةذلك تأسةيس عةدد مةن 
ممةةا أدى إلةةى توسةةيع دائةةرة التبةةادل  (9)المةةوانئ البحريةةة مثةةل "القصةةير" و "بةةرنيس"
  والجزيرة العربية في تلك الفترة.التجاري والتواصل الحضاري بين مصر 

 وليست تأثيرات من طرف واحد:العطاءات مشتركة بين الجانبين  -
في واحةات ومةدن متعةددة فةي  (10) (Caravan Kingdoms)تأسست ممالك القوافل 

الجزيةرة العربيةة، وترجةع أقةةدمها حسةب أغلةب الترجيحةةات إلةى بةدايات األلةةف األول 
، متأثرة فيما يبدو بنظام دويالت المدن الذي نشأ ألول مرة في بالد الرافدين، ثم  ق.م

الشةةام بالتبعيةةة، ثةةم أخةةذ بةةه اليونةةانيون وطةةوروه بعةةد ذلةةك منةةذ القةةرن الحةةادي عشةةر 
مةةن تةةأثيرات متبادلةةة يتصةةل  -فيمةةا يلةةي -، وبالتةةالي فةةان مةةا سةةوف يةةتم رصةةده(11)ق.م

متعددة نشأت في البداية كمسةتوطنات روحهةا بمصر من ناحية وبمدن وممالك عربية 
مةةوارد مائيةةة ثريةةة ثةةم لةةم تلبةةث أن تحولةةت إلةةى مجتمعةةات زراعيةةة ذات نظةةم سياسةةية 

 واجتماعية راقية بمقاييس أهلها وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
وإذا كان اإلتجاه السائد بين أغلب الباحثين أن التأثيرات الحضارية بين الجزيرة 

كانت لألخيرة فقط فيها اليد العليا وأن الجزيرة كانت متلقي بدون رد العربية ومصر 
العطاء، فان هذا التصّور به الكثير من الجور، فلقد كان للجزيرة عطاءات وتأثيرات 
يجب رصدها كذلكا ومن بعض جوانبها طبقاً لمعطيات برديات ديموطيقية من 

                                                           
 . 114،   التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (7)
النشاط التجاري وأثره على عالقات شبه الجزيرة العربية بالعالم الهللينستي  :"أبو طالب، كوثر (8)

م 2010. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األسكندرية، "األنباط والروماني حتى سقوط مملكة
  56-61. 
، القاهرة، "تاريخ وحضارة مصر في العصرين البطلمي والروماني :"محمد، عبدالرحمن علي (9)

 .37-35م.  2009
(10 )
Breton, Arabian Felix from the Time of the Queen of Sheba, 1999,p. 29.                                                               

 .87-84،   2004الرياض،  أحمد عيسى، جسور من الشرق على ضفاف بالد اإلغريق، (11)
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األعداد في مصر خالل  العصر البطلمي، أّنه قد أقامت جاليات عربية متوسطة
العصر البطلمي، حيث عملوا هناك في مهن مختلفة، وتملّك بعضهم منازل خاصة 
بطريق الشراء بعقود موثقة. كما أن المدعو "زيدال" المعيني، الذي عاش في مصر 
خالل القرن الثالث ق.م.، لم يك مجرد وسيط تجاري ييسر للمعابد المصرية حصولها 

بخور والتوابل من جنوب الجزيرة العربية فحسب، بل سمحت على الطيب والمر وال
له ثقة المصريين به وبقدراته وخبراته أن قلدوه "وظيفة" كهنوتية تتصل غالباً 
بنشاطه المتميز في إمداد معابدهم بهذه المنتجات الثمينة، وربما أيضاً بكيفية 

وب الجزيرة شخ  آخر من جن إستعمالها في الطقوس بشكل أمثلا ذلك إلى جانب
ومن  (12)يدعى "وائل بن عم إل" كان ضمن منسوبي أحد معابد "حورس" في مصر.

جوانبه كذلك ما يحتمل من انتقال خبرات دباغة الجلود التي أشتهرت بها الطائف منذ 
القدم إلى مصر، حتى لتذكر بعض المصادر أن النعمان بن المنذر بن ماء السماء 

ارته المحملة بالحبوب والمسك بشكل سنوي إلى ملك الحيرة كان يرسل قوافل تج
سوق عكاظ بجوار الطائف لبيعها فيه وشراء كمية كبيرة من أدم الطائف الجيد بثمنها 
لكي يستخدم في سروج جياد فرسانه ومالبس جنده ونعالهم وغير ذلك من الصناعات 

العديد من  الجلدية الالزمة لدولته، ولقد روى عن شهرة الطائف بالصناعات الجلدية
و منهم ياقوت والهمداني الذي دعاها " بلد الدباغ "، كما  (13)المؤرخين المسلمين

روى بعضهم عن انتقال بعض محترفي رّواد هذه الحرفة من الطائف إلى مصر 
 حيث امتهنوا فيها هذه الصناعة.

 أوالً: مقومات المدرسة اللحيانية في فنون النحت
علةةى كثيةةر مةةن المخلفةةات األثريةةة و الفنيةةة المنتميةةة  إن التةةاثيرات المصةةرية القديمةةة

للمملكة اللحيانية فةي دادان خةالل القةرنين الرابةع و الثالةث ق.م ، تبةدو واضةحة طبقةاً 
آلراء فةةةي العديةةةد مةةةن البةةةاحثين فةةةي آثةةةار الجزيةةةرة العربيةةةة القديمةةةةا مثةةةل جوسةةةين 

العالقةات التجاريةةة ، الةةذي يعةزو ذلةك إلةةى (15)، و بيتةةر بةار (14)وسةافيناك، و كاسةكل 
الوطيةدة بةين الجةانبين، و كنتيجةةة مباشةرة إلهتمةام ملةوك البطالمةةة فةي مصةر بمنطقةةة 

 شمال غربي الجزيرة العربيةبشكل خا .
ولقد عثر كل من جوسين و سافينياك إلى الشمال من موقع الحوض الحجةري الشةهير 

ن بةالحجم الطبيعةي في موقع الخريبة، و المعروف باسم " محلةب الناقةة " علةى تمثةالي

                                                           
الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية سعيد بن فايز السعيد، العالقات العربية بين ( 12)

 .132-131، 103،118-100م،  2003القديمة، الرياض 
 .44راجع عن ذلك: آثار منطقة مكة الكرمة، ( 13)

(14)
Caskel , lihyan and Lihyanisch , S. 57.                                                                                                          

(15)
  “ Parr , P.J.," Aspects of the Archaeology of North-West Arabia in the First Millennium 

BC  - L´Arabie preislamique et son Environement Historique et Cultural, edited by T. Fahd 

,p.65.  Leiden , 1989, p  
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، ينسةةبان إلةةي فنةةون النحةةت اللحيانيةةة، التةةي عرفةةت فةةي  (16)تقريبةةا، ، نحتةةا مةةن الحجةةر
حاضةةرة دادان القديمةةة، ويظهةةر هةةذان التمثةةاالن تةةاثيرات واضةةحة لفنةةون النحةةت فةةي 

، ويتضح ذلك في الهيئة الجامدة والنظرة الجادة لكليهما وارتداء كل (17)مصر القديمة 
ير، فضةةال، عةةن إلتصةةاق الةةذراعين بمحةةاذاة الجةةانبين وتقةةدم القةةدم منهمةةا لمئةةزر قصةة

اليسرى بخطوة واحدة على القدم اليمنى. ولقد نشر كل مةن حميةد المةزروع وعبةد هللا 
إرتفاعاتها بين  -ثالثة أجزاء من تماثيل أخرى صغيرة من الحجر الرملي (18)نصيف 
ت فةةةوق جبةةةل أم لتماثيةةةل وجةةةد فضةةةالً عةةةن أربعةةةة رؤوس محطمةةةة -سةةةم 21 – 16
، كما ذكرا بعةض آثةار أخةرى، عثةر عليهةا سةابقا، فةي منطقةة الخريبةة، كمةا (19)الدرج

عثةةر هنةةاك كةةذلك علةةى العديةةد مةةن األجةةزاء األخةةرى العلويةةة و السةةفلية مةةن التماثيةةل 
 .(20)الحجرية مختلفة األحجام  وأجزائها المحطمة

التي قام بهةا المةزروع و  و تظهر هيئات وأوضاع تمثالين من التماثيل محل الدراسة،
نصةةيف ، تةةأثيرات فنيةةة مصةةرية تمثلةةت فةةي الوقفةةة وشةةكل غطةةاء الةةرأس، و محةةاذاة 
الذراعين لجانبي الجسم، إلى جانب بقايا عمود الظهر ولكن الباحثان اسةتطاعا وبحةق 
تبةةين طةةابع ومالمةةح "مدرسةةة محليةةة" فةةي تماثيةةل أم الةةدرج، السةةيما فةةي شةةكل الجةةذع 

ثر من قبل في مقةابر الخريبةة علةى لوحةة . كما كان قد ع  (21)ئزر(وطراز الوزرة )الم
حجرية تصّور رجال،، يتمنطق بحزام ثبت به من األمام قراب للعورة، بينمةا صةّورت 

 . (22)مالمح وجهه بخطوط اصطالحية تجريدية
وقد كشفت حفريات جامعة الملك سعود عن منصة حجرية مركزية، كانت مقامةة فةي 

، إلةى جانةب عةدد كبيةر مةن التماثيةل وأجزائهةا (23)ة التماثيةل عليهةاوسط الموقع إلقامة
. وتنةةدرج هةةذه (24)التةةي تتةةراوح أبعادهةةا حةةول مةةرة ونصةةف الحجةةم الطبيعةةي تقريبةةا

، مع ارتةدائها للةوزرة القصةيرة ذات الطيةة (25)التماثيل تحت المدرسة اللحيانية للنحت

                                                           
 . 30األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،    (16)
        . An Introduction To Saudi Arabian Antiquities,pp. 63- 65 أنظر صور التمثالين في :( 17)

(18)
 Al-Mazroo, Hamid &,Nasif , Abdallah , " New Lihyanite Sculptures from Al-Ula , 

Saudi Arabia ", Ages 7/2 , 1992, pp.27 – 41 .     
(19)

 Al-Mazroo & Nasif op.cit, p. 27.  
(20)

 Caskel , Lihyan and Lihyanisch , S. 56 .                                                                                                                  
 (21)

  Al-Mazroo & Nasif, op.cit ,pp.  28-29 . 
(22 )
An Introduction to Saudi Arabian Antiquities , p. 57 .                                                                           

الديري، وسحلة، التقرير األولي لموسم الحفريات الخامس لجامعة الملك سعود  (23)
 .20م(،   2008هـ/1429)
م(، 2007هـ/01428التقرير األولي لموسم الحفريات الرباع  -الديري، الخريبة )دادان( (24)
 26-27.  
الموسم  –ة بالعال راجع كذلك: سحلة و آخرون، تقرير نتائت العمل الميداني في دادان/ الخريب( 25)

 .15-10هـ،   1426الثاني 
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وتنتمةي هةذه التماثيةل لعةدد مةن ملةوك ، (26)الجانبية والعقال والجنبية في وسط الوزرة
، بينمةا قةد يمثةل الةبعض اآلخةر تماثيةل لمعبةودات محليةة، أهمهةا "ذو غيبةة" (27)لحيان

.  وقد عثرت البعثة السعودية األلمانية في تيمةاء علةى (28)المعبود الرئيس في المنطقة
ملحوظةة . وإلةى جانةب التةأثيرات المصةرية ال(29)تماثيل أخرى بتفاصيل مماثلة تقريبةاً 

علةةى التماثيةةل اللحيانيةةة، فلقةةد عثةةر كةةذلك علةةى عةةدد مةةن المةةذابح الحجريةةة الصةةغيرة، 
، (30)المشكلة على الطرز المصرية القديمة، والمعاد اسةتخدامها فةي بيةوت حةي الةديرة

 .(31)كزخرفة معمارية أعلى أعتاب األبواب الخارجية للمنازل
الة اآلثار والمتةاحف عةن بقايةا كشفت بعثات وكوفي الموقع المعروف بخريبة الحجر 

منطقةةة سةةكنية قديمةةة  عثةةر فيهةةا كميةةة ضةةخمة مةةن المعثةةورات األثريةةة ، بينهةةا أربعةةة 
بنفس هيئاتها الثابتة  (32)تماثيل فخارية صغيرة ، تمثل أربعة معبودات مصرية قديمة 

" )جسةةةد إمةةةرأة بةةةرأس لبةةةؤة(، و"حورس/الطفةةةل" سةةةخمتالمتعةةةارف عليهةةةا، وهةةةي "
، والربةة "واجيةت" معبةودة دلتةا "بةس"، والمعبةود القةزم بةرأس األسةد )هربوكراتيس(

 مصر بشكل حية الكوبرا. 
وعلى الرغم من أن المؤثرات على البقايا األثرية والمعثورات في موقع تيماء أغلبهةا 
رافدية بابليةا إالّ أننا نجد بعض شواهد القبةور التيمائيةة الراجعةة إلةى القةرن الخةامس 

، يمثةل المعبةود (33)جزئهةا العلةوي وجهةاً بشةرياً باألسةلوب التجريةديق.م تصّور فةي 
، وقةةد شةةكلت العينةةان بأسةةلوب مصةةري قةةديم، بينمةةا التصةةق (34)المحلةةي "هةةالل " 

الحاجبان فوقهما بأسلوب سومري رافدي، إّنه إذن نموذج واضح للتمةازج الحضةاري 
لصهر الحضةارات المجةاورة لمنطقة الشرق القديم كلها معاً، حيث تيماء بوتقة حقيقية 

 مع الحضارة األصلية لشمال الجزيرة العربية.
 
 
 
 

                                                           
 .21-20م(،   2008هـ/1429الديري، وسحلة، التقرير األولي لموسم الحفريات الخامس) (26)
الموسم الثاني  –سحلة و آخرون، تقرير نتائت العمل الميداني في دادان/ الخريبة بالعال ( 27)

 .10هـ،   1426
 وما بعدها. 22اللحيانية،  الديري، العمارة الدينية ( 28)
التقرير الثاني عن المشروع اآلثاري  -م(2005-2004السعيد، و هاوساليتر وآخرون، تيماء ) (29)

 .17، 10السعودي األلماني المشترك،   
 . 84آثار منطقة المدينة المنورة ،    (30)
  . 31األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،    (31)
 . 30الموسم الثالث ،    –فرية الحجر علي ، ح  (32)
 . 65أنظر الصورة لدى : األنصاري و أبو الحسن ، تيماء ،   ( 33)

(34 )
  An Introduction To Saudi Arabian Antiquities , p. 75.                                                
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 ثانياً: التأثيرات الفنية التي تظهرها فنون موقع "ثاج": 
 تمثال السيدة الخشبي: -1

يضم الموقع بقايا مدينةة متكاملةة يحةيط بهةا سةور تقةع إلةى الشةمال الغربةي مةن مدينةة 
 300بوجةه عةام خةالل الفتةرة بةين عةامي  -الموقةع، وتؤرخ معثورات (35)"الظهران"
( كةةان جةةزءاً مةةن قطعةةة  1)صةةورة رقةةم   (36)م، والتمثةةال المستشةةهد بةةه 300 –ق.م 

 Appliedأثاث منزلي خشبية، فهو يدرج بالتالي ضمن معطيات "الفنون التطبيقية" )
Arts"قةه الطويةل وفو(37)(، وهو يصّور سةيدة واقفةة بكامةل زينتهةا مرتديةة "الخيتةون

تغطي الجسم بكامله فال يظهر إالّ الكفين، وهي مطويةة بحيةث  (38)عباءة "الهيماتيون"
تبقةةي الةةذراع األيمةةن معلقةةاً، وفةةي هةةذا الطةةابع للتمثةةال تشةةابه كبيةةر مةةع غالبيةةة تماثيةةل 

والمعروفة بطراز "التناجرا" منذ القرن الرابع ق.م وما بعةده،  -السيدات من التراكوتا
اثيل السيدات البرونزية صغيرة الحجم، وبعضها مسةتوحى أصةالً وكذلك العديد من تم

ا كمةا تتشةابه تفاصةيل "تمثةال ثةاج" (39)من بعض هيئات المعبودة المصرية "إيةزيس"
أيضاً مع كثير مع مالمح "المدرسة السكندرية" للنحت من القرن الرابع ق.م، فالوقفةة 

ن قلةيالً إلةى أعلةى، كةذلك ، والجسم رشةيق، والةرأس والوجةه مرفوعةا(40)مثالية متزنة
وضع اليد اليمنى على الصدر بينما تمسك اليسةرى بطةرف عبةاءة "الهيمةاتيون"، كمةا 
أن الطيةةات العريضةةة لهةةذه العبةةاءة تةةرجح تأريخةةاً هلينسةةتياً تؤكةةده بعةةض التةةأثيرات 
المصةةرية مثةةل تطعةةيم العيةةون، واألنةةف الةةدقيق، والشةةفاه الرقيقةةة المضةةمومة، وهةةي 

يةةةراً فةةةي مخرجةةةات المدرسةةةة السةةةكندرية للنحةةةت خةةةالل العصةةةر تفاصةةةيل شةةةاعت كث

                                                           
مدينة "ثاج القديمة ربما كانت هي نفسها مدينة "جرها" الواردة في كتاب بطلميوس الجغرافي،  (35)

 :أنظر
-Potts, Daniel T. "THAJ AND THE LOCATION OF GERRHA" in Proceedings of the 

Seminar for Arabian Studies Vol. 14, Proceedings of the Seventeenth SEMINAR FOR 

ARABIAN STUDIES held at London on 13th - 15th July 1983 (1984), pp. 87-91
 

هـ/ 1423سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار المنطقة الشرقية، وزارة المعارف، ( 36)
 .86م،   2003

"الخيتون" كلمة يونانية تطلق على كل طرز القمصان الخاصة بالرجال والنساء، ويصنع من  (37)
أو الصوف، وكان رداءاً شائعاً طوال العصر الهلينستي، وهو نفسه "التونيك" لدى الرومانا  الكتان،

أنظر: منى جبر عبد النبي، أنماط أزياء الرجال خالل العصرين اليوناني والروماني، رسالة 
 م،       .2010دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة 

"الهيماتيون" هي العباءة المدنية )أي غير العسكرية( الرئيسية عند اإلغريق، ويرتديها الرجال  (38)
 والناس كل بالطريقة التي تناسبه، راجع: منى جبر عبد النبي، المرجع السابق،       .

م، 2012إنجي محمد عبد السالم، الوجود المصري في العصرين اليوناني والروماني، القاهرة (39)
  164-169. 
م،   2011عنايات محمد أحمد، فنون صغرى، )العصرين اليوناني والروماني(، اإلسكندرية ( 40)
10-11. 
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، كما إنتشةرت كةذلك بةنفس الطريقةة فةي أسةلوب نحةت وصةب العديةد مةن (41)البطلمي
 .(42)( 2األقنعة الجصية لمومياوات السيدات )صورة رقم 

 قناع "ثاج" الذهبي: -2
يةرجح تأريخةه مةن القةرن  (3)صةورة رقةم  قناع وجه آدمي رائع مصنوع من الذهب

تةأثيرات رافديةة فةي منطقةة الحةاجبين، بينمةا أن  ، وتظهر مالمح القنةاع(43)األول ق.م
الفكةةرة نفسةةها مصةةرية مةةن حيةةث ظهةةور أقنعةةة وجةةوه الموميةةاوات منةةذ عصةةر الدولةةة 

، مروراً بالتطور الكبير في القناع الذهبي الشهير للملك "توت عنخ آمةون" (44)القديمة
(، وظل هذا التقليد الجنائزي معموالً  4)صورة رقم   (45)صري بالقاهرةبالمتحف الم

، ويمكةن مقارنةة طةابع وتفاصةيل (46)به كذلك طةوال العصةرين الهلينسةتي والرومةاني
قطةةع مةةن األقنعيةةة الجصةةية المصةةرية  6قنةةاع "ثةةاج" بمالمةةح مجموعةةة مكونةةة مةةن 

اإلغريقية(  Magdoliumالمبكرة نسبياً، هي مجموعة موقع "تل الحير" )مجدوليوم 
وتعكةةس المدرسةةةة الفنيةةة لهةةةذه  ق.م، 300-450فةةي سةةيناء، والتةةةي تةةؤرخ بحةةةوالي 

المجموعة المتميزة من األقنعة الجنزية إمتزاج الثقافة المصةرية المحليةة مةع الثقافةات 
 . (47)األجنبية المعاصرة، خاصة الفارسية واإلغريقية

 ثالثاً: "مدرسة الفنون المعدنية من قرية الفاو": 
تقع "قرية الفةاو" الشةهيرة حاليةاً ضةمن منطقةة الريةاض، ولقةد كانةت عاصةمة لمملكةة 
"كندة"، ويؤرخ وجودها الفاعل تجارياً وحضارياً خالل الفترة مةن القةرن الرابةع ق.م 

التماثيةل البرونزيةة ، وتعتبةر المجموعةة الفريةدة مةن (48)وحتى القرن الرابةع المةيالدي

                                                           
(41)

 Bothmer, B., Egyptian Sculpture of the Late Period, 700 B.C. to 100 A.D., Broklyn, 

1960, p.180-181.  
بمنطقة "تونة الجبل" في مصر الوسطى تم الكشف عن هذا القناع في حفريات سامي جبرة ( 42)

جامعة القاهرةا أنظر: سامي جبره، مذكرات أثري في  -وهو محفوظ اآلن في متحف كلية اآلثار
ا عنايات محمد أحمد، 95-91،   1974رحاب المعبود توت رسول العلم والمعرفة، القاهرة، 

 .185-181فنون صغرى،   
 .88الشرقية،   سلسلة آثار المملكة، المنطقة  (43)

(44)
 Bierbrier, M., Portraits and Masks, Burial Customs in Roman Egypt, London, 1997, p. 

70. 
(45)

 Fischer, H. & Terrace, E., Treasures of the Cairo Museum from Pre- Dynastic to Roman 

Times, London, 1970, 

 P. 201, N. 80. 
(46)

 .185-181نون صغرى،   عنايات محمد أحمد، ف 
(47)

 Rosenberg, S., "Masks from Tell el Her", in: Portraits and Masks, pp. 214-275. 
عبد الرحمن الطيب األنصاري، قرية الفاو، صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم في المملكة  (48)

ا سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار منطقة 95م،   1982العربية السعودية، الرياض 
 .44الرياض،   
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، وهي (49)الخارجة من حفريات األنصاري بقرية الفاو كنزاً من كنوز التراث العالمي
من أعمال الصب بالقوالب والتي  يمكن وصف أغلبهةا بأنهةا تماثيةل هلينسةتية الطةابع، 
سواء أكانت وافدة أو مصنوعة محلياً طبقاً لمدارسها األصليةا وتنقسم هذه المجموعة 

التصةنيف إلةى فئةات ثالثةة، فهنةاك التماثيةل المتقنةة األصةلية التةي لهةا سةمة مةن حيةث 
الطةةابع الدوليةةة والمنقولةةة غالبةةاً عةةن طريةةق التجةةارة والتبةةادل الثقافي،وهنةةاك كةةذك 
مجموعة أخرى تنتمي لنفس النطاق المعتقدي والميثولوجي، ولكنها من نتاج الصناعة 

صةةيلها غيةةر المتقنةةة، وعامةةة فةةان الفئتةةين المحليةةة كمةةا تبةةدو مةةن أسةةلوب تشةةكيلها وتفا
تمثالن شخوصاً مستوحاة مةن الميثولوجيةا اإلغريقيةة، حيةث تمثةل عةدداً مةن األبطةال 

 (.  Pantheonوأرباب "البانثيون" )=مجمع المعبودات اإلغريقي 
 التماثيل ذات الهيئات البشرية: -1

ضةالت قويةة ووجةه ومن أهمها: تمثال "هركليس" الذي يمثله كبطل إغريقي مثالي بع
حازم، متوجةاً باكليةل الغةار، وممسةكاً بهراوتةه الشةهيرة وعباءتةه الفريةدة مةن نوعهةا، 
والتي هي فةي األصةل الفةراء المةدبوغ ألسةد مدينةة "نيميةا" المرعةب الةذي ظةل لفتةرة 
طويلةةةة قاطعةةةاً طريةةةق مةةةن يقصةةةدون هةةةذه المدينةةةة حتةةةى لقةةةي مصةةةرعة علةةةى يةةةد 

( يمثةل معبةوداً إغريقيةاً، لعلةه "أبوللةو" أو 24ف 1"هركليس".والتمثال الثاني )سةجل 
"هرميس"، يقف فوق قاعدة مفقودة هي وجزء من قدميةه طاويةاً عباءتةه علةى ذراعةه 

( فهةو 15ف  13أّمةا التمثةال الثالةث )سةجل  األيسر وناظرا إلى األمام فةي قةوة وثقةة.
هيئةة طفةل مجةنح يمثل المعبود اإلغريقي "إيروس/ كيوبيد" والذي يصّور عةادة علةى 

بغطةةاء رأس، ومرتةةدياً عبةةاءة قصةةيرة، ويظهةةر التمثةةال حيويةةة فائقةةة ممسةةكاً بانةةاء 
وتضم المجموعةة أكثةر مةن تمثةال آخةر صةناعة محليةة غيةر متقنةة  "أمفورا" الشهير.

لةةنفس المعبةةود مشةةكل بخشةةونة مالمةةح وبتفاصةةيل تنقصةةها الدقةةة، هةةي التماثيةةل أرقةةام 
اح واحد مكتمل واآلخر مبتةور. وكةذلك التمثةال ( وحيث صّور بجن15ف  68)سجل 
( والةذي يصةّور "إيةروس" المجةنح رافعةاً يةده اليمنةى إلةى أعلةى مةع 9ف  156رقم )

( 210ف  7تفاصيل غير متقنة تتصل بكامل القطعةة الفنيةة.والتمثال السةادس )سةجل 
 Horn) يمثل ربة على هيئة إمرأة رافعة يدها العليا إلى أعلى، وممسكة بقرن الوفرة 

of Plenty  ).( 10ف  37أّما التمثةال السةابع )سةجل  ومرتدية ثوباً ذا طيات وحزام
والتمثةال الثةامن  فهو يمثل كذلك إحدى ربات اإلغريق، وهةو فاقةد السةاعدين واليةدين.

( يمثل تمثاالً نصفياً متقن بعض الشيئ صنع غالباً للمعبةودة 5/163ف   107)سجل 
ردائها وغطاء رأسها المعتةاد، بينمةا شةكلت مالمةح الوجةه  " أرتميس/ ديانا" بتفاصيل

( يمثةل جةزع رجةل شةكل فةي غيةر 50ف  3في غير إتقان. والتمثةال التاسةع ) سةجل 
ف  43أّما التمثال العاشر ) سةجل  إتقان وإن إتخذ الطابع اإلغريقي في الوضع العام.

                                                           
غير منشور. جامعة مها بنت عبد هللا السنان، الفنون المعدنية من قرية الفاو، بحث دكتوراه  (49)

 . 33،ص  2009،الملك سعود. 
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" حاملة قيثارتها Terpsichore( فيمثل غالباً ربة الغناء اإلغريقية "تربسكوري 10
 وهو مشكل بتفاصي بدائية وصنعة غير متقنة.

لمجموعة الثالثة فهي تماثيل مصرية الطابع ينتمي بعضها لمدرسة وبالنسبة ل
و ( 5)صورة ( 6ف  248اإلسكندرية الهلينستية، التمثالين األولين منها )سجل 

-با-حور -، تمثالن "هاربوكراتيس" )حورس الطفل(6)صورة  (7ف  209)سجل 
خرد( إبن المعبودين أوزيريس وإيزيس، وهما قطعتان رائعتان متقنتا الصنع إلى 
درجة كبيرة، وإن أختلفت التفاصيل بينهما، فاألول يمثل طفالً مجنحاً يقرب إصبع يده 

"، Horn of Plenty" -أو قرن الخير-اليمنى من فمه، بينما يمسك بقرن الوفرة 
"Cornucopia بوصفه أداة سحرية تمنح الخيرات على الدوام، " في يده اليسرى ،

" التي أرضعت Amaltheaوأصله في الميثولوجيا اإلغريقية من العنزة آمالثيا " 
" طفالً، فلما ماتت جعل من قرنها أعجوبة للعطاء Zeusكبير المعبودات زيوس " 

كالسيكية يمنح طعاماً وشراباً دائمين لمن يمسك به، كما ارتبط القرن في الفنون ال
بالعديد من المعبودات، السيما الربة "فورتونا" ربة الحظ ، والثاني يمثل 
هاربوكراتيس شاباً يافعاً بهيئة إغريقية خالصة، يرتدي التاج المصري المزدوج فوق 
هالل، كما يقف التمثال برشاقة وحيوية ثانياً إحدى قدميه في وضعية حركية تعبر 

ينتمي للتمائم ( 8ورقم  7)صورة رقم  "إيمحوتب"  وبينها تمثال لـ عن التوازن.
المصرية القديمة التي كان يحتفظ بها األطباء المصريون القدامى، بما  يحتمل معه 
وجود طبيب مصري ضمن الوافدين القاطنين في قرية الفاو،  وتظهر هذه القطعة 

 سمات مصرية خالصة وال تبدو أية آثار لسمات محلية عليها.
 حيوان "الدولفين" )الدرفيل( البحري من قرية الفاو:تمثال  -2

  عثر في أحد هياكل "قرية الفاو" على هذا التمثال الجميل من البرونز )صورة رقم
(، الذي يصّور حيوان الدولفين البحري في حركة إنسيابية جميلة وكأنه يسبح في 9

ط شبه الجزيرة الماء، ويرى الذييب بحق أن هذا الحيوان لم يكن معروفاً في وس
الحيوانات المقدسة لدى األنباط بوصفه من الكائنات  بشكل مباشر، ولكنه كان من

البحرية المنقذة للغرقى في البحار، لذا عد من الحيوانات الحامية من المخاطر بوجه 
.ويمكن أن  يقارن هذا النموذج )التميمة( ببعض النماذج الفنية من مصر خالل (50)عام

ستي والروماني وصوالً إلى مرحلة الفنون القبطية، من حيث تصوير العصرين الهلين
بعض تفاصيل األساطير اليونانية على كثير من األعمال الفنية النحتية أو التصويرية 
مصرية الطابعا مثل تمثيل حوريات البحر وهن يمتطين ظهور حيوان الدولفين، 

التقليد إلى الفنون القبطية وغيره من الحيوانات البحرية األخرى، وأمتد مثل هذا 

                                                           
سليمان بن عبد الرحمن الذييب، منطقة الرياض، التاريخ السياسي والحضاري القديم، الرياض  (50)

 .127م ،   2005هـ/1426
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كما انتقلت مثل هذه المناظر إلى زخارف خالل العصرين الهلينستي  .(51)بوفرة
والروماني وصوالً إلى المنسوجات القبطية كذلك، فكانت قطع النسيت مثل الستائر 

تزين ببعض العناصر الزخرفية التي تصّور  -على سبيل المثال -والمفروشات
. ومن ناحية (52)والحيوانات البحرية المختلفة، ومنها الدولفيننوعيات من األسماك 

أخرى ففي اإلطار الشعبي كانت العديد من أنواع األسماك، ومنها الدولفين، تعلق 
 . (53)كداليات في الرقبة للغلمان والصبايا باعتبارها تمائم تحميهم من الغرق

إلى شخصية ُتدعى المنسوبة  الشهيرة من "قرية الفاو" (54)لوحة الفرسكو -3
 :(55)كي"ز"

على مجموعة من لوحات  -كما دعاه األنصاري -يشتمل معبد " قرية"
الفرسكو الجدارية الملونة والمتقنة، أشهرها لوحة الشخصية، التي يمكن قراءة إسمها 

(، الذي صّوره الفنان البارع بعينين واسعتين، وشارب 10كي" )صورة رقم ز"
صورا على جانبيه بـ "إكليل"، ويرى الذييب أن هذه رفيع، بينما يتّوجه شخصان 

الشخصية ربما كانت تمثل زعامة في كنده، أو إعتباره من علية القوم، كما يحتمل 
 .(56)كونه كاهن المدينة الرئيسي كذلك

ومجالنا في هذا البحث يقتصر على مناقشة التأثيرات المصرية من خالل هذه 
صور وجوه المومياوات المصرية، وأشهرها اللوحة، فهي ترتبط بشكل مباشر مع 

وجوه منطقة الفيوم، التي ظهرت منذ القرن األول واستمر وجودها حتى القرن الرابع 
، وذلك من حيث التقنية، وأسلوب التصوير، ومقياس الرسم بحيث تكون (57)الميالدي

                                                           
ا رؤوف حبيب، المظاهر 21، لوحة 1977قارن: سعاد ماهر محمد، الفن القبطي، القاهرة  (51)

 .7الرائعة للفنون القبطية، القاهرة، بدون تاريخ،   
قارن بعض هذه النماذج لدى: جودت جبرة، المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة، الجيزة  (52)

م من المسيحية، الكتاب التذكاري لمصر عا 2000ا الفن القبطي في مصر، 78-79،   1999
 ا171، 167م،   2008في معهد العالم العربي في باريس، القاهرة 

Gabra, G. & Eaton-Krauss, M., The Treasures of Coptic Art, Cairo-New York, 2005, p. 29. 
 .321عنايات محمد أحمد، فنون صغرى،    (53)
 ام األلوان المذابة في الماء.هي تقنية الصور الملونة باستخد (54)
عن هذه اللوحة تفصيالً، راجع: فوزية عبد هللا إبراهيم الحديثي، الرسوم الجدارية في قرية  (55)

م، 2008هـ/1429الفاو، دراسة فنية تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 
 .93-90،   20لوحة 

 .94-93سليمان الذييب، منطقة الرياض،    (56)
ظهرت صور وجوه المومياوات في مصر خالل النصف األول للقرن األول الميالدي  (57)

وإستمرت حتى منتصف القرن الرابع الميالدي، ثم اختفت تدريجياً مع إختفاء عادة التحنيط بعد 
البورتريه الشخصي في العالم إنتشار المسيحية في مصر، وتعد هذه الوجوه نماذج متميزة لفن 

القديم، راجع: منال محمد علي الوكيل، الصور الجنائزية من العصر الروماني في مصر، رسالة 
  ما2005ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، 

Walker, S., Ancient Faces, Mummy Portraits from Roman Egypt, New York, 2000.  



  جملة االحتاد العام لآلثاريني العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

343 

ان يقف أصغر من الحجم الطبيعي شيئاً ما، وربما يرجع ذلك اإليحاء إلى أن الفنان ك
وبما يؤدي في النهاية إلى تجسيد حجمه  -الذي يصّوره -على مبعدة مناسبة من موديله
( كما يظهر في الصورة المرسومة. كما Life-sizeبنسبة مصّغرة عن الطبيعة )

إستخدم فنان الفاو تماماً كفنان اإلسكندرية الخلفية الداكنة مع أربعة ألوان أساسية، هي 
صفر واألسود، مع توخي نفس التفاصيل واألسلوب بشكل األبيض واألحمر واأل

، وذلك مع إستخدام نماذج المالبس المنتشرة خالل تلك الفترة، مثل الشكل (58)تقريبي
البسيط للتونيك الذي يرتديه أحد األشخا  المصورين في اللوحة والمزين بشرائط 

)صورة    (59)مصر( مثل تلك التي كانت تزين التونيك الروماني في Clavieطولية )
11    ،12  .) 

كما تشابهت أيضاً طريقة تصفيف الشعر والشارب والذقن الخفيف المحتوي شعرات 
قليلة نابتة، وكذلك تصوير العيون شديدة اإلتساع المملوءة بالحياة والمحددة بخطوط 

، والنظرات المعبرة في لوحة ذكي مع نفس الخصائ  التي تميزت بها (60)سوداء
 .(61)القبطية المبكرة والمعاصرة لصور وجوه المومياوات األيقونات

أن هناك بعض السمات الفنية األخرى التي قد تعطي لهذه اللوحة وترى الباحثة 
تأريخاً أحدث مما هو متعارف عليه بين الباحثين، ومنها تصوير عنقود العنب وكرمة 

لتتويت مما يتشابه العنب كرموز صريحة للسيد المسيح، مع وجود اإلكليل وفعالية ا
(ا وترجح كل هذه العناصر   13)صورة رقم   (62)مع تصوير القديسين والشهداء

مجتمعة تأريخاً ما بين النصف الثاني من القرن الرابع وحتى بداية القرن السادس 
بـ "الفترة اإلنتقالية"  الميالديين، وهي تلك المرحلة التي تعرف بين الباحثين

(Transition Period)  بين الفن الروماني السائد خالل الثالثة قرون الميالدية
، وهي  (63)األولى وبين الفن المسيحي الخال  منذ القرن السادس الميالدي وما بعده

مرحلة يطلق عليها أيضاً "مرحلة الفن الروماني المتأخر"، حيث تداخلت تأثيرات 
تية والرومانية، مثل الفنون فنية متعددة معاً مع الفن المصري القديم والفنون الهلينس

، فالعالم القديم آنذاك كان منفتحاً (64)التدمرية السورية، والفنون الساسانية الفارسية
 .على األخذ والعطاء المتبادل بين كافة الثقافات والحضارات

                                                           
 (58)
Doxiadis, E., The Mysterious Fayum Portraits, Faces from Ancient Egypt, London, 

1995, p. 50-53 
 .121-120منى جبر عبد النبي، أزياء الرجال،    (59)
 .47-37جودت جبرة، المتحف القبطي،    (60)
 .11رؤوف حبيب، األيقونات القبطية، القاهرة بدون تاريخ،    (61)
-279م،   1988هللا شيحة، دراسات في العمارة والفنون القبطية، القاهرة، مصطفى عبد  (62)

284. 
 .15سعاد ماهر محمد، الفن القبطي،    (63)
 .9م،   1997حكمت محمد بركات، الفنون القبطية، القاهرة،  (64)
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مقااابر "العااال" وهياكاال "ماادائن صااال " الصااخرية بااين الطوابااع المحليااة رابعااا: 
 والمصرية القديمةوالمؤثرات الهلينستية 

يظهر لدارسي تاريخ العمارة القديمة أن المقابر الصخرية في جبةل الخريبةة مةن فتةرة 
بها بعةض  (65)السيادة اللحيانية والتي نحتت كفجوات على مستويات متعاقبة في الجبل

، (66)التشابه التقني في تنفيذها باألسلوب المصةري القةديم فةي نحةت المقةابر الصةخرية
ب تصريف المياه الزائدة أعلى سطح المعابد والمشكل بهيئة رأس األسد كما أن مظرا

لةةه مةةا يشةةاكله فنيةةاً فةةي فنةةون اآلشةةوريين بةةالطبع، ولكنةةه  (67)مةةن معبةةد الخريبةةة بةةالعال
كملمح وعنصر معماري يتجذر في عمارة المعابد المصرية القديمة منذ أواسط األلف 

 تالية.، وما بعد ذلك طوال العصور ال(68)الثالث ق.م
أّما عن مقابر مدائن صالح والتي يعود أغلبها إلةى الفتةرة مةن القةرن الثةاني  ق.م إلةى 

فهةةي أعاجيةةب رائعةةة للعمةةارة الصةةخرية علةةى مسةةتوى  (69)القةةرن األول المةةيالدي
أو المنطقةة (، Pedimentالعالم، وتحتوي واجهاتها حول منطقة الجمةالون المثلةث )

 كاإلنةةاءأعلةةى بةةاب المقبةةرة علةةى زخةةارف ورمةةوز متعةةددةا بعضةةها ذو طةةابع محلةةي 
)رمز المعبةود  النسر، إلى جانب (70)"(ذو الشرى" والمعبود " "الالت)رمز المعبودة 

، وكذلك رأس الجرجونةة "ميدوسةا"، التةي يشةكل (71) "زيوس" كبير أرباب اإلغريق(
طبقةاً لألسةاطير اإلغريقيةة يحةّول مةن  -ن مخيةفشعرها على هيئة الحيات، وهةي كةائ

، أو قد يستبدل رأس "ميدوسا" بوجه بشةري بشةع فةي (72)تنظر إليه إلى تمثال حجري
، إذ ربمةةا كةةان الغةةرض الحمايةةة فةةي الحةةالين، كمةةا وجةةدت رأس (73)بعةةض الحةةاالت

 "ميدوسا" كعنصر زخرفي للحماية على كثير من اآلثار الهلينستية والرومانية وكةذلك

                                                           
 . 193آثار منطقة المدينة المنورة ،    (65)
 Kanawati , N., The Tomb and Its Significance in Ancient Egypt, Prism قارن : (66)

                  73 .                                       –, 1999, pp. 70  ed.Archaeological Series 3 , 2  
 . 2، صورة  17األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،    (67)
، مترجم  ، هيئة اآلثار المصرية ،  1إسكندر بدوي، تاريخ العمارة المصرية القديمة ، ج  (68)

 . 372،    5، شكل  1988، القاهرة ،  15رقم  -مشروع المائة كتاب 
(69 ) An Introduction To Saudi Arabian Antiquities, p. 96 .                                                                                           

 . 42األنصاري ، مواقع أثرية و صور من حضارة العرب ،    (70)
 . 200-98السليم ، الزخارف المعمارية النبطية،    (71)
طبقاً لألساطير اإلغريقية هي زوجة "بوسيدون" رب البحار، قطع رأسها البطل اإلغريقي  (72)

كون صدرية للربة المحاربة أثينا، ومن ثم أصبحت رأس ميدوسا الشهير "بيرسيوس"، وأهداها لت
تميمة حماية من األرواح الشريرة، كما يعتقد في قدرتها على درء جميع الشرور، لهذا أصبحت 
عنصراً زخرفياً معمارياً تصّور فوق واجهات األبنية أومداخلها لنفس هذا الغرض، أنظر على 

م،   1985، القاهرة، 3األساطير اليونانية والرومانية، جـ سبيل المثال: عبد المعطي شعراوي، 
204. 
 . 79أنظر الصورة لدى :  األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،     (73)
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، ومنهةةةا سةةةقف مقبةةةرة "تيجةةةران" (74)نمةةةاذج الفنةةةون الصةةةغرى المختلفةةةة فةةةي مصةةةر
رأس الميدوسةةا علةةى التةةابوت  (، كمةةا صةةّورت 14)صةةورة رقةةم     (75)باألسةةكندرية

(، وكةةذلك 14)صةةورة رقةةم  (76)األوسةةط بغرفةةة الةةدفن الرئيسةةية لمقبةةرة كةةوم الشةةقافة
مةن نفةس الفتةرة  األسكندرية ضمن بعض رسومات وفسيفساء أرضيات بعض قصور

أشةتمل زخةارف واجهةات المقةابر فةي الحجةر علةى  و .(77)كتعويذة للحماية من الحسد
وريدات متداخلة داخل دوائر لتشبه موتيفات مصرية خالصةة مثةل الروزيتةة الشةهيرة 

(Rosette)(78)كعنصر معماري تميزت أختصت به حضةارة  (79)، وكذلك المسالت
ا الربة البقرة "حتحور" )أو إيزيس( يتوسطهما وكذلك قرنمصر القديمة دون غيرها، 

. ويالحظ كذلك تأثير العمارة المصرية القديمة على واجهات مقةابر (80)قر  الشمس
 (Pylonsكذلك في أنها قةد اتخةذت شةكل الصةروح )(16)صورة رقم  مدائن صالح 

، مةن حيةث أنهةا تكةون عريضةة مةن أسةفل (17)صورة رقةم للمعابد المصرية القديمة
ويضيق الجانبان كلما ارتفعنا إلةى أعلةى، وذلةك بخةالف واجهةات مقةابر البتةراء التةي 

 تكون جوانبها مستقيمة دائماً. 
كما أن تقنيات التنفيذ تبدو كذلك متسقة مع األسلوب المصري، السيما اختيار 

الجزء العلوي من الواجهات عند  ، وكذلك في بدء قطع(81)األماكن المناسبة في الجبال
 بينمةةا.  (82)بدايةةة العمةةل فيهةةا، وهةةذا األسةةلوب واضةةح تمامةةاً فةةي مقبةةرة قصةةر الفريةةد

تفاصةةيل أعتةةاب الطةةراز المعمةةاري اإلغريقةةي الشةةهير، المعةةروف بةةالطراز الةةدوري 
(Doric Style ( توجةةةةد بكاملهةةةةا بمةةةةا تشةةةةمله مةةةةن نقةةةةوش ثالثيةةةةة )ترايجليفةةةةات

Triglyphs ميتوبات ( وإطارات( زخرفيةMetopes فضالً عن ،) أن كوات الدفن
الجدارية في هذه المقابر تتبع األسلوب األكثر إنتشارا، فةي المرحلةة الهللينسةتية، وهةي 

هناك عنصةران معماريةان بةارزان مةن العمةارة  و.  Loculi (83)التي  تعرف بالعيون

                                                           
سيد الناصري، الناس والحياة في مصر زمن الرومان في ضوء الوثائق واآلثار، القاهرة،  (74)

 .236م،   1997
م في الجبانة الشرقية القديمة لمدينة اإلسكندرية، ولكن تم 1952تم الكشف عن هذه المقبرة عام  (75)

تفكيكها ونقلها لغرض حمايتها إلى حديقة منطقة كوم الشقافة األثرية، راجع: محمد عبد الحليم نور 

 .45  م،  2010الدين، مواقع اآلثار اليونانية والرومانية، القاهرة، 
 .640، 601م،   2001وس، آثار اإلسكندرية القديمة، اإلسكندرية، عزت قاد (76)
 .206عنايات محمد أحمد، فنون صغرى،    (77)

(78)
 Smith , W.S. , The Art  and Architecture of Ancient Egypt ,London,1958,p55.     

 .211، 206السليم ، الزخارف المعمارية النبطية ،    (79)
 .123،212 – 122السليم ، الزخارف المعمارية النبطية ،    (80)
 .80األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،      (81)
 .80قارن : األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح ،     (82)
ا قادوس ، آثار العالم العربي ،   145رياض ، آثار اإلسكندرية في العصر البطلمي ،    ( 83)

306. 
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الواجهةات والمةداخل، أال  المصرية القديمة كانت تحلى بهما النهايات العلويةة لجةدران
و عةةةود  (  Egyptian Cornice وهمةةةا "الطنةةةف" )أو الكةةةورنيش المصةةةري

 ( قد وجدا طريقهما إلى بعض واجهات مقابر مدائن صالح كذلك.Torus)الخيرزانة 
 الخالصة واإلستنتاجات:

إعتباراً من نهايات األلف الثاني ق.م بدأت الجزيرة العربية تؤدي أدواراً 
ّدرة على نطاق التفاعل الحضاري مع منطقة الشرق القديم بشكل خا ، واعدة ومق

فلقد بدأ الدور التجاري واإلقتصادي الفاعل للمالك العربية الناشئة يختلط بمقوماتها 
السياسية ومواردها البشرية ومعطياتها البيئية فسعت لألخذ والعطاء والتفاعل مع 

إليها عروض السلع المميزة لقوافل البلدان المجاورة وشعوبها التي كانت تصل 
الجزيزة من عطولر وطيوب ولبان وبخور ومر وغيرها، وكذلك مع الوافدين إلى 

ومن ثم وبدفع  هذه الممالك من أهل تلك البالد ساعين وراء الرزق وتبادل المنافع.
الزخم اإلقتصادي والتفاعل الحضاري نشأت في المنطقة مالمح حضارية تتناسب من 
بيئتها واحتياجات أهلها ومواردها الخام، عبرت عنها تفاصيل معمارية وفنية ذات مع 

طوابع محلية، ولكنها وسعت اآلفاق لتتلقى تأثيرات من الحضارات الكبرى المجاورة، 
سواء الرافدية، أو المصرية، أو السورية، وفيما بعد مع مجيء العصر الهلينستي 

تفادت الجزيرة العربية من كل هذه العوامل وظهور مدارسه الفنية والمعمارية اس
والمستجدات لتتبنى أطراً مختارة منها، إّما بطابعها األصلي، أو ممزوجة بصبغة 

 محلية.
كان التواصل الحضاري للجزيرة العربية مع مصر خالل هذا العصر لقد 

زخم خا  نتيجة الجوار الجغرافي المباشر، السيما في منطقة الشمال الغربي 
لكة العربية السعودية، بينما تبنت بعض المحطات التجارية الرئيسية وممالك للمم

الفاو" أطراً هللينستية صرفه في بعض نتاجاتها الحضارية، القوافل الكبرى، وبينها "
السيما الفنية منها، مما أوجد درجة كبيرة من التشابه الذي قد يصل إلى حد التماثل 

   درية" الهلينستية في العصر البطلمي.  أحيانا مع مخرجات "مدرسة اإلسكن
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 المراجع العربية:
أبو طالب، كوثر، النشاط التجاري وأثره على عالقات شبه الجزيرة العربية بالعالم الهللينستي  -

 م2010والروماني حتى سقوط مملكة األنباط. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األسكندرية، 
 .م2011فنون صغرى، العصران اليوناني والروماني، اإلسكندرية أحمد،عنايات محمد،  -
األنصاري، عبد الرحمن الطيب، قرية الفاو، صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم في المملكة -

 م. 1982العربية السعودية، الرياض 
 األنصاري و أبو الحسن ، العال و مدائن صالح،-
 ة العرب، مواقع أثرية و صور من حضار ------- -
 التراث العمراني في المملكة العربية السعودية -
الحديثي، فوزية عبد هللا إبراهيم، الرسوم الجدارية في قرية الفاو، دراسة فنية تحليلية، رسالة -

 م.2008هـ/1429ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 
 م(.2008هـ/1429لخامس)الديري، محمد، وسحلة، سامر،التقرير األولي لموسم الحفريات ا -
 العمارة الدينية اللحيانية،، ------------- -
 م(.2007هـ/01428التقرير األولي لموسم الحفريات  -الخريبة )دادان(، ------------- -
الذييب، سليمان بن عبد الرحمن، منطقة الرياض، التاريخ السياسي والحضاري القديم، الرياض -

 م.2005هـ/1426
سعيد بن فايز، العالقات العربية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية السعيد،  -

 م.2003القديمة، الرياض 
التقرير الثاني عن المشروع اآلثاري  -م(2005-2004السعيد، و هاوساليتر وآخرون، تيماء ) -

 السعودي األلماني المشترك.
دكتووراه غير منشور. جامعة الملك سعود   بحث السليم، فهد ، الزخارف المعمارية النبطية،-

 هـ.1423
السنان، مها، الفنون المعدنية من قرية الفاو. بحث دكتوراه غير منشور. جامعة الملك سعود  -

2009. 
عام من المسيحية، الكتاب التذكاري لمصر في معهد العالم العربي  2000الفن القبطي في مصر، -

 م.2008في باريس، القاهرة 
الناصري، سيد، الناس والحياة في مصر زمن الرومان في ضوء الوثائق واآلثار، القاهرة، -

 م.1997
الوكيل، منال محمد علي ، الصور الجنائزية من العصر الروماني في مصر، رسالة ماجستير غير -

 م.2005منشورة، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، 
، مترجم، هيئة اآلثار المصرية، مشروع 1ية القديم ،جـ بدوي، إسكندر، تاريخ العمارة المصر -

 م.1988، القاهرة ، 15رقم  -المائة كتاب 
، مترجم، هيئة اآلثار المصرية، مشروع 1بدوي، إسكندر، تاريخ العمارة المصرية القديم ،جـ 

 م.1988، القاهرة ، 15رقم  -المائة كتاب 
 م.1997 بركات، حكمت محمد، الفنون القبطية، القاهرة،-
 م.1999جبره، جودت، المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة، الجيزة -
 م.1974جبرة، سامي، مذكرات أثري في رحاب المعبود توت رسول العلم والمعرفة، القاهرة،  -
 حبيب، رؤوف ، المظاهر الرائعة للفنون القبطية، القاهرة، بدون تاريخ.-
 ة، القاهرة بدون تاريخ.، األيقونات القبطي ------------ -
 رياض، هنري، آثار اإلسكندرية في العصر البطلمي،-
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الموسم الثاني  –سحلة، سامر، و آخرون، تقرير نتائت العمل الميداني في دادان/ الخريبة بالعال  -
 هـ.1426
هـ/ 1423سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار المنطقة الشرقية، وزارة المعارف،  -

 م.2003
 سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار منطقة الرياض، -
 سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار منطقة المدينة المنورة -
 سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، آثار منطقة مكة الكرمة -
 م.1985، القاهرة، 3شعراوي، عبد المعطي، األساطير اليونانية والرومانية، جـ -
 م.1988شيحة، مصطفى عبد هللا، دراسات في العمارة والفنون القبطية، القاهرة، -

 م2012في مصر والعراق. مكتبة األنجلو، القاهرة، صالح، عبد العزيز ، الشرق األدنى القديم 
 م1988تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة. مكتبة األنجلو، القاهرة،  ------------ -
. مكتبة األنجلو، القاهرة، وشبه الجزيرة العربية في المصادر المصرية القديمة ------------ - 

 م2010
 .م2012عبد السالم، إنجي محمد، الوجود المصري في العصرين اليوناني والروماني، القاهرة  -
عبد النبي، منى جبر، أنماط أزياء الرجال خالل العصرين اليوناني والروماني، رسالة دكتوراه  -

 م.2010غير منشورة، جامعة القاهرة 
 عيسى، أحمد محمود، جسور من الشرق على ضفاف بالد اإلغريق، الرياض،-
 م.2001قادوس،عزت، آثار اإلسكندرية القديمة، اإلسكندرية، -
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“Artistic links between Arabia and Egypt in the 

Hellenistic era 

Maha al- Senan

 

Abstract:  

: The main "Caravan Kingdoms" of Ancient Arabia, which 

were established on the famous Trade-Rout since the end of the 

2
nd

Millennium B.C. have played an important role in the global 

& regional exchange activities in different ways, they exported 

their valuable products, and imported simultaneously all new 

trends of artistic materials & artifacts, involved with cultural 

effects and influences. 

By giving & taking concept gained this distinguished 

geographical area some post of co-operative & effective role 

especially during the Hellenistic era, when all features of the 

universal civilizations gathered together  in the region of the 

Ancient Near East. But in spite of the fact, that some of the 

ancient Saudi Arabian territories were deeply influenced by those 

imported waves, they expressed definite local characteristics in 

many sorts of Masonry, so as fine and applied Arts.    
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