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"الدالالت الحضارية والدينية لهيئة رؤوس الثيران في بعض مناطق حضارات 
 شبه الجزيرة العربية 

 من بداية األلف الثالث حتى أواخر األلف األول قبل الميالد"
 د/فوزية عبد اهلل محمد عبد الغني   

 ملخص:ال
حضارات شبه بعض في فنون ن الثيرارؤوس  اتيهدف هذا البحث إلى تناول هيئ

في تلك الحضارات، لتمثيل هذا النمط والدينية الحضارية  لدالالتا، و الجزيرة العربية
حضارات غرب وجنوب شبه "و ،في الساحل الغربي للخليج العربي "لحضارة الدلمونيةاك"

الشرق األدنى حضارات التأثير المحتمل لبعض البحث  تناوليوكذلك ، "الجزيرة العربية
الجزيرة العربية في تمثيل هذا النمط الفني شبه فنون على  "بالد النهرين"وبخاصة القديم 

وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من أوائل األلف الثالث حتى أواخر ، واستخداماته المختلفة
 األلف األول ق.م

يمكن الفصل بين الداللة الدينية لرؤوس الثيران في فنون  المن صعوبات البحث أنه و 
وبين تقديس الثور ، بصفة خاصة الجزيرة العربيةشبه الشرق األدنى بصفة عامة وفي 

إلى جانب أنه كان رمزا للرئاسة ، نفسه كرمز للقوة واإلخصاب وخاصة في البيئات الزراعية
 والملكية.

 ة:الكلمات الدال
 ،الخليج العربي -بالد النهرين ،دلمون ،الجزيرة العربيةشبه  ،قرون الثيران ،يرانالث رؤوس 

 .رب القمر ،الهالل
 
 
 
 

                                                           
 جامعة القاهرة -قسم اآلثار المصرية –أستاذ مساعد بكلية اآلثار  

drfawziahabdullah@gmail.com   
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 :في األلف الثالث ق.م.الجزيرة العربية شبه تمثيل رؤوس الثيران في  أوال:
يتميز الثور بقوته الجسمانية وخصوبته، وهو ما انعكس على تصورات اإلنسان في 
الشرق األدنى القديم منذ عصور ما قبل التاريخ، الذي حرص على تمثيل الثور أو جزء 

 .(1) والخصوبةمنه، كمثال للحماية والقوة 
وأثريا بصفة جانبية عن العقائد في  رئيسية،ال توجد معلومات كافية نصا بصفة و 

 "الخليج العربي"جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية وكذلك في منطقة الساحل الغربي من 
، إال أن تمثيل الثيران التي ظهرت في (2) وخاصة في األلفين الثالث والثاني قبل الميالد

بعض مواقع الفنون الصخرية بحائل ووادي ضم والخماسين والطائف وغيرها، والتي تؤرخ 
  .القمرتمهيدا لرمزية الهالل وعبادة  ، كانتالحديثبالعصر الحجري 

كما ظهر  ،"العربيةالجزيرة شبه "أن الثور كان من القرابين الحيوانية المفضلة في  ويبدو
رمزت لشكل الهالل وعبادة القمر فيما )و تمثيل الثيران ذات القرون المعقوفة من األمام 

منذ العصر الحجري الحديث ضمن الرسوم في بعض مواقع الفنون الصخرية،  بعد(

                                                           
التماثيل والتشكيالت الحيوانية والحيوانية الطابع في مصر وبالد الشرق األدنى القديم في " زكريا،أشرف  (1) 

 41ص،  (2000) ،)غير منشورة(، كلية اآلثار، جامعة القاهرةرسالة دكتوراه  "،عصور ما قبل التاريخ
- Kessler, D. "Bull Gods", p. 219-213 

 عن تمثيل الثور في الشرق األدنى القديم انظر:

-Dijk,R.M. " The Motif of Bull in the Ancient Near East : An Iconographic Study" ,submitted in 

accordance with the requirements for the degree of Master of Arts in the subject Ancient Near 

East , at University of South Africa,(2011).(in:www.uir.unisa,ac.za). 

- Hrouda , B. " Gottersymbole und Attribute" ,  Reallexikon der Assyriologie ,Band 3 ,Berlin, 

(1971) p.494. 

بسام،" تمثيل الحيوانات في األعمال الفنية النقشية والجدارية في سوريا خالل العصر البرونزي دينا  -
-64، ص(2015) ،دمشقجامعة  )غير منشورة(،ماجستير  ةرسال"، ق.م.( 1600-2000الوسيط )

 .69-65أشكال ،75
االتحاد العام  مجلة"، أبو النضر، "الثور في الفكر المصري في عصور ما قبل األسرات وفدي السيد  -

   .253 -227ص (،2015العدد السادس عشر، القاهرة، ) العرب،لآلثاريين 
للخليج العربي وشبه  العقائد المبكرة في مراكز حضارات الساحل الغربيعالء عبد المحسن شاهين "(2)

"، مجلة كلية اآلثار، العدد الثاني عشر، الجزيرة العربية إلى القرن الثالث قبل الميالد )دراسة تمهيدية( 
 . 412 -345، ص(2007)القاهرة، 
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والتي تؤرخ بالعصر الحجري النحاسي في  ،الصخرية في جبل عكمة )شمال مدينة العال(
 .(3) مما يدل على ارتباطه الوثيق بعقائد هذه المنطقة فيما بعد الد،المياأللف الثالث قبل 

وتعكس رؤوس الثيران المعدنية في منااطق الخلايج العرباي أدلاة واضاحة علاى االتصاال 
حياث تام الكشاف  ،(4) "بالد النهرين"وبخاصة مع جيرانها في  البعضالحضاري مع بعضها 

لحضاااارات الخلااايج العربااااي فاااي جناااوب العاااراق تحماااال األسااالوب نفساااه الثياااران عااان رؤوس 
يعاود  ،(5)محفوظاة حالياا بمتحاف البحارين ،()تااروترأس ثاور مان حضاارة المعاصرة، منها 

يشبهها رأس ثور برونزي من دياالي  (،1انظر: شكل)تقريبا تاريخه إلى األلف الثالث ق.م. 
، وكذلك (2)انظر شكل (6) ق.م." 2800-  3300" حوالي" فجر السالالت" تؤرخ بعصر 
 (7)  .القديماااة، تاااؤرخ بمنتصاااف األلاااف الثالاااث ق.م (جرساااو –تاااال )مااان موقاااع  رؤوس ثياااران

 (    4، 3أنظر: شكلي )
                                                           

الثور في الفنون الصخرية بجبل عكمه بمحافظة العال"، الحليم عمار وفؤاد حسن العامر، "حسني عبد (3) 
السعودية،  العربي،العدد الحادي عشر، مجلس التعاون لدول الخليج  واآلثار،مجلة الخليج للتاريخ 

  .117-115، ص (2016)
آثار شرق الجزيرة العربية ودورها في نشأة حضارة  مصري،عبد اهلل حسن  عن هذه العالقات انظر:(4)

 75-66، ص ( 1976)سومر، مجلة الدارة، المجلد الثاني، العدد األول، 
-Edens, C. ,"Dynamic of Trade in the Ancient Mesopotamia, World System ", American                

Anthropologist, New Series, vol.94, No. 1 ,(1992), p.120,122,126. 
-Shaheen, A.M., Arabian Gulf on the Fringe of the Traditional "Silk Road " Interrelation with 

Mesopotamia   and Indus Valley, 1993, p.3-9 

مستلة من مجلة التاريخ والمستقبل، كلية اآلداب، جامعة المنيا(  ) 
- Rice, M. The Archaeology of the Arabian Gulf, c 5000-323B.C., 1994, p. 282 

فكانت دلمون تقوم ، في شكل تبادل تجارياأللف الثالث والثاني ق.م. متدت هذه الصالت في وقد ا
ومن أهم المنتجات التي كانت  الزينة،وأدوات  والزيوت،والنسيج واألحجار  المعدنية،المصنوعات باستيراد 

 .اطق الشرقية للجزيرة العربية والخليج العربي معدن النحاستستوردها بالد النهرين من المن

 (5)
ية مقارنة المواقع الحضارية على الساحل الغربي للخليج العربي، دراسة آثار " الدويش،سلطان مطلق  

-112، ص  (2014القاهرة، )جامعة  اآلثار،رسالة دكتوراه )منشورة(، كلية ، "إلى القرن الثالث ق.م.

 .ب97شكل، 113

 أ 97شكل ، 113- 112ص السابق، المرجع (6) 

 (7)
الثور عن عبادة ،  36شكل  ،10 ص ،(1943)بغداد، دليل المتحف العراقي،  العراقية،مديرية اآلثار  

رسالة ، "عبادة اإلله سين في حضارة بالد الرافدين" التركي قصي منصورفي بالد النهرين، انظر: 
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شااابه "و "السااااحل الغرباااي للخلااايج العرباااي"الحيوانياااة فاااي حضاااارات الهيئاااات تعاااددت وقاااد 
 خريطاة )انظر، والتي حملت بعضها دالالت دينية من واقع البيئة المحيطة "الجزيرة العربية

منهاا رأس ثاور مان النحااس تاؤرخ بنهاياة  آناذاك،وحمل اآلخر مالما  الفان الساائدة  ،(2، 1
)محفوظااة حاليااا "باربااار الثاااني"األلااف الثالااث ق.م.، وبدايااة األلااف الثاااني ق.م. ماان معبااد 

وربماااا أنهاااا كانااات مثبتاااة فاااي الصاااندوق  ،(5)انظااار: شاااكل  (8) الاااوطني(بمتحاااف البحااارين 
الصوتي لقيثارة دلمونية، ويؤيد ذلك أيضا أنه عثر بمعيتها على )خشخاش( نحاسي صغير 

 ،(9) زيااة فااي الجوقااة الدلمونيااةئلعلااه ماان أدوات اإليقااا  التااي اسااتخدمت فااي الطقااوس الجنا
 (.1 جدولراجع ) وربما كان يصاحب العزف على القيثارة

، منها ما يحمل نقش )بالكويت( فيلكاجزيرة ويؤيد ذلك أيضا طبعات أختام مستديرة من 
، وعلااى رساام تخطيطااي لقيثااارة ضاامن طبعااة خااتم آخاار ماان (10)قيثااارة باارأس حيااوان )ثااور( 

اساتعمال آلاة الكناارة أو القيثاارة فاي مما يبين التأثير الحضاري  (7، 6)انظر: شكلالبحرين،
حيااث نجااد نفااس طااراز الهااارب السااومري ، زين مقاادمتها رأس الثااور ياا "دلمااون"السااومرية فااي 

يؤياادها بعااض مااا عثاار عليااه ماان ، طبعااة خااتم دلمااوني ضاامن نقااوش الماازين باارأس الثااور 
، و (11، 10ل : شاكراجاع )قيثارات دلمونية تتزامن مع القيثارات السومرية في بالد النهرين

                                                                                                                                                         

وأيضا انظر: لنفس المؤلف، الصالت الحضارية بين  .(1995، )كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،ماجستير
  218-216ص  (،2008العراق والخليج العربي، بغداد، )

Wooley, L.C., Excavations at Ur, II, The Royal Cemetery, Publication of the Joint Expedition of 

B.M. and M. of the University of Pennsylvania, London, (1934), fig.116. Ernest de Sarzec ,Gift 

of Sultan Abdul Hamid ,(1869)& http://urtomb. blogspot.com /p/ blog-page_82.html 
 (8)

المصنوعات المعدنية في شبه الجزيرة العربية منذ بداية األلف الثالث ق.م. وحتى " وليد محمد صفائي 
رسالة  "،القديمةنهاية األلف األول ق.م.، دراسة مقارنة بمثيالتها في حضارتي بالد النهرين ومصر 

 .أ 90شكل  ،98،106ص ، (2012)، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، منشورة(دكتوراه )غير 
 (9)

التسلسل الحضاري لمملكة البحرين في ضوء التنقيبات األثرية من  صويل ، علىعبد العزيز  
ص ، (2009) البحرين، واإلعالم،وزارة الثقافة  ،23كتب البحرين الثقافية، العدد م،  2000-م1879
 4-9لوحة  ،80

المجلد األول، موقع الخضر، ترجمة طارق عبد اهلل  ،أختام فيلكادليل  وآخرون،هيلين ديفيد وكوهان  (10)
 58ص ، (2016)الكويت،  الدين،فجر 

 18، شكل 183(، ص 2008)القاهرة، وآثارها، وجدي رمضان، حضارة دلمون القديمة  -

http://urtomb/
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ثاااور جنااوب العاااراق لعااازف قيثاااارة باارأس -مااان أور أسااطوانيطبعااة خاااتم الاانقش ماااع  تماثاالي
مااان خاااتم اساااطواني ماااع أيضاااا و  ،(8) انظااار: شاااكل (11) ق.م.، مااان األلاااف الثالاااث نومغنيتااا

تفاالت واح أدبةيمثل م، ق.م." 2369-2800الحديث" " حوالي  عصر األسرات السومري"
التبااااادل ممااااا ياااادل علااااى ، (12)( 9وعااازف علااااى القيثااااارة )الهااااارب أو الكنااااارة ()انظااار شااااكل 

 (1جدول  راجع:). "الدلمونيةالحضارة " الحضاري بين أور السومرية وبين
زيناااات مقدمااااة الصااااندوق التااااي رؤوس الثيااااران ظاااااهرة تمثياااال وماااان الالفاااات للنظاااار أن 

باالد النهارين ، قاد جااءت مان )الكناارة (  (13) الصوتي آللة من اآلالت الوترية وهاي القيثاارة
حياث عثار ، (14)" جمادة نصار"ويعتقد أن أقدم ظهور واستعمال آللة الكنارة كان في عصار 

، منها ما على نماذج عديدة منها في المقابر الملكية في أور في العصر السومري الحديث 
وهااااي ق.م.( ، 2400-2500)مااااع لحيااااة ماااان الااااالزورد تااااؤرخ بحااااوالي مثلاااات رأس الثااااور 

لي )انظر: شاكاآلثار واالنثروبولوجيا، جامعاة بنسالفانيا ، فيالديلفياا()حاليا بمتحف محفوظة 
ويعنااي الثيااران ماان  gud-alimويساامى هااذه النااو  ماان الثيااران فااي السااومرية  ،  (11، 10

  bison"(15)"البيسون  فصيلة حيوان
 المعبااااودات،ويتبااااين ماااان النصااااوص المساااامارية الدينيااااة أن عمليااااة تقااااديم القاااارابين إلااااى 

وربما أن ذلك  القيثارة،وباألخص عندما يكون القربان ثورا أو بقرة كان يرافقهما العزف على 
، ومااااادام وجااااود 16))ه مااان أجاااال أن تخفااااف أنغامهااااا حااادة خااااوار الثااااور أو البقاااارة أثنااااء ذبحاااا

                                                           
مقارنة إلى  آثاريهالمواقع الحضارية على الساحل الغربي للخليج العربي، دراسة " ،الدويش سلطان مطلق(11)

 296 ،295، شكل 417ص ، "القرن الثالث ق.م. 
(12)

-Show, I. Cylinder Seals ", p.188,fig.13. 

(13)
 انظر:في بعض حضارات الشرق األدنى القديم عن آلة الكنارة أو الهارب  

-Hurrell, N. "Harp" , The Grove Dictionary of Musical Instruments ,Vol. II , eds: Lurance Lipin , 

Oxford ,2014, 522-587. 
 425ص  "،"الموسيقى رشيد،صبحي أنور (14)

(15)
 Wooley, L.C., Excavations at Ur, Vol. II, The Royal Cemetery, The University Museum, 

Philadelphia,pl.,107;114 see also pl.109,110,111,115,118,119; Black, J. & Green, A. "Bison" in: 

Gods, Demons and Symbols of Ancient Near East, p.44.  
(16)

Grame ,T.C.(1973) "The Symbolism of Musical Instruments", Expedition I , pp.33-45; 

Collon ,D. "Leirer", in Reallexikon der Assyriologie VI, Berlin, (1971 ),p. 572.    
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مماا دفاع الساومريين  وثيقاة،القيثارات كان من مستلزمات هذا الحدث صارت العالقة بينهماا 
 (17) .الثورى تزيين مقدمات قيثاراتهم برأس إل

اشاااتملت علاااى ألحاااان قاااد )البحااارين( "حضاااارة بارباااار"يااارج  أن مراسااام المعباااد فاااي كماااا 
التي ينشدها الكهنة مع آالت موسيقية تشابه ماا نعرفاه فاي حضاارة  التعاويذ،تصاحب ترتيل 

ويار  الابعض  ،(18)المخشخشاات، والنااي وآالت النقار  والنااي، القيثاارة،، ومن أهمهاا )أور(
علااى األختااام الدلمونيااة ياادل علااى النماااء والقااوة والاابطش وهااي بشااكل عااام أن تمثياال الثااور 

 (19) القديم.إحد  الصفات الملكية في الحضارات القديمة في الشرق األدنى 
 

 :ق.م. نيالثافي األلف الجزيرة العربية شبه تمثيل رؤوس الثيران في : ثانيا
 م1977 عاااام مناااذ البحااارين( -)ساااار فاااي أجريااات التاااي الحفاااائر أن بالاااذكر جااادير مااان
 عدة الموقع في التنقيب استمر قد، و (20) كبير أثري موقع عن كشفت ابراهيم معاوية برئاسة

                                                           
دهوك، الثقافي اآلشوري،  زالمرك، الثور المجن  الماسو رمز العظمة اآلشورية" " ،األسودحكمت بشير (17)
 12ص ،  (2011)

(18)
العقائد المبكرة في مراكز حضارات الساحل الغربي للخليج العربي وشبه عالء عبد المحسن شاهين " 

 379-378الجزيرة العربية إلى القرن الثالث قبل الميالد )دراسة تمهيدية( "، ص
 عن الحضارة الدلمونية انظر: (19)

Lamberg- Karlovsky, C.C. "Dilmun: Gateway to Immortality", JNES 41, No.1, pp.45-50; 

Crawford, H. (1995) " Dilmun, Victim of World Recession ", Proceedings of Seminar for 

Arabian Studies held in Cambridge, pp.13-22;Thaper ,R. (1975)" A Possible Identification of 

Melukha ,Dilmun and Makran" , Journal of the Economic and social History of the Orient 

,vol.18,no.1,pp.3-36; Shaheen, A. (2003) "Arabian Gulf on the fringe of the Traditional "Silk 

Road" Interrelation with Mesopotamia and Indus Valley ", p.7 ، مجلة التاريخ والمستقبل، كلية اآلداب 
(2003جامعة المنيا، ); Potts, D.T.," The Archaeology and Early History of the Persian Gulf" ,in: 

The Persian Gulf in History ,edited by: Lawrence G. Potter, Part. I ,2009,pp.27-56; Bibby, T.-G.: 

Looking for Dilmun (New York, 1970); D.T. Potts, ed.: Dilmun: "New studies in the archaeology 

and early history of Bahrain", Berlin, 1983 ; Al-Khalifa Shaika, H.A.  and Rice, M. ,edits: 

Bahrain through the ages: the archaeology, London, 1986; H. Crawford: ‘Dilmun reconsidered’, 

Antiquity 71 ,(1997), 701–8. 
(20)

-1977وية إبراهيم، حفريات البعثة العربية في موقع سار الجسر عن تلك الحفائر انظر: معا 
"المدفن في الشرق القديم، سوريا، فلسطين، بالد  لنفس المؤلف انظر: وأيضا(. 1982)البحرين،  –1979

ص ، (1987)، دراسات عن المسكن والمدفن في الوطن العربي"، تونس، "لخليج العربيالرافدين، وا
109-188.  
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 معالمااه، ماان الكثياار عاان الكشااف تاام حتااى وأجنبيااة وعربيااة محليااة بعثااات قباال ماان ساانوات
 وفي تقريبا، ق.م2300 عام حوالي إلى الدلمونية "سار" في األثرية المستوطنة تأريخ ويعود
 وتام الحاالي بشاكلها المساتوطنة بنااء إعادة تم الثاني األلف أوائل في أي ق.م1900 حوالي
  (.2، 1 خريطة انظر) (21) افيه المعبد بناء
 يعتقاد من فهناك قوسين، على يحتوي الذي الداخلي المذب  لشكل تفسيرات عدة وهناك 
 هاللياة هيئاة علاى بأنهماا يعتقاد مان ومانهم ،(21 شكل :انظر) ثور قرني شكل على بأنهما
 وجاااود النظرياااة هاااذه ويااادعم القمااار، إلاااه ”ساااين“ اإللاااه لعباااادة مخصاااص المعباااد وأن ،الشاااكل
 رب )رماز هاالل شاكل أو ثاور قرناي تحاوي رماوزا   تتضامن التي الدلمونية األختام من العديد
 يمكان المعبد في محرابين وجود أن إال (،أوتو للمعبود ترمز )ربما الشمس قرص مع القمر(

 (22)  .ينفياااه أو ذلاااك يؤكاااد ماااا دون والقمااار، الشااامس إلهاااي لعباااادة مخصاااص بأناااه يفياااد أن
  (31 لشك انظر:)

رمز -) الهالل رموز الشمس وقرون الثورنقوشها ومن أمثلة تلك األختام التي تبين 
يبين منظر وليمة لشخصين مع رموز الشمس والقرون   ختم دائري من دلمون، القمر(

،  (14انظر: شكل  )(23)، وكأنها أهلة متراصة بشكل أفقيصفوفة فوقها فوق بعضالم
 يرتدي تاجا على هيئة قرني ثور، ويحيط بالمنظر ثور وغزالة ابين ملكتونقوش ختم آخر 

يتعبدان للشمس والقمر (، وأيضا ختما يمثل شخصين ربما كانا كاهنين 15)انظر: شكل
 (24) .(16الذي يرمز له بالهالل )انظر: شكل

                                                           
(21)

سلمان أحمد محاري، المواقع األثرية في مملكة عن حفائر الحضارة الدلمونية في البحرين انظر أيضا:  
 (.2009) البحريني،البحرين، المشاكل والتحديات، وزارة االعالم 

-م1879التسلسل الحضاري لمملكة البحرين في ضوء التنقيبات األثرية من  صويل ، علىعبد العزيز (22) 
 89-80 صم،  2000

 انظر:والتأثير المصري المحتمل عن مناظر الوليمة في الفنون الدلمونية  (23)
  عالء الدين عبد المحسن شاهين، منظر مجلس الشراب اآلسيوي في اآلثار المصرية ونظائره المحتملة 

 506 -503(، ص 2001جامعة حلوان، العدد العاشر، ) –األختام الدلمونية، مجلة كلية اآلداب  من

(24)
 21، 20، 11، شكل 184،183، 171وجدي رمضان، حضارة دلمون القديمة وآثارها، ص   
 :انظر الحديدصور البرونزية وعصر عالشرق األدنى في الحلي عن نمط الهالل في و 
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أو ، (25)في فيلكا شا  تمثيل الثور في نقوش األختام الدلمونيةومن الالفت للنظر أنه 
الهيئات اآلدمية ذات التيجان على هيئة تمثيل  وكذلكرمز الهالل( ،  )يرانقرون الثتمثيل 

، ويبدو الهالل على كتف شكل الهالل في نفس الوقتب الممسكة الهيئات ، أو ن الثورو قر 
كل ذلك  ،(18، 17شكلي )انظر: ربما لمكانة اجتماعية بعينهاأحد تلك الهيئات اآلدمية 
ة دوعبا "الحضارة الدلمونية"( المتمثل في قرني الثور في )الهالليدفع إلى االعتقاد برمزية 

فقد كان للقمر مع اختالف مسمياته المكانة األعلى ، (26)رب القمر في الحضارة الدلمونية
 في حياة البشر المتنقلة في شبه الجزيرة العربية. 

 :ق.م. ولفي األلف األ الجزيرة العربية شبه رؤوس الثيران في  تمثيل ثالثا :
المواقااع رؤوس الثيااران فااي العديااد ماان تمثياال  وأ ذو القاارون المعقوفااة تمثياال الثااوريعااد 

ولااى األباادايات بمثابااة اليعااد  والثاااني،فااي األلااف الثالااث  "الجزياارة العربيااةشاابه "فااي ألثريااة ا
حيااث  (27) ق.م.والتااي تبلااورت فااي األلااف األول  ،للعقياادة القمريااة فااي شاابه الجزياارة العربيااة

)الموقااه( بهيئاة )إلمقاة( أوإلههام القماري وخاصة في جنوباه  "شبه الجزيرة العربية"أهل جسد 
 (28) (19شكل )انظر: .الهاللالثور ذي القرنين نظرا لتشابه قرنيه مع شكل 

أواخااار األلاااف األول ق.م. نجاااد نمااااذج لااارؤوس الثياااران المنقوشاااة أو المجسااامة فاااي و  
رأساي ثاور، تاؤرخ بحاوالي القارن الثااني لنقاش الجزيارة العربياة، منهاا شابه ضمن آثار جنوب 

                                                                                                                                                         
Iian, D., " The Crescent-Lunate Motif in Jewelry of the Ancient Near East, in: proceeding of the 

9 
th

 International Congress on the Archaeology of Ancient Near East, vol.I, (2000) , pp.137-150. 

 .77شكل  ،197، ص طرق التجارة القديمة، دانيال بوتس،" شمال شرق الجزيرة العربية "(25)
Kjaerum, F., "Seals of Dilmun-Type", proceeding of the 9 

th
 International Congress on the 

Archaeology of Ancient Near East , vol.10,(2001),pp.45-53,fig.21. 
-

(26)
 Werr, L. A. " Gulf (Dilmun) Style Cylinder Seals", Proceedings of the Seminar for Arabian 

Studies, Vol. 16, Proceedings of the Nineteenth Seminar for Arabian Studies held at Oxford on 

30th July - 1st August 1985 (1986), pp. 199-201; fig.1,4. 

(27)
بمحافظة العال"،  عكمهالثور في الفنون الصخرية بجبل "،العامر ؤاد حسنفو  عمار حسني عبد الحليم 
 .115ص 

(28)
" العقائد المبكرة في مراكز حضارات الساحل الغربي للخليج العربي المحسن شاهين  عبدالدين عالء  

 .353-352ص "،وشبه الجزيرة العربية إلى القرن الثالث قبل الميالد )دراسة تمهيدية( 
-Sayed, A.A. (1976) "An Attempt at Identification of the Transmitters of Mesopotamian Cultural 

influences on Upper Egypt in Protodynastic times " pp.5-10; fig.7,8. 
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رأس ثااور أو عجال ماان (، وأيضاا 20حالياا فااي متحاف فييناا )انظاار: شاكل  ةق.م.، محفوظا
 (29)( 21)انظر: شكل تؤرخ بنفس الفترة األلبستر 

 في معيتهااو بهيئته الحيوانية الكاملة ، ومن األمثلة الهامة التي تبين رموز التعبد للثور 
قاعاادة تمثااال أو ويمثاال غالبااا )مكعب الحمااراء( اصااطالحارأس الثااور مااا يطلااق عليااه هيئااة 

، وياؤرخ باالقرن الخاامس  "واحاة تيمااء"في  عثر عليه في قصر الحمراء قدو ، مذب  مزخرف
، حياث (22إلى الرابع قبل الميالد ، ومحفاوظ حالياا بمتحاف الريااض الاوطني) انظار شاكل 

من جانبين متجاورين بمشاهد دينية محفورة ، ويشاغل منتصاف المشاهد األول يبدو المكعب 
موضااو  علااى مااذب  أو منصااة مدرجااة ، وقااد صااور رأس الحيااوان ماان األمااام مااع رأس ثااور 

ه ، ويمااب بقيااة قاارص الشاامس بااين قرنيااه ، بينمااا يقااف كاااهن يرتاادي جلبابااا طااويال إلااى يسااار 
  .، بينما نر  هالل ونجمة إلى يمينه إلى يسار رأس الثور المشهد قرص شمس متقن 

ا واقفا يتجه نحو اليسار، وأمامه كائن بشري أما المشهد الثاني يتوسطه داخل إطار ثور 
بااين قرنااي الثااور، كمااا )أو القماار( وناار  أيضااا قاارص الشاامس  الحيااوان،يقاادم قربانااا إلااى فاام 

نجد نجماة ثمانياة األذر  فاي الزاوياة اليمناى العلياا للصاورة، و يعلو ظهره قرص شمس كبير، 
 وعقرب في الزاوية العليا اليسر . 
تمثااال توفيقاااا التاااي نجااادها  )مكعاااب الحماااراء( ول هاااذه نقاااوشوهنااااك تفسااايرات عديااادة حااا

)ذو األصااااول المصاااارية  (30)المجاااان   لرمااااوز مختلفااااة ماااان الشاااارق األدنااااى كقاااارص الشاااامس
، (31) أباايس(بالعجاال  )يااذكرناورأس الثااور بااين قرنيااه قاارص الشاامس ، وعبااادة الثااور القديمااة(

                                                           
(29)

Katz ,K., "A South Arabian Carving of Alabaster",  The Journal of the Walters Art Gallery, 

Vol. 17 (1954), pp. 76-86 ;fig.1;8. 
 :عن قرص الشمس المجن  انظر (30)

 -Jequiés ,G."Aile",BIFAO XIX ,(1915),p.78 ;Werbrouk ,M., "A Propos du Disque Ailé", CdE 

,no.32 , (1941) ; p.165f.;Frankfort, H . , Art and Architecture of the Ancient Orient, London 

(1958),p.66;Westendorf ,W. "Sonnenlauf auf der abschiissigen Himmelsbahn",MAS 10 , (1966) 

;p.42 ; Lurker,M. The Gods and Symbols of Ancient Egypt, London,(1990) , p.130. 
 وعن العجل أبيس انظر: (31)

Otto, E. "Beiträge zur Geschichte der Stierkulte in Ägypten Apis" , Reallexikon der Ägyptischen 

Religionsgeschichte, Berlin, (1952), pp.45-51. 
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أخار  عثار عليهاا فاي  وجدير بالذكر أن تمثيل الثور مع قرص الشامس قاد تكارر فاي رساوم
 (32) القرون الميالديةبدايات تؤرخ باأللف األول ق.م. و  ،قصر الحمراء بواحة تيماء

ضاامن نقااوش جنااوب شاابه الجزياارة العربيااة ظهاارت وجاادير بالااذكر أن رؤوس الثيااران قااد 
وماااا تالهاااا بشاااكل واساااع، كماااا حفظااات لااايمن فاااي أواساااط وأواخااار األلاااف األول ق.م. فاااي ا

كمصاابات للمياااه )ماازراب( عثاار عليهااا فااي المعبااد الكبياار فااي مااأرب المعااروف باساام )حاارم 
مااع موائااد  رؤوس الثيااران عااادةبلقاايس(، حاليااا فااي متحااف مااأرب الااوطني، وكاناات تسااتخدم 

 (2)راجع جدول (33) القرابين.
جنااوب المملكااة العربيااة  "نجااران"علااى بعااض المااذاب  فااي موقااع األخاادود فااي  كمااا عثاار
شاااااكلت مصااااباتها علاااااى هيئاااااة رأس الثااااور بشاااااكل هندسااااي تعاااااود لبلاااااف األول السااااعودية، 

  (34)ق.م.
بالمملكااة العربياااة السااعودية علااى عاادد ماان المااذاب  تحتاااوي  "الفاااو"وقااد عثاار فااي قريااة 

اساتمرت ، وقاد (35)( 24-23شاكل  انظار:نقوشها على قرص )القمر أو الشمس( والهالل )
)راجاع (36) .القارن األول المايالديإلاى  القمار،تحوي الهالل رمز المذاب  التي  الفاو تلكفي 

  (2جدول 

معبودهم القمري بصورة هالل نحت أو نقش على  "شبه الجزيرة العربية"وقد جسد أهل 
األحجار واألخشاب والمعادن، وبالمثل بهيئة الثور ذي القرنين لتشابه قرنيه مع شكل 

  .الهالل

                                                           
، (2010"واحة تيماء"، طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية، ) أرنولف هاوسليتر (32)

 .344، ص 102شكل 
(33)

- Albright, F.P. "Excavations at Mârib in Yemen" , in: Publications of the American 

Foundation of the Study of Man, edited: by William F, Albright et al., Vo. II, Archaeologies 

Discoveries in South Arabia, Baltimore, (1958), p.215-239. 
(34)

رسالة ماجستير  "،موقع األخدود في نجران، دراسة فنية مقارنة  مشاعل بنت يعقوب كنكار "تماثيل 
شكل  ، (ه1433م/  2013سعود، )، قسم اآلثار في كلية السياحة واآلثار، جامعة الملك منشورة()غير 

26-29. 
قرية الفاو"، طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن الطيب األنصاري " (35)
 316، ص 138شكل ،(2010)
 141، 140، 139، شكل 317 المرجع السابق، ص(36)
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ذهب بعض الباحثين إلى األصول المشتركة بين عبادة القمر على سواحل البحر وقد 
في شرقي وادي النيل، وسواحل البحر األحمر اآلسيوية،  ااألحمر والمناطق المحيطة به

السبأيين وحضارات جنوب الجزيرة العربية باسم " الموقاه" المعبود القمري عند وقد عرف 
، (ين)سالمعبود هو المعبودات المصرية المرتبطة بالقمر  مأه "، ولعلالمنير")المقة( أي 

عند القتبانيين باسم )عم(، وعند المعينيين باسم)ود(، وعند رب القمر رف كما ع
، والذي ارتبط بالمعبود المصري )سين( وخاصة في شبه جزيرة الحضرميين باسم )سين(

 (37)سيناء. 
 النتائج:

يعتبر تمثيل رأس الثور على األرجا  عوضاا عان تمثيال الثاور نفساه، وأنهاا تمثال جازءا  -1
ولها  العربية،الجزيرة شبه وفي حضارات  ،القديممن كل في معظم حضارات الشرق األدنى 

 نفس رمزيات الثور نفسه من حيث القوة والخصوبة.
ضامن الرساوم الصاخرية والاذي نقاش أن تمثيل الثيران ذات القرون المعقوفة من األمام  -2

بحائل ووادي ضم والخماسين والطائف والتي تؤرخ بالعصر الحجري الحديث، وجبال عكماة 
فااي العصاار الحجااري النحاسااي فااي األلااف الثالااث قباال الماايالد، وكااذلك رؤوس الثيااران التااي 
عثاار عليهااا فااي حضااارة باربااار فااي البحاارين، وفااي تاااروت فااي األلااف الثالااث والثاااني ق.م.، 

الموقاااه( )المقااه( فااي األلاااف األول )رب االقماار يعااد ذلااك تمهياادا لتقااديس المعبااود  كاال ذلااك
 في شبه الجزيرة العربية. ق.م.
مصااانوعة مااان المعااادن فاااي بارباااار دلمونياااة رؤوس ثياااران تشاااابه حضااااري باااين تمثيااال  -3

تلااك التااي عثاار عليهااا فااي و  الماايالد،األلااف الثالااث والثاااني قباال  ىترجااع إلاا وجزياارة تاااروت
مدينااة أور بموقااع خفاجااة فااي بااالد النهاارين ماان عصاار فجاار السااالالت، كمااا زيناات رؤوس 

فااي اآلالت الدلمونيااة كمااا مثلاات بهااذا الشااكل باارؤوس الثيااران المنقوشااة القيثااارات الدلمونيااة 

                                                           

 
(37)

عالء عبد المحسن شاهين " العقائد المبكرة في مراكز حضارات الساحل الغربي للخليج العربي وشبه  
 353-352الجزيرة العربية إلى القرن الثالث قبل الميالد )دراسة تمهيدية( "، ص

 56ص  (،1985القاهرة، ) تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة،، عبد العزيز صال   -
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التااي تأصااالت السااومرية القيثااارات ويباادو أنهااا تعاصاارت ماااع  دلمونياااة،علااى طبعااات أختااام 
 الفترة.في تلك  مما يشير إلى الترابط والتأثير الحضاري بينهما ،في بالد النهرينزدهرت او 
كمااا مثاال ظهاار تمثياال الهااالل )قرنااي الثااور( ضاامن نقااوش األختااام الدلمونيااة فااي فيلكااا،  -4

هيئاات آدمياة أو فاي أياديها، أو مصااحبة لتمثيال حياوان الثاور، مماا يادفع إلاى  أعلى رؤوس
، وعباادة رب القمار في الحضاارة الدلمونياة قرني الثور)الهالل( المتمثل في االعتقاد برمزية 

 . )سين(
اسااتمر تمثياال الهااالل )قرنااي الثااور( ضاامن نقااوش المااذاب  ماان حضااارات جنااوب شاابه  -5

الجزياارة العربيااة، وفااي مااذاب  عثاار عليهااا فااي قريااة الفاااو، ممااا يشااير إلااى عبااادة رب القماار 
 نوب شبه الجزيرة العربية.)إلمقة(، وتمثيل رموزه في فنون ج

يمكاان أن نعتباار أن مكعااب الحمااراء الااذي عثاار عليااه فااي قصاار الحمااراء بواحااة تيماااء  -6
ويااؤرخ باااأللف األول قباال الماايالد، أنااه اسااتمرارا لعبااادة الثااور وتقديسااه، وتمثياال رأس الثااور 

 لعربية.ضمن المناظر الدينية التي تمثل عبادته كأحد الرموز الدينية الهامة في الجزيرة ا
أو ضاامن موائااد كمصاابات للمياااه فااي المااذاب  الحجريااة ربمااا اسااتخدمت رؤوس الثيااران  -7

 عثاركماا ، الساعودية العربياةالمملكاة ي ، وموقع األخادود فاي نجاران فاقرية الفاوفي القرابين 
فااي المعبااد الاايمن علااى أمثلتهااا فااي الخلاايج العربااي فااي موقااع سااار فااي البحاارين، وكااذلك فااي 

 مأرب.الكبير في سد 
يمكاان القااول بوجااود أصااول مشااتركة بااين المعبااودات القمريااة التااي اقترناات بااالهالل فااي  -8

 القديم.الجزيرة العربية وبعض معبودات مصر القديمة والشرق األدنى شبه حضارات 
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شبه الجزيرة العربية بعض حضارات رؤوس الثيران في فنون  ( هيئة1جدول )
 الدينية حتى نهاية األلف الثاني ق.م.الحضارية و  لةمن حيث االستخدام والدال 

الفترة 
 الزمنية

 الدينيةالحضارية و الداللة  االستخدام  الثور رأس هيئة 

نهايااااااااااااااااااااااااااة 
األلااااااااااااااااااااااف 
الثالاااااااااااااااااااااث 
وبدايااااااااااااااااااااااة 
األلااااااااااااااااااااااف 
الثاااااااااااااااااااااااني 

 ق.م.

فااااي تاااااروت معدنيااااة رؤوس ثياااران 
 ومعبد باربار في البحرين.

  (5، 1شكل انظر: )

ربما كانت لتزيين واجهاات 
القيثااااااااارات وتشاااااااابه رؤوس 

انظااااار: )الثياااااران مااااان أور 
مماااااااا يااااااادل  (4، 3شاااااااكل 

 على تبادل حضاري.

باااااادايات الفكاااااار الااااااديني لعباااااااادة 
الثور الذي أصب  فيما بعد رمازا 

 .لرب القمر

األلااااااااااااااااااااااف 
الثالاااااااااااااااااااااث 
والثاااااااااااااااااااني 

 ق.م.

رساااوم قيثاااارات بااارأس ثاااور ضااامن 
طبعاااات أختاااام مساااتديرة مااان فيلكاااا 

 البحاااااااارينوياااااااات وأيضااااااااا فااااااااي بالك
       وكذلك ضمن آلة القيثارة الدلمونية

 ( 7، 6ل اشكنظر: أا)

تشبه طبعاة خاتم أساطواني 
والكناااااااااااااااااارات مااااااااااااااااان أور، 
وربما تشير إلى السومرية، 

تبااااااادل حضاااااااري بينهمااااااا. 
 (11-8ل اشكأانظر: )

الثااااور لااااه رمزيتااااه فااااي كاااال ماااان 
الحضااااااااااااارة الدلمونيااااااااااااة وبااااااااااااالد 

يصاااااحب ، وربمااااا كااااان النهاااارين
التضحية به العزف على القيثارة 
المزيناااة بااارؤوس ثياااران فاااي كلتاااا 

 الحضارتين.
األلااااااااااااااااااااااف 
الثاااااااااااااااااااااااني 

 ق.م.

الماااذاب  المزيناااة بقرناااي ثاااور أو  -
شااااااااااكل الهااااااااااالل فااااااااااي الحضااااااااااارة 

)انظاااااار ( سااااااار )موقااااااعالدلمونيااااااة 
 ( 13-12شكل 

يؤيااااادها أختاااااام دلمونياااااة تحاااااوي  -
شااااكل الهااااالل فااااي أياااادي أو فااااوق 

هيئاااااااات أو علاااااااى أكتااااااااف رؤوس 
 (18-15 شكل انظر:بشرية )

 يساااااتخدم فاااااي الطقاااااوس -
 .ةالجنائزي

 
 
يبااااااااااااااااادو أن التيجاااااااااااااااااان  -

المقرنة نعطي قداسة دينية 
تمثيااال لصااااحبها، كماااا أن 

علاااى كتاااف الهيئاااة الهاااالل 
البشااارية ربماااا رمااازا لمكاناااة 

 اجتماعية بعينها.

االعتقااااااااااااد برمزياااااااااااة )الهاااااااااااالل( 
ة دوعباا، المتمثل في قرناي الثاور

رب القمااااااااااااار فاااااااااااااي الحضاااااااااااااارة 
 .الدلمونية
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شبه الجزيرة العربية بعض حضارات رؤوس الثيران في فنون  ة( هيئ2جدول )
 .ق.مفي األلف األول الدينية الحضارية و من حيث االستخدام والداللة 

الفترة 
 الزمنية

  الدينيةالحضارية و الداللة  االستخدام  الثور رأس هيئة 

األلااااااااااااااااااااااف 
األول 
 ق.م.

(، 20رأس ثاااور منقوشاااة )انظااار: شاااكل 
أو مجسااااامة مااااان األلبساااااتر مااااان جناااااوب 

 (21الجزيرة العربية )انظر شكل 

مااااان رماااااوز المعباااااود 
 .إلمقه

انتشاااااار عباااااادة رب القمااااار فااااااي 
 جنوب شبه الجزيرة العربية.

مكعااااب الحمااااراء الااااذي عثاااار عليااااه فااااي 
)انظااااار: تيمااااااء قصااااار الحماااااراء بواحاااااة 

  (22 شكل

ماااااااااااااذب  أو قاعااااااااااااادة 
تمثاااال. يساااتخدم فاااي 

 .ةالجنائزيالطقوس 

اساااتمرارا لعباااادة الثاااور وتقديساااه، 
وتمثيااااااااااال رأس الثاااااااااااور ضااااااااااامن 
المنااااااااظر الدينياااااااة التاااااااي تمثااااااال 
عبادتااااااه كأحااااااد الرمااااااوز الدينيااااااة 

 .الجزيرة العربيةشبه الهامة في 
بقرنااي ثااور  نقوشااة أو المزينااةالمااذاب  الم

 فااايوالتاااي عثااار عليهاااا أو شاااكل الهاااالل 
أيضااا و )الاايمن(،  جنااوب الجزياارة العربيااة

وموقع األخدود في نجران قرية الفاو في 
 (.24، 23 )شكل

الطقوس ستخدم في ت
 .ةالجنائزي

استمرارا للفكر الديني لعبادة رب 
الحضاااارات الجنوبياااة القمااار فاااي 

 العربية.في شبه الجزيرة 
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 قائمة المراجع
 :والمعربة المراجع العربيةأوال: 

"واحة تيماء"، طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة العربية السعودية، إشراف أ.د. ،أرنولف هاوسليتر -
  (.2010س، )باري وآخرون،علي بن إبراهيم الغبان 

أشرف زكريا، " التماثيل والتشكيالت الحيوانية والحيوانية الطابع في مصر وبالد الشرق األدنى القديم  -
 .(2000) ،)غير منشورة(، كلية اآلثار، جامعة القاهرةفي عصور ما قبل التاريخ"، رسالة دكتوراه 

الثور في الفنون الصخرية بجبل عكمة بمحافظة العال"، الحليم عمار وفؤاد حسن العامر، "حسني عبد  -
السعودية،  العربي،العدد الحادي عشر، مجلس التعاون لدول الخليج  واآلثار،مجلة الخليج للتاريخ 

  .134- 99، ص (2016)
دهوك، الثقافي اآلشوري،  ز"، المركحكمت بشير األسود، " الثور المجن  الماسو رمز العظمة اآلشورية -
(2011). 
" تمثيل الحيوانات في األعمال الفنية النقشية والجدارية في سوريا خالل العصر البرونزي  بسام،دينا  -

 (.2015)دمشق، جامعة  (،ق.م.( "، رسالة ماجستير )غير منشورة 1600-2000)الوسيط، 
ية مقارنة دراسة آثار المواقع الحضارية على الساحل الغربي للخليج العربي، سلطان مطلق الدويش، " -

 (.2014القاهرة، )جامعة  اآلثار،"، رسالة دكتوراه )منشورة(، كلية إلى القرن الثالث ق.م.
 سلمان أحمد محاري، المواقع األثرية في مملكة البحرين، المشاكل والتحديات، وزارة االعالم البحريني، -

(2009.) 

 (.1985بغداد، ) الرابع،الجزء  اق،العر موسوعة حضارة  "،صبحي أنور رشيد، "الموسيقى -
" قرية الفاو"، طرق التجارة القديمة، روائع آثار المملكة العربية ،عبد الرحمن الطيب األنصاري -

 .(2010)، باريس، إشراف علي بن إبراهيم الغبان وآخرون ،السعودية
  د ت(.)، القاهرة، القديمةتاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها صال ، محاضرات في عبد العزيز  -
-م1879صويل ، التسلسل الحضاري لمملكة البحرين في ضوء التنقيبات األثرية من  عليعبد العزيز  -

 (.2009) البحرين، واإلعالم،وزارة الثقافة  ،23م، كتب البحرين الثقافية، العدد  2000
المجلد  الدارة،مجلة  سومر،حضارة  آثار شرق الجزيرة العربية ودورها في نشأة مصري،عبد اهلل حسن  -

 .(1976) الثاني، العدد األول،
منظر مجلس الشراب اآلسيوي في اآلثار المصرية ونظائره المحتملة "عالء الدين عبد المحسن شاهين،  -

 .506 -503(، ص 2001العدد العاشر، ) حلوان،جامعة  –مجلة كلية اآلداب  الدلمونية" ،من األختام 
" العقائد المبكرة في مراكز حضارات الساحل الغربي للخليج العربي وشبه الجزيرة العربية إلى القرن اااا،اااااااااا -

، (2007)القاهرة، الثالث قبل الميالد )دراسة تمهيدية( "، مجلة كلية اآلثار، العدد الثاني عشر، 
 . 412 -345ص
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نيل شهادة أطروحة في إطار ،  الرافدين"عبادة اإلله سين في حضارة بالد " التركي قصي منصور -
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 شبه الجزيرة العربيةحضارات ( 1)خريطة 
 )https//app.emaze.com) عن:نقال 

 
 الثالث والثاني ق.م.في األلف وما جاورها من حضارات ( شبه الجزيرة العربية 2)خريطة 

 )https//app.emaze.com) نقال عن:
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 الوطني البحرينمتحف  -تاروت –( رأس ثور 1 )شكل

 (96: شكل 2014سلطان الدويش)نقال عن: 

 

حاليا  – ق.م 2360-2800" حوالي سومري مبكر عصر -بالد النهرين  -رأس ثور (2)شكل 
 نقال عن:بمتحف اللوفر : 

Wooley, L.C., Excavations at Ur, Vol. II, The Royal Cemetery, (1934) ,pl.116 

 
 ق.م. 2360-2800" حوالي سومري مبكر عصر" –من النحاس والبرونز( رؤوس ثيران 4، 3شكل )

 نقال عن: –ربما كانت جزءا من قيثارات سومرية "أحدهما على اليمين محفوظة حاليا بمتحف "اللوفر
Ernest de Sarzec ,Gift of Sultan Abdul Hamid ,(1869) 

& http://urtomb.blogspot.com/p/blog-page_82.html 
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 :نقال عن، الوطنيمتحف البحرين  -( رأس ثور من النحاس من معبد باربار الثاني5)شكل 
Aruz, J. & Wallenfels, R. , Art of the First Cities; The Third Millennium B.C. 

from the Mediterranean to the Indus,  New York (2003) , p.311. 

 

 الكويت -موقع الخضر –فيلكا  –لة الكنارة برأس ثورآختم مستدير يبين العزف على  (6شكل )
 (58: 2016دليل أختام فيلكا  وآخرون، وكوهان،هيلين ديفيد نقال عن )

 

مع  -ثوروجسد يبين رجل يعزف على قيثارة برأس  -فيلكا  -ختم دلموني رسم توضيحي ل( 7شكل )
 شمس وطائرالثور والهالل و كالرموز 

 (18شكل ، 183(، ص 2008) وآثارها،وجدي رمضان، حضارة دلمون القديمة ): نعنقال 
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 األلف الثالث ق.م – من أور لعازف قيثارة ومغنيتان سطوانيأطبعة ختم  (8شكل)
 (296، شكل 417 ص: 2014نقال عن:) سلطان الدويش 

 
 -ثوروجسد فاالت وعزف على القيثارة برأس تختم اسطواني يبين اح نقوشرسم تخطيطي ل( 9)شكل 

 عصر أسرات سومري مبكر
 (Show, I. "Cylinder Seals",p.188;fig.13)نقال عن: 

 
 متحف فيالديلفيا –من عصر أسرة أور الثالثة  اتقيثار رؤوس ثيران تزين  (11-10)أشكال 

 :نقال عن

Wooley, L.C., Excavations at Ur, Vol. II, The Royal Cemetery, (1934) 

,pl.,107;114 
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 معبد- هالل-ثور قرني شكل على مذبح (31 شكل) البحرين – سار معبد من ونيةدلم أختام (21 )شكل

 سار
 (.1982، البحرين، 1979-1977 "سار الجسر"حفريات البعثة العربية في موقع  إبراهيم،وية معا) عن: نقال

 
ختم من دلمون يبين مجلس شراب مع رموز الشمس وقرون حيوانية ربما رسم توضيحي ل( 14)شكل  

 رمز الهالل() لثور
 (11شكل  ،171حضارة دلمون القديمة وآثارها، ص  رمضان، )وجدي :نقال عن

 
يبين ملك ذو تاج على هيئة قرني ثور، ويحيط  –نقوش ختم دلموني رسم توضيحي يبين ( 15)شكل  

 بالمنظر ثور وغزالة
 (20شكل  ،183حضارة دلمون القديمة وآثارها، ص  رمضان، )وجدي :نقال عن
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 والقمرشخصين ربما كاهنين يتعبدان للشمس تبين  –ختم دلمونيرسم توضيحي ل(16)شكل 

 رمز الهالل() 
 (21شكل  ،184حضارة دلمون القديمة وآثارها، ص  رمضان، )وجدي :نقال عن

 
نقوش أختام من رسوم  –فوق رؤوس أو في أيدي هيئات آدمية ( الهالل كتاج 18، 17)شكلي  

 الكويت -فيلكا
 (Werr, L. A. " Gulf (Dilmun) Style Cylinder Seals", pp. 199-201; fig.1,4) عننقال 

                                                    

 الجزيرة شبه جنوب-رؤوس الثيران ل( نقش 20شكل)    رمز رب القمر قرني الثورك الهالل (19شكل)
 نقال عن:             متحف فيينا -ق.م. 2حوالي القرن  –العربية     عن: نقال ألمقة(الجزيرة العربية )شبه في  

   Kartz, K. 1954, fig.8;p.82)                                           Sayed 1976:5-10,fig.7) 
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 األلف األول ق.م.  -الجزيرة العربيةشبه جنوب  –( رأس ثور من األلبستر 21شكل)
          عن:نقال 

  (Kartz,K.(1954), fig.1) 
 
   

 

حجري منقوش على جوانبه بهيئة ثور -مكعب الحمراء-قاعدة تمثال أو مذبح ( 22)شكل  
 تيماء –قصر الحمراء  -ورأس ثور من ناحية أخرى ناحية،من 

( "واحة تيماء"، طرق التجارة القديمة روائع آثار المملكة 2010أرنولف هاوسليتر ) عن:نقال 
 344، ص 102العربية السعودية، شكل 
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 قبل الميالد األول؟يؤرخ بالقرن السادس إلى  -( مذبح عثر عليه بقرية الفاو23)شكل 

" قرية الفاو"، طرق التجارة القديمة روائع  (2010) عبد الرحمن الطيب األنصاري عن:نقال 
 .316، ص 138آثار المملكة العربية السعودية، شكل 
 

 
 الهالل رمز المعبود إلمقة يبين-)اليمن( جنوب شبه الجزيرة العربية-( مذبح 24)شكل

    (Kartz , K. (1954), fig.8;p.82)           عن: نقال 
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"The cultural and religious indications of the appearance 

of bulls' heads in some areas of the civilizations of the 

Arabian Peninsula 

From the beginning of the third millennium until the end 

of the first millennium BC 

Dr/ Fawziah Abdullah Mohammed Abdulghani
 
 

Abstract: 

This research investigates the motif of bull ׳s heads in the arts 

of some areas of civilizations of the Arabian Peninsula .It deals with 

the religious and civilizational connotations of their representation, 

in the civilizations of the Arabian Peninsula, such as the Dilmun 

civilization on the west coast of the Arabian Gulf; as well as the 

civilizations of western and southern Arabia. The article will discuss 

also the possible impact of some civilizations of the Near East 

especially Mesopotamia, on the Arabian Peninsula in the 

representation of this motif and its various uses. The date of research 

is during period from the third millennium B.C. until the end of the 

first millennium BC. 

One of the difficulties of research is that the religious 

significance of the bulls in the arts of Arabian Peninsula cannot be 

separated from the reverence of the bull itself. The bull considered as 

a symbol of power and fertilization, especially in agricultural 

environments. It was also one of the most important animals 

produced, besides that it was a symbol of the presidency and 

monarchy. 

 

Key words: 

Heads of Bulls -Horns of Bulls- Arabian Peninsula - Dilmun - 

Mesopotamia - Arabian Gulf - Crescent – God of the Moon. 
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