
دراسات يف اآلثار والرتاث

مجلة علمیة محكمة تصدر بصفة دوریة عن الجمعیة السعودیة للدراسات األثریة

جمادى األولى ١٤٤٢ھـ - دیسمبر ٢٠٢٠م
العدد الحادي عشر



 دراسات يف الآاثر والرتاث      امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية

 أ
 

 م2020ديسمرب -هـ 1442 الأوىل ىجامد                      احلادي عرشالعدد 

 

 

 

 

 

 دراسات يف اآلثار والرتاث

 ثريةاألمعية السعودية للدراسات اجلكمة تصدر بصفة دورية عن حمملة علمية جم

 العدد احلادي عشر

 م2020ديسمرب  -هـ 1442مجادى األوىل 

 

  



 دراسات يف الآاثر والرتاث      امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية

 ب
 

 م2020ديسمرب -هـ 1442 الأوىل ىجامد                      احلادي عرشالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هـ1442دراسات يف الآاثر والرتاث   

 فهرسة مكتبة املكل فهد الوطنية

 امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية
الرايض –دراسات يف الآاثر والرتاث   

1319-2003الرمق املعياري ادلويل )ردمد(   

ISSN 1319-0032 

 حقوق الطبع محفوظة

 امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية
 يف الآاثر والرتاثدراسات جمةل 

قسم الآاثر –لكية الس ياحة والآاثر  –جامعة املكل سعود   

7524-12372الرايض  2627ب -ص  



 دراسات يف الآاثر والرتاث      امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية

 ت
 

 م2020ديسمرب -هـ 1442 الأوىل ىجامد                      احلادي عرشالعدد 

 جملس الإدارة

 ادلكتور محمد بن سلطان العتييب رئيسا  

 ادلكتور عبدالرمحن بن عبدالعزيز السحيباين للرئيس انئبا  

 الأس تاذ ادلكتور  مشلح بن مكيخ املرخيي أأمني املال

 ادلكتور محمد بن عائل اذلييب أأمني الرس

 الأس تاذ ادلكتور أأمحد بن معر أ ل عقيل الزيلعي عضوا  

 الأس تاذ ادلكتور محمد أأمحد متويل عضوا  

 ادلكتور الشهريمحمد بن معاضة  عضوا  

 الأس تاذة هتاين احملمود عضوا  

 الأس تاذ سعيد بن ظافر بن مقبل الأمحري عضوا  

 

  



 دراسات يف الآاثر والرتاث      امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية

 ث
 

 م2020ديسمرب -هـ 1442 الأوىل ىجامد                      احلادي عرشالعدد 

 هيئة حترير اجملةل

 الأس تاذ ادلكتور يأأمحد بن معر أ ل عقيل الزيلع رئيس الهيئة

 الأس تاذ ادلكتور  مشلح بن مكيخ املرخيي عضوا  

 ادلكتور محمد بن سلطان العتييب عضوا  

 ادلكتور عبدهللا بن محمد املنيف عضوا  

 ادلكتور محمد بن عائل اذلييب عضوا  

 الأس تاذ ادلكتور محمد أأمحد متويل عضوا  

 ةادلكتور نورة بنت عبدهللا النعمي عضوا  

 

 الهيئة الإستشارية

 الأس تاذ ادلكتور ذلييبسلامين بن عبدالرمحن ا جامعة املكل سعود

 الأس تاذ ادلكتور  عبدالعزيز بن سعود الغزي جامعة املكل سعود

 الأس تاذ ادلكتور   احلاريثعدانن بن عبدهللا جامعة أأم القرى

 الأس تاذ ادلكتور  فرانس يو فيلنوف جامعة ابريس

 الأس تاذ ادلكتور  عالء ادلين عبداحملسن شاهني جامعة القاهرة

 

  



 دراسات يف الآاثر والرتاث      امجلعية السعودية لدلراسات الأثرية

 ح
 

 م2020ديسمرب -هـ 1442 الأوىل ىجامد                      احلادي عرشالعدد 

 المحتويات

 رقم الصفحة العنوان

  مسميات وصفات اإلبل في النقوش الثمودية

 1 د. فايز أنور عبدالمطلب مسعود أ

  مالمح التأثيرات اليونانية على فنون الجزيرة العربية فى العصور القديمة

 21 أ. د. عبدالرحمن على عبدالرحمن

  القرى اإلسالمية في جبال طويق

 53 جار هللا الجار هللاد. عبدالعزيز 

  دراسة أثرية :النقود الذهبية العثمانية المحفوظة بمتحف جامعة أم القرى

 87 د. أحمد محمد يوسف

 تأثير التنوع البيئي على التشكيل المعماري للبيت اليمني

 )دراسة مقارنة بين البيت الشبامي والبيت الصنعاني(

 

 أحمد محمد محمد عبد المغنيأ. 

 عبد هللا عبد السالم الحدادأ.د. 

107 

An Insight into the Effect of Heritage Identity, Self-

Efficacy and Firm Performance on Tourism 

Entrepreneurship 

نظرة ثاقبة لتأثير الهوية التراثية والكفاءة الذاتية وأداء الشركات على ريادة 

 األعمال السياحية

 

Alkhaliel Adeeb Abdullah 134 

 



 عبدالرمحن يعبدالرمحن عل  العصور القدمية مالمح التأ ثريات اليواننية عىل فنون اجلزيرة العربية يف

     م2020ديسمرب –ه 1442 ال وىل ىجامد         العدد احلادي عرش            الآاثر والرتاث   دراسات يف                                                 21

 العصور القدمية يفمالمح التأثريات اليواننية على فنون اجلزيرة العربية 

The features of the Greek influences on the Arts of Ancient Arabia 

 عبدالرمحن يعبدالرمحن علأ. د. 

 جامعة القاهرة –أستاذ بكلية اآلثار 

 :ملخصال

العصور القدمية والقرائن األثرية عليها،  يتناول هذا البحث مالمح التأثريات اليواننية على فنون اجلزيرة العربية يف
تسميته على كانت بداية ملا اصطلح   اليتو قادها اإلسكندر األكرب على الشرق القدمي  اليتوبدأ البحث ابحلملة 

 يفحدث فيه تزاوج واختالط بني حضارات الشرق القدمي واحلضارة اليواننية  يوهو العصر الذ"العصر اهلللينسىت" 
 العقود األخرية من القرن الرابع قبل امليالد. 

أقسام، تناول القسم األول التأثريات اليواننية على فنون مشال ووسط اجلزيرة العربية،  ةثالث إىلمت تقسيم البحث 
مث انتقل احلديث ، )احلجر( مدائن صاحل الفنية اليواننية املوجودة على واجهات املقابر يفوضم هذا القسم العناصر 

 قريّة أو الفاو. يفالعناصر الفنية املوجودة  إىلبعد ذلك 

مقدمتها التأثريات  يفاليت أتيت ، التأثريات اليواننية على فنون شرق اجلزيرة العربيةمظاهر القسم الثاىن  تناولو 
 قرب الفتاة اجملهولة، مث عني جاوان وجزيرة فيلكا. يفاثج وعلى رأسها ما عثر عليه موقع  يفاملوجودة 

التأثريات اليواننية على فنون جنوب اجلزيرة العربية، وتناول  إىلتطرق  يالقسم الثالث من البحث الذ وأييت
يد حملية أو ابالشرتاك مع فنانني إغريق، صناعتها أب تأتثرت ابلفنون اليواننية ومت بعض النماذج الفنية احمللية اليت

 وبعض هذه األعمال حاكت األعمال الفنية عند اإلغريق، وقد أنتهى البحث أبهم النتائج.

Abstract 
This paper deals with the Greek influences on the arts of the Ancient 
Arabia, it began with the campaign of Alexander the Great to the ancient 
Near East, which was the beginning of the age known as "Hellenistic 
period". It is the period in which mixes the two civilizations of the ancient 
Near East and Greek civilization in the last decades of the 4th century BC. 
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The paper is divided into three parts, the first one deals with the Greek 
influences on the arts of northern and central Ancient Arabia, this part 
included the artistic decorated models of Madaen Saleh tombs, and el-Fau. 
The second part dealt with the models of the Greek influences on the east 
of the Ancient Arabia, such as Thaj site, specially the tomb of the unknown 
girl, Javan site and the island of Ecaros (Failaka). The 3rd part of the paper 
included the Greek influences on the arts of the south Ancient Arabia, it 
studied some local artistic models which affected by the Greek art, these 
models made by local hands or in conjunction with Greek artists, some of 
these statues simulated the Greek statues. The paper ended with the most 
important results. 

 الكلمات الدليلية:
 ريات اليواننية، فنون وسط ومشال اجلزيرة العربيةالتأث

 املقدمة

كان هلا أتثري على املنطقة أبسرها، وقد كان   ،قادها اإلسكندر األكرب على الشرق القدمي اليتإن احلملة 
ق. م  332سبب احلملة هو القضاء على الفرس، لكن اإلسكندر األكرب اتبع محلته على بالد الشام ومصر عام 

 .1على اإلمرباطورية الفارسية ويسيطر على ممتلكاهتا يليعود مرة أخرى ويقض

حدث فيه  الذيصر اهلللينسيىت" وهو العصر تسميته "الععلى كانت هذه احلملة بداية ملا اصطلح 
العقود األخرية من القرن الرابع قبل امليالد،  تزاوج واختالط بني حضارات الشرق القدمي واحلضارة اليواننية يف

أواخر  يف Johan Droysenأطلقها العامل األملاىن يوهان درويسن  ةتسمي يومصطلح العصر اهلللينسيىت" ه
 31عاشها العامل منذ محلة اإلسكندر األكرب حىت عام  اليتن الثامن عشر ليميز هبا احلضارة النصف األول من القر 

 .2قبضة الرومان يف -خر مواطن هذه احلضارةآ-سقطت فيه مصر  الذيق. م، وهو العام 

                                                            
 .12-10(، صـ صـ 2015عبدالرحمن، عبدالرحمن على: تاريخ وحضارة مصر فى العصرين البطلمى والرومانى، القاهرة ) 1
 .16، صـ (1991)يحيى، لطفى عبد الوهاب: دراسات فى العصر الهلينستى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  2



 عبدالرمحن يعبدالرمحن عل  العصور القدمية مالمح التأ ثريات اليواننية عىل فنون اجلزيرة العربية يف

     م2020ديسمرب –ه 1442 ال وىل ىجامد         العدد احلادي عرش            الآاثر والرتاث   دراسات يف                                                 23

طالتها التأثريات اليواننية حبكم الطريق التجاري  كانت اجلزيرة العربية واحدة من املناطق احلضارية اليت
بالد الشام وأسيا  إىلمن اجلزيرة العربية ويبدأ من اليمن جنوابا ويستمر مشاالا حىت يصل  مير ابجلزء الغريب يالذ

 مصر. إىلالشمال الغرىب وصوالا  إىلالبحر املتوسط وكذلك  يفالصغرى واجلزر اليواننية 

 ؟العرب واإلغريقكيف حدث االتصال بني 

تعامل معها اإلغريق والرومان  الوساطة )العالقات غري املباشرة( أو تعامل العرب مع أحد الشعوب اليت -1
وقد اقرتح العلماء أن هذا املكان هو بالد الشام  ،3العرب إىلفانتقلت التأثريات من هذا املكان من و 

 نظرا لوجود أنواع من الفخار والعمالت اليواننية يف فلسطني واليت ،بصفة عامة وفلسطني بصفة خاصة
 العرب. إىلانتقلت 

ووصول التجار العرب املعينني  4العالقات التجارية عن طريق تعامل التجار العرب مع التجار اليواننيني -2
 .5هذه اجلزيرة مها هاىن وزيد إيل يفثنني من التجار جزيرة ديلوس حيث عثر على نقش ال إىل

 ماجلزيرة العربية أ يف كان  قامت على أنقاض إمرباطورية اإلسكندر األكرب سواء اليتاملمالك اليواننية  -3
 مصر واليت العراق والشام ومشال وشرق اجلزيرة العربية ودولة البطاملة يف خارجها، مثل الدولة السليوقية يف

 عربية.اجلزيرة ال إىلوصل أتثريها 
اجلزيرة العربية، منها ثالث محالت أرسلها اإلسكندر  إىلاحلمالت العسكرية واحلمالت االستكشافية  -4

كان هدف هذه احلمالت الثالث مجع املعلومات عن بالد و ق.م،  324عام  يفبالد العرب  إىلاألكرب 
توىل و العرب واجلزر املتامخة هلا استعداداا حلملة كربى كان ينوى اإلسكندر القيام هبا على بالد العرب، 

شرق اجلزيرة  إىلجزيرة تيلوس )البحرين(، وأرسلت احلملة الثانية  إىلقيادة احلملة األوىل أرخياس ووصل 
منطقة أبعد من احلملة األوىل، حيث ختطت تيلوس )البحرين( وأّلف قائدها كتاابا  إىلت العربية ووصل

متكنت من الطواف  طويلة، وتوىل هريون قيادة احلملة الثالثة اليتمدة ظل يشكل مرجعاا ابلنسبة للبحارة 
ن الثالث قبل هناية القر  عهد امللك بطلميوس فالدلفوس يف محلة أرستون يف، مث 6حول اجلزيرة العربية

                                                            
 .37صـ ، (2010)عزة: البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، التقنية، التماثيل، الزينة المعمارية، صنعاء عقيل،   3
، "العربية السعيدة أو اليمن انموذًجا()أثر المدرسة اإلغريقية الفنية فى جنوب الجزيرة العربية، "العيدروس، حسين أبوبكر:  4

العصر الرومانى فى الجزيرة العربية واليونان وبيزنطة فى العصور : كتابفى دراسة لنماذج من التماثيل البرونزية فى المتاحف، 

 .75هـ، صـ 1433، الرياض رونوأخعبدالعزيز الهالبى، القديمة والوسيطة، تحرير: 
العصر الرومانى فى الجزيرة : كتابفى ، "نظرة الكتاب الكالسيكيين لتجارة الجزيرة العربية"العبدالجبار، عبدهللا عبدالرحمن:  5

 .120هـ، صـ 1433، الرياض وأخرونعبدالعزيز الهالبى، العربية واليونان وبيزنطة فى العصور القديمة والوسيطة، تحرير: 
عين للدراسات والبحوث اإلنسانية  : الشرق األدنى فى العصرين الهللينستى والرومانى، الطبعة االولى،رأبواليسفرح،  6

 .36صـ  ،(2002) واالجتماعية، القاهرة
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استكشاف املنطقة من اليمن جنوابا حىت خليج العقبة  إىل، كانت محلة القائد أرستون هتدف 7امليالد
 بداية العصر الروماين على اجلزء الغرىب من بالد العرب قام هبا الوايل وكذلك محلة أخرى يف ،8مشاالا 

 .9ت ابلفشلق. م لكنها ابء 24على مصر آنذاك إليوس جاللوس عام  الروماين

 مميزات فنون احلضارة اليواننية:

فنون اجلزيرة العربية أن نتعرف على مسات وخصائص  ىمن املهم قبل احلديث عن التأثريات اليواننية عل       
 تفاصيل لكن نستعرضها على هيئة نقاط: يفالفنون اليواننية بصفة عامة دون الدخول 

ه وكأن ئتصوير أعضا اجلسم البشرى بصورة دقيقة مع ليونة يفمتيزت الفنون اليواننية بتصوير تفاصيل  -1
 .10الفنان قد درس تشريح اجلسم البشرى وحركاته

صفة متيز هبا الفن اليوانىن عن الفنون األخرى القدمية، وقد كان هذا انعكاس للواقع  يوه 11العرّي التام -2
عرّي  انوا ميارسون األنشطة الرايضية يفيهتم ابلبطوالت الرايضية وميجد الرايضيني الذين ك ياليوانىن الذ

 .12اتم
تصوير الواقع اليوانىن حىت ولو كان هذا الواقع مشني دون أن خيتبئ الفنان وراء الرمز  التعبري الصريح يف -3

متثال زيوس  يفتصوير هذا الواقع، ومن ذلك تصويره إحنراف أو ميل الرجال حنو الصبية، كما ظهر  يف
جانيميديس ليتخذ منه ساقياا فوق جبل األوليمب  كان حيمل معه الصيب  يكبري األرابب نفسه الذ

يده وهو ميثل اهلدية التقليدية للصىب احملبوب عند  يف اا حيمل هدهد حيث يعيش زيوس، وكان هذا الصيب
 .13اليوانن

                                                            
طرق مصر الشرقية ودورها التجاري مع موانئ البحر األريتري فى العصر "سمسم، عبد المعطى محمد بن عبدالمعطى:  7
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 .215، صـ 1433، الرياض  وأخرونعبدالعزيز 
 .122-121 صـ، (1959)إبراهيم: دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة، القاهرة نصحى،  8
-46 صـ، (1988)واإلمبراطورية الرومانية فى ضوء األوراق البردية، دار النهضة العربية  عبداللطيف أحمد: مصرعلى،  9

66 . 

 .172-170 صـ ،(2002) ، د مأبواليسر: تاريخ مصر فى عصر البطالمة والرومان، الطبعة األولىوفرح، 
، "العربية السعيدة أو اليمن انموذًجا()أثر المدرسة اإلغريقية الفنية فى جنوب الجزيرة العربية، "العيدروس، حسين أبوبكر:   10
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، 2003سعد، إبراهيم، زايد، مصطفى: المدخل إلى علم اآلثار اليونانية الرومانية، دار المصطفى للنشر والتوزيع، القاهرة  11

 .237صـ 
 .278، صـ (1991)اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية، لطفى عبدالوهاب: اليونان مقدمة فى التاريخ الحضارى، ، ىيح  12

13 Boardman, J., Greek Art, 4th edition, Thames & Hudson, New York (1996), fig. 127. 
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باىن تزين واجهة امل اليتالواجهة املثلثة  يفالتداخل الواضح بني فن النحت وفن العمارة، ويظهر ذلك  -4
ون هذه املساحات بنحت ابرز يصور أساطري اإلغريق حيث كانوا ميأل ،يقع أسفلها الذيوكذلك اإلفريز 

 .14هتموأعيادهم واحتفاال
هو فن دنيوى يتخذ من اإلنسان حموراا له يعاجل رغباته ويصور أدق تفاصيل جسمه ويعرب  الفن اليوانين -5

 .15تظهر على تعبريات وجهه عن مشاعره اليت

 : مالمح التأثريات اليواننية على فنون مشال ووسط اجلزيرة العربية.أوالا 

 عملة حليان: -1

سك العملة  تقلد منوذج عملة اإلسكندررية، وقد برع اللحيانيون يف حليان على بعض العمالت اليت يفعثر      
 أثينا، حيث سكوا عملة من فئة األربعة درامخات اليت السكندرية بدرجة ال ميكن تفريقها عن العملة املضروبة يف

 .16مكتوب ابخلط املسند الميكن التفريق بينها وبني عملة اإلسكندرية إال من وجود اسم امللك اللحياين

 مدائن صاحل: -2

 :. أبو اهلول اجملنح2-1

 إىلاحلضارة املصرية القدمية منذ عصر األسرة الرابعة على أقل تقدير، مث انتقلت  يفظهرت متاثيل أبواهلول        
بالد اليوانن مع إضافة جتديد هلا وهو تبديل رأس الرجل برأس سيدة وبصفة  إىلبالد الشام واسيا الصغرى ومنها 

( 100املقربة رقم )، وعلى واجهة 17ياجلسد يخاصة عند اإلغريق وذلك فيما يبدو بسبب حبهم للجمال األنثو 
اهلول برأس سيدة  تزين واجهة املقربة متثال جمنح أليب اليتظهر على جانىب القمة املثلثة  18مدائن صاحل يفابخلرميات 

لكن شكل  هعلى اليمني مفقود ذيال، رأس أبواهلول أ، ب، ج( 1)شكل ذات شعر طويل ينسدل على الكتفني
 بوضوح رأس السيدة واجلناحان. ظهر بهيعلى اليسار كامل  الذيأبو اهلول 

 

                                                            
 .280-279 صـلطفى عبدالوهاب: اليونان مقدمة فى التاريخ الحضارى، ، ىيح  14
 .263لطفى عبدالوهاب: اليونان مقدمة فى التاريخ الحضارى، صـ ، ىيح  15
 – مجلة بحوث كلية اآلداب، "الفنية اليونانية على شبة الجزيرة العربية فى العصر المتأغرقالتأثيرات "عبدالعزيز، إيمان:   16

 .155صـ ، (2002جامعة المنوفية، )العدد الخمسون 
 .122-120 صـ، (1999) ، القاهرةحسن، سليم: أبوالهول فى ضوء االكتشافات األثرية الحديثة، مكتبة األسرة  17
-168 صـ، (1433)قطاع المتاحف، دليل موقع الحجر، مدائن صالح )موقع تراث عالمي(، الهيئة العامة للسياحة، الرياض   18

169. 



 عبدالرمحن يعبدالرمحن عل  العصور القدمية مالمح التأ ثريات اليواننية عىل فنون اجلزيرة العربية يف

     م2020ديسمرب –ه 1442 ال وىل ىجامد         العدد احلادي عرش            الآاثر والرتاث   دراسات يف                                                 26

  Pediment : . الواجهة املُثلثة 2-2

ثلثة       
ُ
ثلث قواعد لوضع تمدائن صاحل، و  يفمعظم مداخل املقابر  19تعلو هذه الواجهة امل

ُ
نحت على زوااي امل

اآلنية رمز املعبودة الالت والنسر رمز املعبود ذو الشرى، ويف بعض الواجهات يتم حنت وجه قبيح له رأس خترج منه 
ثعابني، وكان ينقش حلماية املقربة من املعتدين عليها ويرمز للربة اليواننية امليدوزا وهو أتثري يوانين مثله مثل الواجهة 

 
ُ
 .20نفسها Pedimentثلثة امل

 : Doric frieze. اإلفريز الدورى 2-3

ابرة عن إفريز مستطيل يقع أسفل الواجهة املثلثة وينقش داخله وحدات متجاورة تعرف بـ "ترجليف" 
triglyph  "تفصل بني كل وحدة وأخرى بالطة ملساء تسمى "ميتوبmetope   بعض  يفكانت تزخرف

املعابد اليواننية الكربى مثل معبد  يفله  ةحيث جند أمثل األحيان بشكل وريدات، وهذا اإلفريز ذو أصل يوانين
 .21أثينا وغريه من املعابد اليواننية يفالبارثينون 

 قريّة أو الفاو -3

 . الرسوم اجلدارية:3-1

األعمال الفنية، ومن هذه األعمال بقااي الصورة  يفخاصة  ،الفاو العديد من التأثريات اليواننية يفظهرت 
يرى فيه البعض بقااي القصر امللكي، ويرى فيه البعض  الذيبقااي املبىن  يفظهرت  اليت (2)شكل  اجلدارية امللونة

تظهر فيها التأثريات  يمنها رأسها الذ ياألخرى بقااي معبد املعبودين سني ومشس، املنظر يصور هيئة آدمية بق
حييط برأس الشخص، وطريقة تصفيف الشعر اجملعد والعيون الواسعة،  ياننية الواضحة من حيث األكليل الذاليو 

وقد صور على يسار هذا الشخص هيئة آدمية أخرى تبدو عليها املالمح اليواننية من حيث طيات املالبس وطريقة 
ت الثالث تقف حتت كرمة تتدىل منها تصفيف الشعر، وظهر وجة هيئة اثلثة على ميني الشخص الرئيس، واهليئا

 .22عناقيد العنب

                                                            
سلسلة "، )صالح مدائن (الحجر في الصخرية  المقابر واجهات لنحاتى المميزة الفنية األساليبمحمد أسماعيل: "أبوالعطا،   19

، ( الجمعية السعودية للدراسات األثرية، المملكة العربية السعودية عبر العصور3ى للجمعية )مداوالت علمية محكمة للقاء السنو

المنعقدة فى  2012مارس  8-7مداوالت اللقاء الثالث للجمعية السعودية للدراسات األثرية فى دورتها الرابعة خالل المدة من 

 .176صـ ، 2013مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض 
-307 صـ، (2000)قادوس، عزت زكي: آثار العالم العربي في العصرين اليوناني و الروماني، الطبعة الثانية، اإلسكندرية   20

308. 
21 Boardman, J.m Greek Art, 4th edition, Thames & Hudson, New York (1996), fig. 8. 

 و .102-100 صـ، (2007)سياسي والحضاري القديم، الرياض سليمان عبدالرحمن: منطقة الرياض، التاريخى الالذيب،  22

Hoyland, Robert: Arabia and The Arabs from the Bronze Age to the coming of Islam, London 

and New York (2001), pl.8. 
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يصور أحد املعبودات  - 23اا وجد فيه ميثل معبد يإن صح أن املبىن الذ –أرى أن املنظر  ومن جانيب
يوضع على الرأس والعيون  الذيصورت حسب الطريقة اإلغريقية من حيث الشعر الكثيف وإكليل الغار  اليت

الذهن بسرعة، وهى أن هذه اهليئة ختص املعبود اإلغريقي  إىلالواسعة، كما أن وجود عناقيد العنب جيعل فكرة تقفز 
الوسط متثل أحد ملوك دولة كندة،  يف اليتفقد تكون اهليئة الرئيسية  اا ديونسيوس رب اخلمر، أما إن كان املبىن قصر 

على  ة والشخصيتان اللتان جبانبه مها كاهنان يقومان بوضع إكليل الغار على رأسه دليالا وقد صور هبيئة إغريقي
 تتوجيه.

 :منظر الوليمة

)شكل الفاو ميثل بقااي مأدبة أو وليمة  يف السكين ياحل يفعبارة عن منظر مرسوم ابأللوان عثر عليه 
كليل الغار إ يعلى أريكة يرتد ئاا متك اا املنتصف شخص يفيصور  يامليالد الثاين –ابلقرن األول  يؤرخ تقريباا  (3

على رأسه وميسك بيده اليسرى كأس شراب وابليد اليمىن جلام حصان تظهر منه بقاايه، خلف هذا الشخص 
يتميز  رداء يوانين ييصب منه لسيدة، وعلى اليسار تظهر بقااي سيدة ترتد الذيريق الشراب يقف خادم ميسك إب

عقود  يعلى رأسها تظهر من حتته متوجات الشعر اليواننية والعيون الواسعة، كما ترتد اا تضع اتجبوجود الثنيات، و 
 يمن رموز اخلصوبة مما جعل الرأ يبتاج يوانىن وأمامها توجد رمانة وه يحول رقبتها وقد صور خلفها عمود ينته

ري نوعا ما، أما االحتمال األخر فإهنا أن هذه السيدة متثل أحد املعبودات خصوصاا وأهنا صورت حبجم كب إىليتجه 
خرجت من مدينة اإلسكندرية، وتظهر  اليت. هذا املنظر يذكران بشهود القبور اليواننية 24يفقد تكون زوجة املتو 

تسرحيات الشعر وطيات املالبس وموضوع املنظر وهو الوليمة أو  يفاملنظر التأثريات اليواننية متمثلة  يفبوضوح 
 الواسعة.الشراب والعيون 

 . التماثيل:3-2

، وكان أغلب هذه التماثيل من الربونز يواننياا  حتمل طابعاا  اليتالفاو على العديد من التماثيل  يفعثر 
معبد الفاو،  يفعثر عليه  (4)شكل  والقليل منها من احلجر، وأول هذه التماثيل هو متثال من الربونز لدولفني

ا للمسافرين،   إىلنتقل الدولفني اذه الصفة هبومن املعروف أن الدولفني كان صديقاا للبحارة اليواننيني ومنقذا

                                                            
ن الشخصية الرئيسية فى المنظر أهذا الرأى تبناه مؤخراً من قام بالتنقيب فى الفاو عبدالرحمن الطيب األنصارى، حيث يرى  23

نحو تأصيل التراث الحضارى للجزيرة "عبدالرحمن: األنصارى، تمثل المعبود باخوس )ديونيسوس عند اإلغريق(، انظر: 

 .2، لوحة 36( صـ 2001، مجلة أدوماتو، العدد الثالث )يناير "العربية
 ة القديمة، روائع آثار المملكة، الهيئة العامة للسياحة واآلثار،، فى: طرق التجار"قرية الفاو"األنصارى، عبدالرحمن الطيب:   24

 .162، صورة 329صـ ، إشراف، الغبان، على بن إبراهيم وأخرون، 2010الرياض، باريس 
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، وهبذا يعترب الدولفني 25من املخاطر وسط الصحراء ووسط البحر يمعتقدات األنباط الذين قدسوه بصفته احلام
احلركة وبتناسق أجزاءه واالهتمام ابلتفاصيل مثل  يفتمثال ابإلنسيابية عقيدة وافدة على اجلزيرة العربية، ويتميز ال

 .26العني الضيقة واألنف الواسع

املعبد يصور  يفعثر عليه  (5)شكل  الفاو متثال من الربونز يفعثر عليها  اليتومن أهم التماثيل املعدنية 
مصر القدمية ابسم التاج املزدوج )يتكون من  يففمه، ويرتدى على رأسه التاج املعروف  يفصبعه إيضع  عارىا  طفالا 

يعلوه عنقود عنب، ويتدىل من جانب رأسه خصلة  الذيالتاجني األبيض واألمحر(، وميسك بيده قرن اخلريات 
ن برزا من أكتاف الطفل، وقد ظهرت على صدرة ا، ويرتدى قالدة على صدره، كما يوجد جناح27شعر جانبية

 .28مثال يصور املعبود املصرى حربوقراط ولكن هبيئة يواننيةقالدة، وهبذا الشكل فإن الت

الطفل هنا يقف الواقفة اإلغريقية و متحف جامعة امللك سعود ابلرايض،  يف اا يعرض هذه التمثال حالي
اخلارج، وميثل هذا التمثال  إىلحني أن فخذه األمين مييل قليالا  يفتصوره مرتكزاا على رجله اليسرى،  اليتنفسها 

 يبني احلضارة املصرية واحلضارة اليواننية، ويدل وجود األجنحة هنا على توحد بني حربوقراط املصر  اا وتزاوج اا مزج
يده اليسرى  يفميسك به  الذيالتمثال قرن اخلريات  يف، ومن التأثريات اليواننية الواضحة 29واملعبود إيروس اإلغريقى

 ه.خترج من ظهر  اليتوطريقة الوقفة واألجنة  يوالعر 

سم  25 إىل، ارتفاعه حو (6)شكل  لبطل اإلغريقى هريكليسإىل اخر من الربونز ينسب آوهناك متثال 
( وحمفوظ حالياا مبتحف قسم اآلاثر جبامعة امللك سعود، يالثالث امليالد – )القرن الثاين يؤرخ ابلعصر الروماين
هريكليس لوجود جلد األسد املعروف ابسم أسد نيميا واهلراوة على ذراعه اليسرى، التمثال  إىلوقد مت نسبة التمثال 

العصر اهلللينسيىت والعصر  يفوله حلية وميسك بكأس الشراب، وقد انتشرت متاثيل هريكليس من هذا النوع  عار  
 .30والروماين وجتاوزت عبادته حدود العامل اليوانين الروماين

                                                            
عبدالرحمن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم فى المملكة العربية السعودية، جامعة الرياض األنصارى،   25

 .27، صـ 1402 -1377
 – مجلة بحوث كلية اآلداب، "العصر المتأغرق يالتأثيرات الفنية اليونانية على شبة الجزيرة العربية ف"عبدالعزيز، إيمان:  26

 .146صـ  ، (2002جامعة المنوفية، )العدد الخمسون 
 .26العربية السعودية، صـ عبدالرحمن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم فى المملكة األنصارى،  27
قادوس، . 20، صـ  عبدالرحمن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم فى المملكة العربية السعوديةاألنصارى،  28

 .26صـ  ،آثار العالم العربي في العصرين اليوناني والرومانيعزت: 
 .83صـ الجزء األول، عزة: البرونز فى اليمن القديم، عقيل،  29
 .155، صورة 324، فى: طرق التجارة القديمة، صـ "قرية الفاو"عبدالرحمن: األنصارى،   30
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وحمفوظ بقسم  يالقرن الثالث امليالد إىليؤرخ ابلفرتة من القرن األول ( 7)شكل راط خر هلربوقآمتثال 
، ويظهر 31اسم مقدم التمثال إىلاآلاثر جبامعة امللك سعود، وقد كتب على قاعدة التمثال اسم هيدارات لعله يشري 

 فمه. يفالتمثال عارايا يضع سبابته اليمىن 

عثر على بقااي متثال من احلجر  الفاو، يف (8)شكل  يعلو مقربة امللك معاوية بن ربيعة الذيالتل  يفو 
املنطقة  يفانتشرت  اليت، يعتقد أن هذا التمثال لصاحب املقربة، ويظهر واضحاا ابلتمثال التاثريات اهلللينستية يالرمل

 .32الذراع األيسرطيات الرداء، التمثال مهشم الرأس والساقني و  يفهذا الوقت وخاصة  يف

الفاو على جزء من زينة سرير من الربونز مصنوع على الطراز اليوانىن وحمفوظة  يفأحد املدافن  يفعثر 
هذه القطعة املتكأ )املسند( اجلانىب للسرير جهة الرأس، يزين متثل ، (9)شكل  مبتحف اآلاثر جبامعة امللك سعود
الختطئها  اليتوتسرحية الشعر واملالمح اإلغريقية  س ابلزى اليوانينللربة أرمتي فيقاعدة املسند من أسفل متثال نص

املعبود  إىلأما اجلزء العلوى من املسند فقد زخرف برأس حصان كسيت رقبته جبلد فهد، واحلصان هنا يشري  .العني
 .33قطعة واحدة يفوس ساإلغريقي ديونيسوس، وهبذا هناك دمج بني الربة أرمتيس ربة الصيد واملعبود ديوني

 اثنياا: التأثريات اليواننية على فنون شرق اجلزيرة العربية

 :اثج -1

ما قبل  إىلطانية تؤرخ الفرتة األقدم يأثبتت أعمال التنقيب أن موقع اثج مر على األقل بثالث فرتات اســـــت
قبل  332الفرتة املمتدة ما بني  إىلأما الفرتة املتوســــــــــطة فتؤرخ  .الفرتة اهللينســــــــــتية أي قبل القرن الرابع قبل امليالد

ما بني القرن  إىل، أما الفرتة الثالثة فتؤرخ 34ينســـــــتيةلامليالدي، وهي ما يعرف ابســـــــم الفرتة اهللاألول امليالد والقرن 
 .35األول امليالدي والقرن الرابع امليالدي ويستمر االستيطان يف املوقع خالل العصر اإلسالمي وحىت اليوم

مكتشــــــفه وليد الزاير،  إىلليت نقبت يف موقع اثج مدفن أطلق عليه اســــــم تل الزاير نســــــبة من أهم املدافن ا
بقااي جثة فتاة أطلق عليها اســم الفتاة اجملهولة، وقد زود التابوت أبرجل  بهعثر يف هذا املدفن على اتبوت خشــيب 

دائرية الشـــــــكل منها ما يظهر  مبئات القمور الذهبية اا أبشـــــــرطة من الذهب اخلالص ومرصـــــــع اا مربوطوكان  ،معدنية
حبجم كبري، وعثر أيضـــــــــــــاا على اتج وكف وذراع وقناع وأقراط وأســـــــــــــاور واجلميع مصـــــــــــــنوع من الذهب اخلالص، 

وهو  "كنز اثج"مئات األحجار الكرمية، ونظراا لضـــخامة ما عثر عليه يف هذا القرب أطلق عليه اســـم  إىلابإلضـــافة 

                                                            
 .156، صورة 325، فى: طرق التجارة القديمة، صـ "قرية الفاو"عبدالرحمن: األنصارى،   31
 .27السعودية، صـ عبدالرحمن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم فى المملكة العربية األنصارى،   32
 .169، صورة 333عبدالرحمن: قرية الفاو، فى: طرق التجارة القديمة، صـ األنصارى،   33
 13(، صـ 2000، )العدد الثامن عشر، الربع الثالث، مجلة الواحة، "ثاج كشف أثرى جديد"آل عبدالجبار، نزار حسن:   34
، (1999)وزارة المعارف، مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة لألثار والمتاحف، الطبعة الثانية، الرياض   35

 .100صـ 
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فعلى ســــــــــــــبيل املثال  ،ايض، والكثري من هذه املعثورات هبا أتثريات يواننيةيف املتحف الوطين يف الر  معروض حالياا 
 .(أ، ب 10)شكل  احلضارة اليواننية وأشهر قناع هو قناع البطل أجاممنون يفمياثله  يوجد ما القناع الذهيب

اثج مزود أبربعة أرجل معدنية مطلية مباء الذهب  يفعثر عليه  الذيوكما سبق فإن اتبوت الفتاة اجملهولة   
تظهر هبا ثنيات الرداء اليواننية   36مالبس إغريقية يترتد( 11)شكل شكلت كل واحدة منها على هيئة سيدة 

خرجت بصورة طبيعية واقعية، ومالمح  اليتتضعه حول رقبتها وكذلك املالمح  الذيوطريقة تصفيف الشعر والعقد 
 .37نستيةيهذه التماثيل تبدو عليها التأثريات اهللل

 حيملأحدمها  ،القرب على خامتني من الذهب مطعمني ابألحجار الكرمية وعليهما نقوش يفكما عثر 
 اليتاخلوذة ذات الزوائد اجلانبية  يفيتمثل  عسكرايا  نه يرتدى زايا أحلاكم يبدو  اا كون رأسيلرأس آدمية قد  اا نقش

خر فهو ميثل هيئة آدمية كاملة متثل الربة حتمى األذن وتستمر لتغطى العنق، أما النقش املوجود على اخلامت اآل
فوق رأسها  اا اتج ي، وتظهر أرمتيس واقفة ترتدنالربة دايان عند الروما يوه ( أ،ب،ج 12)شكل اإلغريقية أرمتيس

و أوتقف أمام عمود اثلث ميثل مذبح القرابني، وتصوير هذه املعبودات سواء كانت أرمتيس  وتستند على عمودين
 . 38الرومانيةأو هذه املعبودات اليواننية  إىلدايان يوضح تقرب البعض 

قطعة من القطع الذهبية الرقيقة شكلت على هيئة أقراص دائرية عليها  83 إىلكما مت العثور على عدد حو 
زخارف نباتية كانت مثبتة على هيئة إفريز حول التابوت، ومن بني هذه القطع مخس قطع عليها صورة املعبود 

ثريات شرقية العصا ابليد اليسري وطائر ابليد اليمين لكن الصورة هبا أت اممسكا  وقد صور واقفاا ، 39اإلغريقى زيوس
 ب(13شكل )، وهناك قطعة ذهبية أخرى حتمل صورة لوجه سيدة أ(13)شكل  اثج يفهنا صنعت أمما يدل على 

على هيئة ضفائر مربوطة من الوسط بشرائط،  وقد ظهر شعرها جمدوالا  ،من النبااتت كليالا إترتدى على رأسها 
، وتدل هذه اهليئات سواء 40الربة دايان عند الرومان شكل إىلة قد تبدو صورة ملكة أو ربة فهى أقرب يئوهذه اهل

 ينانو غريها من املعبودات واهليئات اإلغريقية على مدى التأثري اليو أو الربة أرمتيس أملعبود زيوس هيئة اكانت على 
 .41اجلزيرة العربية بصفة عامة فيما يعرف ابلعصر اهلللينسيت يفقية بصفة خاصة و شر املنطقة ال يف

 

                                                            
، فى: طرق التجارة القديمة، روائع آثار المملكة، الهيئة العامة للسياحة واآلثار، "مدفن ثاج"ريلر، كلير والشيخ، نبيل:   36

 .382صـ  إشراف، الغبان، على بن إبراهيم وأخرون،، 2010الرياض، باريس 
، أطالل، العدد السادس عشر، "م1998 /ـه1419تقرير حفرية ثاج )تل الزاير( لموسم "الحشاش، عبدالحميد، وأخرون:  37

 .52-51 صـ، 2001هـ/ 1421
 .56-55صـ ، "م9819هت/ 1419تقرير حفرية ثاج )تل الزاير( لموسم "الحشاش، عبدالحميد، وأخرون:   38
 .382، صـ 2010: مدفن ثاج، فى: طرق التجارة القديمة، ، نبيلكليروالشيخريلر،   39
 .58-57 صـ، "م1998 /ـه1419تقرير حفرية ثاج )تل الزاير( لموسم "الحشاش، عبدالحميد، وأخرون:   40
  .382، صـ "م1998 /ـه1419تقرير حفرية ثاج )تل الزاير( لموسم "الحشاش، عبدالحميد، وأخرون:   41
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 جاوان:عني  -2

إلفروديت  (14)شكل  متثال غري مكتمل ىعل تقع عني جاوان مبحافظة القطيف ابملنطقة الشرقية، وقد عثر
هذه  مت الكشف عن، تقريباا  يتؤرخ ابلقرن الثاىن امليالد اليتأحد املقابر  يفسم  20 إىلرتفاعه حو امن األلبسرت 

م، ومت إعداد تقرير عن املقربة وما عثر 1952مارس عام  22 يفاملقربة عن طريق الصدفة بواسطة شركة أرامكو 
 .42حىت اآلن عليه فيها ويعد هذا التقرير هو املصدر الوحيد عن معلوماتنا عن املقربة وحمتوايهتا

 نقود املنطقة الشرقية -3

شعوب أبعد مثل  إىلبل تعدوا  ،اتصاهلم ابلشعوب اجملاورة هلم ،كان من نتائج اشتغال العرب ابلتجارة  
تعاملهم ابلنقود اإلغريقية منذ القرن اخلامس ق.م مث بدأوا بسك  إىلاتصاهلم ببعض اجلزر اإلغريقية، وأدى هذا 

 .43أوائل القرن الرابع ق.م يفنقود خاصة هبم 

قام هبا اإلسكندر األكرب على الشرق القدمي أرسل ثالث محالت استكشافية بقيادة  اليتأثناء احلملة يف 
جزيرة فيلكا )إيكاروس(  إىلاملنطقة الشرقية للجزيرة العربية ومتكن أحد هؤالء القواد من الوصول  إىلالثة من قواده ث
 .44 من الزماننيقرن ىلااملنطقة حو  يفجزيرة تيلوس )البحرين(، ومنذ ذاك احلني ظل اإلغريق  إىلو 

كان و  ،45كبري بنقوش اإلسكندر األكرب  حد إىلشرق اجلزيرة العربية متأثرة  يفضربت  اليتكانت النقود 
املعبود احلارس لإلسكندر األكرب، وعلى ظهرها صورة املعبود زيوس جالساا  ؛وجه العملة رأس هرياكليس ىيظهر عل

ثري أ، ومن أمثلة النقود ذات الت46ىالصوجلان بيده اليسر ميسك على العرش مع طائر النسر على يده اليمىن و 
جزيرة فيلكا "إيكاروس" ومليحة والدور وتيلوس )البحرين( واثج وغريها، كانت  يفعثر عليها  اليتاإلغريقي تلك 

هذه النقود متأثرة بنقود اإلسكندر األكرب، حيث ظهر على بعض القطع صورة املعبود أبوللو والبعض اآلخر صورة 

                                                            
42 Vidal, F.: The Jawan Chamber Tomb, Dammam, December 1953, p. 5, fig.8.         

تاثير الطراز اإلغريقي على النقود المضروبة فى ممالك شرق الجزيرة العربية قبل األسالم، رؤية تحليلية "عبدهللا، على حسن:  43

الهالبى، رة العربية واليونان وبيزنطة فى العصور القديمة والوسيطة، تحرير: العصر الرومانى فى الجزي: ، فى كتاب"جديدة

 .107، صـ 1433، الرياض وأخرونعبدالعزيز 
، مصادر تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب األول، الجزء "الجزيرة العربية فى المصادر الكالسكية"لطفى عبدالوهاب: يحي،   44

: رأبواليسفرح، . و 57م، صـ 1977هـ/  1397عالمية األولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية األول )األبحاث المقدمة للندوة ال

 .36الشرق األدنى فى العصرين الهللينستى والرومانى، صـ 
( صـ 2002، مجلة أدوماتو، العدد الخامس )يناير "مسكوكات ممالك الجزيرة العربية قبل االسالم"فرج هللا أحمد: يوسف،   45

94. 
46 Hoyland, Robert: Arabia and The Arabs from the Bronze Age to the coming of Islam, p. 22, 

pl.3. 

حولية اآلثار العربية السعودية، العدد السابع  ،، أطالل"م1982 -هـ 1402ثاج فى ضوء األبحاث الحديثة "دانيال: بوتس، و 

 .76م، صـ 1983 -1403
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فيلكا على عملة عليها صورة  يف م1984عام  يفاملعبود زيوس حيمل النسر والعصا، بل عثرت البعثة الفرنسية 
 .47اإلسكندر األكرب على الوجه وصورة زيوس على الظهر

 (15)شكل على قالب لسك العملة  م1990مليحة )الشارقة( عام  يفالبعثة الفرنسية  تعثر  ذلكك
ظهر  اليتنفسها صورته بهرقل هيئة ، ومن اهليئات املصورة على القالب 48يتكون من قسمني لصب املسكوكات

عصر الدولة  يفا على نقود اإلسكندر األكرب، وهذا يزكى أن مليحة )الشارقة( كانت أحد مراكز درب النقود هب
 .49السليوقية

 امعبود جالسا هيئة حيث عثر فيها على قالب لسك العملة نقش عليه  ،ينطبق على اثج هنفسالقول و 
نقود اإلسكندر  يفاملعبود زيوس  إىلعلى العرش ميسك الصوجلان بيده اليسرى وجبواره نسر، وهذا الشكل يشري 

 .50األكرب

ممالك جنوب اجلزيرة  إىلبعضها ينسب  ،يت قطعةئوعثر على جمموعة من العملة القدمية يتجاوز عددها امل
صور على بعضها املعبود "مشس"  (أ،ب 16 )شكلروماين، وعملة اثج  بعضهاالعربية وبعضها يوانين األصل و 

يدل على ذلك وجود حرف الشني على جانب صورة املعبود وهو احلرف األول  ،على هيئة املعبود اليوانىن "زيوس"
 .51كانت تسيطر على املنطقة آنذاك  اليتمن اسم املعبود "مشس" وتؤرخ هذه العمالت بعصر الدولة السلوقية 

وربة اجلمال  "ينيك"كا على بعض التماثيل اليواننية مثل متثال ربة النصر جزيرة فيل يفكما عثر 
هذه التماثيل ليونة احلركة وطيات الثياب، وكذلك  يفوتظهر  ،ورأس صغري لإلسكندر األكرب نفسه "أفروديت"

 .52طريقة تصفيف الشعر ومتثيل الرقبة بوضع مائل

 اجلزيرة العربيةاثلثاا: التأثريات اليواننية على فنون جنوب 

وذلك بسبب امتهان أهل جنوب اجلزيرة  ،حدث اتصال مبكر بني أهل جنوب اجلزيرة العربية وبني اإلغريق
مشاهلا وما يتصل هبا من احلضارات األخرى ومنها احلضارة  إىلالعربية التجارة ونقلها من جنوب اجلزيرة العربية 

 يفبالد اإلغريق نقش ألحد التجار احلضرميني عثر عليه  إىليني اليواننية، ومن األدلة على وصول التجار اجلنوب

                                                            
 صـ ، صـ"طراز اإلغريقي على النقود المضروبة فى ممالك شرق الجزيرة العربية قبل األسالمتاثير ال"عبدهللا، على حسن:  47

111-112. 
 (.13، شكل )96، صـ "مسكوكات ممالك الجزيرة العربية قبل االسالم"فرج هللا أحمد: يوسف،  48
 .112، صـ "جزيرة العربية قبل األسالمتاثير الطراز اإلغريقي على النقود المضروبة فى ممالك شرق ال"عبدهللا، على حسن:   49
 .114، صـ "تاثير الطراز اإلغريقي على النقود المضروبة فى ممالك شرق الجزيرة العربية قبل األسالم"عبدهللا، على حسن:   50
 .18، صـ "ثاج كشف أثرى جديد"آل عبدالجبار، نزار حسن:   51
 .139-138 صـ، "الفنية اليونانية على شبة الجزيرة العربية تالتأثيرا"إيمان: عبدالعزيز،  52
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جزيرة ديلوس معروف ابسم "نقش النذور" يؤرخ ابلقرن الثاىن قبل امليالد ما يدل على وجود صالت جتارية بني 
 .53حضرموت وبني جزيرة ديلوس اليواننية

 التماثيل. -1

جنوب اجلزيرة العربية )وهى كثرية( كانت  يفنية يقرتح البعض أن فن صناعة التماثيل ذات التأثريات اليوان
 .54قاصرة على طبقة معينة وهى الطبقة الغنية والشخصيات املرموقة

 :متثال نصفي للربة أثينا

جبل العود للربة أثينا  يفعليه من أمثلة التماثيل املتأثرة مبدرسة النحت اليواننية الرومانية متثال نصفي عثر 
الربة مالبس ذات طيات وزخرفة على هيئة  يسم، ترتد23 يلاوارتفاعه حو  ،الربونزمصنوع من  (17)شكل 

ويظهر من حتتها متوجات الشعر الطبيعى، يوجد نص  ،اخلوذة على رأسها يالثعابني على أطراف الثوب، ترتد
ؤرخ ابلقرنني يو  ،جبل العود يفكانت تعبد   اليتأن التمثال مكرس لربة الشمس  إىلعلى رقبة التمثال يشري  يوانين

 .55قبل امليالد على الرغم من أن التمثال يؤرخ من الناحية الفنية ابلقرن الثالث والثاين ينيامليالد األول أو الثاين

 :         سوسونيمتثال دي

سوس اإلغريقى، ينو أحد املنازل ابلقرب من بوابة متنع عاصمة قتبان على متثال للمعبو دي يفكما عثر 
سوس مبالمح إغريقية كاملة من حيث خصالت الشعر املنسدلة على جانىب الرأس وجناحني خيرجان ونيوقد ظهر دي

، لكن من 56ن هذا التمثال مستورد من اإلسكندريةأمن أعلى ظهره، ونظرا لدقة املالمح اليواننية فقد رأى البعض 
يدل على ذلك متثال الغالم واللبؤة  ،يمن الفن السكندر  اا ن التمثال من صنع فنان حملى قلد فيه منوذجأجانىب أرى 

 اا منوذج ياحملل فيه الفنان العريب ينفس مكان التمثال السابق وحيمل مالمح يواننية كاملة حاك يفعثر عليه  الذي
 . يمن الفن السكندر 

 

 

                                                            
 131، صـ "الفنية اليونانية على شبة الجزيرة العربية تالتأثيرا": ، إيمانعبد العزيز 53
، "العربية السعيدة أو اليمن انموذًجا()أثر المدرسة اإلغريقية الفنية فى جنوب الجزيرة العربية، "حسين أبوبكر: العيدروس،  54

 .74صـ 
 .97-96 صـ(، 2010صنعاء )شوقى يوسف: مالمح من الحضارة الكالسيكية فى حضارة اليمن القديم، الحكيمي،  55
 .157، صـ "الفنية اليونانية على شبة الجزيرة العربية تالتأثيرا": ، إيمانعبد العزيز 56
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 :متثاال الغالم واللبؤة

جبوار جدار بيت يفش اجلنويب املواجه لبوابة العاصمة متنع على  م1955عام  يفعثرت البعثة األمريكية 
قاعة  يفشنطن او  يف معروضان حالياا ومها سم، 70سم وطوله  61من الربونز ارتفاع كل منهما  (18)شكل متثالني 

 حدى ساقيها األماميتنيإ، وميثل كل منهما لبؤة ترفع 57م 50ق.م و 75أرثر ساكلر ويؤرخان ابلفرتة ما بني 
بطوق حييط  يوميتطي ظهرها غالم عار ميسك قوساا بيده اليمىن ويقبض ابليسرى على حلقة لسلسلة كانت تنته

ومن احملتمل أنه كان ميسك بسوط أو شيء من هذا القبيل، والغالمان متشاهبان يف املالمح، ويعترب  ،بعنق اللبؤة
تؤيد ما رواه اسرتابون يف القرن األول ق.م و العريب  خرجت من مناطق اجلنوب اليتالتمثاالن من أروع القطع الفنية 

عن مهارة العرب اجلنوبيني يف الصناعات املعدنية، وقد سجل على قاعدة أحد التمثالني اسم الفنانني ثويبم وولده 
 .    58حد بعيد إىلفنحجا  يمن العصر اهلللينسيت السكندر  عقرمب اللذين قلدا يف هذين التمثالني منوذجاا 

حجم الرأس ابلنسبة للجسم ومرونة حركة الرأس،  يفكما يتضح   ي،يغ التمثاالن إبسلوب واقعوقد ص
واستمر حىت  العصر اهلللينسيت يفاألسد  يميتط الذيل الطفل اومعرفة األسد وتشكيل عضالته، وقد انتشر متث

 يميتطى األسد ميثل املعبود اإلغريق الذيأن الغالم  همبعض قرتحيفيما خيتص برمزية التمثال و ، 59العصر الروماين
 .60هيئة األسد والطفل يفاحلب ولذلك فاإلتقان واضح  ياألسدان ميثالن إهلو  ،ديونيسوس على هيئة طفل

 :متثال الربة أرمتيس

سم، ميثل 17رتفاعه اب، إمتحف  يف جبل العود وحمفوظ حالياا  يف (19)شكل عثر على هذا التمثال 
على رأسها وتعلق على  اا الوسط، وترتدى اتج يفيغطى كل اجلسم له حزام  اا وضيق طويالا  سيدة واقفة ترتدى رداءا 
وهذا سبب الربط بينها وبني الربة أرمتيس ربة الصيد واحليواانت والصحراء يؤرخ التمثال  ،ظهرها كنانة هبا سهام

 . 61ابلقرون الثالثة األوىل للميالد

 :متثال امللك ذمار على يهرب وأبنه أثران

موقع  يفا معثر عليه (20)شكل ينستية متثاالن من الربونز لمن مناذج فن النحت ذات التأثريات اهلل
صنعاء من حفائر األمري سيف  يف كم جنوب صنعاء(، وحمفوظان ابملتحف الوطين  60 ىلاالنخلة احلمراء )حو 

                                                            
 .103-102 صـشوقى يوسف: مالمح من الحضارة الكالسيكية فى حضارة اليمن القديم، الحكيمي،  57

 .83صـ ، 1992القاهرة  عبدالعزيز صالح: تاريخ شبة الجزيرة العربية،  58 
 .234-231 صـعزة، البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، عقيل،  59
، "العربية السعيدة أو اليمن انموذًجا() ،نية فى جنوب الجزيرة العربيةأثر المدرسة اإلغريقية الف": رحسين أبوبكالعيدروس،  60

 .88صـ 
 .58-57 صـعزة: البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، عقيل،  61
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العرّي الكامل من حيث ، التمثالن يعربان عن املدرسة اإلغريقية بكل تفاصيلها 62م1931سالم أمحد عام اإل
حركة يديهما يشبهان  يفمن جنوب اجلزيرة العربية، ومها  يوفنان حمل يوعن التعاون الفىن بني فنان إغريق ،للتمثالني

التمثالني امللك ذمار على ، ميثل أحد 63متثال حامل الرمح للفنان اإلغريقى بوليكليتوس من القرن اخلامس ق.م
، والتمثاالن عاراين متاماا على هيئة يريدان ومها حبجم أكرب من الطبيع يسبأ وذ يبنه أثران ملكايهرب وميثل الثاىن 

ومبالمح وتسرحية شعر إغريقية، وحيمل التمثاالن توقيع أحد الفنانني اإلغريق ويدعى  ،األبطال الرايضيني اإلغريق
 الذيجانب أحد الفنانني احملليني  إىلصمم التمثال،  الذيليواننية على الركبة اليسرى وهو كتب اب  الذيفوكاس 

عمل  يفشرتاك الفنانني اأمت صناعة التمثال، وهذا يدل على  الذيعم(  يكتب ابملسند على الركبة اليمىن وهو )حل
 .64يدوالثالث امليال التمثالني، ويؤرخ التمثاالن ابلفرتة ما بني القرن الثاين

 :متثال الربة إيزيس
 يلامتحف إب، ارتفاعه حو  يفجبل العود حمفوظ  يفعثر عليه  (21)شكل خر من الربونز آوهناك متثال 

 يرداء فضفاضاا يتميز ابلطيات ويغط يسم، ميثل سيدة واقفة حتمل قرن اخلريات )من الرموز اليواننية(، ترتد 18

كانت   اليت عالمة "تيت" أو عقدة إيزيس  يترمز للربة إيزيس وه اليتاجلسد، رسم على الصدر العالمة و 
 الذياليه ريشتان(  ة)مضاف يعلى رأسها التاج احلتحور  يأثناء محلها حبورس، كما ترتديف تربطها على بطنها 

 ،هيئتها اليواننية يف، وهذا التمثال ميثل الربة إيزيس املصرية البقرة بينهما قرص الشمس  يتكون من قرين
حوض البحر املتوسط، ومن املرجع أن هذا التمثال مستورد  يفمع انتشار عبادة إيزيس هذه التماثيل مثل وانتشرت 

 .65من اإلسكندرية

 

 

                                                            
 .76-74 صـعزة: البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، عقيل،  62
، "العربية السعيدة أو اليمن انموذًجا()أثر المدرسة اإلغريقية الفنية فى جنوب الجزيرة العربية، "حسين أبوبكر: العيدروس،  63

 . 83صـ 
 .98-97 صـشوقى يوسف: مالمح من الحضارة الكالسيكية فى حضارة اليمن القديم، الحكمى،   64

 و

Pirenne, J.: “Notes d’archéologie sud-arabe II: La statuette d’un roi d’Awsn et l’hellénisation dans 

la statuaire sud-arabe”, Syria, XXXVIII, 1961, pp. 300-304. 
 .57عزة: البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، صـ عقيل،  65
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 :66متثال من نوع تراكوات

حد كبري التماثيل املعروفة ابسم  إىلميثل سيدة مبالمح يواننية تشبه  ،سم 29رتفاعه امثال من جبل العود 
 طويالا  اليمن، وهو يصور امرأة واقفة ترتدى رداءا  يفب إمبتحف  ، حمفوظ حالياا (22)شكل  متاثيل الرتاكوات

سرحية تاليمني ب إىلطيات املنفذة إبتقان، وصاحبة التمثال تلتفت لالوسط، يتميز الرداء اب يفحبزام  اا مربوط اا فضفاض
نفس  يفخر يشبه هذا التمثال عثر عليه آ، وهناك متثال يالثالث امليالد –يؤرخ التمثال ابلقرن الثاىن نية، يوانشعر 

 .67املكان ويؤرخ بنفس الفرتة

 النقود -2

ويرجع أقدم  .وسبأ ،ومعني ،قتبان :ممالك يفجنوب اجلزيرة العربية  يفعلى النقود  ظهر أيضاا التأثري اليوانين
القرن الرابع قبل امليالد، وكانت هذه  يفسكت النقود  اليتول املمالك العربية أكانت   اليتدولة قتبان  إىلإصدار 

اخلوذة املزينة أبوراق الزيتون على وجه  يترتدوهي تصور الربة أثينا  اليتالنقود مشتقة من طراز النقود اإلغريقية 
، 68يدل على قيمة العملة الذي يار اإلغريقالعملة، وعلى الظهر ظهرت البومة وجبانبها هالل وغصن زيتون مث الشع

حضرموت  يف، كما عثر 69بدايتها مث دخلت عليها التأثريات احمللية أيضاا يفالنقود السبئية  توعلى نفس املنوال ضرب
القرن األول قبل امليالد، وقد استبدلت فيه رأس الربة أثينا برأس رجل  إىلالطراز األثيين يرجع  يعلى منوذج حياك

 .70 على الوجه والبومة على الظهر مما يدل على خفة التأثريات اليواننية لصاحل التأثريات احمللية ملتحي

 :نتائج الدراسة

القرن  يلااجلزيرة العربية بدأت حو ر وفنون آاثثريات اليواننية على أمن أهم نتائج البحث أن مالمح الت
اجلزيرة العربية  إىلنقل التأثريات اليواننية  يفالرابع قبل امليالد أو قبل ذلك بقليل. وقد كان للتجارة األثر األكرب 

 .يكانت تعمل بنقل التجارة أو مير هبا أحد فروع الطريق التجار   اليتاملناطق  إىلوخاصة 

مشال وشرق اجلزيرة العربية  يف قوايا  ري اليوانينفقد كان التأث ،اجلزيرة العربية يفاختلفت قوة التأثريات 
األصل سيلوقس أحد قواد  يفأسسها  اليتو  كانت تسيطر على هذه املناطق  اليتبسبب وجود الدولة السلوقية 

                                                            
قاطعة بيتويا التراكوتا أو التناجرا هى تماثيل من الطين المحروق عثر عليه للمرة األولى وبكميات كثيرة فى مدينة تناجرا فى م  66

 .2، مكتبة اإلسكندرية، صـ "تماثيل التناجرا صورة من المجتمع النسائى السكندرى"عزت: قادوس، شمال اليونان، انظر: 
 .55-54 صـعزة: البرونز فى اليمن القديم، الجزء األول، عقيل،  67
 .78، صـ "مسكوكات ممالك الجزيرة العربية قبل االسالم"فرج هللا أحمد: يوسف،  68
 .79صـ  "،مسكوكات ممالك الجزيرة العربية قبل االسالم"فرج هللا أحمد: يوسف،  69
 .87-86 صـيوسف: مالمح من الحضارة الكالسيكية فى حضارة اليمن القديم،  يشوقالحكمى،   70
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جنوب  يفجنوب اجلزيرة العربية فقد كان التأثري الروماين أقوى بسبب تغلغل الرومان  يف، أما اإلسكندر األكرب
 .71ق.م وما بعدها 24بية منذ عام اجلزيرة العر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 .63يوسف: مالمح من الحضارة الكالسيكية فى حضارة اليمن القديم، صـ  يشوقالحكمى،   71
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 األشكال

 
 ( ابخلرميات100واجهة املقربة رقم ): أ(1شكل )

       
 ب ، ج(1شكل )

 ابخلرميات )مدائن صاحل( تصوير الباحث 100املقربة رقم  - اهلول اجملنح برأس سيدةأبو 
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 بقااي صورة جدارية من الفاو :(2شكل )

اململكة العربية السعودية، جامعة  يفعبدالرمحن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم األنصارى، نقالا عن: 
 .72، صـ 1402 -1377الرايض 

 
 منظر الوليمة من الفاو :(3شكل )

اهليئة العامة للسياحة  : طرق التجارة القدمية، روائع آاثر اململكة،يف، "قرية الفاو"األنصارى، عبدالرمحن الطيب: نقالا عن: 
 .162، صورة 329صـ ، إشراف، الغبان، على بن إبراهيم وأخرون، 2010الرايض، ابريس  واآلاثر،
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 من الفاو متثال من الربونز لدولفني :(4شكل )

اململكة العربية السعودية، جامعة  يفعبدالرمحن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم نقالا عن: األنصارى، 
 .1، شكل 95، صـ 1402 -1377الرايض 

 
 من الفاو متثال حربوقراط حيمل قرن اخلريات :(5شكل )

اململكة العربية السعودية، جامعة  يفعبدالرمحن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم عن: األنصارى،  نقالا 
 .3-1، شكل 105-104، صـ 1402 -1377الرايض 
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 متثال هرياكليس من الفاو :(6شكل )

 .155، صورة 324: طرق التجارة القدمية، صـ يف، "قرية الفاو"عبدالرمحن: نقالا عن: األنصارى، 

 

 
 من الفاو متثال حربوقراط :(7شكل )

 156صورة ، 324: طرق التجارة القدمية، صـ يف، "قرية الفاو"عبدالرمحن: نقالا عن: األنصارى، 
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 من الفاو امللك معاوية بن ربيعة إىلينسب من احلجر متثال  :(8شكل )

، 85 اململكة العربية السعودية، صـ يفعبدالرمحن: "قرية" الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم نقالا عن: األنصارى، 
 .1،2شكل 

 
 من الفاو تلبيسة )فولكروم( سرير من الربونز املذهب :(9شكل )

 .169، 165، صورة 333: طرق التجارة القدمية، صـ يفعبدالرمحن: قرية الفاو، نقالا عن: األنصارى، 
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 )ب(                                                       (أ)

 قناع أجاممنون من اإلغريق)ب( ،قناع ذهىب من اثج  :أ ، ب( 10شكل )
: طرق التجارة القدمية، روائع آاثر اململكة، اهليئة العامة يف، "مدفن اثج"ريلر، كلري والشيخ، نبيل: نقالا عن: شكل )أ( 

 .231، صورة 382صـ  خرون،آإشراف، الغبان، على بن إبراهيم و ، 2010للسياحة واآلاثر، الرايض، ابريس 
، صـ 2020اليوانن القدمي، حتت الطبع، القاهرة شكل )ب( نقالا عن: عبدالرمحن، عبدالرمحن على: مالمح اتريخ وحضارة 

81. 

    
 اليوانن يفلى هيئة سيدة وجزء من معبد اإلرخيتون الفتاة اجملهولة عأحد قوائم اتبوت  :(11شكل )

 ب.59لوحة  ،"م1998هت/ 1419تقرير حفرية اثج )تل الزاير( ملوسم "احلشاش، عبداحلميد، وأخرون: نقالا عن: 
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 ب(12)أ(                    شكل 12شكل )

 
 خامتان من اثج ومنظر من على اخلامت الثاىن: (ج12شكل )

ب، 51لوحة  ،"م1998هت/ 1419تقرير حفرية اثج )تل الزاير( ملوسم "احلشاش، عبداحلميد، وأخرون: نقالا عن: 
 أـ.53أ، 52
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 )ب()أ(                                         

 الربة أرمتيس )دايان()ب(  ،املعبود زيوس :أ، ب(13شكل 

ب، 55لوحة  ،"م1998هت/ 1419تقرير حفرية اثج )تل الزاير( ملوسم "احلشاش، عبداحلميد، وأخرون: نقالا عن: 
 أ.56

 
 جاوانمن عني  -ألبسرت  –فروديت أبقااي متثال  :(14شكل )

After: Vidal, F.: The Jawan Chamber Tomb, Dammam, December 1953, 
fig.8. 
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 مليحة يفقالب سك عملة عثر علية  :(15شكل )

 (.13، شكل )"مسكوكات ممالك اجلزيرة العربية قبل االسالم"فرج هللا أمحد: نقالا عن: يوسف، 

   
 )ب(                                                (أ)

 ملنطقة الشرقيةعملة فضية فئة األربعة درامخة من ا :(أ، ب16شكل )

(، 2000، جملة الواحة، العدد الثامن عشر، الربع الثالث، )"اثج كشف أثرى جديد"آل عبداجلبار، نزار حسن: نقالا عن: 
 .15 صـ
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 أب –للربة أثينا من جبل العود  يفمتثال نص :(17شكل )

 .47(، شكل 2010صنعاء )حضارة اليمن القدمي،  يفشوقى يوسف: مالمح من احلضارة الكالسيكية احلكيمي، نقالا عن: 

 
 لبؤة يمتثال مزدوج لغالم ميتط :(18شكل )

 .39شكل  (،2010صنعاء )حضارة اليمن القدمي،  يفشوقى يوسف: مالمح من احلضارة الكالسيكية احلكيمي، نقالا عن: 
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 متثال ينسب للربة أرمتيس ربة الصيد :(19شكل )

 .16ب  األول، شكلاليمن القدمي، اجلزء  يفعزة، الربونز عقيل، نقالا عن: 
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 بنه أثران )متحف صنعاء( ومتثال حامل الرمحاو  يمتثال ذمار عل :(20شكل )

 .29، ب 28شكل ب اليمن القدمي، اجلزء األول،  يفعزة، الربونز عقيل، نقالا عن: 
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 اهليئة اليواننية الرومانية يفمتثال الربة إيزيس  :(21شكل )

 .15شكل ب اليمن القدمي، اجلزء األول،  يفعزة، الربونز عقيل، نقالا عن: 

   
 بإمتحف  يفمتثاالن من جبل العود  :(22شكل )

 .13، ب 12شكل ب اليمن القدمي، اجلزء األول،  يفعزة، الربونز عقيل، نقالا عن: 
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