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  إدارة اتحاد الجامعات العربيةإدارة اتحاد الجامعات العربية
 األمني العام الحتاد اجلامعات العربية                  سلطان أبو عرابى/ د.أ
 اجلامعات العربية مصطفى البشري           األمني العام املساعد الحتاد/ د.أ

  ::إدارة االتحاد العام لآلثاريني العربإدارة االتحاد العام لآلثاريني العرب
 يس االحتاد العام لآلثاريني العرب رئ                              علي رضوان     . د.أ
 نائب رئيس االحتاد العام لآلثاريني العرب          عبد الرمحن الطيب االنصاري.د.أ
 أمني االحتاد العام لآلثارين العرب                            حممد حممد الكحالوي . د.أ
 لآلثاريني العرب  حتاد العاماالمني املساعد لال                   د يوسف األمني     .أ

                                                          ::النشر العلمىالنشر العلمىلجنة لجنة 
 عاطف عبد اللطيف برانية. د.عبد السالم               أ ياسر إسماعيل.د.أ
 محسن نجم الدين. أحمد محمود دقماق                         د. د

  اللجنه العامه املنظمة للمؤتمراللجنه العامه املنظمة للمؤتمر

 سامح فكرى البنا/  د*                       محمد أحمد عبد القوي/ د * 

 نيرة أحمد جالل/أ* طارق محمد رجب/أ* 

  لجنة معرض الكتابلجنة معرض الكتاب

 عبد الرحيم حنفي/أ * 

  سكرتارية االتحادسكرتارية االتحاد

 نهال عادل / أ*         سميرة عصام / أ * 

 

 الهيكل التنظيمي

 تحاد العام لآلثاريين العربإلدارة اال
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دارة النرش العلمي ابلإحتاد العام للآاثريني العرب الأحبا ث طبقًا للقواعد اجلديدة املقررة للنرش وفقًا ملعايري النرش ادلويل تقبل  اإ

آاثر آاثر والاراث وضاارات املرصية واليوان: وادلراسات الىت تقع ىف جمال عمل ال ينية الروااينية والقبيية والإسمااةة وعلوم ررا م ال

 .الوطن العرىب

 :وعىل السادة الباضثني الالزتام ابلقواعد التالية 

 .أأن يكون البحث جديدًا، ومل يس بق نرشه يف أأية دورية أأخرى، أأو اس تل ان رساةل علمية -

 .ات الآاثرية أأو املتحفةة أأو أأعامل الارا م املعامري والارا م ادلقةقأأن يتامن البحث ينتاجئ علمية جديدة تايف لدلراس -

ن وجدت ول يزيد البحث عن  - أأن يكون عدد صفحات البحث مخس وعرشين صفحة ان بيهنم مخس صفحات لوحات اإ

 50زائدة عن  ويسدد عن لك صفحة  ،لكمة 0555لكمة وحد أأقىص  0555ىن حبد أأد ،مخسة وثماثني صفحة كحد أأقىص

 .(ج55صور وللج 50منت لل)

حيتوى عىل نسخة (CD)كام  يقدم الباضث  الف اكال يام نسخة ورقةة  ايابقة متااًا للنسخة املرسةل عىل املوقع  عىل  -

(word)  نسخة و  امس املؤلف وبياانته، حتتوى عىل(PDF ) ابليد  ىف أأحد اقرى الإحتاد   سملي. 

 . ل ك اجلداول والأكلال الىت تلحق ابلبحثررمق مجيع الصفحات ررقاميً اتسلسمًا مبا يف -

 .توضع احلوايش اخلاصة بلك صفحة يف أأسفل الصفحة وررمق بشلك تدرجيى اتصل مبنت البحث -

لا اكن هناك اضتياج الح لإدراج حاك ية بغرض تقدمي الشكر واا اإىل  - ىل حاك ية، واإ ل يتامن عنوان املقال أأية اكارة اإ

 .5اك ية رمقل ك توضع دون أأية عمااة قبل احل

 . اخل اع النص املقدم للنارش اع اراجعة البحث اراجعة لغوية دقةقة....التأأكد ان تيابق أأرقام احلوايش والأكلال واخلرائط -

ليه، واوافاة اجملةل بنسخة اعدةل يف ادة ل تتجاوز  - جراء تعديمات احملمكني عىل حبثه وفق التقارير املرسةل اإ يلزتم الباضث ابإ

 .يوااً  50

 :اكلآيت" paper"أأن ركون اقاسات الورقة جيب  -

 height:24 cm X width:17.5 cm. 

 :اكلآيت" margins"وأأن ركون اقاسات الصفحة  -

Left:2 cm , right:2.5 cm , top:2 cm , Bottom:2 cm. 

 Arabicعريب . )وأأن يكون ينوع اخلط( B)أأسود ( 51)والعنوان الرئييس بنط ( 51)أأن ررد املقالت اكتوبة بنط  -

Transparent( ) أأجنيبTimes New Roman ) أأجنىب( 55)عرىب، ( 55)والهااش بنط. 

رفاق نسخة ان براناج كتابة النصوص القدمية -  .الأحباث اليت حتتوي عىل لغات قدمية جيب اإ

 55-0 لكمة، وقامئة ابللكامت املفتاضةة تاراوح ان055يتامن لك حبث الخصني ابللغة العربية والإجنلزيية ىف حدود  -

ىل عنوان خمترص لعنوان املقاةل   .لكامت،  ابلإضافة اإ
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آيت  :ابلنس بة مللفات الصور والرسواات التوضيحية جيب اراعاة ال

حلاق مجيع املوافقات امليلوبة للنرش ضةث حي .5 دد املصدر ايذي أأذتت انه مجيع اللوحات و الأكلال التوضيحية بدقة وي م اإ

تقع املس ئولية عىل اللاتب يف احلصول عىل اكفة التصارحي اخلاصة ابس تخدام اادة علمية لها ضق اليبع وهتا يشمل النسخ 

 املصورة ان اواد مت نرشها ان قبل

ل بتقدمي نسخ أأصلية ان الصور أأو نسخ ممسوحة اسحًا ضوئيًا بدقة  ل يسمح ينقية عىل الأقل، وركون حمفوظة يف  055اإ

 .(in line with text)وأأن ركون داذل امللف الورد بنظام                   (JPEGأأو   TIFF)الفات ينوع 

 : أأبيض وأأسود واس تخداة أأحد الربااج التاليةالأكلال التوضيحية املقداة عىل نسخة كوابيورر يفال أأن ركون  -5 

a. Adobe illustrator, Photoshop, Acrobat  

 .ررمق اخلرائط والأكلال والصور لك عىل حدة ولكن بصورة اتصةل اع حتديد اإجتاه القراءة -0

ه عند اليبع اع ي م تقدمي منولج متهيدي يام اكفة الأكلال التوضيحية املس تخداة بنفس اقةاس الرمس ايذي س يكون علي .5

 .حتديد الإجتاه الصحيح 

آيت  : ابلنس بة ليريقة كتابة املراجع يف احلوايش وىف الببيبلوجرافةا جيب اراعاة ال

 :احلوايش السفلية: أأولً 

سامعيل : اقال يف جمةل أأو دورية، يكتب امس املؤلف، عنوان املقال خمترص بني عمااىت تنصيص، رمق الصفحة -5 ايرس اإ

 .190، ص«منا  املعامريةالأ »عبدالسمام، 

 .يكتب امس املؤلف، عنوان الكتاب خمترص، رمق الصفحة: كتاب -5

 .50-55ضسن الباكا، الألقاب الإسمااةة، ص

 . يكتب امس اقدم الرساةل، عنوان الرساةل خمترص، رمق الصفحة: رساةل جااعية -0

 .امس املؤلف، عنوان الكتاب خمترص، رمق الصفحة: الكتب املارمجة -1

 .01ا، بيوت القاهرة، صينلىل ضن

 :لكر املوقع ابللاال: الوسائل الإلكاروينية -0

http://www.ifao.egnet.net/bifao/ 

آخرون  .يف حاةل وجود ثماثة اؤلفني يكتب امس املؤلف الأول ويكتب بعده وأ

 (:البيبليوجرافةا)ثبت املصادر واملراجع : اثينياً 

املصادر العربية، املراجع العربية، املراجع الأجنبية، الش بكة ادلولية : ي م تقس  م البيبليوجرافةا غىل العناوين التالية -5

 .للمعلواات

 :تس تخدم الاختصارات الآتية عند عدم توافر بعض اعلواات التوثيق -5

 (.ت.د)دون اترخي النرش      

 (.م.د)دون الان النرش       

 (.ن.د)رش        دون امس النا

 وتنيبق هته القواعد عىل املراجع الاجنبية أأيااً (.       ص.د)دون أأرقام الصفحات   -

 

 .تعتذر ادارة اجمللة عن استالم اى احباث غري مطابقة هلذه القواعد

http://www.ifao.egnet.net/bifao/
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  القدميةالقدميةو احلضارات و احلضارات اآلثار اآلثار   موضوعاتموضوعاتفهرس فهرس 
ارقام  عنوان البحث الجنسية االسم م

 الصفحات

أيمن محمد أحمد .د  .1
 محمد

دراسة حول : المعبود أوزير أشالء جسد مصر
 أماكن وجودها

1-83 

 83-83 التعبير عن سرعة الحركة في مصر القديمة مصر حمادة منسى عاشور.د  .2
رانيا مصطفى محمد . د  .3

 عبد الواحد
الالتكرارية األصول المبكرة للعالمات  مصر

Ditto Marks  كأسلوب كتابة في
 البرديات الهيراطيقية

83-101 

رحاب عبد المنعم . د  .4
 باظة

تاريخ سيناء مصير : متحف العريش القومي مصر
 غامض

103-183 

سهام السيد عبد .د  .5
 الحميد عيسى

رمزية طائر الهدهد فى العقيدة المصرية  مصر
 القديمة

183-118 

سهام محمد عبد . د.م .أ  .6
 العظيم

 في العراقمدرسة نصيبين  مصر
 

111-133 

دراسة تحليلية للمفعول فيه وداللته في  مصر سهى محمود أحمد.د  .7
من العصر القديم ) اللغة المصرية القديمة

 (العصر الوسيطإلى 

000-008 

 022-001 تالل المدافن الدلمونية بمملكة البحرين البحرين عبدالعزيز علي صويلح.د  .8
عماد عبد العظيم . د  .9

 بوطالبأ
 031-028 الحيثّية المملكةسياسة النفي واإلبعاد في  مصر

كارم علي عبد الجليل .د  .11
 القاضي

  خرالتمصر في العصر المتأ مصر
 (م.ق 881-880)

 

030-800 
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ارقام  عنوان البحث الجنسية االسم م
 الصفحات

الحفاظ على التراث المعماري في مصر  مصر ماجدة أحمد عبداهلل. د.أ  .11
 القديمة

801-811 

مجدى عبد السالم  .د  .12
 محمد صالح

 العرب في نقوش العصر اآلشوري الحديث مصر
 

813-882 

ن اليجعالحضارية والتاريخية لالدالالت  السعودية محمد بن عائل الذيبي. د  .13
 مكتشفة في الجزيرة العربية (الجعارين)

888-830 

منطقة )تاريخ الفن الصخري في الجزائر  الجزائر محمد رشدي جراية. د  .14
 (الطاسيلي أنموذجا -الهقار

838-110 

محي الدين النادي . د  .15
 أبو العز

العرش  ةكورونتا في مشكلة وراثاألمير  دور  مصر
 بل الميالدق1001-1010الحيثي من 

118-183 

 111-110 بيع األبناء عند بني إسرائيل مصر هبه ضاحى محمد.د  .16
 

  سامءسامءمت ترتيب الفهرس وفقًا للرتتيب الأجبدى للأ مت ترتيب الفهرس وفقًا للرتتيب الأجبدى للأ : : ملحوظة ملحوظة **
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

٣٦٦  

  ) الجعارین(ن الیجعالدالالت الحضاریة والتاریخیة ل
  مكتشفة في الجزیرة العربیة

  دمحم بن عائل الذیبي. د
  :الملخص

الشرق األدنى القدیم، كما  في حضارات) الجعارین(جعالن ال شاع تشكیل ونحت     
ي ة التي أجریت فاألثرییرة العربیة خالل أعمال التنقیبات اكتشفت في مواقع بالجز

وقد كان انتشارھا الواسع في الحضارة المصریة على امتداد وادي  .المواقع األثریة
  .النیل
ً التي ) الجعران( النالجعبعض نماذج وسیتناول البحث دراسة       ُوجدت أعدادا

سواء في الوسط أو الشرق أو الشمال  في المواقع األثریة بالجزیرة العربیة،كبیرة 
من والتي  سوداءشكل الجعران على ھیئة حشرة نحت . بیةالغربي من الجزیرة العر

من ثم وعلى شكل كرة بیضاویة الشكل، تكوین الروث تعمل على تجمیع وعاداتھا 
  . تجمعھا في مخبأھاثم  دحرجھا على الدوام أمامھاتوضع بیضھا بداخلھا وت

بالمقابر ة مدفونفي المواقع األثریة بالجزیرة العربیة ) الجعران(وجدت الجعالن     
للغة المصریة  غلیفيعلیھا بالخط الھیروكتب ، ووفي أماكن النشاطات للحیاة الیومیة

أو العقود والبضائع التجاریة بھا االتفاقیات و لتوثیقستخدامھا كأختام ا، وكان القدیمة
 تشمل ،المزخرفة عدیدة )الجعران(النالرسوم على الجعكانت . وتمائم لكتابة تعاویذ

ً لزینة والتجملبغرض ا ؛متنوعة اضیعموالزخارف  أخرى تتضمن طالسم  ، ورسوما
 ً ً  مختلفة،بعض األلغاز وصور  واقیة، كما تخفي أحیانا عبارة تكون الرسوم  وأحیانا

   .عن مناظر حقیقیة وحیوانات مقدسة
  :الكلمات الدالة

 .الصالت  الحضارة المصریة القدیمة -الجزیرة العربیة    - الجعران 

  
  
  

                                                             
 واآلثار وعمادة البحث العلمي  ةلسیاحیتقدم الباحث بالشكر والتقدیر إلى مركز البحوث بكلیة ا

   .بجامعة الملك سعود على دعم البحث
  كلیة السیاحة واآلثار -قسم اآلثار -جامعة الملك سعود  -أستاذ مشارك  



                          

٣٦٧  

  في مصر القدیمة) الجعارین(ن الجعال
ً ألرقى وأشھر حضارات الشرق  ً رائعا قدمت الحضارة المصریة القدیمة نموذجا

ا { :قال هللا تعالى األدنى القدیم،  َ َن ادُْع ل َ َٰى َطعَاٍم َواِحٍد ف َِر َعل َّْصب َن ن ْلتُْم یَا ُموَسٰى ل ُ ْ ق ِذ َوإ
ُِت اْألَْرضُ  ا تُنب َا ِممَّ َن ُوِمَھا َوَعدَِسَھا َوبََصِلَھا  َربََّك یُْخِرْج ل َّائَِھا َوف اَل  ۖ◌ ِمن بَْقِلَھا َوقِث َ ق

َِّذي ھَُو َخْیٌر  ال ِ َٰى ب َدْن َِّذي ھَُو أ ُوَن ال تَْستَْبِدل َ ْلتُْم  ۚ◌ أ َ ا َسأ َكُم مَّ ِإنَّ ل َ ُِطوا ِمْصًرا ف ، }ۗ◌ اْھب
حیث أنتجت وأظھرت للعالم نتاج حضاري شمل جمیع . ٦١:سورة البقرة، اآلیة

واحي وجوانب الحیاة یدل على تجربة اإلنسان المصري ومدى وعیھ وثقافتھ ورقیھ ن
وتقدمھ وقدرتھ على تطویر ذاتھ، وعامل فعال في تطویر حضارتھ من خالل تجاربھ 

  .    ومھاراتھ المستمر في التقدم والرقي الحضاري
ً جمع فیھ  نواحي قدم اإلنسان المصري من بین تلك الفنون الحضاریة وأنتج فنا

متعددة تشتمل على فن تطبیقي ونواحي دینیة وثقافیة واجتماعیة، حیث أبدع المصري 
) الجعالن(وانتشرت صناعة الجعارین ). الجعالن(القدیم في فن صناعة الجعارین 

في حضارات مناطق الشرق األدنى القدیم، فقد وجدت واكتشفت في مواقع بالجزیرة 
  . ع في الحضارة المصریة على امتداد وادي النیلالعربیة، وقد كان انتشارھا الواس

ومما الشك أن الدقة في الصناعة تدل داللة واضحة على مھارة الفنان وتمكنھ 
وكان قدماء المصریون یصنعونھا . وقدرتھ الفائقة بالتطویر واإلبداع لتلك الفنون

ایة الجسد مھا تمیمة وحلیة للزینة والتجمل إضافة للمعتقد الدیني لحمابغرض أستخد
وخاصة  من األعداء والقوى الخارقة للطبیعة، وكانت تصنع من الحجر أو الخزف

على ھیئة حشرة ) الجعران(ونحت شكل الجعالن . ذي اللون األخضر أو األزرق
سوداء عرفھا المصري القدیم بشكلھا في طبیعة أرضھ واتخذ من سیرة حیاتھا 

. )١()اإللھ رع(الشمس والبعث والخلود  ومالحظتھ لھا فقدسھا العتقاده بصلتھا بإلھ
ً لشمس الصباح، یخرج  ً عند االنسان المصري القدیم، فقد كان رمزا حیث كان مقدسا
من األرض في الصباح الباكر مع شروق الشمس، فإذا غربت الشمس اختفى 
ً في داخل األرض مرة أخرى كعادتھ الیومیة،  الجعران في مخبأه الذي قد حفره مسبقا

ل ھذا الفعل عقدت الصلة بین فعل الجعران بالكرة وحركة الشمس في ومن خال
السماء من المشرق إلى المغرب، ومن ھنا جاء االعتقاد والظن إلى أن الجعران إنما 
ً للبعث والمیالد من جدید وللفأل  یمثل ویجسد رب الشمس في الصباح وأصبح رمزا

  .الحسن والخصوبة والحیویة

                                                             
: أفكار المصریین القدماء عن الحیاة األخرى، ترجمة وتقدیم: السیر ولس بدج، الدیانة الفرعونیة)١(

 -١٨٩، ١٤١ - ١١٩، ١٦٦ -٨١، ص )م١٩٨٥ر منارات للنشر، دا: َعمان(یوسف سامي الیوسف 
مطابع جامعة الملك سعود، : الریاض(؛ دمحم كمال صدقي، معجم المصطلحات األثریة ٢٢٥

 .٣٤٥، ٢١٦، ص )م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨
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عاداتھا تعمل على تجمیع وتكوین الروث على شكل  وحشرة خنفساء الروث من
، ومن ثم تضع بیضھا بداخلھا وتعمل على دفعھا )١:الوحة(كرة بیضاویة الشكل

). ٢:اللوحة(ودحرجتھا بأرجلھا الخلفیة، ثم تجمعھا في مخبأھا لتحفظ بداخلھا بیضھا 
ظھور الكتابة وعندما بدأ . )ِخپـِرر(طلق علیھا في الحضارة المصریة القدیمة لفظ أ
یأتي إلى الوجود (بمعنى ) خبري(خبر ستخدمت صورتھ لكتابة كلمة معقدة ھي الفعلا
الُجعل ) خبري(خبر، كما یرمز ویقصد بالفعل )یصیر(أو ) یكون(، ثم صار بمعنى )

ً حیث أنھ جاء إلى الوجود بذاتھ، وظھر على األرض بغیر  باعتبارهوذلك  ً أزلیا إلھا
أنھ ( أن الُجعل یعتقد فیھ المصري القدیم صورة الخلق الذاتي تناسل، إلى جانب ذلك
من خالل كرة الروث التي وضع فیھا البیض والتي كان ) جاء إلى الوجود بذاتھ

وصنعت الجعارین في البدایة من مادة الحجر . )٢(الغرض حمایة البیض والیرقات
ن مادة الخزف الملون لیة من أي نقش علیھا، ثم بعد ذلك صنعھا الفنان ماوقد كانت خ

، إلى جانب ذلك كانت تصنع من مواد أخرى )٣(ویزین بطن الجعران برسوم حلزونیة
، ومن بعض أنواع الحجارة مثل البازلت، )الذھب والفضة(مختلفة؛ مثل المعادن 

  .)٤(والزجاج والفیروز والجمشت وغیرھا
ً كبیرة من الجعالن  فونة في ، وجدت مد)الجعارین(صنع المصریون أعدادا

قبورھم استخدموھا تمائم العتقادھم الدیني لحمایة الجسد من األعداء والقوى الخارقة 
ستخدامھا كأختام أو لكتابة ا، وكتبوا علیھا بالخط الھیروغلیفي، وكان )٥(للطبیعة
كانت الرسوم المنقوشة على الجعارین المزخرفة عدیدة وتشمل الزخارف . تعاویذ

ً بعض الزجاجیة والحلزونیة، و ً أخرى تتضمن طالسم واقیة، كما تخفي أحیانا رسوما
ً تكون الرسوم عبارة عن مناظر حقیقیة  األلغاز وصور اآللھة والملوك، وأحیانا

وكانت الجعارین تستخدم كأختام وینقش على قاعدتھ اسم . وصور حیوانات مقدسة
علیھا  صاحب الختم، أو ترسم علیھا صور آلھة، أو ینحت علیھا دعاء أو ترسم

ً ما ینقش البطن أو الجانب المسطح . زھور طبیعیة أو عالمات ورموز مقدسة وغالبا
ً للغرض المقصود من الجعران) الجعران(للجعالن  . إما بالكتابة أو بالرسوم تبعا

ً تحمل اسم الموظف وألقابھ ونقشت على بعضھا . فكثیر من الجعارین كانت أختاما
راحة البال خیر من : (أو األحكام الشائعة، مثل )عام سعید لفالن(األمنیات مثل 

وعدد كبیر منھا یحمل أسماء ملكیة نقشت من أجل الصفات التي تعبر ، )الغضب
                                                             

صالح الدین رمضان، : مانفرد لوركر، معجم المعبودات والرموز في مصر القدیمة، ترجمة)٢(
 .١٢٥، ١٠٥، ص )م٢٠٠٠مكتبة مدبولي، : لقاھرةا(محمود ماھر: مراجعة

، ص )م١٩٥٠الھیئة العامة المصریة للكتاب، : القاھرة(٢أحمد بدوي، في موكب الشمس، ج)٣(
٢١١. 

 .٦٥٣، ص )م١٩٤٩الھیئة العامة المصریة للكتاب،: القاھرة(٦سلیم حسن، مصر القدیمة، ج)٤(
صریین القدماء عن الحیاة األخرى، مرجع سابق، أفكار الم: السیر ولس بدج، الدیانة الفرعونیة)٥(

  .١٤١ - ١١٩ص 
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للملك تحوتمس الثالث، ومعناه الحرفى  )من خبر رع(عنھا، فیعبر االسم األول 
 یمومةلتعبیر عن الدلواتخذ رمز الجعالن ). عسى أن یستمر رع في جلب الحیاة(

  .)٦(الصغیرة المنحوتة واالستمراریة على كثیر من األشیاء 
خنفساء الجعران لیس لھا إناث، وكل  التفسیر المصري القدیم یعتقد أن

ذكور، فتضع بیضھا في مادة تشكلھا على ھیئة كرة وتدحرجھا وتدفعھا ) الجعارین(
ب، بناء على ھا الخلفیة، محاكیة بفعلھا ھذا مسیرة الشمس من الشرق إلى الغرلبأرج

القدماء المصریون وكان . الطبیعة في سیرھا الیوميفي مالحظتھ لھا 
واقیة من الشر، إذ كانوا یعتقدون أن تلك الحشرة تجدد تمائم ویضعونھا  یحملونھا

بین تلك الخنفساء رع  شابھ المصري القدیم الذي كان یعبد إلھ الشمس. نفسھا بنفسھا
، وتختفي بھا في الرمال ثم تظھر وكأنھا خلق جدید ذات الكرة، تكورھا وتدفھا خلفھا

فكان المصري القدیم . بإختفاء الشمس أثناء اللیل وظھورھا من جدید في الصباح
 :اللوحة(. )٧(في النھار بقرص الشمس، ویمثلھ في شكل الجعران في اللیل  رع یمثل

٣.(  
ث نجدھا ومع مرور الزمن تطورت األغراض المستخدمة لھا وتنوع توظیفھا حی

في عھد أمنحتب الثالث استخدمت لتسجیل وتوثیق بعض الحوادث الھامة في تاریخ 
، موضوع صید للملك إلى جانب )ترعة(الدولة؛ كعمل انجاز بعینھ أو حفر قناة مائیة 

وفي عھد رمسیس الثاني كان ینقش علیھا اسم رمسیس ولقبھ .  )٨(المواضیع األخرى
وتعددت استخدامات .  )٩(فة من صفات الفرعونأو یكتفى بلقبھ ومعھ نعت أو ص
على حول العنق ووبعضھا تستخدم وتلبس حلي  ،الجعارین فمنھا الخواتم واألساور

، واالتفاقیات الصدر، إلى جانب استعمالھا أختام لختم األوراق والمستندات والوثائق
  .  )١٠(والعقود، وختم البضائع والسلع التجاریة

                                                             
 -٢٨٠، ص )م٢٠٠٩مكتبة مدبولي، : القاھرة(١وائل فكري، موجز موسوعة مصر القدیمة، ج)٦(

٢٨٨. 
الھیئة : القاھرة(عبدالمنعم أبو بكر، دمحم أنور شكري: أدلف إرمان، دیانة مصر القدیمة، ترجمة)٧(

. د. ؛ أ٣٦٨ -٣٦٢، ٣١٨ -٣١٣، ١٢٤ -١٢٢، ٢٨ -١٨، ص )م١٩٩٧المصریة العامة للكتاب، 
، )م٢٠٠٠دار البستاني للنشر، : القاھرة(سلیم حسن : استیندرف، دیانة قدماء المصریین، ترجمة

؛ مانفرد لوركر، معجم المعبودات والرموز في مصر القدیمة، مرجع سابق، ص ٤٦ -٢٧ص 
مكتبة : القاھرة(١مصر القدیمة، ج ؛ وائل فكري، موجز موسوعة١٦٥، ١٤١، ١٢٥، ١٠٥

: القاھرة(٢؛ وائل فكري، موجز موسوعة مصر القدیمة، ج٢٨٨ - ٢٨٠، ص )م٢٠٠٩مدبولي، 
 .٨٨١ - ٨٨٠، ص)م٢٠٠٩مكتبة مدبولي، 

 .١٨٧، ص )م١٩٩١مكتبة مدبولي، : القاھرة(محرم كمال، تاریخ الفن المصري القدیم )٨(
  ؛٦٥٣ص سلیم حسن، مصر القدیمة، مرجع سابق، )٩(

 Mostafa – El – Alfi, Catalogue des Scarabese Royaux Ramessides, Paris, 1975.  
 .١٨٧محرم كمال، تاریخ الفن المصري، مرجع سابق، )١٠(
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ً للحضارة المصریة القدیمة، كما  )نالجعاری(الجعالن تعكس  ً ھاما ً تاریخیا جانبا
والعالقات الحضاریة ومدي التأثیر والتأثر التواصل االتصال وأنھا تظھر مدى 

   .التاریخیة التي كانت تربط مصر بالمناطق الحضاریة التي وجدت واكتشفت بھا
  في الجزیرة العربیة) الجعارین(الجعالن 

ً في ) الجعارین( وإلى جانب وجود الجعالن في مصر القدیمة بكثرة، وجدت أیضا
منھا في مجموعة مناطق الشرق األدنى القدیم، حیث عثر على في  أماكن أخرى

 یةشمالال ھافي مواقع وى، أوسطمناطقھا المواقع أثریة بالجزیرة العربیة؛ سواء في 
مختارة من وفیما یلي نماذج . شمال شرق الجزیرة العربیة یة، كما وجدت فيغربال

  .المكتشفة في المواقع األثریة بالجزیرة العربیة) الجعارین(الجعالن 
  قریة الفاو) جعران(جعالن 

، خضرجعل مصنوع من الخزف ذو لون مائل إلى األعبارة عن ختم على ھیئة 
عُثر . سم ١.٥من الذھب، ارتفاعھ صنع علیھ إطار خارجي یوجد ، وقاعدة مفلطحة

یبات األثریة التي أجریت بإشراف الدكتور عبدالرحمن الطیب خالل التنقالجعل  على
على الوجھ مجموعة من الرموز كتب  .جامعة الملك سعود –االنصاري بقسم اآلثار

، إضافة إلى وجود بالخط الھیروغلیفي للغة المصریة القدیمةالتصویریة ) العالمات(
لى فترة األلف األول یعود تاریخ الجعالن إ .زخارف تحف بأطراف الجعران األربعة

إن وجود الجعران في قریة الفاو لھو دلیل على التواصل الحضاري  .)١١(قبل المیالد
بین الجزیرة العربیة بشكل عام وقریة الفاو على وجھ الخصوص ومصر، ومن 

لدى عودتھ من رحلتھ من قریة الفاو ر جاتأحد ال عن طریقالمحتمل أنھ جاء 
  )٤: اللوحة(. التجاریة

  تیماء) جعران(جعل 
 موقع الصناعیة -جعران تیماء -١

ذو قاعدة وخضر، األ لونالذو ، )القیشاني(الفخار المزجج جعل مصنوع من 
عثر علیھ أثناء أعمال الحفریات األثریة في موقع الصناعیة بحفریة تیماء، مفلطحة، 

وقد كان العثور علیھ خالل عملیات التنقیب في مدافن المنطقة الصناعیة لموسم 
یحتوي الجعل على وجھین؛ أولھما یمثل الظھر وھو . م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٨لتنقیب ا

عبارة عن الشكل الخارجي للجعران بتفاصیلھ الخارجیة، حیث یظھر على ھذا الوجھ 
تفاصیل الجعران المكونة من الرأس والعینین المحفورتین، والتفاصیل الباقیة للبدن 

ل الرأس ما یمثل أطرافھ االمامیة والتي وأجنحة الجعران، كما یظھر في المقدمة أسف

                                                             
روائع آثار المملكة العربیة : عبدالرحمن الطیب االنصاري، قریة الفاو، طرق التجارة القدیمة)١١(

؛ الریاض، المتحف الوطني، ٣٥٤ -٣٠١، ص )م٢٠١٠ربیة، المجموعة األو: إیطالیا(السعودیة 
٢٢٢٧.  
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من المحتمل . تظھر على ھیئة حزوز شكل بھا الفنان األطراف األمامیة للجعران
 الجعران شتھر استخدامفقد أ. استخدام الجعران كختم یوثق بھ العقود والسلع التجاریة

أو یتم لبسھا حول العنق حجاب  مختلفة؛ كحلیة في مجاالتفي الحضارة المصریة 
بھ العقود  وثقختم یأو استخدامھ في األعمال الرسمیة حرز، أو یستخدم خاتم للزینة، 

   .التجاریة والبضائع
الفخار مصنوع من ال(جعل الذي یمثل القاعدة المفلطحة لل) اآلخر(الوجھ الثاني   

 وھو یمثل الوجھ الخاص بالختم، الذي نحتت، )خضراأل نلوالذو ) القیشاني(المزجج 
بالخط الھیروغلیفي للغة ) عالمات تصویریة(تحتوي على ثالثة رموز  كتابةعلیھ 

، یظھر من شكل الجعل استخدامھ ختم لیختم بھ العقود والبضائع المصریة القدیمة
  )٥: اللوحة( .)١٢(التجاریة

 )O(بنایة الورشة  جعران من تیماء -٢
الضاحیة  فيأثناء أعمال التنقیبات األثریة التي أجریت عثر على الجعران 

الجنوبیة الغربیة للقسم الشمالي من القریة التي یرسمھا جدار السور الخارجي في 
مائل للون ، وھو مصنوع من حجر مطلي ذو لون )O(الورشة  بنایة(مخطط البناء 

مقسم  یظھر مالمح وجھ امرأة .سم ١.٨٠، ظھر منھ ثالثة أرباعھ، یبلغ طولھ الذھبي
ل الوجھ، حیث تظھر استدارة الوجھ ورسم الحواجب إلى جزئین؛ أولھما یظھر تفاص

واستقامة األنف واستدارة العینین وبروزھما مع إظھار شكل وبروز االذنین بشكل 
وأما . واضح، كما أظھر النحات تقاسیم وجنة الخد مع اظھار الفم واستدار الذقن

 طعةالرأس على ھیئة خطوط متقا ةتسریحالجزء اآلخر وھو األعلى، الذي یمثل 
إن العثور على الجعارین المصریة یدل على وجود صالت . )على ھیئة شبكة(

ابتداء من عصر البرونز الحدیث والعصر ربما حضاریة بین واحة تیماء ومصر 
انظر طرق . ()١٣()التاسع قبل المیالد/ العاشر -القرن الثاني عشر(م الحدیدي القدی

كن ذلك ھو الدلیل الوحید على ولم ی. )٦: اللوحة). (٢٣١التجارة القدیمة ص 
الصالت الحضاریة وإنما ھناك كذلك النقش المحفور على أحدى الواجھات الصخریة 

 .)١٤(بواحة تیماء والذي دون فیھ اسم الملك رمسیس الثالث
  

                                                             
: الریاض(٢المواقع األثریة، م -الثقافة التقلیدیة في المملكة العربیة السعودیة، تیماء، كتاب اآلثار)١٢(

؛ حامد إبراھیم أبو درك، تقریر ١٢٠ -١١٧، ص )م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠دار الدائرة للنشر والتوثیق، 
، حولیة اآلثار ١٢ھـ، أطالل، العدد١٤٢٨الصناعیة بتیماء الموسم األول  مبدئي عن حفریة موقع

  .٢٤ - ٩م، ص ١٩٨٩/ ھـ١٤١٠العربیة السعودیة، 
روائع آثار المملكة العربیة السعودیة : أرنولف ھاوسلیتر، واحة تیماء، طرق التجارة القدیمة)١٣(
  . ٢٥١ -٢٠٩، ص )م٢٠١٠المجموعة األوربیة، : إیطالیا(
عائل الذیبي، التواصل الحضاري من خالل نقش أثري للملك رمسیس الثالث المكتشف دمحم )١٤(

ھـ، یولیو ١٤٣٣شعبان  ٢٦بواحة تیماء في شمال غربي المملكة العربیة السعودیة، أدماتو، عدد 
 .١٨ -٧م، ص ٢٠١٢



                          

٣٧٢  

  جعران مدافن الظھران
   مدافن الظھران -ختم جعران یصور أبو الھول  -١

األزرق القاتم، یظھر في  ذو اللون عبارة عن ختم جعران مصنوع من الجص
ً مرتدی رابض الختم تصویر لرسم أبو الھول في وضع على رأسھ تاج مصر العلیا  ا

ما یشھ ، تظھر أمامھ )بیضالتاج ذو اللون األ/ قبلي لصعید مصرتاج الوجھ ال(
األبدیـة في  رمز إلى الحیاةت) عنخ(والتي تقرأ ) (العالمة الھیروغلیفیة التصویریة 

، كما یظھر خلف أبو الھول ء المصریین وتستخدم كرمز للحیاة بعد الموتعقیدة قدما
مع ) الصقر(التي ترمز لإللھ حورس ) ( العالمة التصویریة الھیروغلیفیة

وقد حظى األسد بمكانة ممیزة في الحضارة .  )١٥(العالمات الھیروغلیفیة األخرى
ً یرمز إلى القوة والحما ً مقدسا وھیئتھ الرابضة برأس . یةالمصریة حیث جعلوه رمزا

والدلیل الشاھد علي ذلك وجود " آخت - إم -حور" إلھ الشمس) رع(إنسان تمثل اإللھ 
ً عن لوحة الملك تحتمس الرابع  معبد إلى جواره من عصر الدولة الحدیثة، فضال

. وكانت تجري لھ العبادات والطقوس الدینیة في ھذا المعبد. المعروفة بلوحة الحكم
مصریون لألسد الكثیر من التماثیل ومن أبرزھا تمثال أبو الھول نحت الوقد 

الرابض أمام أھرامات الجیزة على ھیئة جسم أسد رابض ورأس إنسان ) سفنكس(
ویمثل الملك خعفرع الذي حكم في االسرة ) قوة األسد وحكمة اإلنسان یجمع بین(

  ).٧: اللوحة(. )١٦(قبل المیالد ٢٦الرابعة للدولة القدیمة في مصر حوالي القرن 
 مدافن الظھران - ختم جعران یصور اإللھ حورس  -٢

عبارة عن ختم جعران مستطیل الشكل مصنوع من الجص ذو اللون األزرق 
التصویریة عالمة ال) (لھیئة الصقر الباھت، یظھر على وجھ الختم تصویر 

ھو وفي اللغة المصریة القدیمة، یظھر ) رمز اإللھ الصقر(اإللھ حورس الخاصة ب

                                                             
عالء الدین عبدالمحسن شاھین، مدلوالت حضاریة من المكتشفات األثریة من العصرین )١٥(

رونزي الحدیث والحدیدي بالكویت، جمعیة التاریخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج الب
 -٥١، ص )م٢٠١٥/ھـ١٤٣٦البحرین، (١٦العربیة، سلسلة مداوالت علمیة محكمة للقاء السنوي 

) ٩١ -٢٠٨(المدافن/ ؛ یوریس زارینس، وآخرون، تقریر مبدئي عن حفریة جنوب الظھران٦٧
/ ھـ١٤٠٤حولیة اآلثار العربیة السعودیة، : ٨ العددم، أطالل، ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣الموسم األول 

؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي ٥٢، لوحة ٤٨ -٢٥ م، ص١٩٨٤
مركز البحوث والدراسات الكویتیة، : الكویت(للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل المیالد

 Alan Gardiner, Egyptian Grammar: Being an Introduction to؛ ٢٧٧ -٢٤٧، ص )م٢٠١٥
the Study of Hieroglyphs, London by the Clarendon Press, 1994, pp. 50-51, 74, 137, 488-

489,  164-165, 467-468, 496, 485-486,  557, 577  
دار النھضة العربیة، : القاھرة(سید توفیق أحمد، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة )١٦(

سید توفیق، : أمین سالمة، مراجعة: ؛ جورج بوزنر، وآخرون، ترجمة١٠٨ -١٠٦، ص )م١٩٩٠
 -٢، ص ص )م١٩٩٢الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة(مصریة القدیمةمعجم الحضارة ال

٣. 



                          

٣٧٣  

الزخرفي واإلطار  ؛قدمیھمستطیل الشكل أسفل طار زخرفي ذات إواقف على قاعدة 
بالخط ) عالمات تصویریة(على خمسة رموز  یحتويمن المحتمل أنھ  مستطیلال

كان الصقر حورس في العقیدة المصریة   .)١٧(للغة المصریة القدیمة  الھیروغلیفي
كان یعتبر إلھ وسید السماء، وإلھ  القدیمة من أبرز آلھة الحضارة المصریة، حیث

الشمس المشرقة، ورمز الملكیة المقدسة، وحامي الملك الحاكم حیث كان ذا صلة 
، وأصبح )توحید القطرین(بالملوك الذین وحدوا بالد مصر العلیا ومصر السفلى

فوقھ ) واقف(وكان یكتب االسم الملكي داخل صورة قصر یقف . اإللھي حامي الملك
ً منذ عصر ) حورس(ظل ). ٨: اللوحة)(باالسم الحوري(یعرف  الصقر فیما معبودا

ً إحدى عینیھ ترمز إلى الشمس واألخرى إلى  ما قبل االسرات على ھیئة الصقر متخذا
القمر، كما یعتقد أن النقاط الموجودة على ریشھ ربما بمثابة أو تمثل النجوم، بینما 

بعدة أشكال مختلفة كإلھ  كان حورس الصقر یصور. یرمز جناحھ إلى السماء
" حور اختي"یمثل ".  حر إم آخت"، و "حورس البحدتي"، و "حور اختي"الشمس؛ 

، وھو سید الشروق )السماء(اإللھ رع الذي یشبھ بحورس الصقر المسافر في األفق
فقد كان یصور على ھیئة قرص الشمس " حورس البحدتي"أما  . وشمس الصباح

حر إم "مرور الشمس في السماء، أما الصورة الثالثة المجنح الذي یرمز إلى حركة 
یصور على ھیئة صقر أو أسد، ولذلك كان أبو الھول الرابض في ھضبة " آخت

. )١٨(حارس للجبانة وحراسة األماكن المقدسة" حر إم آخت"الجیزة یعد باعتباره 
ً اللقب الحوري ألحد ال. )٩: اللوحة( ملوك، ومن المحتمل أن یكون ھذا النص تمثیال

والمعروف أن . وإن كانت ھناك صعوبة في قراءة االسم، لعدم وضوح العالمات
اللقب الحوري ھو أحد األلقاب الملكیة الخمسة التي تلقب بھا الملوك في مصر 

وإذا صح ذلك التخریج فإنھ یضاف إلى جانب اسم الملك رمسیس الثالث . القدیمة
لیمن، وكلھا تدل على عمق التواصل بواحة تیماء اسم الملك أمنحتب الثالث في ا

  ).٩: اللوحة. (الحضاري بین الجزیرة العربیة ومصر في العصور التاریخیة القدیمة
                                                             

عالء الدین عبدالمحسن شاھین، مدلوالت حضاریة من المكتشفات األثریة من العصرین )١٧(
؛ یوریس زارینس، وآخرون، ٦٧ -٥١البرونزي الحدیث والحدیدي بالكویت، مرجع سابق، ص

م، ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣الموسم األول ) ٩١ - ٢٠٨(المدافن/انیر مبدئي عن حفریة جنوب الظھرتقر
؛ سلطان ٥٢، لوحة ٤٨ -٢٥ ، صمرجع سابقحولیة اآلثار العربیة السعودیة، : ٨ العددأطالل، 

مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل 
  ؛ ٢٧٧ -٢٤٧المیالد، مرجع سابق، ص 

Alan Gardiner, Egyptian Grammar, Op. cit, pp. 74, 137, 467-468, 485-486, 577.  
القاھرة، مطابع الھیئة المصریة (عبدالمنعم أبو بكر: ، دیانة مصر القدیمة، ترجمةإرمان أدولف)١٨(

جورج بوزنر، وآخرون،  ؛١٢٢ -١١٨، ٧٨ -٧٥، ٦٣ -٦٠، ص ص)م١٩٩٧العامة للكتاب، 
سید توفیق، معجم الحضارة المصریة القدیمة، مرجع سابق، ص : أمین سالمة، مراجعة: ترجمة
محمود ماھر، معجم : صالح الدین رمضان، مراجعة: ؛ مانفرد لوركر، ترجمة١٠٤ -١٠٣

 .٢١٢ -١١٩، ص )م٢٠٠٠مكتبة مدبولي : القاھرة(المعبودات والرموز الدینیة في مصر القدیمة



                          

٣٧٤  

  مملكة البحرین من ن یراجع
 )ذو العالمة التصویریة صغیر الماعز(البحرین  -جعرانختم  -١

 الحجر الصابوني(عبارة عن ختم جعران بیضاوي الشكل مصنوع من 
ً،  ١.٧، القطر یبلغ)لمحرق، ذو لون مائل إلى البني المحروقا) استیاتایت( سم تقریبا

 ١٥٠ - ١٠٠ویعود تاریخھ إلى عصر تایلوس في البحرین وھي الفترة الممتدة من 
یظھر على وجھ الختم تصویر حیوان صغیر الماعز رافع األذنین والذیل . بعد المیالد

في تفاصیل أجزاء الجسم؛ بین إلى األعلى، مع إظھار تناسب یقارب من الواقعیة 
صور النحات صغیر الماعز في . مالمح الرأس والرقبة والبدن واألرجل والذیل

وضع الحركة والتي یظھرھا من خالل حركة أرجلھ األمامیة والخلفیة، في تحریك 
ابدع . الرجل األمامیة الیمنى مع الرجل الخلفیة الیسرى مما یظھره في وضع حركي

وضع الرأس المرفوع قلیًال لألعلى مع إظھار األذنین المختلفتین  النحات في تصویر
ً مما یظھر الوضع الحركي : اللوحة. ()١٩(في اتجاھھما وكذلك الذیل المرفوع أیضا

  ).  A 21768(أرشیف متحف البحرین الوطني ) ١٠
 )الھیروغلیفیة) البومة(ذو العالمة التصویریة (البحرین  -جعرانختم  -٢

، ذو لون )الحجر الصابوني(ران بیضاوي الشكل مصنوع من عبارة عن ختم جع
، ویعود تاریخھ )سم ٠.٩سم، العرض ١.٤الطول (مائل إلى البني الفاتح، یبلغ ابعاده 

. بعد المیالد ١٥٠ - ١٠٠إلى عصر تایلوس في البحرین وھي الفترة الممتدة من 
م تصویر رموز یتألف ختم الجعران من وجھین؛ الوجھ األول ویظھر على وجھ الخت

عالمات تصویریة ھیروغلیفي للغة المصریة القدیمة؛ یظھر منھا بشكل واضح 
والتي ) (العالمة التصویریة التي یرمز لھا بالعالمة التصویریة لطائر البومة 

، والعالمة التصویریة الثانیة والتي تمثل )المیم(ترمز وتعطي الداللة الصوتیة لحرف 
، مع )الفاء(التي ترمز وتعطي الداللة الصوتیة لحرف و) (ھیئة حیة ذات قرنین

الثاني والذي یمثل ظھر الختم ) الوجھ(أما الجانب . وجود عالمات تصویریة أخري
للشكل الخارج للجعران، حیث یظھر نحت الظھر لتفاصیل بسیطة محاكة لحشرة 

فالتنفیذ لم  الجعران الطبیعة ولكن تتصف بالبساطة وبعدم االجادة في تنفیذ التفاصیل،
یظھر الجعران بشكل قریب من الطبیعي، فقد اظھر النحات بشكل مبسط مقدمة 
الجعران ثم تفصیل الجزء الخلفي المكون للجناحین، مع إبراز الفاصل الذي بینھما 

ً یسمح بإدخال وتمریر خیط رفیع . بشكل واضح ً طولیا یتضح أن الختم مثقوب ثقبا
تمل أن الختم یستخدم لختم االتفاقیات وختم البضائع یعلق في رقبة المالك، فمن المح

                                                             
  ).A 21768(أرشیف متحف البحرین الوطني )١٩(



                          

٣٧٥  

ً یستعمل كتمیمة أو لغرض  التجاریة، ومن المحتمل أیضا
   ).A11290(أرشیف متحف البحرین الوطني).١١:اللوحة.()٢٠(الزینة

 البحرین –قریة المقشع جعران ختم  -٣
الحجر الصابوني (عبارة عن ختم جعران بیضاوي الشكل مصنوع من 

سم،  ١.٣، یبلغ طولھ )المحرق، ذو لون مائل إلى البني المحروق) استیاتایت(
ً  ١.٢وعرضھ  تم الكشف عنھ خالل أعمال التنقیبات األثریة في المدافن . سم تقریبا

القدیمة بقریة المقشع والتي یعود تاریخھ إلى عصر تایلوس في البحرین للفترة من 
ین؛ الوجھ األول ویظھر على یتألف ختم الجعران من وجھ. بعد المیالد ١٥٠ -١٠٠

وجھ الختم تصویر من المحتمل حیوان الوعل ذو القرون الطویلة، وربما على 
األرجح حیوان صغیر الماعز، ورافع األذنین والذیل إلى األعلى، مع إظھار تناسب 
یقارب من الواقعیة في تفاصیل أجزاء الجسم؛ بین مالمح الرأس والرقبة والبدن 

صور النحات الحیوان في وضع العدو والحركة السریعة والتي . واألرجل والذیل
یظھرھا من خالل حركة أرجلھ األمامیة والخلفیة المتوازیة، فقد صور األرجل 
األمامیة وكذلك األرجل الخلفیة في وضع حركي سریعة، مع إظھار شدة التركیز في 

ه نحو األمام أو التصویر من خالل تقاسیم تفاصیل حركة الرأس والذي یظھر باالتجا
وضعیة بشكل إلى األعلى مع استشعار القرون وانتصاب ووقوف األذنین نحو 

أما . األعلى وكذلك الذیل، مما یشیر إلى حالة خوف أو وضع استنفار أو عدو سریع
الوجھ الثاني والذي یمثل ظھر الختم ویظھر الشكل الخارج للجعران، حیث یظھر 

لحشرة الجعران الطبیعة ولكن تتصف بالبساطة  نحت الظھر لتفاصیل بسیطة محاكة
وبعدم اإلجادة في تنفیذ التفاصیل، فالتنفیذ لم یظھر ظھر الجعران بشكل قریب من 
الطبیعي، فقد اظھر النحات بشكل مبسط مقدمة الجعران والجزء الخلفي مع إبراز 

ختم من المحتمل أن ال. الفاصل الذي یكون عادة بین جناحي الجعران بشكل واضح
ً یسمح بإدخال وتمریر خیط رفیع یعلق في رقبة صاحب الختم  مثقوب ثقب طولیا
ً یستعمل  الستعمالھ لختم االتفاقیات وختم البضائع التجاریة، ومن المحتمل أیضا

أرشیف متحف البحرین الوطني ) ١٢: اللوحة. ()٢١(كتمیمة أو لغرض الزینة والجمال
)A 12905 .( 

 
 

  

                                                             
 ,Alan Gardiner, Egyptian Grammar, Op. cit ؛)A 11290(أرشیف متحف البحرین الوطني )٢٠(

pp. 27, 34, 124-125, 566-567.   
  ).A 12905(أرشیف متحف البحرین الوطني )٢١(



                          

٣٧٦  

  الكویت) جعران(جعالن 
  الكویت -جعران من فیلكا ختم

عبارة عن ختم جعران بیضاوي الشكل صنع من مادة االستیاتایت ومغطى 
، عثر علیھ خالل أعمال التنقیبات األثریة في )الحجر الصابوني(بقشرة بیضاء 

رقم (األثریة التي نقبت بھا البعثة الدانمركیة ) F6/٦ف(جزیرة فیلكا بالمنطقة 
سم، السمك ١.٢سم، العرض ١.٥الطول(یبلغ أبعاده ). Arch.No. F.6-1146: الحفائر

ً ). ملم ٨ یالحظ أن الجعران . یعود تاریخ الجعران إلى فترة العصر البرونزي تقریبا
المكتشف في جزیرة فیلكا تتضمن تصامیم محلیة على الوجھین، لكنھا شدیدة الشبھ 

على وجھین؛ یحتوي الجعل . بتلك الجعارین المكتشفة في مصر بشكلھا الخارجي
أما الوجھ . أحدھما ظھر الختم والذي یتضمن الشكل والرموز الخاصة بصاحب الختم

الخارجي یظھر تفاصل الجعل؛ من المقدمة التي تظھر شكل العینین ومقدمة الرأس 
مع الفم، حیث نحت الفنان ھذا الجزء بما یشبھ قطع الحجر في لعبة الشطرنج 

یالحظ بعد المقدمة وجود نحت یتكون من . عللمحاكات الشكل الطبیعي لحشرة الج
مجموعة المربعات البارزة تظھر على شكل صف من المربعات الصغیر، یلي ذلك 
تفاصل مؤخرة الجعل والتي تتضمن األجنحة مع وجود فاصل یمثل المنطقة الفاصلة 

من . التقاء الجناحین، یظھر الفاصل على ھیئة ثالثة خطوط في منتصف الظھر
أن الختم مثقوب بثقب نافذ یربط بھ حبل رفیع بما یوحي أنھ كان یستخدم المحتمل 

 ً : اللوحة(. )٢٢(كختم ویتم تعلیقھ حول العنق، كما یحتمل أنھ یعلق كقالدة أیضا
   .)KM: 1078(المتحف الوطني  - دائرة اآلثار الكویتإدارة أرشیف )١٣

  االمارات العربیة المتحدةمن ) جعارین(جعالن 
 )١٤: اللوحة( مصنوع من مادة العظمختم جعران  -١

التنقیبات عُثر علیھ خالل  صنع من مادة العظم، لجععلى ھیئة عبارة عن ختم 
األثریة داخل المدفن الجماعي في المنطقة األولى بموقع القصیص، ویعود تاریخھ 

 ً ً .ق ٣٣٠ –م .ق ١٥٠٠/١٠٠٠فیما بین (لفترة العصر الحدیدي تقریبا ، یبلغ )م تقریبا
ً  ٠.٥مم، وسمكھ ال یتجاوز  ٨سم، وعرضھ  ١.٣لھ طو( ، ھیئتھ بیضاوي )سم تقریبا

قوامھ تمثلھا تظھر الشكل، یوجد لھ سطحان؛ أحدھما مسطح الشكل یوجد علیھ رموز 
                                                             

عالء الدین عبدالمحسن شاھین، مدلوالت حضاریة من المكتشفات األثریة من العصرین  - )٢٢(
؛ عالء الدین عبدالمحسن ٦٧ -٥١بالكویت، مرجع سابق، ص البرونزي الحدیث والحدیدي 

؛ سلطان ٩٦، ص )م١٩٩٧ذات السالسل، : الكویت(شاھین، تاریخ الخلیج والجزیرة العربیة القدیم
مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل 

منشورات : أبوظبي(رایس، اآلثار في الخلیج العربي ؛ مایكل٢٧٧ -٢٤٧المیالد، مرجع سابق، ص 
؛ بول كیروم، فیلكا من مستوطنات األلف الثاني قبل ٣٠٦، ص )م٢٠٠١المجتمع الثقافي، 

  )KM: 1078(المتحف الوطني  -دائرة اآلثار الكویتإدارة أرشیف ؛ ١٣٧، ص )م٢٠٠٢(المیالد
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ما بین ھاتین عبارة عن تجویف نحت یالحظ وجود حفر كما دائرتان في كل ثقب، 
ً على شكل محدب، كما یبدو أیالشكل وأما الوجھ الثاني فھو مسطح . الدائرتین ضا

یوجد علیھ رسوم محفورة ومحززة على شكل مثلثان والتي تظھر كأنھا على ھیئة 
حفر نحت بشكل مستقیم، یوجد أسفل منھ شكل عینان، كما یوجد تحتھا مباشرة تشبھ ال

تظھر ھذه التقسیمات ما یشبھ التفاصیل الخارجیة من . على ھیئة مخروطآخر یظھر 
: اللوحة. ()٢٣(نحت العینین والبدن بما یوحي وجھ الشبھ بخنفساء الجعران خالل ھیئة

١٤( 
  )م.الثاني ق/ القرن الثالث( الشارقةبجعران موقع ملیحة ختم  -٢

االمارات العربیة  –موقع ملیحة  ختم جعران علیھ كتابة ھیروغلیفیة عثر علیھ في
  .م.الثاني ق/ القرن الثالث -المتحدة

ر، ذو مصنوع من الفخاعلیھ كتابة ھیروغلیفیة  جعرانیئة على ھعبارة عن ختم 
ومن عثر علیھ في مدافن موقع ملیحة بمدینة الشارقة، . لون مائل إلى اللون البني

 الختم تبلغ أبعاد. الثاني قبل المیالد/ المحتمل یعود تاریخھ إلى فترة القرن الثالث
)height 5 mm, width 1.5 cm , ML 7.1 .( ؛ وجھان ي الشكل، یوجد لھبیضاوالختم

كتابة تصویریة؛ تتكون من العالمة مسطح الشكل یوجد علیھ یمثل الوجھ أحدھما 
األبدیـة في عقیدة  التي ترمز إلى الحیاة) عنخ(التي تقرأ )(التصویریة الھیروغلیفیة 

، ، ویستخدم كرمز للحیاة بعد الموت)في الحضارة المصریة القدیمة(قدماء المصریین
الذي قدسھ قدماء ) أبو منجل(وجد عالمة تصویرة أخرى على ھیئة الطائر كما ت

المصریین وعرف في الحضارة المصریة القدیمة في كتابة النقوش، حیث كان یرمز 
ومشتقاتھا من المعاني، " یضيء"ویرمز لمعنى كلمة ) (لھ في الكتابة الھیروغلیفي 

إلى جانب ، )٢٤(سد فیھ اإللھ تحوتوقد قدسھ قدماء المصریین واعتقدوا أنھ الذي تج
ویظھر ) للجعران(والذي یمثل الظھر أما الوجھ الثاني . رموز أخرى غیر واضحة

، یوجد علیھ رسوم ة الشكلمحدبالشكل الخارجي للجعالن والذي كما یبدو على ھیئٍة 
عینان، تشكل المثلثان والتي تظھر كأنھا على ھیئة یشبھ محفورة ومحززة على شكل 

حفر نحت بشكل مستقیم، یوجد أسفل منھ شكل آخر مقسم إلى قسمین مباشرة لك یلي ذ
ین تظھر تفاصل مؤخرة الجعل والتي تتضمن األجنحة مع على ھیئة مخروطیظھر 

ً الفاصل  وجود نحت فاصل یمثل المنطقة الفاصلة التقاء الجناحین، والذي یظھر أیضا
                                                             

مركز (اكتشاف آثار العصر الحدیدي: ةمنیر یوسف طھ، األمارات والخلیج في العصور القدیم)٢٣(
؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على ١١٦، ص )م٢٠٠٣زاید للتراث والتاریخ، 

  .٢٧٧ - ٢٤٧الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل المیالد، مرجع سابق، ص 
م الحضارة المصریة سید توفیق، معج: أمین سالمة، مراجعة: جورج بوزنر، وآخرون، ترجمة)٢٤(

  ؛٢القدیمة، مرجع سابق، ص 
 Alan Gardiner,  Egyptian Grammar, Op. cit, pp. 50-51, 164-165, 470, 557.  
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ات ما یشبھ التفاصیل الخارجیة تظھر ھذه التقسیم. على ھیئة خط في منتصف الظھر
من المحتمل . من خالل نحت العینین والبدن بما یوحي بوجھ الشبھ بخنفساء الجعران

أن الختم مثقوب بثقب نافذ یربط بھ حبل رفیع بما یوحي أنھ كان یستخدم كختم ویتم 
 ً موقع ملیحة األثري من كان  .تعلیقھ حول العنق، كما یحتمل أنھ یعلق كقالدة أیضا

إلى  إزدھارهالمدن المھمة على الساحل الغربي للخلیج العربي، یعود تاریخھ وبدایة 
ً، وتوسعت المدینة وازدھرت خالل الفترة المعروفة .حوالي القرن الثالث ق م تقریبا

بالفترة الھلنستیة واستمرت حتى القرن الرابع المیالدي، كما تشیر إلى ذلك 
ً كغیرھا فقد كانت ھذه . المكتشفات األثریة في ھذا الموقع ً مھما ً مركزا المدینة قدیما

التي تربط لتجارة العالمیة شبھ الجزیرة العربیة في افي الواقعة من المدن القدیمة 
البلدان واألقطار الواقعة على المحیط الھندي، مع البلدان واألقطار الواقعة على البحر 

والحضارة المصریة  نبالد وادي الرافدیحضارة مع األبیض المتوسط، وكذلك 
  )١٥: اللوحة( .)٢٥(القدیمة

  سلطنة عمانمن جعارین 
 موقع بوشر األثري -ختم جعل من الحجر الصابوني -١

عبارة عن ختم على ھیئة جعل مصنوع من مادة الحجر الصابوني، عُثر على 
ملم،  ٧ملم، ٩(، وتبلغ أبعاده )١بالمنطقة (بموقع بوشر )B1G8(الختم في القبر رقم 

، ذو قاعدة مفلطحة، یظھر على أحد وجھي الختم صورة أسد مجنح في ھیئة )ملم ٥
یظھر وھو رابض على رجلیھ الخلفیتین، وواقف على رجلیھ األمامیتین، أما الذیل 

أما الوجھ اآلخر فیظھر علیھ شكل الجعران المصري . یظھر مرفوع إلى األعلى
تمل أن ھذا الختم یكون من المح. بتفاصیل مقدمة الرأس وباقي البدن واألجنة

ً الصنع ً ولیس محلیا إن اكتشاف ھذا النوع من أختام الجعران دلیل على . مستوردا
وجود التواصل الحضاري بن سلطة عمان والحضارة المصریة القدیمة في فترة 

 .)١٦: اللوحة(. )٢٦(العصر الحدیدي
 
  

                                                             
، )م١٩٨١دار القلم للطباعة والنشر، : الكویت(مرسی دمحم عبدهللا، اإلمارات العربیة وجیرانھا)٢٥(

: القاھرة(دراسة مسحیة شاملة: المتحدة ؛ کمال احمد المجد، دولة اإلمارات العربیة٢٠ - ١٥ص 
مایكل رایس، اآلثار في الخلیج ؛ ٥٠ - ٣٣، ص )م١٩٨٧الشركة المصریة للطباعة والنشر 

  .٣٠٦، ص )م٢٠٠١منشورات المجتمع الثقافي، : أبوظبي(العربي
وقع وزارة التراث والثقافة، قسم اآلثار جامعة السلطان قابوس، تقریر نتائج العمل األثري في م)٢٦(

؛ سلطان سیف البكري، مواقع العصر الحدیدي ١٥ -١٠، ٥ -٤م، ص ٢٠٠٤بوشر بوالیة بوشر 
، )م٢٠٠٦مطابع النھضة، ( في سلطنة عمان، حصاد ندوة آثار شبھ الجزیرة العربیة عبر العصور

؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي ٢١٦ -٢١١ص 
 .٢٧٧ - ٢٤٧الثالث قبل المیالد، مرجع سابق، ص حتى القرن 
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 موقع اثري داخل میناء صحار - ختم جعران من الحجر الصابوني  -٢
عن ختم على ھیئة جعل مصنوع من الحجر الصابوني، ذو قاعدة  عبارة

عُثر على ھذا الختم في موقع أثري داخل میناء صحار الذي یعود تاریخھ . مفلطحة
سم  ١ xسم  ١.٥(تبلغ أبعاده ). فترة لزق أو رملیة(إلى فترة العصر الحدیدي المبكر 

x ٧  ً الذي عثر علیھ في موقع بوشر  والمالحظ أن ھذا الختم یشبھ الختم). ملم تقریبا
على الرغم من وجود اختالف بین الختمین؛ حیث یالحظ أن ھذا الختم أكبر .  أعاله

. بعض الشيء، كما أن دقة التنفیذ وجودة تقلید شكل الجعران أقل من ختم موقع بوشر
ً، أما ھذا الختم المكتشف في الموقع  ومن المحتمل أن ختم موقع بوشر مستوردا

یالحظ وجود استخدام .  داخل میناء صحار تقلید محلي لألختام المصریةاألثري 
الدوائر المنقطة على الوجھ األول وذلك إلظھار تشكیل عیني الجعران وبما یوحي 

كما یالحظ وجود حفر على الوجھ اآلخر ذو القاعدة المفلطحة . للشكل الخارجي
د حزوز في الوسط بین كما یُالحظ وجو). منقوطة(تتكون من خمس دوائر منقطة 

المالحظ أن ھذا الختم . الوجھ العلوي والوجھ السفلي للختم على شكل خطوط مائلة
مثقوب بثقب نافذ بما یوحي أنھ كان یستخدم كختم ویعلق حول العنق، كما یحتمل أنھ 

 ً   .)١٧: اللوحة(. )٢٧(كان یعلق كقالدة أیضا
  موقع بات األثري - من الحجر الصابونيجعران ختم  -٣

بارة عن ختم على ھیئة جعل مصنوع من مادة الحجر الصابوني، عُثر علیھ ع
ً  ٧٥سم،  ١سم، ١.٥(في موقع بات األثري بسلطنة عمان، وتبلغ أبعاده  ، )ملم تقریبا

ذو قاعدة مفلطحة، یوجد على وجھ الختم تصویر لرسم یتكون من بعض الرموز 
من العالمات التصویریة الھیروغلیفیة للغة المصریة القدیمة یحتوي على عدد 

أما . الواضح منھا ھیئة الصقر رمز اإللھ حورس في الحضارة المصریة القدیمة
الجانب اآلخر یالحظ وجود استخدام نحت محفور على ھیئة المثلث في مقدمة الوجھ 
وذلك إلظھار تشكیل عیني الجعران، كما یظھر وجود خطین محفورین على الظھر 

العرض بما یوحي بالشكل الخارجي وھیئة البدن لشكل أحدھما بالطول واآلخر ب
من الجھة األمامیة للجعران یوجد ثقب، ونحت بارز من . الجعران وتشكیل الجناحین

الثقب الذي في مقدمة الجعران یوحي . الجانبین بما یظھر األطراف األمامیة للجعران

                                                             
وزارة التراث والثقافة، قسم اآلثار جامعة السلطان قابوس، تقریر نتائج العمل األثري في موقع )٢٧(

؛ سلطان سیف البكري، مواقع العصر الحدیدي في سلطنة ١٢م، ص ٢٠٠٤بوشر بوالیة بوشر 
 -٢١٦، ص )م٢٠٠٦مطابع النھضة، ( العصورعمان، حصاد ندوة آثار شبھ الجزیرة العربیة عبر 

؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن ٢٢٢
 .٢٧٧ -٢٤٧الثالث قبل المیالد، مرجع سابق، ص 
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قالدة حول العنق أن الختم كان یعلق أو یربط للحفاظ علیھ أو ربما أنھ یستخدم ك
  ).١٨: اللوحة. ()٢٨(كتمیمة أو للزینة

  :الخاتمة
آسیا (تتمتع الجزیرة العربیة بموقع استراتیجي في قلب قارات العالم القدیم 

البحر االحمر والخلیج ( ، واشرافھا على ثالث مسطحات مائیة )وأفریقیا وأوروبا
تمثل حلقة االتصال بین فقد كانت ) العربي وبحر العرب المطل على المحیط الھندي

التي  ةالقارات الثالث، إلى جانب التنوع في التضاریس الجغرافیة والبیئات المختلف
تكامل زراعي بین عن ذلك نتج فقد . انتاج محاصیل زراعیة متنوعةساھمت في 

المناطق الزراعیة في الجزیرة العربیة وتبادل تجاري بین الجزیرة العربیة 
ً انتاج ومحاصیل زراعیة  ،القارات الثالثةخرى في والحضارات األ والتي لھا أیضا

التصدیر والمتاجرة لتلك السلع واالنتاج في ساھمت شعوب الجزیرة العربیة  .متنوعة
التبادل التجاري بین القارات الثالث المختلفة بین المناخ المداري في و ،المختلف

لسند وبالد فارس وبالد خرى المختلفة من بالد اللجزیرة العربیة والمناطق األ
) وادي النیل(وبالد مصر ) الھالل الخصیب(الرافدین وبالد االناضول وبالد الشام 

  )١: الخارطة. (ومناطق حوض البحر االبیض المتوسط في قارات أوروبا
كانت الجزیرة العربیة على تواصل بالحضارات المجاورة بحكم موقعھا 

التأثیرات والمؤثرات الحضاریة، والتصاالت الجغرافي یتضح ذلك نتیجة العالقات وا
كان ذلك نتیجة االتصاالت بأسالیب ، حیث اخذت منھا الحضارات المجاورة واعطتھا

والتي لعبت الطرق  ،كان أشھرھا العالقات التجاریة المتبادلة ،وطرق متنوعة
ً فیھا ً فاعال   . التجاریة البریة والبحریة دورا

ً بفضل شبكة الطرق التجاریة شھدت مناطق الجزیرة العربیة ا ً اقتصادیا نتعاشا
، إلى جانب اتصالھا )٢: الخارطة(البریة والبحریة التي تربط مناطقھا الداخلیة 

حیث أظھرت الحفریات األثریة ما یشیر . وعالقاتھا التجاریة بالحضارات المجاورة
لھا، ومن بین  مم المجاورةالتبادل التجاري بین الجزیرة العربیة واألالعالقات وعلى 

السلع البضائع ووختم  ،الملكیةإلى دلة المادیة المكتشفة األختام التي ترمز األ
ذات القیمة المكتشفة ختام الجعالن من أھم المعثورات أو. واالتفاقیات التجاریة

الحضاریة الدالة على التعامالت التجاریة والتواصل الحضاري للجزیرة العربیة، 
األلف الثالث  فيمناطق الجزیرة العربیة في التجارة العالمیة والدور الذي قامت بھ 

                                                             
عالء الدین عبدالمحسن شاھین، مدلوالت حضاریة من المكتشفات األثریة من العصرین )٢٨(

؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع ٦٧ -٥١والحدیدي بالكویت، مرجع سابق، ص  البرونزي الحدیث
الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل المیالد، مرجع سابق، ص 

٢٧٧ -٢٤٧.  



                          

٣٨١  

سلوب وتأثیر من أختام الجعالن في الجزیرة العربیة بأظھرت . )٢٩(قبل المیالد
األسلوب المحلي في تنفیذ منھا الحضارة المصریة القدیمة، ویظھر على البعض 

ً، إضافة إلى المادة ا لخام التي صنعت الموضوعات، مما یدل على صناعتھا محلیا
ومما یؤكد أن بعض أختام الجعران في الجزیرة العربیة كانت صناعة . منھا األختام

محلیة العثور في جزیرة فیلكا على أماكن ورش صناعة األختام، وعثر بھا على 
األدوات التي استخدمت في عملیة التصنیع والحفر وتنفیذ الزخرفة على األختام، إلى 

تام لم تكتمل عملیة صناعتھا، باإلضافة إلى وجود أختام جانب ذلك عثر على أخ
الصنع  ةالمصری) الجعارین(أن الجعالن  كما. )٣٠(تكسرت أثناء عملیة التصنیع

الدالة على براعة ومھارة وحرفیة و ،تصف بالدقة والجمالتالمكتشفة في مصر و
صلي الجعالن، وأن الحضارة المصریة ھي المصدر األ ةالفنان المصري في صناع

  . لھذا الرمز أو العنصر الفني ذي الدالالت الحضاریة المتنوعة
یظھر الجعالن التأثیرات الحضاریة في موضوعات بعض االختام حیث تتشابھ 
في المضمون وتدل على تأثرھا بالثقافات االخرى، وھذا االمر طبیعي الحدوث من 

ً والتأثیر  خالل العالقات التجاریة والتعامالت االنسانیة مع االخرین ً وایجابا سلبا
إن . والتأثر على مستوى العمل الفني والعادات والتقالید والنواحي الحیاتیة االخرى

العثور على اختام الجعالن في المراكز المختلفة بمناطق الجزیرة العربیة من المحتمل 
م أن تجار من مصر كانوا یأتون ویمارسون التجارة في مناطق الجزیرة العربیة ولدیھ

فاألسواق وممارسة التجارة في تلك الفترة  .أختامھم المصریة لختم بضائعھم
فقد  ، بالجزیرة العربیة من الممكن أن یطلق علیھا فترة التجارة العالمیةالتاریخیة 

ً على فئة واحدة، أو  أنھا كانت التجاریة تمارس مع جمیع الجنسیات ولم تكن حكرا
بیة یصدرون البضائع إلى مصر، ویختمون بھا أختام خاصة لتجار من الجزیرة العر

إلى جانب كما استخدمت الجعالن . إلى بالد النیل بصفة خاصة ةتلك البضائع المصدر
استخدامات مختلفة؛ كحلیة بحیث یتم لبسھا حول العنق في وظائف متعددة وذلك 

أو ، على الصدرللزینة حول العنق ولبس حلي یستخدم ویوبعضھا كحجاب أو حرز، 
                                                             

عالء الدین عبدالمحسن شاھین، مدلوالت حضاریة من المكتشفات األثریة من العصرین )٢٩(
؛ سلطان مطلق الدویش، المواقع ٦٧ -٥١الحدیدي بالكویت، مرجع سابق، ص البرونزي الحدیث و

الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل المیالد، مرجع سابق، ص 
؛ وزارة التراث والثقافة، قسم اآلثار جامعة السلطان قابوس، تقریر نتائج العمل األثري ٢٧٧ -٢٤٧

؛ سلطان سیف البكري، مواقع العصر ١٢م، مرجع سابق، ص ٢٠٠٤یة بوشر في موقع بوشر بوال
الحدیدي في سلطنة عمان، حصاد ندوة آثار شبھ الجزیرة العربیة عبر العصور، مرجع سابق، ص 

منشورات المجتمع الثقافي، : أبوظبي(؛ مایكل رایس، اآلثار في الخلیج العربي٢٢٢ -٢١٦
، ص )م٢٠٠٢(من مستوطنات األلف الثاني قبل المیالد؛ بول كیروم، فیلكا ٣٠٦، ص )م٢٠٠١
١٣٧.  

سلطان الدویش، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل )٣٠(
  .٢٥٦المیالد، مرجع سابق، ص 



                          

٣٨٢  

في المعامالت الرسمیة إلى جانب استعمالھا  .ستخدم كخاتم أو كأحد أغراض الزینةی
، واالتفاقیات والعقود، وختم البضائع األوراق والمستندات والوثائق توثیقأختام لك

  .والسلع التجاریة
في مواقع ومناطق متباعدة من الجزیرة ) الجعارین(ویعد العثور على الجعالن 

ً على عمق التواصل الحضاري مع مصر القدیمة، والتي سبق وأن أكدتھ  العربیة دلیال
  .العدید من األدلة والشواھد األثریة األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
 
 
 
  
  



                          

٣٨٣  

  اللوحاتالخرائط 

  
  .طرق التجاریة في الجزیرة العربیة والشرق األدنى )١ :خارطة(

 " السعودیةر المملكة العربیة طرق التجارة القدیمة، روائع آثا"دلیل معرض 
  م٢٠١٠سبتمبر  ٢٧- ١٤ .باریس، متحف اللوفر

  



                          

٣٨٤  

  
  .الطرق التجاریة البریة والبحریة في الجزیرة العربیة )٢ :خارطة(

عبدالرحمن دمحم الطیب األنصاري، الحضارة العربیة واإلسالمیة عبر العصور في المملكة العربیة 
  .السعودیة

   
  .تدحرج كرة الروث) الجعران/ الجعل(اء الروث حشرة خنفس )١ :اللوحة(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9
%86_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A.  



                          

٣٨٥  

  
  .ن فیھا كرة الروث التي یدحرجھاراالحفرة التي یضع الجع )٢ :اللوحة(

https://www.youtube.com/watch?v=7G0RxMuF3OQ.  

  
ویمثلھ في شكل الجعران ، مثل اإللھ رع في النھار بقرص الشمسالجعران ی )٣ :اللوحة(

  ).رمز البعث بعد الموت(باللیل
  .في وادي الملوك ٦الجعران المصري من المقبرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9
%86_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A.  

  
  .المملكة العربیة السعودیة -جعران من الفاو )٤: وحةالل(
روائع آثار المملكة العربیة : ، قریة الفاو، طرق التجارة القدیمةاالنصاري  عبدالرحمن الطیب

  .السعودیة



                          

٣٨٦  

             

  
  .عودیةالمملكة العربیة الس -  موقع الصناعیة -تیماءختم جعران  ) ٥: اللوحة(

ھـ، أطالل، ١٤٢٨، تقریر مبدئي عن حفریة موقع الصناعیة بتیماء الموسم األول أبو درك حامد
  .٩: ، لوحة١٢العدد 

  
  .المملكة العربیة السعودیة - )O(الورشة بنایة جعران من تیماء ) ٦: اللوحة(

  .عربیة السعودیةروائع آثار المملكة ال: واحة تیماء، طرق التجارة القدیمةأرنولف، ھاوسلیتر، 
          



                          

٣٨٧  

                 

                          
المملكة العربیة  - مدافن الظھران -)سفنكس(یصور أبو الھول جعران ختم ) ٧: اللوحة(

المدافن الموسم األول /زارینس ، تقریر مبدئي عن حفریة جنوب الظھرانیوریس  .السعودیة
  .٥٢، لوحة ٨ العددم، أطالل، ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣

 
ً على صوان ) في صورة الصقر(وعلیھا حورس ) الثعبان(اسم الملك واجي  ) ٨: اللوحة( واقفا

الحضارة المصریة القدیمة )قبل المیالد ٤٠٠٠األسرة األولى نحو ( .القصر  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3. 
 
 
 
 
 
 
 



                          

٣٨٨  

                

                           
 .المملكة العربیة السعودیة -مدافن الظھران - الصقریصور اإللھ حورس جعران ختم ) ٩: اللوحة(

م، ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣المدافن الموسم األول /زارینس ، تقریر مبدئي عن حفریة جنوب الظھرانیوریس 
  .٥٢، لوحة ٨ العددأطالل، 

 
  فترة تایلوس -البحرین -جعرانختم ) ١٠: اللوحة(

  .)ذو العالمة التصویریة تمثل صغیر الماعز( 
  ).A 21768(أرشیف متحف البحرین الوطني 

    
) البومة(ذو العالمة التصویریة (فترة تایلوس  -البحرین -ختم جعران) ١١ :اللوحة(

  ).A 11290(أرشیف متحف البحرین الوطني ).الھیروغلیفیة



                          

٣٨٩  

     
  .فترة تایلوس –البحرین  –قریة المقشع  -ختم جعران) ١٢: اللوحة(

  ).A 12905(وطني أرشیف متحف البحرین ال

  
  .الكویت - ختم جعران من فیلكا) ١٣ :اللوحة(

الدویش ، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث سلطان مطلق 
  .قبل المیالد

  
  .العربیة المتحدة ماراتاإل -مصنوع من مادة العظمختم جعران ) ١٤: اللوحة(

الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث  الدویش، المواقعسلطان مطلق 
  .قبل المیالد



                          

٣٩٠  

        
  

         
علیھ كتابة ھیروغلیفیة العربیة  ماراتاإل الشارقةبموقع الملیحة ختم جعران  )١٥:اللوحة(

  )م.الثاني ق/ القرن الثالث(
http://ja.whotwi.com/eisayousif/tweets/hashtag/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%

D9%81_%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9?page=2  
http://ko.whotwi.com/eisayousif/tweets/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%

D8%B1%D9%82%D8%A9?page=13  

             

  
  .سلطنة عمان -موقع بوشر األثري -ختم جعل من الحجر الصابوني) ١٦: اللوحة(

البكري، مواقع العصر الحدیدي في سلطنة عمان، حصاد ندوة آثار شبھ الجزیرة العربیة عبر سلطان سیف 
  .العصور

  الدویش ، المواقع الحضاریة على الساحل الغربي للخلیج العربي حتى القرن الثالث قبل المیالدن مطلق سلطا



                          

٣٩١  

  

         
  
  .سلطنة عمان -موقع اثري داخل میناء صحار -ختم جعران من الحجر الصابوني) ١٧: اللوحة(

شبھ الجزیرة  مواقع العصر الحدیدي في سلطنة عمان، حصاد ندوة آثار البكري،  سلطان سیف
  .العربیة عبر العصور

            
  .سلطنة عمان -موقع بات األثري -ختم جعران من الحجر الصابوني) ١٨: اللوحة(

البكري، مواقع العصر الحدیدي في سلطنة عمان، حصاد ندوة آثار شبھ الجزیرة سلطان سیف 
  .العربیة عبر العصور

  
  



                          

٣٩٢  

The Cultural and Historian implications of the Scarabs 
discovered in Arabian Peninsula 

Dr.Mohammed A. Al-Thibi 
 
Abstract:       
The Scarabs were widely carved in different shapes in ancient 
Near East civilizations, and also discovered in many ancient 
archaeological sites in the Arabian peninsula. They were better 
known in Egyptian civilization along the Nile Valley. 
This article deals with samples of Scarabs found in 
archaeological sites along the Arabian Peninsula, mainly central, 
eastern and north-western parts. The scarabs were carved in 
shape of black insect which commonly gathering the dung in an 
oval-like ball and put their eggs inside them. They roll the dung 
balls frequently and hiding them in their caches.   
The Scarabs were found in Arabian Peninsula in graves and daily 
activates sites. They bear Egyptian Hieroglyphic inscriptions and 
used as seals for agreement,  contracts, commercial  goods  as 
well as their role as  powerful spells and amulets.  Images and 
decorated items were engraved on them, which include different 
themes such as adornment and protective talismans. They also 
bear hidden mystification items as well as real scenes and sacred 
animal. 
Key words: 
Scarabs - Arabian Peninsula - Ancient Egypt - The cultural 
relations 
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