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ال�صالت الح�صارية العربية في الع�صور القديمة
عصام السعيد

ب�شكل  القدمية  الع�شور  يف  العربية  العالقات  ات�شعت 
رمبا ال يتخيله من مل يتعمق يف القراءة عن احل�شارات القدمية 
التي ازدهرت يف االأرا�شي العربية. فكانت هناك العالقات 
ثم  القدمية؛  ع�شورها  يف  املنطقة  دول  بني  ن�شطت  التي 
العربية.  املنطقة  حدود  لتتخطى  ات�شعت  التي  العالقات 
التي كان  العالقات  اأ�رسار هذه  الن�شو�ص واالآثار  و�شجلت 
اقت�شادية و�شيا�شية وثقافية كثرية. ويف هذا االإطار  اآثار  لها 
تو�شطت �شبه اجلزيرة العربية من خالل موقعها املتميز معظم 
ح�شارات ال�رسق االأدنى القدمي، فكانت فر�شة التوا�شل بني 
ممالكها ومناطقها احل�شارية مع حميطها العربي القدمي كبرية. 
كما كان لن�شاطها البحري الكبري عامل قوي يف عالقاتها 
ناحية  من  االأق�شى  وبال�رسق  ناحية  من  االإفريقي  بال�رسق 
اأخرى فربطت بذلك بني ال�رسق االأق�شى وال�رسق االأدنى. 

تعاملت مع ح�شارات وادي االإندو�ص، فاندجمت �شبه اجلزيرة 
العربية وجوارها العربي القدمي مع الهند يف عالقات �شلمية 
القدمي.  االأدنى  ال�رسق  من  دول  وبني  بينها  وربطت  كبرية 
ال�شلع  ت�شويق  يف  كبرٌي  دوٌر  القدمية  العربية  للتجارة  وكان 
الهندية يف اأنحاء العامل القدمي اإىل جانب ال�شلع املحلية التي 
ا�شتهرت بها مناطق �شبه اجلزيرة العربية، لتقوم بذلك بدور 
كبري يف اإر�شاء نظم التبادل التجاري بينها وبني دول ال�رسق 
التو�شع  اأ�شباب  اأحد  التجارة  هذه  وكانت  القدمي.  االأدنى 
يف االت�شال بني الدول، بل كانت �شبًبا يف اإن�شاء الكثري من 
الطرق التجارية الربية والبحرية لرتبط بني كافة اأرجاء ال�رسق 
االأدنى يف الداخل. وات�شعت حركة جتارة القوافل البينية يف 
لتتعامل دول  املدى  ات�شع  بل  القدمي،  االأدنى  ال�رسق  منطقة 
من ال�رسق االأدنى مع دول اأخرى �شلمًيّا اأحياًنا، وع�شكريًّا 
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املنطقة  االقت�شادي يف  االزدهار  هذا  وكان  اأخرى.  اأحياًنا 
العربية القدمية هو الباعث االأول الأطماع اليونان والرومان 
اإنتاج ال�شلع التجارية املهمة التي  يف ال�شيطرة على م�شادر 

ا�شتهرت بها جتارة العرب القدمية. 

قدمت الك�شوف االأثرية �شواهد كثرية تدل على ِقدم 
العالقات بني دول وممالك �شبه اجلزيرة العربية بني بع�شها 
العامل  بدول  عالقاتها  على  اأخرى  �شواهد  ا  واأي�شً وبع�ص 
نقو�ص  االأ�شماء يف  لها، وقد وردت هذه  املعا�رسة  القدمي 
القدمية  اليمنية  اللغة  نقو�ص  يف  ا  واأي�شً اليمن،  داخل  من 
التي انت�رست خارج حدود اليمن؛ مما جعل هذه االأ�شماء 
هذه  فمن  االنتماءات.  مبختلف  وتنوًعا  انت�شاًرا،  تاأخذ 
ال�رسق،  اأق�شى  يف  الهندية  للح�شارة  ينتمي  ما  االأ�شماء 
منها  ينتمي  النهرين، وما  منها حل�شارات بالد  ينتمي  وما 
للح�شارة امل�رسية، وما ينتمي منها للح�شارة اليونانية، وما 
متفرقة  الأنحاء  منها  ينتمي  وما  فار�ص،  لبالد  منها  ينتمي 
اخلليج  ومنطقة  العربية  اجلزيرة  �شبه  وو�شط  �شمال  يف 
واملوؤرخني  الرحالة  كتابات  اأكدت  وقد  القدمي.  العربي 
ات�شلت  التي  احل�شارات  هذه  بع�ص  ذكر  على  القدامى 
االآثار  بع�ص  ودللت  القدمية.  العربية  اجلزيرة  �شبه  بدول 
التي   - املنقولة  االآثار  وبع�ص  اخلارجية،  التاأثريات  ذات 
ُعرث عليها يف مناطق خمتلفة من �شبه اجلزيرة العربية - على 
والدول  االأعالم،  اأ�شماء  ارتبط ذكر  العالقات، وقد  تلك 
يف  الواردة  والقبائل  وال�شعوب  واملعبودات،  واالأماكن، 
وكان  مهمة.  تاريخية  باأحداث  القدمية  اليمنية  النقو�ص 
ت�رسيع  االقت�شادي  ال�شعيد  العالقات على  فوائد هذه  من 
وخلق  و�شئونها،  االقت�شادية،  احلياة  تنظم  التي  القوانني 
نظم لتمويل الرحالت التجارية، عالوة على الفوائد التي 
حتققت على ال�شعيد الثقايف؛ حيث تركت تلك ال�شالت 
باملناطق  والفنون،  الفكر  يف  وا�شعة  تاأثريات  احل�شارية 
التي  والدول  العربية،  اجلزيرة  �شبه  من  كلٍّ  يف  احل�شارية 

توا�شلت معها عرب الع�شور القدمية. 

الف�شل  يتحدث  ف�شول؛  اأربعة  من  الكتاب  يتكون 
العربية،  اجلزيرة  �شبه  ن�شو�ص  يف  القدمي  العامل  عن  االأول 
اجلزيرة  �شبه  ن�شو�ص  الدبلوما�شية يف  الثاين عن  ويتحدث 
احل�شاري  التوا�شل  الثالث  يتناول  فيما  القدمية،  العربية 
اآثار  فيتناول  الرابع  اأما  القدمي،  االأق�شى  بال�رسق  العربي 

التوا�شل احل�شاري العربي القدمي.

ركز املوؤلف يف هذا الكتاب على العالقات املتبادلة بني 
�شبه اجلزيرة  القدمي ودول وممالك  االإفريقي  العربي  ال�رسق 
ال�رسق  بني  الربط  اجلزيرة يف  �شبه  ثم دور  القدمية،  العربية 
اجلزيرة  �شبه  منطقة  الأن  ونظًرا  االأق�شى؛  وال�رسق  االأدنى 
الذكر،  ال�شالفة  العالقات  االأ�شا�شي يف  الرابط  العربية هي 
يف  احل�شارية  باملرتكزات  التمهيد  يف  املوؤلف  اهتم  فقد 

العالقات العربية القدمية. 

العربية مبوقع متميز -  �شبه اجلزيرة  الكتاب متتع  ويربز 
تالقت من خالله يف الغرب بح�شارات �رسق اإفريقيا يف م�رس 
واحلب�شة - كان له اأثر كبري يف فر�ص العبور والتوا�شل والتعامل 
الذي خ�شع لدوافع كثرية لعل اأهمها وحدة االأ�شول وحتقيق 
امل�شالح االقت�شادية واالأهداف ال�شيا�شية والدينية. كما كان 
لقدم االت�شال بني ح�شارات �شبه اجلزيرة العربية وح�شارة 
وادي االإندو�ص اأثر كبري يف التعامل التجاري وكذلك الربط 

بني ال�رسق االأق�شى ودول ال�رسق االأدنى القدمي.

تركت تلك ال�شالت تاأثريات وا�شعة يف الفكر والفنون، 
و�رسق  العربية،  اجلزيرة  �شبه  من  كلٍّ  احل�شارية يف  باملناطق 
�شبه اجلزيرة  اإفريقيا يف  تاأثريات �رسق  اإفريقيا؛ حيث متثلت 
العربية يف ظهور التاأثريات امل�رسية بو�شوح يف مناطق الغرب 
�رسق  يف  العربية  اجلزيرة  �شبه  تاأثريات  وظهرت  واجلنوب، 

اإفريقيا متمثلة يف التاأثريات اليمنية يف فنون وثقافة احلب�شة. 

�شبه  اأهل  من  وجماعات  م�رسية  جماعات  التقت 
جمعت  فقد  خمتلفة،  واأزمان  مواقع  يف  العربية  اجلزيرة 
النحا�ص بني جماعات من مدين بامل�رسيني،  مناطق تعدين 
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وقد كانوا ي�شرتكون مع امل�رسيني يف العبادة وبالتحديد يف 
تقدي�ص االإلهة حتحور، وهو ما له مثيل يف منطقة �رسابيط 
االإلهة  ال�شامية  القبائل  عبدت  فهناك  �شيناء؛  يف  اخلادم 
اآثار  من  وكان  )بعلت(.  ال�شامي  ا�شمها  حتت  حتحور 
هذا االلتقاء احل�شاري العثور على اأعداد كبرية من االأواين 
اجلانبني  بني  املتبادلة  التاأثريات  ذات  امللونة،  الفخارية 
وظهور نوع و�شيط، عك�ص تداخل ال�شنعتني؛ وهو ما يعني 
تبادل اخلربات بني امل�رسيني واأهل مدين يف �شناعة الفخار 
التي جمعت بينهم يف املعي�شة؛ كما دلت  يف هذه املنطقة 
ال�شالت بني م�رس واالأنباط على مراحل خمتلفة من التعامل 
بني اجلانبني؛ حيث دخلت العالقات امل�رسية مع االأنباط يف 
بداية مراحلها بعمليات قر�شنة وحمالت ع�شكرية، وكان 
هدف م�رس هو تاأمني جتارة البخور القادم من جنوب �شبه 
اجلزيرة العربية اإىل م�رس. وقد دلت النقو�ص النبطية املنت�رسة 
االأنباط  وجود  على  ال�رسقية  م�رس  �شحراء  �شخور  على 
امليالدي،  الرابع  القرن  اأواخر  حتى  ن�شاطهم  وا�شتمرار 
وقد كانت التعامالت التجارية الوا�شعة لالأنباط باعًثا على 
لذا  معها؛  تعاملوا  التي  احل�شارات  فنون  من  ا�شتفادتهم 
ظهرت مالمح التاأثريات املختلفة يف فنون االأنباط، وكانت 
اخلزنة من اأهم اآثار االأنباط وتاأثرت واجهتها بفنون العمارة 
امل�رسية؛ حيث ظهر فيها الكورني�ص امل�رسي، وتكرر هذا 

التاأثري يف واجهات مقابر االأنباط يف مدائن �شالح. 

كانت  التي  التجارة  �شبكة  يف  حيويًّا  دوًرا  تيماء  لعبت 
تربط �شبه اجلزيرة العربية باملراكز الكربى لقوى ال�رسق االأدنى 
القدمي، وكانت مبثابة حمور ال�شبكة املرتابطة، التي تربط جنوب 
اأن  الطبيعي  من  وكان  و�شوريا.  وم�رس،  ببابل،  اجلزيرة  �شبه 
ترتك عالقات تيماء باحل�شارات الكبرية التي اأحاطت بها اأثًرا 
وا�شًحا يف بع�ص اآثارها. فظهرت فيها بع�ص التاأثريات امل�رسية 

يف مو�شوعات لوحاتها ورموزها امل�شاحبة.

ازدهرت حليان يف العال ومدائن �شالح، يف الفرتة من 
الثاين  القرن  نهاية  حتى  امليالد،  قبل  ال�شاد�ص  القرن  بداية 

قبل امليالد، واحتلت مدينتا العال )ديدان( واحلجر )مدائن 
�شالح( موقًعا جغرافًيّا متميًزا من اجلزء ال�شمايل الغربي من 
�شبه اجلزيرة العربية، وقد قامتا بدور فعال يف التقاء املراكز 
القدمية. ونتيجة لهذا االلتقاء والتوا�شل ظهرت  احل�شارية 
التي  متاثيل حليان كالتماثيل  امل�رسية يف عدد من  التاأثريات 
ُعرث عليها يف الُعال، التي تاأثرت بهيئة التماثيل امل�رسية مع 
احتفاظها بخ�شو�شيات حليانية وا�شحة ظهرت يف اأغطية 
الذين  الفنانني  اأن  على  يدل  مما  الوجوه؛  ومالمح  الراأ�ص 
نفذوها كانوا فنانني متدربني واأ�شحاب خربة، فقد جمعوا 

بني االأ�شلوب املحلي والتاأثري امل�رسي.

اأما التوا�شل احل�شاري بني م�رس وجنوب �شبه اجلزيرة 
التي �شيطر عرب  التجارية  ال�شلع  العربية فقد اعتمد على 
التي  جنوب �شبه اجلزيرة العربية على جتارتها، �شواء تلك 
جلبوها من خارج اأرا�شيهم اأو اأنتجتها بالدهم. وقد ُعرث 
على عدد كبري من النقو�ص واملقابر املعينية �رسق )اخلريبة( 
حيث  م�رس؛  اإىل  املعينيني  ن�شاط  وامتد  )ديدان(،  بالعال 
ُعرث فيها على كتابات معينية، تثبت اأنه كانت هناك حركة 
م�رس،  اإىل  العربية  املنتجات  بع�ص  توريد  يف  ن�شطة  جتارة 
ونتيجة طبيعية لتلك العالقات امل�رسية اليمنية القدمية، ُعرث 
يف جنوب اجلزيرة العربية على عدد من التماثيل املنحوتة، 
طبًقا الأ�شاليب الفن امل�رسي القدمي. وعالوة على التماثيل 
ا تاأثريات خمتارة يف الفنون ال�شغرى كاالأختام  ظهرت اأي�شً
من  الكثري  على  ُعرث  فقد  املعدنية.  وامل�شغوالت  والتمائم 
االأختام يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية، �شنعت من مواد 
تاأثريات خارجية، كان من  االأختام  بع�ص  خمتلفة. وحتمل 
اأنه  ذلك  اإىل  ي�شاف  امل�رسية.  اجلعارين  تقلد  اأختام  بينها 
قد ُعرث يف مناطق متفرقة من اليمن على عدد من االأختام 
بع�ص  على  ُعرث  كما  االأ�شل،  امل�رسية  االأثرية  والقطع 
حتمل  القدمي،  اليمن  يف  الربونز  من  امل�شنوعة  االأدوات 
تت�شابه مع مثيالتها يف االآثار  بع�ص االأفكار يف ت�شميمها 

امل�رسية. 
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املناطق  اإىل  احل�شاري  التوا�شل  اأثر  امتد  وقد  هذا، 
التي  املناطق  تلك  العربية،  اجلزيرة  �شبه  احل�شارية يف �رسق 
لعبت دوًرا بارًزا منذ االألف الثالث قبل امليالد، حتى جميء 
االإ�شكندر االأكرب اإىل املنطقة. وقد كان من الطبيعي اأن ترتك 
�شبه  �رسق  يف  احل�شارية  للمناطق  املت�شعبة  العالقات  تلك 
اجلزيرة العربية اآثاًرا وا�شعة يف عدد من جوانبها احل�شارية، 
اأختام تقلد  اأن ُعرث على  التاأثريات  وكان من جوانب تلك 
االأثرية  املواقع  من  عدد  ويف  دملون،  يف  امل�رسية  اجلعارين 
ب�شلطنة ُعمان، وا�شتخرجت من بني القبور التي ُعرث عليها 
يف الظهران اأختام، ت�شري اإىل ات�شاالت وا�شحة مع م�رس، 

حيث حتتفظ بتاأثريات م�رسية. 

و�شح اأثر التوا�شل احل�شاري يف جنوب �رسق اإفريقيا 
منذ بداية تاريخ احلب�شة القدمي؛ حيث يذهب املوؤرخون اإىل 
اأن االأحبا�ص هم جزء من ال�شبئيني الذين عرفوا بهجراتهم 
الغربية  ال�شواحل  البحر االأحمر من  التي عربت  املتكررة، 
جلنوب اجلزيرة العربية اإىل ال�شواحل ال�رسقية الإفريقيا. وقد 
اجلزيرة  �شبه  جلنوب  الغربي  ال�شاحل  بني  االت�شال  كان 
فر�شه  حتمًيّا  ات�شااًل  املقابل  االإفريقي  وال�شاحل  العربية، 
التقارب بني ال�شاطئني العربي واالإفريقي. وقد اأثبتت االآثار 
مبا ال يدع جمااًل لل�شك، الروابط الوثيقة التي كانت تربط 
النقو�ص  اأقدم  اليمنية؛ فكانت  اأك�شوم باحل�شارة  بناة مملكة 
نقو�ًشا  االإفريقي  الرب  ذلك  يف  االآن  حتى  عليها  ُعرث  التي 
الرب  يف  وجدت  التي  احل�شارية  املظاهر  وتوافقت  �شبئية، 
اليمنيني، وقد كانت  االإفريقي، مع املظاهر احل�شارية عند 
الدينية،  النظائر  وحدة االأ�شول �شبًبا يف وجود الكثري من 
ال�شكان  لبث  اليمن واحلب�شة، فما  واللغوية، واالأثرية، يف 
بعد اختالطهم باملهاجرين اجلدد، اأن كتبوا لغتهم )اجلعزية 
التغيريات  بع�ص  مع  امل�شند  خط  بحروف  ولهجاتها( 

الكائنة  والثقافة  الوافدة  الثقافة  بني  ووفقوا  الب�شيطة. 
حملت  ن�شو�ص  على  احلب�شة  يف  وُعرث  االأر�ص.  بهذه 
)يحا(  معبد  وتاأثر  وعثرت(،  )املقه،  مثل  مينية  اآلهة  اأ�شماء 
احلب�شية  االآثار  حملت  وقد  ال�شبئية،  باملعابد  البي�شاوي 
اليمن  التي حملتها مثيالتها يف  الدينية،  الرموز  الكثري من 
املباخر  حملتها  التي  والرموز  الوعل،  ر�شوم  مثل  القدمي، 
املباخر  واجهات  على  متثيلهما  املعتاد  والقر�ص  كالهالل 
على  دوًما  ُتنفذ  التي  الزخارف  وكذلك  اجلنوبية،  العربية 
اليمني  جانبي القر�ص والهالل، والتي مُتثل تخطيط املعبد 
تدل  كثرية،  مالمح  احلب�شية  الفنون  حملت  كما  القدمي؛ 
وزخارفها،  مو�شوعاتها،  من  كثري  يف  اليمني  التاأثري  على 
وكانت  اليومي.  اال�شتخدام  واأدوات  الدينية،  ورموزها 
حملت  التي  املبكرة  الفنون  هذه  اأحد  ال�شخرية  الر�شوم 
تاأثرًيا مينًيّا ظهر يف مو�شوعاتها مثل ر�شوم الوعل، و�شور 
وزخارف  هيئاتها  يف  احلب�شية  التماثيل  وتاأثرت  الثور، 
لها  امل�شاحبة  الن�شو�ص  وقواعدها، وطريقة و�شع  ثيابها، 
العربية، و�شكلت املباخر  مبثيالتها يف جنوب �شبه اجلزيرة 
واحلب�شة؛  اليمن  بني  والت�شابه  التاأثري  اأوجه  اأحد  احلجرية 
كما تت�شابه جمموعة من �شواهد القبور ُعرث عليها يف احلب�شة 
ت�شابًها كبرًيا.  العربية  اجلزيرة  �شبه  مثيالتها يف جنوب  مع 
واال�شتخدام  الربونزية  والقطع  االأختام  ت�شابه  على  عالوة 
وعالوة  واحلب�شة،  اليمن  من  كلٍّ  يف  للعمالت  املتبادل 
على هذا امتد التاأثري اإىل االأدب واالأ�شاطري؛ حيث ت�شللت 
التداخل بني  احلب�شي، فظهر  االأدب  اإىل  �شباأ(  )ملكة  ق�شة 
ق�شة ملكة �شباأ اليمنية و)ماكيدا( ملكة �شباأ احلب�شية؛ نظًرا 
اإفريقيا  �رسق  بني  للتوا�شل  كان  وهكذا  االأ�شول،  لوحدة 
والعقائد،  اللغة،  يف  كبري  اأثر  العربية  اجلزيرة  �شبه  وغرب 

والفنون، واالآداب. 


