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Abstract 
 
The aim of this paper is to decipher the 
means of transmission of the cylinder-
seal from Greater Mesopotamia to 
Egypt which occurs during the 
Naqada IIc-d1 period.  
An autonomous Egyptian glyptic 
tradition seems to begin early in Late 
Naqada IId, around 3300 BC. This 
school overlay specifically Egyptian 
motifs upon the bases of the Middle 
Uruk Mesopotamian heritage, 
something which is especially evident in 
the seals’ composition. Beginning with 
that date, seals in Egypt no longer 
appear as mere ornamental objects in 
tombs and actually take on their role as 
a functional tool. 
 

 ملخص البحث

 
 هو حل لغز وسائل نقل *إن الهدف من هذا البحث

 إلى مصر، ما بين النهرينمن بالد ى الختم األسطوان
 ).IIc - d1 (نقاداحيث حدث ذلك خالل عصر 

ل بدأ مبكرًا ويبدو أنه قد ظهر فن نقش مصرى مستق
 . ق م3300 حوالى (IId)نقادافى أواخر عصر 

وقد نشرت هذه المدرسة األشكال المصرية على  
 تراث حضارة ما بين النهرين الوسطى، وهذا أسس

  و.تكوين األختام األسطوانيةى شيء خاص جلى ف
 تظهر األختام المصرية لم تعد بداية من هذا التأريخ،

ث بدأت فعليا تأخذ دورها حيآأدوات زينة المقابر ى ف
 .آأدوات ذات صفة وظيفية

 
 الكلمات المفتاحية

 
، بالد ما بين نقاداعلم اآلثار، ما قبل األسرات، 

 .ى، ختم أسطوانشلنهرين، فن النق
 
 
 
 
 

 . أنظر النسخة اإلنجليزية من هذا البحث فى المجلد األول*

See the English version of the paper in Volume I 
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 مختارةالتاريخية النظمة األ
 

الد     ضارة ب ار لح أريخى المخت دول الت ا إن الج م
رين  ين النه رى ب م    ] 1[ الكب ا ت ر، آم و األخي ه

ؤتم    ه فى م . Santa Fe (Rothman 2001) رتعريف
ار         أما بالنسبة لمصر فإن الجدول التأريخى المخت

أريخ    ديالت  مع تع Werner Kaiser (1957)هو ت
LucWatrin      أريخ سيم ت يختص  ى  ، الذى أقترح تق

وقد أضاف  ،  (II-III) نقادابصفة أساسية بتحول    
جدول توافق لطبقات المواقع الرئيسية فى مصر    

شرق  طوال ة ق م األوس ة الرابع ى األلفي      ف
(Watrin 2004/table 1-2). 

 
دأ    (فى مصر   ى  الختم األسطوان  ل شئ يب آ

 )من نقادا
 

ل م  شهد القلي ى   ي ى مت ط عل ة فق ا األثري ن البقاي
 صورة رقم (ظهرت النقوش ألول مرة فى مصر،       

 جدت األختام المبكرة فى الحرجة ولقد ُو]. 2) [1
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، وقد عثر فلندرز (IIb-c)ؤرخ بنقادا  ُتأنهاحدود الفيوم وفى مصر العليا فى نجع الدير، ويبدوا على 
رى عل امى بت ائره  األخت ى حف رة ف ام  االسطوانية المبك ادا ع تم. 1895 ـ    1894بنق ن الخ  األول م

م   ى  من الحجر الجيرختمهو ) بترى(ين اللذان اآتشفها الختم رة رق ، وهو    (N 1863)آان فى المقب
هو يمثل سلسلة من الخطوط المقعرة خفيفًا من آل جانب فى   و اآلن محفوظ فى آلية الجامعة بلندن،     

ى        (سطوانةالمنتصف من اال   ة عل ل جانب   أثنين إلى ثالث م    ،)آ ا  ت  بخطوط قصيرة مستقيمة،       تعليمه
ا                     ى أنه ذ حت ر منتظمة التنفي ا آانت غي ى أنه دون ترتيب حت وقد حزت جميع هذه الخطوط بعمق وب

بعض ال احثينأدت ب ال ى إل ب سميته ب شت كنق  disintegrated pattern” (Kantor“  المفك
ان   .(1952/247 تموآ طوانالخ رة  ى  األس ن مقب انى م ى ج29الث ة  ف نTبان ر   م ن الحج ادا، م  نق

ل            د بطول منتصف األسطوانة آ الجيرى أيضًا ونقشه يتآلف من صف من أشكال اللوز أو العين يمت
 .منها يحيطه خطين مقعرين

سلة الت      ،م  ق 3300 ـ 3500،  (IIc-d1) نقاداين إلى   الختميمكن تأريخ هذين    و ريخ أ إذا تقبلنا سل
شع   الكربون الم صر الت  ب ى م رة ف د ُتى األخي دول عي أريخالج ى م ىالت ديم إل ام   الق ة ع  Cialowicz)ئ

ائر                  الختمبجانب هذين    .(2001/14 د حف ة بع ين يوجد عدد من األختام تم عرضها فى األسواق األثري
ر  ى  ، وآذلك األختام والمواد المختوم عليها الت      إال أنها آانت خارج السياق    ] 3[نقادا بوقت قصير     عث

ام  ذ ع اليون من ا اإليط ة 1986 ـ    19 82عليه سكنية الجنوبي ة ال ة المدين ى منطق ائر ف م خالل الحف
ة إشارات    ،(Chlodnicki et al. 1991/28 and Di Maria 2007)بنقادا   والتى لسوء الحظ تخلو من أي
ام األسطوانية      اآلن، وحتى )مكتشفات سطحية (ىالطبق بالسياق  خاصة ى أن األخت ل عل  ال يوجد دلي

 . (IId) نقادايدوس أى نهاية ب، فى أU مختومات جبانةاسُتخدمت فى مصر قبل 
الد   ن ب ستوردة م ت م ى مصر آان ى ف ى أن النقوش األول احثون عل ق الب د أتف رينوق ين النه ا ب  م

ى           د مت ار لتحدي د معي ى تحدي الكبرى، ومع ذلك فإن المناقشة تصبح متعددة األصوات عندما نصل إل
 محلية يصنعها حرفيين أجانب      منتجات من   :هانشوءحل   ومن أجل إدراك مرا    ،ها محلياً صناعت تبدأ

  .ى تأثير شرقات ذية مصر عبر صناعةإلى أن تصل إلى تقليد محلى مستقل،
ين النهرين      ذ األلف ى  األسطوان الختم  ثبت استخدام نقوش    وفى بالد ما ب ة من يالد،   ة الرابع ي ل الم  قب

ة فى             ات بأشكال مختلف اطق المدن     وذلك بوجود مئات الطبع سكنية   من ل   (ال أو فى   ) Susa اسوس مث
اء  ـ Urukأوروك (المخازن  أو مبانى /المبانى الفخمة و م يُ  ). Warka  ورآ ًا ل ام    وتقريب ى أخت ر عل عث

واد  ، وهناك احتمال بأن هذه المواد أما صُ     أوروكعصر  من   سهولة   نعت من م اء ب ة للفن ا   أو أقابل نه
الد  لم تكن معروفة فى  ى  التفى المقابر والمنشآت    ُوضعت   ين النهرين   ب ا ب  .روكوأ خالل حضارة   م

ثر عليها ، حيث أن األختام قد عُ     ة اآلن آلي  اثر فيها على األختام األولى فى نقاد      ُعى  ة الت بيئوتختلف ال 
 .  الضوء على بعضها البعضإللقاءفى مقابر، ولكن الحالتين يمكن أن تستخدم 

 
الختم األسطوانيبتكار إ

 

 األسطوانى فى بالد ما بين النهرينمن الختم الطابع إلى الختم 
  

إن نقوش األختام فى بالد ما بين النهرين ذات أسبقية مؤآدة على النقوش المصرية، حيث أن 
م فى شكل أختام الطبعات  األختام آانت معروفة فى شمال ما بين النهرين منذ األلفية السابعة ق

.  على سبيل المثالTell el-Kowm وتل الكوم Tell Buqrasعلى الجبس فى آل من تل بكراس 
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 والطبعات 
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 .للنقوش المبكرة فى مصرى توزيع جغراف): 1 (صورة رقم
ى       Tell Sabi Abyadالمبكرة على الطين من تل سابى ابياض   ات الت ات الطبع اك مئ  حيث وجدت هن

نهرين منذ هذا  اسُتخدم ختم الطبع فى شمال بالد ما بين ال وقد السادسة ق م، األلفيةلى نهاية   إتعود  
ى التاريخ، حيث استمرت الممارسة فى حضارتّى        دى و Halafian الهلفت م انتشرت     Obedian االوبي  ث

 فخار فى   أو لم يوجد ختم  اآلن، وحتى Obeid periodاالوبيدى  فى العصر إيرانتجاه الجنوب والى 
 .االوبيدى مصر من هذا العصر

ار الختم االسطوانى خالل النصف             ة ق م         ولقد حدث ابتك ة الرابع عصر  ، خالل     األول من األلفي
الد       ى  التو ،عدد السكان سريعة فى   بزيادة  ، وقد ارتبط    كواألور وب ب ين النهرين     ترآزت فى جن ا ب  م

شمال ى حساب ال زى التو  (McC. Adams 1981/69)عل ور مراآ ببت ظه ةس ى  عمراني رة ف  آبي
 . ى يدلنا عليها بشكل واضح الفخار أنظمة اإلنتاج والتجارة والتفىوتغيرات ملحوظة ى الضواح

ضرور             بيئة  إن   اذا أصبح من ال ى        ى  بداية عصر أوروك األوسط توضح لم ة عل ات إداري تبنى عملي
 .راع تقنيات فعالة جديدة لألختاممستويات مختلفة وحتى اخت

 

 من آان األول؟
 

ين   م فى بالد   قةع الرابية أوروك آانت فى قلب األحداث خالل األلفه ُيعتقد أنعلى الرغم من أن   ا ب م
ع أخرى         ى   األسطوان الختمن  أ إال   النهرين ة بمواق اك بالمقارن دًا هن أخرًا ج دو مت ا يب حيث  . ظهر فيم
ًا فى حضارة أوروك فى خورستان            ى   الت  ]4[ افى سوس ) 21( فى طبقة    ظهر زًا ديناميكي آانت مرآ

ة ىIranian Khuzistan اإليراني ة ، ف ك ،عصر األوروك األوسط بداي رة التتل يمكن وضعها ى  الفت
ع سوس   . م ق 3550 ـ  3750ى تقريبًا حوال  روان   افى مواق  فى شمال   Deh Luran  األخر فى دى ل

أتى    نقادا آما فى    ما بين النهرين  وجنوب بالد    زامن مع حضارة               ي ات تت دليل األول من طبق عصر  ال
 . األوروك األوسط

ة  فى ختم أول طبعة ل وجدت ـ الورآاء فى أوروك ا  ( فى  الخامسة  الطبق انى   ، )Eannaانن ة المب منطق
 . عصر األوروك المتأخرعود تاريخها إلى بداية يى الفخمة الت

ًا     ف مفاجئ ذا الموق دو ه ضًا  يب ى متناق ث أن أوروكأو حت اـ  حي لى    اعُتءورآ ع األص رت الموق ب
د   ةجي النت ولهذا فإن . ما بين النهرين  لحضارة أوروك، وهى الموقع الطراز لكل المواقع فى بالد            تؤآ

ا   ـ نفسها، إما أن أوروك   م    ،]5[ورآا تاريخيًا متأخرة جدًا ويجب مراجعته ع األخرى ل  أو أن المواق
ة  خالل  االبتكار  تشهد على تحول قوى     ى  تكن الوحيدة الت   انى         ق األلفية الرابع راض الث ذا االفت م، وه
ى أن سوس ٍاايعن ت دورًا ديناميكي ى توضح هيمن لعب وش والت ى النق ى  ف سوسية عل االت ال ة االنتق

 . الرموز المصرية
 

  األسطوانى؟ الختملماذا لم يستطع المصريون اختراع 
 

تج عن تطور وسائل الحسابات           ى   األسطوان الختمإن اختراع    ات    و من  ن ى       عملي دة والت ة عدي فكري
نظام آامل   النيل آ ى  إلى واد  أختام نقوش   انتقلتثم  . ما بين النهرين  السنين فى بالد    مر   على   ظهرت

راع        ى استخدام أسالفهم المباشرين                الختم بعد فترة قصيرة من اخت ل عل  األسطوانى، وال يوجد دلي
ابعين فى مصر،    ختمثر على وقد ُع.  الطابعختملل شكل  ختم ين ط ، ة فى الحرج   ”lentoid“  برجى ال
  .(IIb-c) لعصر نقادا اات فى نجع الدير يعودبيثقت ا طابع ذختمو
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ك   P.R.S. Moorey (1990/63) ف مورى وقد عرّ  . الحرجة فى مصرختملأخر ه يوال يوجد شب ذل
تم سورىالختم بالخ ه ب، ال ن مقارنت تم ويمك و ب طخ ن تل م( Tellohع م ّن)2 صورة رق د ص         ف، وق

H. de. Genouillac (1934/pl. 70 bis, figure 1) ذا تم ه واد ضمن الخ قم  Dynastic  العصر العتي
Archaic،  ذآر  فإن تثقيبات المثقاب على أية حال  ر قابل للتأريخ وفقًا لنظام الطبقات،       وهو غي ختم  ب  ت
تفخ األسطوان      الختم   أو  ) ختم البصمة  ( الدائرى الطبع . عصر األوروك األوسط    من   ى  ذا الطراز المن

ا األصل ى موقعه شابهة ف ام أخرى م ى عشرة أخت ر عل د عث ا ى وق ات سوس ى طبق  B( (Amiet(ف
   والتى(1972/52

 

 
 

(IIIc1) م  شرقية فى فن النقوش المصرية من      ): 2 (صورة رق دماج فن النقوش ال أثير ان ادا ت ى  (IIb) نق ادا إل دون . ( نق ب
).مقياس رسم

 
ل م عصر األوروك األوسط    من   ،  (II)ا  فى سوس  األولى  تتطابق مع المرحلة     وان أو    ويمث م حي عظمه
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وانيين   ع (حي ات ذوات األرب ال فى    ) حيوان ان الح ا آ ى   .ة الحرجختم آم د أت تم وق دير من   خ  نجع ال
د  . (IIb) نقادافى جنوب شرق الجبانة فى موقع سادت فيه مقابر من عصر  ) 7501(المقبرة رقم    وق

دأرخ  ه فري رة Renée Friedman مانريني رة بفت ذه المقب ادا ه د (Podzorski 1990/5) (IIb) نق ، وق
تمضع ُو وفى  األسطوانالخ سر للمت صم األي فل المع ع  أس ن القواق دد م ع ع وط م ان مرب ا آ ى وربم

ًا   ختم  ، حيث أن، وقد يكون هذا هو أقدم نقش موجود فى مصر   ةالمثقوبة مكونة أسور    الحرجة طبق
ادا  إلى (IIb) نقادامن  يمكن أن يؤرخ     )2007(لما ذآره لوك فاتران      ام        (IIc) نق دم أخت ، وحيث أن أق

ت  قد أتى هذا  و .(IIc) نقادا تعود ل  ةأسطواني الد           الخ ال شك من ب ين النهرين     م ب ا ب  ن ع  شف آُ  حيث  م
 .Yorgan Tepe/Nuzi (Starr 1937/pl. 40A) منعديدة نماذج 

ور       ع المح ات الطب ن عملي ات ع دلتا معلوم ى ال رت ف د ظه صر   ى التى وق د العن ت بالتأآي آان
الختم ا        .(IIb-c) نقادا منآما  ى   األسطوان الختمفى اختراع   ى  األساس  صخرىل  على زخارف الفخار ب

ات الم ى الت م المنتج ة باس ت معروف دلتا ى الت ”roulette ware“ة ثقبآان رق ال ى ش رت ف               ظه
(Van den Brink 1989/70)  ادا  خالل اط صغيرة        .(IIb-c) نق ع نق يط فى طب ة التنق  إن استخدام طريق

 . أسطوانى لعنصرا وليس بسبب أن متقوس،) إلناءالمنبعج لبدن ال(أن الحامل إلى ا إعادتهيمكن 
سفل     صدفة كشط أو استخدام مطبعات تمت بال من المرجح أن و ى الفخار فى مصر ال وال يمكن  ى  عل

 .  بأختام أسطوانية ُنفذتتااعتبارها طبع
 

 مصرى فى  األسطوانختمالصناعة واالستخدام المبكر لل
 

 خرز األسطوانىوالى  األسطوانالختم
 

ـكل من ًا ل كارفوفق إ P. Kaplony (Boehmer 1974a/496) ابلونى و آA. Scharff  س ام ف ن األخت
اء          خرز صنع   األسطوانية المصرية المبكرة نتجت عن       ة للفن واد قابل سهولة  من م د اقُترحت     .ب ولق

تم طواننفس الفرضية للخ الد ى األس ى ب رين ف ين النه ا ب دم ون ق دماج، أن يك ن ان د م رز  وّل  الخ
طوانى  ع،  االس تم الطب د   بوو خ ون ق ذا يك امه سابق  ورث االهتم ن ال ر م ت للنظ ائف  الالف  والوظ

 . (Gorelick and Gwinnett 1990/45) المنوطة باألخير
ام األسطوانية األورآي         ُربطتى  ومع ذلك وبناء على الطريقة الت      إن األخت ا ف م  ة به د ت دائها   ق  ارت

 ارتدائها مما جعل (Collon 1987/14)عقود طويلة، وآانت ذات أحجام آبيرة آ منها أآثرعادة آقالئد 
الد     ى  إن ارتداء األختام آعنصر زخرف      . غير عملى  ين النهرين   فى ب ا ب ر  هو  م ة    أآث زًا وذا طبيع تمي

رة    ة خاصة فى الفت رة  :  الالحق دمج داخل         ].Jemdet Nasr ] 6فت ام آانت ت إن األخت ا فى مصر ف  أم
ا األول     القالدات ادا   فى   واألساور منذ ظهوره ا  .(IIc) نق يم  فى     وآم ادا  إقل بالص    ، و نق  Ballas  فى ال
إن رز   ف شن للخ شكل الخ طوانى  ال الزورد   االس ن ال صنوع م ام   ]7[الم شكيل األخت ستعيد ت  ي

 . األسطوانية
 

 ورش الصناعة
 

رف أى  ل  ال نع ى آ طوانية ف ام األس صناعة األخت صانع ل شرق م ىال شرق األوسط  واألدن ود  ال تع



 
39
شافات     . م  قة الرابعلفيةلأل إن االآت ذا ف ة  ومع ه د تُ  Tepe Konar Sandal (Jiroft)الحديث ظهر أن   ق
ران    قة الثالثيةنعت فى نفس المصانع فى بداية األلف  واألختام األسطوانية قد صُ    رزالخ  فى  .م فى إي

وا األوان          ربما آان منفذى األختام   ،  ةنهاية الحضارة األورآي   ذين نحت انين ال ة  ى   هم نفس الفن الحجري
 .(Brandes 1986/55)متشابهة على هذين العنصرين رآبة  وأشكال مرسومحيث أن هناك 

ارن   بأما بالنسبة لحالة أ د ق دوس فق د       Ulrich Hartung ي ى ي سبة للنقوش عل ة والحجم بالن  الدق
ل   ال ض وُتأرخ مقاب. (Hartung 1998/206) مقابض السكاآين بهذه األختام األسطوانية سكين من جب

ا فى    ُعى ، طبقًا للنماذج التالمتأخرة (IId) نقاداب ”Jebel el-Arak“العرآى  ثر عليها وتم الكشف عنه
ا صُ       بأ ا أول م ضاً       يدوس ويمكن اعتباره ا أي ام األسطوانية ويرجع تاريخه ًا من األخت ك  نع محلي  لتل

رة ار . الفت اك اعتب افيانناوهن د ُص     إض طوانية ق ام األس ددا أن األخت ن أن يح س   يمك ى نف نعت ف
ابض               صنعت في ى  المصانع فى مصر الت    ة زخارف مق ار األول أن طريق سكاآين، االعتب ابض ال ها مق

د أستُ    سكاآين ق الد       توحال ر من النقوش فى ب شكل آبي ين النهرين    ب ا ب  (Boehmer 1974b) م
(Watrin 2004/pl. 2-3) سكاآين ه مثلاالعتبار الثانى أن ام       مقابض ال ل األخت ام المعاصرة مث إن األخت  ف

م      رة رق و صير الملق    ) 1035(األسطوانية فى مقب نعت    Abusir el-Melek فى أب د ُص ضاً ق  من   أي
ر     العاج يًال عن مقب رة قل ؤرخ مبك دوس   (U-j)ة ، وُت رة  فى أبي ادا  بفت أخرة  (IId) نق  Kaiser’s) . المت

Stufe IIIa1) 
 

  ؟أدوات زينةأدوات حسابية أم 
 

داء ظهر المبكر على النقوش فى مصر يُ األثرى إن الدليل  واد غري  أن ارت ة   م ة ّيـ قب رًا     ـ م ان أم ذا آ
سها زي تميل غريبة   وأشياء  مواد ت استخدم نخبةأولوية فى االستخدام عند      اً  نف د آانت    . اجتماعي ولق

ود لعصر     ى  الت وفى نجع الدير    ) 7304(المقبرة رقم    ادا تع ة        ى  ، ه  (IId1) نق ك الجبان دة فى تل الوحي
وت   (ى  آان بها ختم أسطوان    ى  الت رة احت ر      مقب رة هى المقب م  ة مبك ع  ختم    ،7501 رق د    و )طب  تآان ق

ى   ت ت فما زال رقةعلى الرغم من الس   و .]8[ فى الجبانة    ثراء األآثر   ةقبرم ال آذلك وى عل رًا  42حت  أث
ى الفخار ذ         (منها أنواع مختلفة من الفخار         سوداء  ىمن الفخار الخشن حت ة ال ة   )  الحاف ذلك آني وآ
تة أوان انس، س ن الفي ى ى صغيرة م دة عل ا واح ة منه ز شكل متات ذحجري ع ،frog-shapedمي  قط

الزورد   (، دبوس من العاج يحمل صورة لطائر، خرز         ةشطمق قطعة من    ،صغيرة من النحاس    ،من ال
صغيرة  األشياء آسرات من الماالآيت وبعض    ،) الترآواز،العقيق -Lythgoe 1965/179)األخرى   ال

ال      ى االتصال الشرق  يستدل على ولم  . (183 ان   الزورد باألختام فقط ولكن أيضا ب ذى آ ى شكل   ، وال  عل
 Helenهيلين آانتوروقد الحظت . ذات األشكال الحيوانيةى على األوانتطعيم و،  صغيرةطباقأ و خرز،

Kantor (1952/242) ى األوان يم عل د  ى أن التطع و بالتأآي ذى ه وداء، وال ادة س صقًا بم ان ملت آ
الد    ه يكون مصدر   حتمل أن البوتومين والذى يُ   ين النهرين    ب ا ب ة  الإن .م اد ن الموجودة فى   نخب م  اق  ل

نتيجة ذلك كون ي أننفترض   أن   نايمكنو،  (IIb-c-d1)تعرف حتى استخدام الختم االسطوانى فى نقادا        
  .األدواتمحلية آانت ما تزال بدائية لتتطلب استخدام مثل هذه الدارة عمليات اإلأن 

ة صعبة        آ ما بين النهرين  فى بالد   ى  الختم األسطوان ولقد تم ابتكار      وال يمكن    ،حل لمشاآل إداري
م، وحتى نهاية العصر    ق األلفية الرابعة عن األنظمة الحسابية واإلدارية فى      ى  فصل الختم األسطوان  

ين النهرين                     . آىواألور ا ب الد م ران فى ب وفى منتصف األلفية الرابعة ق م، وربما آانت مراآز العم
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باحثين أنه قد سكنها عشرات اآلالف من السكان    تشكل منطقة تصل إلى مائة هكتار، ويعتقد بعض ال        
ى                       ] 9[ ًا إل دت أحيان ادالت امت ك تب تج عن ذل ه، ون وآان يتمرآز فى آل مرآز عمرانى منتجات إقليم

اطق                .أآثر من ألف آم    ى وجود من ات إل شير مساحة الجبان  ذات حجم متوسط،      سكنية  وفى مصر ت
ر فه  ى ه هنا ـ   ـ بالنسبة للعصر الذى نعنيه  نقاداوتعتبر جبانة  رة  ) 2000(ى تضم حوال  ى األآب مقب

ى ى تح (I) األولى نقادا تمتد من    ،]10[ اطق        .األسرة األول ة فى المن ائر مكثف دم وجود حف رًا لع  ونظ
رة           المتاحة  ترجح األدوات الجنائزية   ،(II) نقاداالسكنية المعاصرة ل   ك الفت  وجود قرى آبيرة خالل تل

 . على األرجح
ين النهرين     عن بالد     تماماً تختلف المصرية   بيئةن ال إ سر       األ األوروك فى العصر      ما ب د يف وسط، وق

ام تُ       ى   األسطوان الختمهذا لماذا لم يستخدم المصريون       اذا آانت األخت ة ولم ات اإلداري ر  فى العملي عتب
ة      د استُ   . مواد دخيلة وخاصة بالزين ة    وق ة اجتماعي واد          . خدمت آدالل م يكن استيراد م ة ل وفى البداي

ى   (ام ذات أية صلة بنظام المحاسبة       األخت لم ُيكتشف فى مصر أية بثرات أو ألواح فخار فى مصر حت
 ). اآلن

ع آانت  فى مصر    مستقلة  عناصر حسابية    إن أول  اد      ، الجرار رق ة نق د ظهرت فقط فى بداي ا  وق
(IIIa)    فى مقبرة ،(U-j)  ،ى        .نقوش منفصلة عن ال   وآانت   وآانت تشير إلى الكميات وأصل المنتج عل

رغم      دأ        األرجح، على ال د ب ع      من أن النقوش ق سالل فى أواخر        ى  األوان استخدامها لطب ة ال الفخاري
الد   . وثائق إدارية مستقلةفى ستخدم أبدًا لم ُتإال أنها  . (IId) نقادا ين النهرين   على العكس من ب ا ب  م
ازت مراحل ال      التدوين الحسابية وال أنظمة     لحوامل ذات الصبغة  ال ا  ددة الت    ا تطور  قد اجت أدت ى  لمتع

ى  واحإل الد األل ى ب ى ف صويرية األول ة الت ى الكتاب م إل ة ث رين الكتابي ين النه ا ب دو أن و، ]11 [م يب
شرقية المجاورة       سر  األنظمة الحسابية األولى فى مصر مقتبسة من األنظمة ال ا يف اذا وصلت   مم  لم

رة   ى  ظهرت ف  ىالعاجية الت لرقع  بجانب ا " لالستخدام    آنظام جاهز  نقوشالفقط لعمل    ى ف  (U-j)المقب
ام عل    ت وطبع (w)من طراز   ى  ابيدوس وارتبطت مع الفخار المصر     المستوردة من    ى  األوان ى   األخت

 "الشرق األدنى
 

 نقادااألختام األسطوانية فى 
  
ى وجود            ُت ة عد النقوش واحدة من المؤشرات عل ة    ذات مستوى   نخب الم   مع   ذات عالق ين   ع  األورآي

رات   خالل ف  ادا ت ا، وتُ    ،(IIb-c-d1) نق ابر         فى مصر العلي سبيًا فى المق ادرة ن ام األسطوانية ن د األخت ع
الالزورد الذى أحضره إلى مصر ب، وفى بعض األحيان األثاث الجنائزى  وغنىودائمًا مرتبطة بوفرة 

دو  ا يب ى م ضًاعل ذ  أي ين وال ابر الت   ُوى  األورآي س المق ى نف ضًا ف د أي ى  ُعى ج ا عل ر به  ماختاألث
 ). نقادامن (T 29)  من نجع الدير، مقبرة 7304مقبرة مثل  (ةاألسطواني

ا  على األختام األولى المعروفة فى مصر، وحيث أنقد حوى نقادا أن موقع   متوافقوليس من ال    ه
ادا جبانة إن مقبرة ف) 2000(تحتوى على   د   نق اريخ         ُتع ل الت ا قب ة فى مصر فى عصر م ر جبان . اآب

ام     ومع هذا يظل من الصعب تأريخ هذه  ستمر فى استخدام نظ  المقابر بدقة، ولكن نستطيع فقط أن ن
شأه  (SD) بالتتابع  التأريخ القديم رى   الذى أن ام  . (1901)بت ا ق  John Crowfoot-Payne  (1992)آم

رف مجموعات الفخار فى    عّ بمحاولة تأريخ تلك المقابر ولكنها غير مكتملة النتائج حيث أنها فقط تُ        
مفصل   بدون الوصول إلى تأريخ W. Kaiser لكايزر Stufenلنظام الطبقات قًا آل الجبانة الواسعة طب
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  ,W. Kaiserشرت أيضًا من خالل أعمال آل من  ُن قدنقاداإن تأريخ بعض مقابر . للمقابر نفسها
L. Watrin, U. Hartung, T. Wilkinson, S. Hendrickx, E. van den Brink ،    ولكن ال توجد دراسة

 .اآلنى تعامة متاحة ح
 
  فى نقادا (N 1863)فى مقبرةى  األسطوانالختم يعةطب
 

االسطوانى  الختم  الكبرى، وبجانب  نقادامن جبانة   ى  قالشرى   فى الجزء الجنوب   (N 1863)تقع مقبرة   
الد  ن ب رينم ين النه ا ب ائزضّم، يتم اث الجن ا ى ن األث راء مصقولةى أوانبه اء حم اء نوبى،إن ، إن
رى، كل ى صاليات عل حج رز،ش ات، خ ور حيوان اج و أس ن الع شط مزخرف م اجة م ن الع             م

(Baumgartel 1970/60) ين   قائمة القرابين سمحوت اع  لنا بتخم سبة   ى الوضع االجتم وفى، وبالن للمت
عها   د وض رة فق أريخ المقب ة Ulrich Hartung  (2001/268)لت ى حقب ادا ف اس )IIb-c( نق ى أس  عل

  .(SD 46) بترىلنظام التسلسل مطابقتها مع 
على أساس     " (IIb-c)  نقادا    تأريخها فى     )Toby Wilkinson )2002/241وبنفس الطريقة قدر 

 أفاد بأن الفخار فى تلك المقبرة              2006 فى عام       Luc Watrinوفى اتصال شخصى مع         " . الفخار   
 لتأريخ المقبرة رقم           ى حاسم بشكل آاف     غير  ،  ) N وآسرات من فخار          Pنوع   ى مجموعة من أوان         ( 

 ، على أساس    (IIc-d1)  نقادا    و   (IIb)  نقادا    اآبر قليًال بين      ى ، ويقترح مدى تأريخ             قة د ب 1863
بشكل  "   1863، وقد اقترح وضع المقبرة رقم              1863 مع المقبرة رقم       (IIc)  نقادا     تقارب مقبرة من      

 .(Watrin 2004/68)ة فى نفس الفتر" مؤقت
ام  ى ع دت1955وف ى)Elise Baumgartel) 1955/47 م أآ تم أن  عل طوانالخ ان ى  األس آ

 يةض ر وهى ف Jemdet Nasrنقوش   وقد اقترحت وجود صالت مع     ،النيلى مستورد من خارج واد
ى وقت قريب             ى   الت  رسومات،  بال أرضية خاصة  على   ت أسس ابدو أنه ت شكل عام حت ة ب   آانت مدعم

(Wilkinson 2002/241)أريخى الخاص وا  ج الت فى  يالتعد من أن هناك  بالرغم ارن دول الت ين  لمق  ب
الد  صر وب رينم ين النه ا ب ط (infra) م ط رب ن فق ات ال، ويمك ىطبع ع الت ى إ ترج عصر األوروك ل

ادا ثر عليه فى      الذى عُ  الختم ب األوسط م        نق رة رق ذا  1863 فى المقب شكل أساس      ، وه ى ب بعض  ى   يعن
 . والتى ُيعتبر سياقها أقل وضوحًا وربما أخرى من تلو من سوساالطبعات 

 
 نقادا فى T 29من المقبرة ى األسطوان الختمسياق 

 
راد                  : ملمحًا أخر مهم   نقادا تضم   ة األف ى أساس حال ة عل ات منظم  حيث يتكون الموقع من عدة جبان

دفونين  ابر حيث ت،الم ع مق ة  ق ى جبان ة ف ات الحاآم ع ال. B (Davis 1983)  وT الطبق رة وتق مقب
(T 29) فى جنوب جبانة T، ًا لـ ووفقE. Baumgartel (1955/47) .       يًال عن أخرة قل د تكون مت ا ق فإنه
رى  مع تU. Hartung  ساويها بينما ي1863مقبرة  رة  (SD 48-66)سلسل بت ادا  فت ا  (IIc) نق ، آم
ذ تقد ضم ل و.T. Wilkinson            فعل ر م الة ه بالد   ى  ختم أسطوان  ةقب ود ل ين النهرين   يع ا ب ، م
 . من الذهب والالزوردصالية، خرزحجرية،ى أوان

ة، و   T 5 ثر على مثل هذه المواد فى مقبرة      د عُ وق ود لعصر   ى  الت القريب ادا تع ى تُ (IIc) نق د   والت ع
ة    T 29وتشير المواد من جبانة .واحدة من أغنى المقابر فى الجبانة ة عالي  أن شاغلها آان ذو منزل
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 خرج من  المستالختم  رسموربما يوضح هذا لماذا آان   . 1863أآثر من المتوفى المدفون فى مقبرة       
ذه  أآثر جودة T 29المقبرة  رة  االسطوانى من    من   فى تنفي ذا  ،1863المقب ه  الختم  وه  فى  شبيه  ل

ذ  مع االختالف فقط فى التنف1863 رسم ختم المقبرة والذى يتشابه مع   ما بين النهرين  بالد   ،ويتفق ي
 . أنه مستوردى معظم الباحثين عل

 
 
 
 

 (III) نقاداإلى  (IIb) ادانقمصر من ى لنقوش المبكرة فمراحل تطور ا
 

 تصور عام
 

ى   ما بين النهرين  تحمل طراز بالد    ى   أو تلك الت   ما بين النهرين  آل األختام من بالد     يجب مقارنة     والت
م   (عصر األوروك األوسط  جدت فى مصر بطبعات أختام    ُو ألف عدد   العصر وخالل  ). 2 صورة رق  ت

أو /الرمزية ومن األشكال  تكوينات طة متكررة أو من مناظر بسي  ما بين النهرين  آبير من أختام بالد     
اظر      .الهندسية  اظر آانت من ذه المن سمك   ومن ه ـ   تتمو. شائعة  صفوف ال ًا ل ز   Pierre Amietبع مي

Holly Pittman راز الا تفخلط ة  " من كل حقيب ى ش سلة   ”baggy style“ "عل ى سل صر ف ع
طراز هذا ال ولكن . ثقوب مستديرةتراآمفذ هذا الشكل بوقد ُن .(Pittman 2001/241) األوروك األوسط

ا يوجد فى           ادة م ر واضح    سياق آان ع اذج الت         غي ذه النم ان من    آ  سياقل ى  نتم تال  ى  ، وأحد ه
ه  زجج و حصل علي ار الم ام Ludwig Borchardtالفخ ى ع ى 1911 ف وظ ف اهرة وهو محف ى الق  ف

 . متحف برلين
 
 (IId) نقادا النقوش المصرية خالل أواخريد ليخ انتقال ودمج تقأرت
 

شكيل الرمز       ة عصر                     ى،لقد تغير األسلوب، والت ين النهرين فى نهاي ا ب الد م ام فى ب وين األخت  وتك
األوروك األوسط حيث أصبح عمًال يدويًا أآثر سردًا وواقعية، وقد ظهرت نقوش جديدة واضحة مع          

ا     وقد حدث تغير ملحوظ فى نفس الوقت فى مصر، ولل         . بداية عصر األوروك المتأخر    ى آم مرة األول
ستخدم ببساطة آأدوات زينة، إنما أصبحت       لم تعد األختام توجد معزولة أو تُ      ف،  (IId) نقادافى أواخر   

ى المختومات الت        ة و      ى  معروفة بطبعاتها عل ا      /تحمل أشكال رمزي  ُوجدت فى     أو أشكال هندسية آم
رة  دوس  (U-170)المقب ى أبي ام أصغر . (Hartung 1998)ف د أصبحت األخت والى : وق ن ح م 2م  س

ة     7ارتفاع، وتقلصت إلى  رة أخرى فى بداي ادا  ملى، قبل أن تزداد حجمًا م  )IIIa( )Abydos J-U( نق
ة       ]12[ ادا ، حيث أنه فى نهاي ين النقوش المصرية والنقوش الت        أ(IId) نق ز ب ى تنتم ى صبح التميي

 ). 1 رقم جدول( واضحًا ما بين النهرينلبالد 
 

.فى مصر ى  األسطوانلختمة لالتطور المبكرمراحل  :)1 ( رقمجدول
المراح

ل
أصول مكان اإلنتاجالتاريخ

الصناع
مبتكرى 
النقوش

دالئل أثريةالوظيفة
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 (IIc نقادا1

(IId1, 
ما ما بين بالد 

 أو بين النهرين
مصر

ما بالد 
بين 

النهرين

شعب 
اوروك

،إظهار تزّين
المكانة 

االجتماعية

أختام حجر 
أسطوانيةى جير

نقادا 2
(IId) المتأخرة
وما بعدها

متجنسيمصرمصر
 أو ن

مصريين

فى خدم ُاست
هادفة، وظائف 
 لممتلكاتعالمات

أختام طينية 
ى  نحتت فوأختام

مواد مختلفة
 

  (IId) نقاداتراث النقوش المصرية فى نهاية استقالل 
 

م ة  ل د نهاي ة عن صورة مفاجئ ى النقوش المصرية ب شرقى عل أثير ال ادا يتوقف الت ا ، (IId)نق  بينم
ى استمرت النقوش المصرية دم ال ف ستقلة تق و م ة من أواخر والنم ادابداي د(IId) نق  استندت ، وق

ام األسطوانية     صّووتُ  من الفترات السابقة،     اتالموروثآما على   على المستحدثات   تطوراتها   ر األخت
بالد    أوروك األ عصر رةوما تالها الترآيبة الموروثة من حضا     المتأخرة   (IId) نقادامن فترة    وسط ب

تن   األ تراآم مناظر ى وهما بين النهرين ى م رة    الختم عمدة أو صفوف عل ا فى المقب   (U-170) وآم
دوس ان . بأبي راز من اإلشكال آ ذا الط ركه د ُت الد ق ى ب رين ف ين النه ا ب ى حضارةم  عصر  ف

 .ية ترآيبات أخرى مختلفة آلالستخدامأوروك المتأخر 
اظر  صوير المن وش الُم إن ت ى نق صرستخدم ف الد  األ  ع ى ب أخر ف ين  وروك المت ا ب رين م النه

ا لم يقتبس فى النقوش المصرية،        الكبرى   ل بعض               ي مم د حققت بالفع ثبت أن المدرسة المصرية ق
د ُأ تقالل، فق دضيف االس وذجىتجدي صرى نم ررة  م ات المتك ى الترآيب و و: إل ر لاخإد ه  منظ

ا  المتكررة   مناظر فى وسط ال   مرآزى رة     فى  وآم دوس ب (U-153) مقب رة    ،ابي  نجد أن   (U-j)  وفى مقب
  .ىالمرآزتصميم الحول ى إطار خارجتشكل  المتكررة المناظر

ات،  ما بين النهرين ويمكن مالحظة النقوش الموروثة من بالد         فى النقوش المصرية فى الترآيب
 تبدو وآأنها انحدرت      ببالد ما بين النهرين    األوسطوروك  األ  عصر  من المناظربالرغم من أن بعض     

د  ا بع سيرها فيم د تف ة وأعي اظر محلي ن من ة صف.م ى حال ا ف ماك واألشجاروف آم ى  األس ا ف  وآم
ان ع أو طبوسفى ابيد (U-133)المقبرة   شرها   ى  الت Zawiyet el-Aryan ة زاوية العري ام بن  .R.Mق

Boehmer (1974a/figure 5) آابريدس" وربما caprids "و صير   ) 1035( بالمقبرة رقم وآما فى أب
.(IId) نقادا أواخر  منالملق

 
 (IId) نقادابحلول نهاية  ما بين النهرينانتقال العناصر الزخرفية من بالد 

 
 تحت  عصر األوروك األوسط  آل األختام من حضارة تجميع Donald Matthews أعاد دونالد ماثيوز

دقيق   ”massive style“ "طراز آبير"اسم  ه حضارة       ”fine style“فى مقابل الطراز ال ز ب ذى تتمي ال
 .  أو حتى تقليد لهما فى مصر، وال يوجد أى مثال من الطراز الدقيقعصر األوروك المتأخر

الد            ام من ب صدير األخت ول أن ت ين النهرين   إذن يمكن الق ا ب ى مصر  م ر فى       إل ى األآث د توقف عل  ق
ة  طنهاي ن  عصر األوروك األوس ال م ى االنتق ا يعن ادا، مم ر   (IId1) نق اداوأواخ ابع ( (IId) نق للتت
بالد   ى ، وال يعنى هذا أن النقل من األختام الت(Watrin 2004)أنظر ى التاريخ ود ل ين النهرين   تع ا ب  م

ى   )عصر األوروك المتأخر  حضارة   (ما بين النهرين  ثر على نقوش تعود لبالد      قد توقف، فقد عُ     عل
ل ى مصرحوام سخت مواآب األ، أخرى ف د ن ى سرى فق أخر ف ى مقبض  عصر األوروك المت عل
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رة     ن المقب رف م كين مزخ ى (U-127)س دوسف ى  ، ابي ع إل ادا ترج أخرة (IId) نق  Watrin) المت
2004/74). 
من  ,Hierakonpolis  هيراآونبوليسمن تضمنته رسومات فقد الوحوش ضومرمنظر آذلك 
رة م  المقب ى ( 100رق ود إل ى تع اداوالت ا  (IIc) نق اداأو ربم اختالف  ((IId1) نق اريخ ب حيث يختلف الت

ا  ،)باحث ال ضًا   آم ى مقبض سكين    وجد أي ل العرآى  عل ى   ( Jebel el-Arak  جب ادا  ترجع إل  (IId) نق
وبعد ذلك بقليل وجدت مناظر الوحوش ذات الرقاب المزدوجة          . ]13 [(IIIa) نقاداأو بداية   المتأخرة  

ى ى الت ود إل ة سوس  تع ة مرحل ة ا نهاي صر ( الثاني ع أوروك الرع ى  Uruk IVاب ة حت صر نهاي ع
ة  تم تصويرها فى أشكال وقد )األوروك المتأخر ادا        serpopard حيواني ة من نق واح المزخرف على األل

 (IIIb-c1))2 صورة رقم(.
 

 مصر مع نماذج بالد ما بين النهرينى مقارنات األختام األسطوانية المبكرة ف
 

 Jemdet Nasrوداعًا 
 

د عُ  ات ساب   لق دت المقارن ا زالت    ـ  قًاق ًا ـ      وم ى من     أحيان ام األول ين األخت ادا ب شرقية   نق ام ال  واألخت
ذا ال ،Jemdet Nasr (Boehmer 1974a/Figure 19)عصر  من المتأخرة ة أ  خل  ويرجع ه ى حقيق ن ط إل

ى عصر األوروك األوسط   ى سلسلة النقوش الت ا آانت ذات    Jemdet Nasrو عصر   تعود إل ًا م  أحيان
ون      األشكال من ذلك تستخدم نفس      آثروأترآيبات متماثلة    سمك والعي اداً  . من ال اهيم     واعتم ى مف  عل

 اإلطار  تطبيق ، ولكن بمجرد  Jemdet Nasrيمكن ربط األختام األولى فى مصر بنقوش  رسمية بحتة
 .ال يمكن أن يتحقق Jemdet Nasr ونقوش  (IIc-d)نقاداوازى بين نقوش فإن التى التاريخ

ا د زودن ع سوسولق رى  اا موق أألث ةآبر مب ام الت جموع ام واألخت ات األخت ن مطبوع ود ى  م تع
دّ وُي. م  قة الرابعيةلأللف ر اميت        ع ذى وضعه بيي أريخى ال العمل   Pierre Amiet جدول التصنيف الت

ى              المفتاحى فى هذا المجال، ولكنه       اء عل ات فقط بن ل الطبع   األسلوب أضطر فى تصنيفه أن يجمع آ
ى أن  مناظر مع الهاعقديمكن ى  وتشير المقارنة الت.(Amiet 1972) والتصوير االيقونى  المصرية إل

ادة      ابعض طبعات األختام األسطوانية فى سوس      ا و   يمكن إع ى ال    تقييمه ا إل ى    خلف إرجاعه عصر   إل
الد    ى  ، أى أن الغموض التاريخ    ]proto-Elamite] 14 بدًال من فترة العيالميين      األوروك األوسط  فى ب
 . لذى أدى إلى أخطاء معاصرة بنيت عليه فى مصر هو اما بين النهرين

 
: (IId1)نقادا إلى (IIb) نقادامن  : إلى مصرما بين النهرينانتقال األختام األسطوانية من بالد 

 استيراد أم تقليد ؟
 

ة      تم العث  ى  آانت األختام الت   ى نهاي ا فى مصر حت ادا ور عليه ام     (IId1) نق ًا ألخت عصر  مشابهة تمام
ستطيع أن تؤسس سياسة           ما بين النهرين   من بالد    سطاألوروك األو  ذا المدى ال ت  الكبرى، وعلى ه

 . واضحة للتمييز بين األختام المستوردة والنسخ الموجودة المقلدة لها
سهم  احثين أنف ى الب د عل ا يعتم ق بينهم ان التفري د آ ارتونج.وق ـ ه ًا ل إن  فUlrich Hartung  وطبق

تحمل نقوش  ى  ولكن األختام الت ما بين النهرين  ط اللذان أتيا من بالد       هما فق  نقادا من   لين األوّ لختما
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صر ى م نعت ف د ص شباك ق ماك وال رى ،  (Hartung 1998/216-217)األس سونوي وبى ويلكن        ت
Toby Wilkinsonى    : أن ط ه ام فق ة أخت تيرادهم أ أربع د اس اق  المؤآ ا الب ى   ى م ون محل ا يك فربم

 .(Wilkinson 2002/241)الصناعة 
 . (Watrin 2004/70) ، مستوردة(IId1) نقاداأما لوك فاتران فيرى أن آل األختام فى عصر 

ام األسطوانية فى      ادو م  قد ُوجدت ول د     سياق  األخت ة           يؤآ ل نهاي ام قب ين األخت ز ب ادا التميي  (IId1) نق
من الحجر     آلها مصنوعة     (IIc-d1) نقاداتعود إلى   ى  األختام الت ف :)2  رقم جدول(واألختام المتأخرة   

واد      الجيرى بينما األختام المتأخرة صُ      ددة نعت من م ل    متع اج ( مث ر اخ  الف ،steatite  الستياتيت  ا ،الع
ادا  وهذا االختالف قد يشير إلى أن األختام حتى عصر           .)المزجج الد         (IId1) نق آانت مستوردة من ب

 . ما بين النهرين
 

 .(IIIa-b) نقادا و (IIc-d) نقاداد األختام األسطوانية خالل موا: )2(  رقمجدول

الصناع)الفترة (التأريخمادة الصنعالختم األسطواني

 IIc نقاداحجر جيري Naqada نقادا بN 1863مقبرة ال 

 IIc نقاداحجر جيري Naqada نقاداب T 29لمقبرة ا

 IIc-d نقاداحجر جيري Matmar   بالمطامير3039مقبرة 

 IIc-d1 نقاداحجر جيري Ballas بالصبال B 307لمقبرة ا

 IId1 نقاداحجر جيري Naqa ed-Dêrنجع الدير  ب7304المقبرة 

 

 

ما بين شعوب بالد 

النهرين

-Abusir el  الملقرأبو صي ب1035المقبرة 

Meleq 

 IId نقاداعاج

 المتأخرة

 ؟IIIb نقادافخار مزجج Zawiyet el-Aryan زاوية العريان

 IIIb نقاداعاج Abadiyeh العبايدة بU 364المقبرة 

 IIIb نقادااستاتيت El-Amrahالعمرة  بb 91المقبرة 

 

المصريين

 
 من أين أتى التأثير؟

 
ى أن    د عل تم التأآي ان ي ا آ ادة م وش ع ا يخص النق يالم"فيم أثير ع ل  Elam ت ا قب صر فيم ى م  عل

أثير سومر     د نُ Sumer" (Boehmer 1974a/495) األسرات آان بشكل ما أقوى من ت د   ، وق قلت العدي
ة ق     هذه النقالت تمت فى      ة إلى مصر، لكن      السوسي )االيقونية (من الزخارف الرمزية   ة الرابع األلفي

ين عصر   قبل ،م د ذابت سوس   ول .proto-Elamite period العيالمي ة ق  ة داخل الحضارة األورآي   ا آلي
 .ةى عناصرها الفعالوآانت إحد

ين   ما قبل العيال  (آان المكون الجبلى     ا وجد     ) ى إيران  أومي ذى ربم سكان فى         وال ة ال  ضمن ترآيب
ر من   امن سوسربما تكون قد أتت  التأثيرات أن ورغم. غير ملحوظ سوسا ا ال  ـ وروكاأل أآث ، ءورآ

د    أآث. ما بين النهرينعناصر حضارة بالد ثقافيًا ضمن نوا اآ إال أنهم برغم ذلك  د أآ ذا فق ر من ه
François Vallatإن   التاريخيةفى العصور عيالم، وضمنن جغرافيًا  لم تكا أن سوس  اسكان سوس   ف

سهم   روا أنف ى عيالم     اعتب م ال ينتمون إل ًا أن نقوش     . (Vallat 1985/49) أنه دو منطقي رًا يب  ختم أخي
ى مصر   ى  األسطوانسوسا ر آانت ذات تأثير قوى عل أثير   أآث اء    من ت عصر  خالل  األوروك ـ الورآ
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ًا للدراسات    األوروك ـ الورآاء   فى  أسطوانيةماختأ  حيث لم يوجداألوسطاألوروك  ة طبق فى تلك الحقب
  .ةلحاليا

 
 االتصاالت بواسطة الشمال أم الجنوب ؟

 
ون ن    التتك صر م اه م ن اوروك باتج والت م سلتح أثيرات   ة سل ة والت ع الفني ن القط شكل ( م ب
ات سكانية أورآي      لم توجد أى  و .) والعمارة ، األيقونية فى الفخار، النقوش، الرموز   ى  أساس  ة مجتمع

ين   ووج الممكن من   إن آان و. ]15 [النيلى  فى واد  ات   اتوأن ال إ  فى مصر،  د تجار أورآي جد مجتمع
ين حضارات    إ، فكيف عيد االحتمالب يبدوا أمرًا   ما بين النهرين  سكانية من بالد     ذن تمت االتصاالت ب

ة من البحث ال توجد           االح ى ف .ةهام نقطة   ى الكبرى، وه  ما بين النهرين  مصر العليا وبالد     ة الحالي ل
 . رابطة جغرافية قد تسمح بتقييم أى من الطرق المحتملة العديدة

ى          دجله والفرات  من التقدم من خالل   الطرق الشمالية   تتكون   ان للوصول إل م لبن اه سوريا، ث  تج
سطين وسيناء،       ما بواسطة البر من      إدلتا النيل،    البحر من خالل البحر المت         خالل فل د    أو ب وسط عن

وعندما حدثت التبادالت فى    . سواحل بالد الشام، ويبدو هذا األآثر قبوًال بالنسبة للتجارة مع الجنوب          
ين النهرين                         :آل هذه األقاليم المتجاورة     ا ب ين شمال م ين النهرين، ب ا ب الد م وب وشمال ب ين جن  ب

الرغم من      ومى   وأخيرًا بين مصر السفل    وسواحل بالد الشام، بين فلسطين ودلتا النيل       ا، وب صر العلي
اليم                   م توجد فى األق ذلك فإن بعض العناصر التى انتقلت من بالد ما بين النهرين إلى جنوب مصر، ل

سطين      عصر األوروك األوسط   وخالل الفترة المعاصرة ل    . االثنين تعتبر وسيطة بين  ى  الت د   لم تكن فل ق
ة    باإلضافة أيضًا إلى أن دليل وجو   .بعد ى األسطوان الختم تعرف ى نهاي د النقوش فى شمال مصر حت
ى     الثانية   نقادا وم      ة، الحرج  ختم  وقت مقتصر عل ة الفي ى حاف ا   .  عل الزورد   يكون   ربم د   ال ستورد  ُأق

شأة   ((IId) نقاداتعود ل ى  فى األول فى بعض المقابر الت      ،جد باطراد فى الدلتا   ُووقد  ق،  بنفس الطر  من
و عمر   ضًا  ) Minshat Abu Omar أب وم   وأي الزورد   حي فى الفي ادا خالل  ث ظهر ال  .)جرزة (  (IIc)نق

يم جد فى  ُووفى مصر العليا  ادا  إقل ادا   نق ى نق ود إل ع       (Ic-IIa)  ويع رة فى مواق ك بأعداد آبي د ذل ، وبع
الزورد    ( (IIc-d1)     نقاداعديدة تعود إلى     ادا وفى خالل     ). فترة الذروة بالنسبة ل أخرة   (IId) نق  المت

اداو رة (IIIa) نق ص وج المبك الزوردتقل سبة ود ال ا بن صر العلي ابر م ى مق  Watrin)% 50 ف
2004/65). 

د وقد يكون هناك أيضا طريق آخر فى الفترات المبكرة،        ألف من   والذى ق ور  يت وب   العب  فى الجن
يج            ران أو من الخل م  ،عن طريق البحر من إي دوران   ث ى سواحل             ال ة ليصل إل رة العربي  حول الجزي

ارة           وربما يكون  .الحماماتى  مصر وواد  ات التج ى بعث ائمين عل ك    الق د   تل يم   ذهب   استخدموا ق اإلقل
يظل آلية مجرد فرض طالما ال يوجد ى هذا الطريق الجنوب. (Moorey 1990/68) الستبداله بالبضائع

على سواحل مصر فى البحر ) ما بين النهرين من بالد  أو قطع فنية إيرانيةمثل حطام مراآب، (ليل  د
 . هذا الطريقاألحمر ليدعم فكرة وجود 

 
 الخالصة

 
ارة     ،ما بين النهرينفى بالد  ءبطيوإتقان  نموب مر فن النقش  وقد أدى التغير فى مقياس التج



 
47

الل  راع  األوروكعصر خ ى اخت تمإل طوانالخ صر بع ى  األس ى م ل إل ذى أنتق ن ال صيرة م رة ق د فت
 حيث ظهوره، 

سلع     يم وإدارة ال ضمن تنظ م يت ة  ل ى البداي تخدامه ف أداة تاس مآ ى    .حك م ف ول مه دث تح  وح
ادا الذى وجد فى مصر فى        ى   األسطوان ختملاحجم  ، والمادة، و  أشكالال ـتأخرة  (IId) نق د  ، و  الم ق

ة    ةهذا التحول بالتأآيد وجود مدرس      صاحب   زامن مع      محلي ة فى استخدام      مستقلة، تت  الختم  الرغب
 .زينةللغريبة آأداة إدارية على نطاق واسع وليس فقط آمجرد مادة ى األسطوان

صوير واد، والت ى أساس الم زى وعل ونى" الرم راز"اإليق ل ) ، والط ودة قب ام الموج إن األخت ف
ين النهرين       ى   تبدو أنها تنتم   (IId) نقادا ا ب ادا وفى  . آلية لبالد م أخرة طورت المدرسة    (IId) نق  المت

رين م    ين النه ا ب الد م ن ب ة م كال اآلتي ا عن األش ة الخاصة به كالها المحلي صرية أش ن عصر الم
ى تتكون من       ات والت اظر مصفوفة   األوروك األوسط، والملحوظة على شكل ترآيب ًا  ، تكون من  أحيان

جدت على نقوش أختام     وُ  السردية التى  مناظرلمنتصف ولكن مع غياب تام لل     ذات منظر يتمرآز فى ا    
الد          المناظرانتقال  إن   .عصر األوروك المتأخر   ة فى ب ين النهرين      من نقوش معروف ا ب م    م تتوقف   ل

ذه ا    عصر األوروك المتأخر  فى مرحلة    اظر ، ولكن ه ى     لمن ابض    حوامل   انتقلت إل ل مق أخرى مث
 .  المجتمع المحلىنخبة الجديدة ل والتى أصبحت مواد التمّيزلصاليات ثم ا المزخرفةالسكاآين

 شكر وتقدير
 

و دنكان   ،، سوزان لوآلرليرك نيقوالس آولينز، هالة فارسأود أن أتقدم بالشكر لكل من 
  .القيمةآالدويل لمساعدتهم 

 
 المالحظات

 
وب غرب     ( ما بين النهرين   يضم حدود بالد     مصطلحهذا ال  1 ران و    ى  المتواجدة جن ) Anatoliaإي

 . قبل الميالداأللفية الرابعةآى خالل والوسط األورى تداخلت حضاريا فى الت
ل من           مصر وان  ى  دراية آاملة بان الدليل األثرى ضئيل ف      ى  نحن عل  2 د تقل دة ق شفات الجدي  المكت

.هذا البحثى المقترح فى الرسم البيانى قيمة الترتيب ف
ى ف  ،1901األقصر عام   ى شكل العين مع أسماك آان قد بيع ف     حد هذه األختام يمثل منظر ل     إ 3

ا لم   .الكبير للنيل ى  المنحنى   ف  الكبيرتين تقرير حفائر الجبانتين  ى  نفس الوقت نشر بتر    ره  ا طبق  ذآ
T. Wilkinson  (2002/242) نقاداربما جاء من " انه". 

ة ادع 4 شات هزيل ا لمناق ذا ى طبق بعض أن ه تمال ون الخ د يك سياق، ق ال ى عل و خارج ال ة ح آي
  .المختومات عدد آبير من 20 اسوسآان بفقد ،  لتسلسل الطبقاتًطبقا

ل    5 ده بالفع د أآ اء عل  Hans Nissen  وReinhardt Dittman وق ا مع الفخار   اختالى  بن     فاته
 (Dittman 1986/106) ،اريخوتعود إلى نفس التى  التواآلثار (Nissen 2002/7).

ة قيمة                       6 ا أي م يكن له ة ل هناك المئات من األختام األسطوانية المصنوعة من أحجار نصف آريم
.(Honoré 2006/73-76) وظيفية تقريبا

 .(UC 5433-5)سياق خارج ال 7
ا واحدة من     جبانة نجع ال   إن 8 در دير مهمة حيث أنه ات ف  أن ا   ى  الجبان ) مع ارمنت   ( مصر العلي
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Renée 

Friedman ين ا ب ادا فيم ادا و(I) نق ع بع(IId) نق ا ، م أخر عليه اريخ مت ن ت ابر م ض المق
(Podzorski 1990/5).رة   ى نطقة الشرقية من الجبانة ف  وتضم الم ى ت وال) 7304(وسطها المقب

ى عصر          عشر مقابر مستطيلة م   مجموعة من   مثل جزء من    ت ود إل ادا توسطة الحجم تع  (IId) نق
.(IIc) نقادا ةرفتمع بعض المقابر الصغيرة من 

.)وفقا لما يذآره الباحثين( ألفى خمسين هذا الشكل يتنوع من عشرة آالف إل 9
ة      هناك  10 ا بدق د تاريخه رة يمكن تحدي  فى  Luc Watrinاتصال شخصى مع    (فقط ستمائة مقب

.)2006عام 
ور فإ 11 الد ى ن التط رينب ين النه ا ب اليم ا آالت رة : تقريب صالية  بث المواد  صل ة ب ة مليئ مجوف
ات   ى التبالمواد التذآارية  مليئة  بثرة صلصالية مجوفة    ثم   تذآارية،ال ة تحمل طبع ى  عل تذآاري

م    ثم بثرة صلصالية آاملة تحمل طبعات تذآارية على سطحها         ى،الخارج سطحها لوحات   ث
م  ،محدبة ذات طبعات تذآارية و أول الرموز الكتابية المصورة     ة ذات رموز   مسطح لوحات  ث

 تحمل طبعة املوح وآل هذه ال. مسطحة ذات عالمات مسماريةلوحات، ثم  آتابية مصورة 
 .ى أسطوانختم لأآثرأو 

.آتشافات أثرية معروفةاى اج هذه التعليقات بناء علتم استنت 12
ر أن   ،2006 فى عام   Luc Watrinاالتصال الشخصى مع      فى 13 ل العرآ   ذآ  ،ىسكين جب

د   إذا ماالمتأخرة، (IId) نقادا قد يرجع إلى ،قد ُوجد خارج عن السياق   و ان ق  جاء من    آ
م  هذه المرحلة من (U-503)من طراز    بسلسلة من سكاآين      يمكن ربطه  إذابيدوس    ، والتى ت

ا ف    وعثال ة ى  ر عليه ادا ؤرخ ب ُ ت  أو ،U الجبان أتى         (IIIa) نق رة، إذا آانت فعال ت  من  المبك
.ىجبل العرآ

14 E. Honoré اإلعداد، تحت.
 .ما بين النهرينبوتو معبد من بالد ى  ال يوجد فهاآلن أنواضح انه من ال 15
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