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Fig. 3 a-b. Mishirfeh, Coupole de Loth, statuette en basalte (3 a. D'après DU MESNIL DU BUISSON 

1927: pl. LXXIX/1 ; 3 b. D'après DU MESNIL DU BUISSON 1927: pl. LXXX/1). 
 

 
Fig. 4. Mishirfeh, Chantier P - Coupole de Loth, partie supérieure d'une 

statuette en basalte du troisième millénaire av. J.-C. 
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Fig. 2. Mishirfeh, Chantier C, statuette en basalte (dessins). 
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Fig. 1. Mishirfeh, Chantier C, statuette en basalte (photographie). 
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 و ذلك )العصر األرامي( األلف األول قبل الميالد أخيرا تستمر هذه التقاليد خالل

 – مدينة جوزانا القديمة و زينجيرلي – و تل حلف 16و النيرب 15في مواقع تل آفس
  .18 و تفتناز17مدينة شمأل القديمة

 
 الخالصة. 4
 

 قطنا أنه يسلط األضواء و – التمثال المكتشف في موقع المشرفة  تكمن أهمية
 في بشكل مباشر على نمط من المنحوتات التي تمثل األجداد و بالتالي آانت تتواجد

  .ة في بعض المدافن الخاص والتي لها طابع ديني و المباني الهامة
    

هذا النوع من المنتجات الفنية الدور العميق في إظهار آانت ل, في حقيقة األمر
 19إحدى العقائد السورية القديمة و التي تحدثت عنها بشكل خاص النصوص األوغاريتية

  .    العائدة على النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد
  

  األشكال
  

  .صورة للواجهة األمامية للتمثال البازلتي : 1الشكل رقم 
  .أربعة رسوم تمثل واجهات مختلفة للتمثال البازلتي : 2قم الشكل ر

رسم للواجهة األمامية للتمثال المكتشف من قبل البعثة الفرنسية نقال عن : a 3الشكل رقم 
)DU MESNIL DU BUISSON 1927 : pl. LXXIX/1 .(  

شف من صورة للواجهة األمامية و أخرى للواجهة الجانبية للتمثال المكت: b 3الشكل رقم 
  ). DU MESNIL DU BUISSON 1927 : pl. LXXX/1(قبل البعثة الفرنسية نقال عن 

رسم للواجهة األمامية و أخرى للواجهة الجانبية لرأس التمثال المكشف  : 4الشكل رقم 
 و العائد إلى النصف الثاني من )Coupole de Loth(عند المنحدر الغربي من قبة لوط 

     .داأللف الثالث قبل الميال
                

 

                                                                                                                                                                                    

MATTHIAE, PINNOCK et SCANDONE MATTHIAE 1995: p. 411/n°254. 
  : راجع 14

MAZZONI 1998: p. 20/fig. 18. 
  : راجع 15

MAZZONI 1998: p. 20/fig. 18. 
  : راجع 16

CARRIERE ET BARROIS 1927: pl. LV/122-123. 
  : راجع 17

BONATZ 2000 (A): Pl. VI/B6, B12. 
  : راجع 18

BONATZ 2000 (B): p. 194/fig. 5. 
  :تي دارت حوله و الدراسات ال) RS 34.126(راجع النص الهام ,  فيما يخص النصوص األوغاريتية و ذآر األجداد في الطقوس الدفنية19

DEL OLMO LETE 1999: pp. 213-253 et PARDEE 2000: pp. 816-825. 
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 المقارنات. 3
 

ينتمي هذا النمط من المنحوتات إلى تقاليد سورية تعود إلى النصف الثاني من 
موقع المشرفة أثناء عمل البعثة  األلف الثاني قبل الميالد و قد وجد ما يشابهها في

 و الواقع عند الطرف )Coupole de Loth (الحقل المسمى بقبة لوط في 1927م الفرنسية عا
قام الكونت دو ميسنيل دي بويسان بوصف التمثال . 5الجنوبي الشرقي من الموقع
  ): 3a-bالشكل (المكتشف على الشكل التالي 

  
«Petite statue d'un homme assis. Personnage chauve, à barbe pointu sans 

moustache; le nez a été martelé, la tête est engoncée; le bras droit tenait un objet qui a été 
brisé. Jambes minuscules, siège sans dossier et sorte de tabouret sous les pieds. Basalte à 
gros grain, travail grossier, style très lourd. Hauteur 0,20. Coupole de Loth 9,60 de 
profondeur au milieu des débris d'ossements»  6 . 

  
 إلى أن تمثيل األجداد في هذا النمط من المنحوتات البسيطة نشير في هذه المناسبة

 منتصف األلف الثالث قبل الميالد من يمكن أن نجدها اعتبارا تقاليد  في سورية إلىعودي
 و  8 منطقة الفرات األوسط  و مقابر بريدة بالقرب من تل حديدي7و ذلك في تل حالوة

مؤخرا في موقع المشرفة أثناء أعمال التنقيب السورية في  و قد وجد 9تل العمارنة
 الجزء العلوي من تمثال بازلتي يعود إلى )Coupole de Loth(المنحدر الغربي لقبة لوط 

نفس هذه األنماط حيث قدم الرأس بشكل متطاول و نحتت عناصره بشكل بسيط و خجول  
  ).4الشكل رقم (

  
 التي تنتمي إلى هذا النمط و التي تعود إلى بالمقابل وجدت الكثير من المنحوتات

 مدينة إآالتا على الفرات – في مواقع عديدة نذآر منها ممباقة األلف الثاني قبل الميالد
 11 مدينة حاصور شمالي بحيرة طبريا- و تل القداح 10)منطقة غمر سد الطبقة(األوسط 

ج الفني و التي اآتشفت في باإلضافة إلى العديد من المنحوتات التي تنتمي إلى نفس النه
  .14 و تل آفس13 مدينة إبال–و تل مرديخ  12 مدينة أوغاريت–رأس الشمرة 

                                                            

  : راجع 5
DU MESNIL DU BUISSON 1927: p. 294. 

  : راجع المرجع السابق 6
Pl. LXXIX/1 et LXXX/1. 

  : راجع 7
MEYER ET PRUß 1994: fig. 65/211 et pl. 27/209. 

  : راجع 8
ORTHMANN ET ROVA 1991: p. 20/fig. 18. 

  : راجع 9
ABOU ASSAF 1998. 

  : راجع بهذا الخصوص 10
CAICHON ET WERNER 1998 : p. 26 /pl. 54-55, 190 et WERNER 1998: p. 115/fig. 183. 

  : راجع بشكل رئيسي 11
YADIN et al. 1958: pl. XXXI, YADIN et al. 1960: pl. CXCVII et YADIN et al. 1961: pl. CXXIII/2, CCCXXVI-
CCCXXVII et CCCXXX. 

  : راجع التقارير النهائية 12
YON 1990 et YON 1991: pp. 350-351. 

  : راجع الدراسة األولية 13
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 مقدمة. 1
 

أدت متابعة أعمال الكشف األثري و الدراسات الميدانية من قبل البعثة األثرية   
 العائدة إلى األلف الثاني قبل  مدينة قطنا القديمة–السورية العاملة في موقع المشرفة 

 عن تمثال بازلتي صغير في السويات )2004( خالل الموسم العاشر  الكشفالميالد إلى
 الواقع عند المنحدر الغربي للمدينة المرتفعة و ذلك عند )Chantier C(العليا للحقل ج 

 الذي تم التنقيب عن أقسامه الرئيسية  الصغير الجنوبيالحدود الجنوبية الشرقية للقصر
  .2خالل المواسم السابقة

  
ت السوية الطبقية التي اآتشف فيها هذا التمثال تضم مجموعة من المواد و آان  

األثرية العائدة إلى النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد و بالتالي فهي تنتمي إلى 
 أو في القصر 3فترة البرونز الحديث و تعاصر تلك التي اآتشفت في القصر الملكي

)Chantier K(الشمالي المنقب عنه في الحقل ي 
 4.  

  
  و تأريخهوصف التمثال. 2
 

,  في وضعية الجلوس هرما شخصا البازلتي) سم11,3االرتفاع (يمثل هذا التمثال   
تم نحت الرأس بشكل . أصلع الرأس يرتدي حلة فضفاضة و يضع يداه على قدميه

سب  نشير إلى أن الن.  بشكل تقريبي و الفممتطاول و أظهرت العيون و األذان و األنف
العامة للجسم بالنسبة للرأس غير متناسقة في حين تم نحت الكرسي بشكل بسيط دون 

  .)2 و الشكل 1الشكل (الدخول بالتفاصيل 
  

 آما أوضحنا تؤآد الدراسة األولية للسوية المعمارية التي اآتشف فيها هذا التمثال
  في القصر الصغيرعلى أنه آان ينتمي إلى مجموعة اللقى األثرية المتواجدةفي المقدمة 

 قبل الميالد و قد القي خارج  من األلف الثاني و المؤرخة في النصف الثانيالجنوبي
 حدود المبنى عندما تم هدم و إزالة هذا األخير في القرن الرابع عشر قبل الميالد و ما

 الفخارية التي وجدت حول هذا المبنى و على يؤآد هذا التوجه العديد من الكسر
نهارة من البناء الصغير المتاخم لحدود القصر ك التي اآتشفت مع الكتل المالخصوص تل

  .الشرقية
  
 
 

                                                            

  : فيما يتعلق هذا البناء الهام راجع 2
AL-MAQDISSI ET MORANDI BONACOSSI 2005: pp. 19-21 et 48-49. 

  : راجع بخصوص هذا البناء 3
NOVAK 2004: pp. 303-304. 

  : راجع الدراسة األولية التالية 4
LUCIANI 2003. 
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RESUMÉ 
 
Présentation d'une statuette en basalte trouvée dans le petit palais sud de Mishirfeh-Qatna (Chantier C) au 
cours des fouilles syriennes en 2004 dirigées par l'auteur de cette notice. 
Il s'agit d'un type de statuette qui présente une tradition largement attestée en Syrie dès le milieu du IIIème 
millénaire jusqu'au milieu du Ier millénaire av. J.-C. 

  
 تلخيص

 
ام                    سورية ع ة ال ة األثري اء عمل البعث ازلتي أآتشف أثن  2004تقدم هذه المذآرة الدراسة األولية لتمثال ب

  .العائد فترة البرونز الحديث) الحقل ج( قطنا و ذلك في القصر الصغير الجنوبي –في موقع المشرفة 
ا              ستطيع أن نتتبعه ل           ينتمي هذا النمط من المنحوتات إلى تقاليد سورية ن ذ منتصف األلف الثالث قب  من

  .  الميالد و حتى منتصف األلف الثاني قبل الميالد
 
 
 

                                                            

∗ Note des éditeurs. Cette notice est déjà parue en arabe, mais par erreur sans illustrations (AL-MAQDISSI 2005 
«Notes d'Archéologie Levantine, VI, À propos d'une statuette en basalte trouvée à Mishirfeh-Qatna» ISIMU, 
8, L'archeologia ritrovata, Omaggio a Paolo Matthiae per il suo sessantacinquesimo anniversario, II, éds. J.M. 
Cordoba et L.C. del Cerro, pp. 49–55 -partie arabe-). Cette version comprend les illustrations qui devaient 
avoir paru á ce volume là. 
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، وهو بحث مخصص لموضوع جذاب ومعقد والذي آان قد )2003(الطقوس في التقليد األآادي 
وباالضافة إلى هذا العمل الذي سننشره قريبا، آان يعمل . وصل فيه إلى درجة من التمكن غير مألوفة

لى انجاز عدد من الدراسات عن استحضار األرواح والسحر وهي موضوعات في نفس الوقت ع
ولكن لألسف . أعرفها جزئيا، والتي آانت ستبوئه مكانة آبيرة بين المختصين في قضية صعبة آهذه

 .لم يحصل ذلك
  

باالضافة إلى ذلك فإّن خوسي مانويل هيريرو قد تكّلف خالل سنوات عديدة وبإرادته تماما بتحضير 
ذلك الكرم ال يمكن لنا أن نجازيه بمجرد ". إسيمو"ميم منشوراتنا ومن ضمنها هذه المجلة وتص

تذآره، وذلك ألنه باالضافة إلى بحوثه ومنشوراته، آان يجب عليه أن يوفق بينها وبين عمله الذي 
ن التمتع لقد توفي خوسي مانويل شابا مما حرمه م. آان يستغرق جل وقته، ثّم اهتمامه المثالي بوالديه

 . حتى بعائلته
  

 3(لقد آان واحدا من أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي الخامس عن آثار الشرق األدنى القديم 
. ، وقد ألقى بكل ثقله في تهيئة المؤتمر وفي جميع األنشطة الموازية والمنجزة)2006 أبريل 8إلى 

القاعة "وقد تعاون في تنظيم . ى صدورهاغير أنه ولألسف لن يتمكن من قراءة محاضر المؤتمر لد
، وهي فضاء مخصص للدراسة والتكوين في الشرق األدنى "التعليمية أنطونيو بالنكو فريخيرو

ولكن عندما ستفتتح أخيرا فإنه لن يتمكن من رؤيتها هي . ومصر القديمين والتي ستفتتح قريبا
 . األخرى

 
يث آان سيصل بالتأآيد في بحوثه، ولم يسمح له وإذا آان الموت المفاجئ قد منعه من الوصول ح

بتكوين عائلة وال رؤية محاضر المؤتمر الدولي الخامس عن آثار الشرق األدنى القديم، وال التعرف 
على القاعة التعليمية التي هي على وشك البدء، فما الذي نأسف عليه إذن برحيله؟ إنه بدون شك آل 

ا ولم يتمكن من متابعة الطريق، وليس هناك من يستطيع القيام الكثير من األعمال التي أنجزه. ذلك
التي " أرياندا"وذلك ألنه في ذهنه فقط وفي مالحظاته وملخصاته وصفحاته األولى آان خيط . بمثلها

ثم إننا نأسف على . استطاع أن يعثر عليها في ثنايا الشبكة المعتمة لسحر القدماء في بالد الرافدين
ونحن . سيكون التراب آريما معه أينما حّلت رفاته. وآذا طالبا قديما لي. ديقا لنارحيله ألنه آان ص

  .سنتذآره دائما مع يقيننا بأنه وبرحيله فقد رحل معه الربيع
  

  خواآين ماريا آوردوبا

 



 

Isimu 10 (2007): 19-20 

  خوسي مانويل هيريرو دي ال إغليسيا
 )2007 ديسمبر 25 ـ 1972ونيو  ي30(

 
 
 

  
 
  

ورحيله . ليلة عيد الميالد لهذه السنة توفي صديقنا وزميلنا خوسي مانويل هيريرو دي ال إآليسيا
المبكر في ليلة هي من أجمل ليالي الشتاء أثار فينا مشاعر المرارة واأللم، وبشكل خاص لي أنا حيث 

ان من غير الطبيعي أن يدفن اآلباء أبناءهم، فأنه ليس فإذا آ. يضطرني على أداء واجب مؤلم وحزين
وعلى . واجب مرير ولكنه واجب على آل حال. من العادي أن يكتب األساتذة تأبينا لطالبهم القدماء

 .ولكن مع ذلك آان بودي أال أجد نفسي أمام مثل هذا الواجب أبدا. هذه الصورة أفهمه وأنجزه
  

ريوس في قسم التاريخ القديم والوسيط وعلم الكتابات القديمة خوسي مانويل هيريرو أنجز البكلو
تخصص في تاريخ الشرق األدنى القديم، وشعر عاجال . والدبلوماسية في جامعة أوتونوما بمدريد

استرجاع الرموز الفريدة للبحث األوروبي للشرق من جانب، : بانجذابه نحو وجهتين محددتين للبحث
ومنذ فترة غير بعيدة أخذ .  العالم األآادي واآلشوري من جانب آخروالسحر واستحضار األرواح في

، شخصية غريبة أرسل في نهاية القرن التاسع 1ينشر بحوثه األولى عن بدرو ال مادري دي ديوس
عشر وبداية القرن العشرين الكثير من المصادر المهمة المتعلقة ببالد الرافدين لضمها لمجاميع متحف 

عالقات من خالل . أحياء وأموات: "بل ذلك بعامين آان قد أنجز بحثه للبكلوريوسوق. اآلثار الوطني
                                                            

1 HERRERO DE LA IGLESIA, J. M.: “Pedro de la Madre de Dios (1852-1914): misión en Bagdad”, en 
CÓRDOBA, J. Mª y PÉREZ DÍE, Mª C. (eds.): La aventura española en Oriente (1166-2006). Viajeros, 
museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Madrid 2006, p.261.  
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ور على مواد ذات نوعية عالية، ساهمت في العثوفردية مرحلة بابل الجديدة واألآيمينيدا وبفضل 

اعطاء شهادة جديدة عن فترة تاريخية غير مجهولة أو غير معروفة بشكل جيد، وخاصة فيما يتعلق 
 .بالمظهر المادي

  
ومن بين جداراته خالل مرحلة اإلدارة العلمية ال بد من ذآر سعة نظرته التاريخية التي سمحت 

حداثة للمستوطن ولغاية االحتالل العربي، مساهما في اآمال تتابع بتعميق ودراسة المراحل األآثر 
 . مرحلة، وهو أيضا جاء ليسد فراغا22احتالل المستوطن والتي يعرف منها اليوم 

  
واالعتراف بجداراته العلمية واالنسانية قد تم من طرف رئيس الجمهورية العربية السورية بشار 

 .رجة األولى في ذآراه الذي منحه ميدالية شرف من الداألسد
  

  رافائيال بيروبون بينويت
  جامعة الدراسات نابولي فيديريكو الثاني
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، آما آان "نشاط األرشيف: "وسريع على جميع معلومات الحفريات والمواد وآل ما يتعلق بذلك
 .فكار في الميدان العلمييناديه، والذي انبثق من تقييم أهمية تنقل األ

  
ومن سنواته التي قضاها في االدارة تذآر آشهادة مدى ارتباطه بالوظيفة المدنية والجهد المبذول من 

 عام أجل انقاذ القطع األثرية واألرشيف بمتحف اآلثار بفلورنسة في تلك األيام المأساوية للفيضانات
1966. 

  
) اليونان القديمة(ميكينيا ـ األناضول في معهد دراسات  أصبح الباحث األثري إليجة 1968وفي سنة 

)C.N.R.( في روما، حيث خصص السنوات التالية للتعمق في البحث وتوسيع أفق الدراسة من حيث 
 إلى األلفية الرابعة، والجغرافي ليشمل في بحثه باالضافة إلى األناضول التسلسل التاريخي، واصًال

 .سسوريا الشمالية وغرب بالد فار
  

القرن (ومن بين األنشطة يمكن ابراز حفريات مهمة لمقبرة تعود إلى بداية العصر البرونزي المتأخر 
في هاغيا إريني بخليج مورفو بقبرص وإدارة سلسلة من ) السادس عشر والخامس عشر قبل الميالد

، مع الكشف )رسغرب بالد فا( وبعدها في المحيط الغربي لبحيرة أرميا التنقيبات بمنطقة غاثيانتيب
الكامل على المنطقة والبحث األثري لمنطقتين مهمتين، أحدهما يخص التسلسل األثري والثقافي 
لأللفيتين الرابعة والثالثة، واآلخر يتعلق ببحث مجموعة من الحصون األورارتية من القرنين التاسع 

 نشر عاجل للنتائج آما هو ونضيف إلى نشاطه العملي الكبير هذا ما تاله من. والثامن قبل الميالد
 .واضح من قائمة المراجع

  
بالحوريين ومملكة الميثاني في بداية حفرياته في تل ومن خالل البحوث العديدة هذه نضج اهتمامه 

 .، والذي أصبح بسرعة عنصرا أساسيا من نشاطه المهني1980بري في أوائل عام 
  

بالمعهد الجامعي  والفن للشرق األدنى القديم  وبعد تعيينه أستاذا لآلثار والتاريخ1978وفي عام 
حفريات تل بري : وفي فلورنسا بعدها، فقد أظهر قدراته التعليمية الكبيرةالشرقي بنابولي أوال 

 .آانت بمثابة مدرسة لنا نحن الذين حالفنا الحظ للعمل فيهابمشاآله المتعددة العلمية واالنسانية 
  

نب ثباته وحماسته التي صاحبته دائما سهلت له تجاوز الكثير من وصرامته العلمية والمنهجية إلى جا
الصعوبات التي لقيها على مر السنوات، وجعلت من تل بري أال يكون اليوم مجرد اسم على خارطة، 

 .بل مرجعا يتم العودة له في آثار الجزيرة في تطورها لمدة آالف السنين
  

 أآدت ندرة األخبار التي تتعلق بالكتابة 1980ا من وبتقطع نادر اعتبارونتائج الحفريات المقدمة 
 .المسمارية وفتحت آفاقا جديدة للبحث

  
له أهمية جوهرية في تاريخ التنظيم ) الثاني والثالث(واآتشاف المجّمع المقدس في إرلي جزيرة 

اهات وتكتسب نفس األهمية آذلك النتائج المتعلقة بالمظاهر الثقافية التي ميزت مستوطن آ. الحضري
على مدى األلفية الثانية والمصحوبة بمعلومات عن عادات الدفن التي تخص فترة ما قبل العصر 

للمنتجات الخاصة بالعصر البابلي، وتلك المرتبطة بصورة أآبر بالمظاهر التقنية واالجتماعية 
 .الميثاني

  
وذلك باآتشاف القصرين وآانت مساهمة مهمة قام بانجازها بفضل الفترة الوسيطة واآلشورية الجديدة 

الذين نسبا اعتبارا من اآتشاف الكتابات المنقوشة إلى الملك أدادنيراري األول وتوآولتي الملكيين 
 .نينورتا الثاني، والذين يشيران إلى عهد جديد من ثراء الموقع باالضافة إلى تغييرات شكلية جوهرية
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  باولو إميليو بيكوريال 
 )2005 ـ تل بري 1934 نابولي(

 
 
 
 

 
 

 
  

 أدى حادث مأساوي أثناء الحفريات إلى وضع حد 2005في التاسع والعشرين من شهر أغسطس سنة 
ياة باولو إميليو بيكوريال، أستاذ اآلثار والتاريخ والفن للشرق األدنى القديم بجامعة فلورنسا ورئيس لح

 .البعثة األثرية االيطالية في تل بري
  

ودراساته التي ترآزت أصال في العصر البرونزي المتأخر لشرق حوض البحر األبيض المتوسط، 
 وذلك بفضل بحوثه خالل تمتعه بمنحة لكالسيكيةللتشمل حضارة األناضول السابقة توسعت سريعا 

 1961في مدرسة اآلثار االيطالية بأثينا، باالضافة إلى فترات دراساته وبحثه في ترآيا ما بين 
 أرسالنتيبي وتوباآلي  وآذا ادارته للحفريات في إياسوس،ونتيجة لكل ذلك آانت مساهماته. 1963و
، مستويات )إياسوس(تال دراساته عن مقابر األلفية الثالثة  والتي نشر منها وبشكل مت)1970، 1968(

 ).توباآلي(والعصر الحديدي ) أرسالنتيبي(الحثيين االمبريالية والحثيين الجدد 
  

إدارة اآلثار القديمة وهذه التجارب والمسؤوليات الهامة ودوره آموظف في نفس تلك السنوات في 
كيل نموذج شرقية بالمتحف، آلها ساهمت بحق في تشإلتروريا وفلورنسا آمسؤول عن المجاميع ال

 بلورته في تل بري والذي بفضله أصبح من الممكن االطالع بشكل سهل ت تماالدارة للحفريات حيث





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  وفيات
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أوروبا " تم تنظيم معرض آبير في برلين تحت عنوان 1989يو من عام ما بين شهري أبريل وما
، والذي جمع الكثير من المواد اآلثارية والفنية، لوحات وآتب وصور )1 (1900ـ800والشرق 

وآان جزء . محفورة، والتي آانت تعبر أحيانا عن اشكالية اعادة اآتشاف عالم الشرق من قبل الغرب
" لويس فراسواز آاساس"و" ميلجور لورش"من ذآريات فنانين رحالة مثل مهم من ذلك اللقاء مشكال 

والصور " ميسن"، لكونها شهادة لرؤية طيبة عمن الشرق من خالل سيراميك "دافيد روبرتس"أو 
العائدة " ديي ثاوبرفلوت"الذاتية على الطريقة الترآية للنبالء األوروبيين للقرن الثامن عشر، وديكور 

 أو 1815ألوبرا برلين سنة " س ف ثييلي"و" ك ف سجنكل"، والمجهزة من قبل "موزارت"لـ و أ 
وبالطبع، فإنه من بين تلك البداهات المتنوعة . ديوان الغرب"في " خ و غوته"لـ " الشرقية"القصائد 

والمنيرة واالستلهام وحب االطالع للثقافة الغربية، آانت حاضرة آذلك أعمال ومغامرات الرحالة 
وآخرون من " آارستن نييبر"و" آورنوليس دي بروين"و" بيترو ديال بايي"القديم مثل ودارسي 

هنري "و" أوستن هنري اليارد"و" باول إميلي بوتا"الرواد في اآتشاف الثقافات القديمة ولغاتها، مثل 
، والعديد من الرسامين المستشرقين للقرن التاسع عشر، البارزين والحالمين، مثل "راولنسن. س
وقد برز في ذلك المعرض الخيال وحب المعرفة أو . وآخرون" لويس. جون ف"و" فرناند آورمون"

العلم التي شجعت القوى المبدعة للغربيين في إعادة إبداع الشرق في تشكيل العلم الذي يدرس حاليا 
ن دراسة وقد أبرز ربما هذا المعرض أآثر من أي شيء آخر أ. عالم اآلشوريين أو البابليين أو الفرس

 هذا المظهر والتاريخ العلمي إلعادة اآتشاف اآلثار 
.والتاريخ وفقه اللغات لتلك األقوام، هي واحدة من تلك الفروع الجذابة والغنية لمهمتنا  

 
وعليه، فإننا نعتقد بأن العام الذي شهد انعقاد المؤتمر الخامس عن آثار الشرق األدنى القديم في مدريد 

، الرحالة والمتاحف )2006ـ1166(المغامرة االسبانية في الشرق "تنظيم معرض ، و) أبريل8 إلى 3(
، إنما هي )أبريل ـ يونيو(ودارسي تاريخ إعادة اآتشاف الشرق األدنى القديم في متحف اآلثار الوطني 

لحظة مناسبة للتعرض لكل ذلك في هذا العدد أحادي الموضوع المخصص للميادين المشار إليها في 
رحالة ودارسون في إعادة اآتشاف الشرق األدنى القديم واعتبارات "وتحت عنوان .  برلين في1989
، قمنا نحن لجنة التحرير بتشجيع مختلف المختصين من دارسي الرحلة إلى الشرق وبداية "أخرى

البحث اآلثاري وتشكيل العلوم الجديدة أو المالمح الشرقية في األدب أو الفنون، من أجل جمع 
وقائمة المؤلفين في هذا المجلد والموضوعات . ت واالعتبارات في مختلف االختصاصاتالخبرا

وربما، وفي وقت . المطروقة تتحدث عن تنوع ونوعية البحوث المطبقة حاليا على تلك الموضوعات
عشنا فيه على حافة المأساة، حيث الكثير من بلدان الشرق تعاني من جور العنف أو تدمير تراثها، 

تعمق في تاريخ الرحلة والعلم قد يساعدنا على استعادة ما آان يعتبر دائما تراثا لسابقينا في فإن ال
 المعرفة والقيم وحب االستطالع واالعجاب بالمناظر المتطرفة 

.واحترام شعوب الشرق  
ماني. إسكربانو، م. آوردوبا، ف. م. خ  

 

1‐ G. Sievernich, H. Budde, eds. – Europa und der Orient, 800 – 1900. Berliner Festspiele – Bertelsmann 
Lexikon Verlag, Berlín, 1989:  
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