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ملخص: 

مل ت�ساعد الظروف الطبيعية يف احلفاظ على املواد الع�سوية، لذلك من البديهي اأن جند 
�سعوبة يف ن�سبة تلك املواد الأثرية اإىل اأي �سعب من ال�سعوب، مما يدفعنا اإىل التوجه اإىل 
موؤ�رسات �سحيحة اأو عالمات معينة، ومن بني هذه املوؤ�رسات اأو العالمات الزي، و�سين�سب 
اهتمامنا يف هذا البحث على درا�سة الزي عند رجال خم�سة من �سعوب البحر )التور�سا، 
العرقية  املوؤ�رسات  اإىل  يهدينا  لنا  لتكون نربا�سا  الدانيني(  البل�ست،  التجاكر،  ال�سريدن، 
التي ت�سعفنا يف متييز �سعب عن �سعب اآخر، وقد اعتمدنا يف هذا البحث على م�سادر رئي�سة 
التي تزودنا  والر�سومات اجلدارية يف مدينة هابو،  الكتابية امل�رسية  ماثلة يف امل�سادر 

مبعلومات عامة عن ال�سكل العام تفوق التفا�سيل. 
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Abstract: 

Natural circumstances did not help in preserving organic materials. So 
we have difficulty in delimiting exactly to which people these archaeological 
materials belong. Research in ethnic belonging of the people is through 
meager indicators or certain signs. One of these signs is the costumes. This 
research aims to study the costumes belonging to five men of the sea peoples 
(Teresh, Sherden, Tjeker, Pelest and Denyen) . It is one of the bright ethnic 
indicators through which we can distinguish one ethnic group from another. 
The main sources of this research are the Egyptian written sources and the 
murals in the city of Habo, which give us general information about the 
general form more than the details. 
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مقدمة: 
القدمية،  لل�سعوب  العرقي  النتماء  على  عالمة  اأو  موؤ�رساً  الزي  املقام  هذا  يف  نعتمد 
ال�سريدن،  )التور�سا،  البحر  الزي عند خم�سة من �سعوب  ال�سدد على  ال�سوء يف هذا  ون�سلط 
البل�ست، التجاكر، الدانيني( حيث اإننا جند ع�رسات بل مئات الر�سوم امل�رسية �ساخ�سة على 
مالب�ص معينة تخ�ص �سعبًا معينًا، مما يحدونا اأن نعدها موؤ�رساً عرقيًا، كما يفيدنا مبا نحن 
�سيكون  هنا  ومن  عليها،  تطراأ  التي  والتغريات  املالب�ص  يف   )1( التفاعل  تتبع  من  ب�سدده 
التي  هابو،  مدينة  يف  اجلدارية  والر�سومات  الكتابية،  امل�رسية  امل�سادر  على  اعتمادنا 

تعطينا معلومات عامة عن ال�سكل العام تفوق التفا�سيل. 

متهيد:  
نق�سد ب�سعوب البحر جمموعات من �سعوب البحر الأبي�ص املتو�سط، التي اأبحرت من 
ال�سغرى، و�سمال �رسق  اآ�سيا  اإىل جنوب غرب  ال�سغرى(  واآ�سيا  )البلقان  الإيجية  املنطقة 
ال�ساحل الإفريقي )2( ، وهذا جعل امل�رسيني يطلقون عليهم �سعوب البحر، وقد انت�رسوا يف 
احلدود ال�سمالية لالإمرباطورية امل�رسية، وقد ذكرت النقو�س امل�رضية )3( اأ�سماء هذه 
كلهم(  يكونوا  ومل  هندواأوروبني،  منهم  جزء  )وكان  الهندواأوروبية  ال�سعوب 
Srdn )ال�سريدن(،   Rk )لوكا = اللكيون( ،  Kws )الآخائيون( ،  وهم: Plst )البل�ست( ، 

Tkr )تري�سينا = الترو�سكني( ، Skls )ال�سيكلي�ص = �سيكول( ، Dnwn )الدانيون( . 

من  بداية   ،  )4( امل�رسية  امل�سادر  يف  م�رس  على  البحر  �سعوب  هجوم  �سجل  وقد 
توؤكد  ر�سالة  العمارنة  تل  اأر�سيف  ، ويف  م(  ق.   13 )القرن  التا�سعة ع�رسة  الأ�رسة  حكم 
على  لوكا  هجوم  اأي�سا  الر�سالة  و�سجل  و�سور،  جبيل  من  بالقرب  ال�سريدن  ظهور 
اآل�سيا )قرب�ص()5( وقد ا�سطدم امل�رسيون مع ال�سريدن ولوكا، )6( ول�سيما يف فرتة حكم 
رعم�سي�ص الثاين)7(  )1280- 1224 ق. م( ، وقد تعرف امل�رسيون اإىل التور�سا، وال�سيكلي�ص، 
اأثناء حكم الفرعون مرنبتاح، كما تعرف امل�رسيون اأي�سا اإىل البل�ست،  والآكايو�ص )8( يف 

والتجاكر، والدانيون)9( خالل حكم رعم�سي�ص الثالث )1190 – 1159 ق. م( . 
ويعقد الباحثون، )10( مثل كات�ص ت. ب مقارنة بني ال�سريدن و�سكان جزيرة �رسدينيا، 
وال�سيكلي�ص مع �سكان جزيرة �سقلية، وهناك �سلة بني التور�سا و�سكان جزر البحر التريياين 
اآ�سيا  يف  األهياوا  بالد  �سكان  الآخائيني،  مع  اآكايو�ص  الليكيني،  مع  والوكا  الأترو�سكيني، 

ال�سغرى. 
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وما هو جدير بالذكر اأن البل�ست، التي �سميت فل�سطني ن�سبة لهم، هم الأكرث و�سوحًا يف 
اأن ي�سيدوا  امل�سادر امل�رسية )11( ، ولقد اأجربت املوجة الأوىل من املهاجرين امل�رسيني 
احل�سون على ال�سواطئ، وقد خدم ال�سريدن وال�سيكلي�ص يف جي�ص فرعون رعم�سي�ص الثالث، 
وزرع عدد قليل من الأ�رسى يف الأر�ص، وظهر فوج كامل من ال�سريدن، وكان موؤلفا من 520 
�سخ�سا )12( ، وذكرتهم بردية هاآري�ص م�ستوطنة ال�سريدن )13( ، وحتركت موجة املهاجرين 
من اآ�سيا ال�سغرى برا وبحرا ودمرت يف طريقها دولة كركمي�ص، التي كانت تخ�سع للتاأثري 
احلثي �سابقًا، واحتلوا مملكة اآموروا )14( ، وذكر ال�سيكلي�ص كقرا�سنة بحارة يف اإحدى ر�سائل 

امللك احلثي. )15( 
هذا وقد حدثت معركة كبرية براً وبحراً يف ال�سنة التا�سعة من حكم الفرعون رعم�سي�ص 
الثالث،  وهزمت �سعوب البحر، حيث ترك جزء منهم �سواطئ م�رس وتوجه للبحر، يف حني 
واأندجموا يف  واأخ�سعوا عدة مدن فينيقية،  ال�سواطئ،  البل�ست والتجاكر على  حط جزء من 

بالد اآموروا )16( بال�سكان املحليني، وذلك على امتداد مئات ال�سنني املتعاقبة. 
ت دورا  وتعد امل�سادر امل�رسية ال�سواهد الكتابية املعا�رسة ل�سعوب البحر، والتي اأدَّ
التاريخ العرقي ل�سعوب لبحر املتو�سط وبلدان ال�رسق القدمي، يف حني ذكرت  حا�سما يف 
ن�سو�ص  املثال  �سبيل  )على  الأخرى   )17( امل�سادر  يف  غام�سة  ب�سورة  احلوادث  هذه 

اأوغاريت( )18( . 

مالبس رجال شعوب البحر: 
�سور الفنان امل�رسي جميع �سعوب البحر باأنهم يرتدون مالب�ص مت�سابهة با�ستثناء 
القلن�سوة و�سكل اللحية اأحيانا، وميكن اأن نخمن من هو يف هذه الر�سومات. وت�ساعدنا احلوا�سي 

يف معرفة هذه الر�سومات، والتي ت�سري بال�سبط اإىل اأنها من �سور الفنان امل�رسي. 
ويف ر�سم من الر�سومات املختومة مقاطع من نقو�ص مدينة هابو، التي ترجع لفرتة 
وال�سريدن،  التور�سا،  من  لأ�رسى  ر�سومات  وتوجد   ،  )19( الثالث  رعم�سي�ص  الفرعون  حكم 
والتجاكر كانوا وقعوا يف الأ�رس من قبل اجلي�ص امل�رسي، وقد ج�سد الفنان امل�رسي هذه 
املجموعات الثالث ب�سورة مب�سطة، وهذه الر�سومات تفيدنا يف ر�سم املالب�ص والقلن�سوة، 

علما باأننا بحاجة اإىل م�سادر اأخرى لرتفدنا بتف�سيالت اأكرث من ذلك. 

التورشا )20( : 
من  ن�ستطيع  والتي  ال�سعب،  هذا  عن  عليها  يعتمد  موثوقة  ر�سومات  لدينا  تتوافر  ل 
خاللها ر�سم �سورة وا�سحة تبني هيئاتهم اخلارجية وزيهم، وتبعا للر�سومات املتبقية فقد 
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العني، وتبدو  للوجه، وحواجب كثيفة و�سغرية متدلية على  التور�سا مالمح كبرية  بدا يف 
نهاية حلاهم حادة، وهم حليقو ال�سعر، وي�سعون على اجلبني ع�سبة عري�سة، ت�سيق على 
الأذن )�سكل 2( ، وقد ارتدى التور�سا كبقية �سعوب البحر الأخرى قم�سانا لها فتحة دائرية 
عند الرقبة والذراع وحتى الكوع، و�سدوا على مئزرهم الق�سري حزامًا غري عري�ص، ومل تظهر 

الر�سومات ارتداءهم اأي نوع من الأحذية. 

الشريدن: 
يعد ال�سريدن اأول من ظهر يف م�رس من �سعوب البحر يف فرتة حكم رعم�سي�ص الثالث، 
وت�سبه  م�رس.  يف  )لل�سريدن(  بلد  لهم  وكان  جيدة،  معرفة  امل�رسيني  قبل  من  عرفوا  وقد 
مالمح  بع�ص  يف  يختلفون  ولكنهم  هابو،  نقو�ص  يف  هي  كما  التور�سا  مالب�ص  مالب�سهم 
الوجه والقلن�سوة، واأنف ال�سريدن رفيع ومعقوف، وال�سفاه مفلطحة، ول تتدىل احلواجب على 
العيون، وت�سكل قو�سًا، وظهر ال�سريدن يف هذه النقو�ص بلحى، وهي خمتلفة كليا عما هو عند 
التور�سا، كما ظهر ال�سريدن يف نقو�ص مدينة هابو بقلن�سوة، وهي تذكرنا باخلوذ التي لها 
قرنان على �سكل هالل )21( ، وتتدىل هذه القلن�سوة على الراأ�ص لالأ�سفل وت�سكل غطاء لالأذن 
)�سكل 3( ، وميكن اأن نرى مثل هذا القلن�سوة عند احلر�ص اخلا�ص للفرعون رعم�سي�ص الثالث 
الذين كانوا من ال�سريدن )22( وامل�ساركني يف معركة قاد�ص )يف فرتة حكم رعم�سي�ص الثاين، 
بداية القرن 13 ق. م()23( ويف احلالني ارتدى ال�سريدن الذين يخدمون عند امل�رسيني حزامًا 
م�رسيًا، ولكنهم حافظوا على القلن�سوة التي جت�سد �سعبهم، وميكن اأن تكون اأو ل تكون يف 
الأعلى على �سكل كريات حمورية، ولكن القرن على اخلوذة هو جزء مهم )24( وتظهر اخلوذة 
ال�سريدن  فيها  ، وج�سد   )25( البحر  �سعوب  امل�ساركني يف معركة م�رس مع  عند  قمة  بدون 
اأن نرى املئزر الذي ي�سبه ما هو موجود عند  الذين يحاربون مع اجلانبني، وهناك ميكن 
الركبة، وكانوا متحزمني بحزام، ومن  اإىل  ق�سرياً، ل ي�سل  ال�سا�سو مئزراً  )ارتدى  ال�سا�سو 
اجلهة الأمامية يف و�سط املئزر يتدىل �رسيط عمودي، رمبا يف نهايته هدب( ، والر�سومات 
اأظهرت املئزر مب�سطًا، ول يوجد عليها �رسابي�ص  املختومة لنقو�ص مدينة هابو جندها قد 

)26( )�سكل 4( . 

التجاكر: 
يدرجهم بع�ص الباحثني �سمن قبائل البل�ست )27( وظهروا يف النقو�ص وهم يرتدون 
اأن  يف  والبل�ست  التجاكر  بني  الوحيد  الفارق  ويكمن  نف�سها،  والقلن�سوة  كالبل�ست،  مالب�ص 

التجاكر كان لهم حلى عري�سة وكثيفة، وج�سد البل�ست مثل ال�سريدن بدون حلى )28( . 
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البلست: 
على الرغم من اأن الفنان امل�رسي اأظهر الت�سابه بني التجاكر والبل�ست، اإل اأنهم فرقوا 
بو�سوح بني هذه املجموعات العرقية، يف رحلة وين- اآمون اإىل جبيل، حيث و�سفت مغامرة 
وين – اآمون يف بالد التجاكر )�سمال فل�سطني( ، فاملزاج كان عدائيا اجتاه م�رس )ذكر يف 

رحلة وين – اآمون مدينة دور( )29( . 
وقد و�سلت كثري من ر�سومات البل�ست خالل حكم الأ�رسة امل�رسية الع�رسين، وقد ذكروا 
يف امل�سادر امل�رسية من بداية ال�سنوات الأوىل حلكم رعم�سي�ص الثاين. وانت�رس البل�ست على 
ال�ساحل  مدن  على  و�سيطروا  امل�رسي،  اجلي�ص  مع  معركتهم  بعد  وفينيقيا  كنعان  �سواطئ 
الفل�سطيني، وتوجه جزء من البل�ست اإىل جزر بحر اإيجة، وعلينا اأن نتذكر اأن البل�ست كانوا 
 )30( »التاريخ«  كتاب  ذلك يف  اليونانيني، جاء  قبل  البلقان  �سبه جزيرة  �سكان  من �سمن 

لهريدوت. 
وقد و�سلت اإلينا ذخرية من ر�سومات البل�ست ب�سفتهم اأ�رسى اأو من م�ساهد املعارك 
مالب�سهم واحدة يف كل مكان: مئزر ق�سري باأ�رسطة و�رسابي�ص )�سكل 5( ، والقم�سان، والقلن�سوة 

متنوعة، والتي بو�ساطتها ميكن معرفة البل�ست وحتى يف الر�سوم غري املختومة)31( .
جميع  يف  البل�ست  وظهر  دائرية،  وحواجب  وم�ستقيم،  رفيع  باأنف  البل�ست  متيز  وقد 
ميكن  ل  ال�سعر  اأن  حتى  باأكمله،  الراأ�ص  القلن�سوة  وتغطي   )32( حلى  بدون  تقريبًا  النقو�ص 
روؤيته، وي�سبه املئزر الذي يظهر على البل�ست مئزر ال�سا�سو وال�سريدن، والتجاكر، ول يعد هذا 

الت�سابه �سدفة، ويعتقد )33( اأن ال�سا�سو قد اأثروا على �سعوب البحر. 
وبرقاب  ق�سرية،  باأكمام  قم�سان  يرتدون  الر�سومات  من  كثري  يف  البل�ست  ويظهر 
دائرية، وعلى بع�ص النقو�ص املف�سلة، غطي القمي�ص ب�رسائط متنوعة من القما�ص اأو اجللد 
اأو جزئيًا يف  الدروع امل�سنوعة من اجللود كليًا  )34( ظهرت  الدروع،   اإىل نوع من  حولته 
ال�رسق القدمي على الر�سومات التي تعود للبل�ست وال�سريدن )35( ، ويف بع�ص احلالت ظهر 
البل�ست وهو يرتدون املئزر والقلن�سوة )�سكل5( ، وظل اجلزء العلوي من اجلذع عاريًا، واجلزء 
ال�سفلي اأ�سفل اخلوذة يغطي الراأ�ص من اخللف وحتى الرقبة، ويبدو اأن اجلزء العلوي يتكون 
من ثنية كثيفة من �سعر اخليل الذي ثبت يف طوق )36( ، وتدىل من اأعلى الثنية على اجلوانب، 
ول نرى يف الر�سومات اأنهم اأخفوا القلن�سوة من الأعلى، ولكن ميكن العتقاد اأنهم فعلوا ذلك، 
ويف مثل هذه احلالة نتعامل مع خوذة حربية، ونعرف اأن الإغريق يف فرتة لحقة زخرفوا 
اخلوذة بثنية من �سعر اخليل )37( ، وثبتت اخلوذة على الراأ�ص بو�ساطة �رسيط مربوط حتت 

الذقن. 
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الدانيون: 
وكاأنهم  يرتدون مالب�ص مغايرة  )الدانونا( وهم  الدانيني  نقو�ص مدينة هابو  ج�سدت 
املادية  الثقافة  مالمح  بع�ص  يف  قريبون  اأنهم  الأغلب  وعلى   )38( اأخرى  عرقية  ميثلون 
ل�سعوب البحر، كما عند ال�سا�سو، وظهر عند �سعوب البحر اأطقم مالب�ص كاملة، منها املئزر 
والقلن�سوة، واملئزر الطويل )اأو قمي�ص طويل( ، وو�سل هذا اللبا�ص من لوحات عرث عليها يف 
مدينة هابو )39( ، وهناك مزهرية تعود لع�رس الدولة احلديثة )40( ج�سد عليها رجالن بلبا�ص 
للبل�ست،  وبقلن�سوة منوذجية   ، فل�سطني(  �سمال  على  اأطلقت  )ت�سمية م�رسية  �سكان حاروا 

والتجاكر، والدانيني. 
وجند مناذج ملالب�ص البل�ست، والتجاكر، والدانيني، وال�سريدن يف الزي الع�سكري، وكان 
عند جميع �سعوب البحر واحداً، وال�ستثناء الوحيد هو القلن�سوة، ف�سكلها هو عالمة عرقية 
فارقة، ومتتعت بع�ص ال�سعوب وخا�سة البل�ست والدانيني بالذاتية، واختلفوا عن �سعوب ما 

قبل الإغريق ببع�ص املالمح الثقافية اجلوهرية، اأما املالب�ص فلم يختلفوا فيما بينهم. 
بال�سا�سو، وظهرت يف معظم  متاأثراً  الع�سكري  الزي  �سكل مئزر  �سابقا  وكما و�سحنا 
احلالت عند ال�سا�سو يف فرتة ات�سالهم مع �سعوب البحر، ولكن ال�سا�سو حافظوا على القلن�سوة 
اخلا�سة بهم، وهي عالمة عرقية مهمة، ومن املوؤ�سف اأنه ل توجد ر�سومات لن�ساء �سعوب 

البحر يف امل�سادر امل�رسية. 
وت�سري الر�سومات اأن املالب�ص لل�سعوب املتنوعة التي دخلت �سمن احتاد �سعوب البحر 
مل تختلف كثرياً، وتتكون مالب�سهم من حزام اأو من مئزر خميط عليه اأ�رسطة، قم�سان، دروع 
وكل ذلك �سفة جلميع تلك ال�سعوب، وتعد القلن�سوة عالمة عرقية فارقة، وخوذة ال�سريدن 
وقلن�سوة البل�ست، والتجاكر، والدانونا، اختلف �سكلها قليال فيما بينها، فاخلوذة تنتمي اإىل 
متنوعة  كقبائل  بهم  العرتاف  الدانونا، ول ميكن  ت�سبه خوذة  البل�ست  وقلن�سوة  ال�سريدن، 

داخل ال�سعب الواحد. 
مالمح  لهم  والبل�ست  الدانيني  العرقيتني  املجموعتني  اأن  يف  تتمثل  حقيقة  وهناك 
م�سرتكة يف الثقافة املادية. ومناذج مالب�ص �سعوب البحر التي اأبرزها الفنان يف م�ساهد 
على  حافظوا  الفرعون  جي�ص  يف  خدموا  الذين  وال�سريدن  ع�سكرية.  مالب�ص  هي  املعارك 
ماآزرهم واقتب�سها منهم ال�سا�سو واجلي�ص امل�رسي، ولعبت اخلوذة دوراً رمزيًا مميزاً تعود 

يف اأ�سولها اإىل ال�سريدن، مثل القلن�سوة التي تعود اإىل البل�ست والدانونا. 

اخلامتة: 
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ترفدنا املالب�ص باإمكانية البحث يف كثري من جوانب حياة ال�سعوب القدمية، وتك�سف 
اإحدى  هي  فاملالب�ص  بينها،  فيما  وتفاعلها  ال�سعوب  هذه  ثقافات  بني  العالقة  عن  لنا 
ال�سا�سو،  �سعب  عن  ال�سريدن  �سعب  اأن منيز  ن�ستطيع  التي من خاللها  ال�ساطعة،  املوؤ�رسات 
و�سعب التور�سا عن �سعب البل�ست، فجميع مالب�ص �سعوب البحر مت�سابهة، عدا عن القلن�سوة، 
لهذه  الثقافية  الوحدة  اأنها عك�ست  ويبدو  للمالب�ص،  واحد  احلديث عن منوذج  لذلك ميكننا 
وقمي�ص،  مئزر خميط،   يتكون من  املالب�ص  م وطقم  ق.  الثانية  الألف  اأواخر  ال�سعوب يف 
اأ�سكالها  وتزودنا  فارقة،  القلن�سوة عالمة عرقية  تعد  احلال  اأحيانا، ويف حقيقة  وقلن�سوة 
املتنوعة مبدى القرابة الكامنة يف بع�ص املالمح الثقافية لهذه ال�سعوب، ول يختلف البل�ست 
البل�ست والدانونا �سعبا واحداً، يف  اأن نعد  والتجاكر والدانونا يف املالب�ص، ولكن ل ميكن 
حني اأن التجاكر هي اإحدى قبائل البل�ست، وارتدى ال�سريدن اخلوذ التي و�سلت بنموذجني. 
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