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اأع�ساء البعثة اإىل دادان - اخلريبة املو�سم الثامن 1432هـ/ 2011م
اأ. د �سليمان بن عبدالرحمن الذييب - رئي�س فريق التنقيب وامل�سرف على تدريب الطالب.

د. ح�سني عبد احلليم عمار - م�سرف التنقيب.
اأ. اإبراهيم بن ح�سن م�سبي - امل�سرف امليداين على اأعمال التنقيب يف موقع دادان.

اأ. عاطف بن ممدوح ال�سلطان - )املدير الإداري واملايل للبعثة(.
اأ. حممد بن معيلث ال�سحيمي - )مرمم وم�ساعد اإداري(.

اأ. �سعيد بن ظافر الأحمري - )م�سور(.

طالب التدريب:

2- خالد بن اإبراهيم ال�سهري. 1- تركي بن حمود احلويطي.   
4- يو�سف بن �سالح الرجيعي. 3- عبداملجيد بن عمر العتيبي.  
6- عادل بن عو�س الزهراين. 5- نادر بن حممد العجمي.   

7- حممد بن من�سور الداوود.

املتعاونون:

اأ. حممد بن �سعد البداح.
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بني يدي الكتاب:
داأب ق�سم الآثار, منذ تاأ�سي�سه, على ال�سطالع بدوريه التعليمي والبحثي, فقد تخرج منه خالل 
العقود الثالثة املا�سية, الع�سرات من املتخ�س�سني يف علمي الآثار واملتاحف, الذين عملوا ويعملون 
يف كثري من قطاعات الدولة ذات العالقة بالأبعاد الأثرية والثقافية واملعمارية. اأما يف جمال البحث 
العقود  الق�سم خالل  َعِمل  فقد  من�سوبوه,  بها  ويقوم  قام  التي  الفردية,  فبخالف اجلهود  العلمي 
الثالثة املا�سية يف اأربعة مواقع مهمة, يهمنا منها موقعا »الفاو واخلريبة«, الأول توقف العمل به ملا 
اقت�سته امل�سلحة العامة واتباعًا للقواعد العلمية, التي تفر�س على املنقبني الكتفاء بالك�سف عن 
الـ »25« الك�سف عن مدينة  25% من املوقع, وترك الباقي للم�ستقبل. فقد كانت ح�سيلة املوا�سم 
متيزت بتخطيطها وم�ستواها املعماري الرائع, اإ�سافة اإلى الك�سف عن الآلف من املعثورات الأثرية 

التي ل تقدر بثمن. 
اأما املوقع الثاين املعروف حملًيا با�سم »اخلريبة« ويف امل�سادر التاريخية با�سم »د د ن«, فقد بداأ 
العمل به منذ ت�سعة اأعوام, كانت ال�سبعة الأولى منهـا برئا�سـة الأخ �سعيد بن فايـز ال�سعيـد, الـذي 
مل يكتـف -م�سكوًرا- باقرتاحه علّي -خالل املو�سم اخلام�س- تويل رئا�سة الفريق العلمي يف هذا 
ت عن املوا�سم ال�سبعة املا�سية.  املوقع املهم, بل و�سع يف متناول يدي التقارير العلمية كافة التي اأُِعدَّ
وكما اأن لأخي »ال�سعيد« هذا املوقف الطيب فاإن الدعم الذي لقيته من الأخ �سعود بن �سليمان ذياب 

-رئي�س الق�سم اآنذاك- كان دافًعا يل للعمل بهذا املوقع املهم.
وال�سكر مو�سول للزمالء بالق�سم كافة على تف�سلهم باملوافقة على ا�ستمراري برئا�سة الفريق 
ملدة اأربع �سنوات تبداأ من املو�سم العا�سر )1433 - 1434هـ(, حتى املو�سم الرابع ع�سر )1437-

1438هـ(.
وما اأثلج �سدري كثرًيا -خالل هذا املو�سم- لي�س عملي فقط مع فريق علمي متميز مكون من 
الزمالء الدكاترة: ح�سني عبداحلليم عمار وحممد بن عائل الذيبي وحممد علي الديري, بل ما 
�ساهدتــه ومل�ستــه من الفريــق الفنـــي؛ فقـد وجــدُت التميــز من الأ�ستــاذ اإبراهيــم بن ح�سـن م�سبي 
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الذي عـمــل ل�سنوات يف حفريتي الفاو واملابيات, اإ�سافة اإلى م�ساركته يف ثالثة موا�سم يف اخلريبة.
العربية  اململكة  يف  املتميزين  املنقبني  اأحد  »م�سبي«  املنقب  اأن  اأتيقن  جعلتني  التجربة  هذه  اإن 

ال�سعودية ي�سري على خطى اأ�ستاذنا عا�سم الربغوثي وزميلنا عبدالعزيز بن �سعود الغزي.
اإن الدعم الذي لقيته من الزمالء كافة يف الق�سم كان الدافع وراء هذا العمل املتوا�سع, ولكني 
على  اطلع  الذي  العامر,  بن ح�سن  فوؤاد  والزميل  م�سبي,  بن ح�سن  اإبراهيم  الزمالء  هنا  اأخ�س 
الن�سخة الأولية لهذا العمل, واأبدى اآراء ح�سنة ح�سنت كثرًيا يف م�سمونه, وثالثهم الزميل �سلطان 
بن عبدالعزيز الدهام, الذي بذًل جمهوًدا اأقدره كثرًيا, ل يف اجلانب الفني وح�سب؛ بل يف ما قدمه 
ال�سكر  كل  مني  فله  املو�سم,  عنها يف هذا  الك�سف  وفقنا يف  التي  للعمالت  علمية  نظر  وجهة  من 

والتقدير.
لهذا  قراءته  فـي  الغزي  �سعود  بن  عبدالعزيز  الزميل  قدمه  الذي  - اجلهد  بامتنان   - واأقدر 
التقرير, وفـي القرتاحات التي ح�سنت يف م�سمونه, وال�سكر مو�سول لالإخوة يف هيئة حترير الكتاب 

الأثري الذين دعموا ن�سر هذا التقرير.  
كما اأقدم ال�سكر لالأخ عبدال�سالم العبداهلل على م�ساعدته يف قراءة النقو�س اللحيانية, وال�سكر 

مت�سل لالأخوين �سعيد بن ظافر الأحمري, وحممد بن معيلث ال�سحيمي.
واأخرًيا اأ�ساأله تعالى اأن يكون هذا العمل يف ميزان ح�سناتنا جميًعا.

�ضليمان بن عبدالرحمن الذييب       
الريــــــــــا�س       

1434هـ       
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املقدمة:
بداأ التفكري يف العمل مبوقع اخلريبة الأثري منذ ما يزيد على ثالثة عقود عندما اقرتح ق�سم 
1405هـ/  عام  يف  افتتاحه  بعد  ُعرف  مبنى  اإن�ساء   - �سعود  امللك  جامعة   - اجلامعة  على  الآثار 
اأن  اإل  له,  وا�ستالم اجلامعة  الفتتاح  ورغم هذا  بالعال«.  الأثرية  البحوث  »مركز  با�سم  1985م, 
ال�سنني العجاف التي مرت على اجلامعة حالت دون البدء الفعلي بالتنقيب, الذي كان على وجه 
التحديد يف مطلع �سهر املحرم من عام 1425هـ / 2004م)1(. ولعل ما دفع الق�سم لختيار املوقع 
املحيط  وحتديًدا  املوقع,  هذا  اأن  من  و�سافنياك  جو�سني  الفرن�سيان  اإليه  تو�سل  ما  اإلى  اإ�سافة 
باحلو�س, لي�س اإل معبًدا )Jaussen, Savignac, 1997:51-56( )2(, هو الآثار ال�ساخ�سة 

التي تبني الأهمية الوا�سحة التي احتلها املوقع. 
اعتماد  الفريق,  قررها  التي  البداية  كانت 
املنقبني  من  املقرتحة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
اأبو  اأحمد  والدكتور  عمر,  بن  جمال  »الأ�ستاذ 
العامر«,  ح�سن  بن  فوؤاد  والأ�ستاذ  القا�سم 
املنطقة  التنقيب يف  بداية  نقطة  تكون  اأن  على 
القريبة من احلو�س, والتي -كما قلنا- قد اأ�سار 
اإلى اأهميتها الأبوان الفرن�سيان. وهذا احلو�س 

ال�سالم؛  النبي �سالح عليه  الناقة, الذي �سربت منه ناقة  العوام با�سم حو�س  معروف خطاأً عند 
والأدلة العلمية دلت دللة قاطعة على اأن احلو�س يعود اإلى فرتة متاأخرة )لوحة 1(, بالن�سبة للفرتة 

التي يعود اإليها النبي �سالح عليه ال�سالة وال�سالم.

)1( كان الق�سم قد اقرتح على اجلامعة اقرتاحني, اأولهما: ا�ستمرار حفريتي الفاو والربذة, اإ�سافة اإلى التنقيب يف موقعي العال 
ب الق�سم طالبه على التنقيب �سنة يف الفاو والربذة, واأخرى يف اخلريبة واملابيات. )اخلريبَة واملابيات(, ثانيهما: اأن يدرِّ

)2( لعلنا ن�سري هنا اإلى اأنهما قد ن�سرا �سورة وا�سحة للجزء العلوي من متثال اآدمي �سخم, معرو�س حالًيا يف متحف اإ�سطنبول, 
مياثل التماثيل ال�سخمة التي وجدت يف اأثناء املو�سمني الثاين والرابع, رغم اأن الأخرية  جاءت على اأعماق تزيد عن املرتين من 

احلفر.

لوحة رقم )1(: احلو�س الدائري
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املنا�سب,  واملعنوي  املادي  الدعم  على  الق�سم  ح�سول  بعد  بداأت  قد  التنقيب  اأعمال  اأن  املهم 
على  يزيد  عما  الك�سف  عنها  ونتج  الأولى,  الثالثة  للموا�سم  الأقل  على  ال�سخي  بالدعم  املتمثل 
اخلم�سة والثالثني مربًعا. وبعد هذه املوا�سم ال�سبعة املوفقة ب�سكل جيد, ويف ظل الإمكانيات املتاحة 
ال�سابقة من  الفرق  اجلامعة, متكنت  قبل  من  اأخرى  اإلى  �سنة  من  املتذبذب  الدعم  يوفرها  التي 
الكلية  امل�ساحة  األفني ومائة مرٍت مربٍع )2100م2(. وهكذا تكون  اإلى  الك�سف عن م�ساحة و�سلت 
وثالثمائة  األفني  ع�سرة هي:  احلادية  الوحدة  املتمثل يف  الثامن  املو�سم  نتائج  اإ�سافة  بعد  للموقع 

وخم�سني مرًتا مربًعا )2350م2( )اللوحتان, 2, 3()1(.

لوحة رقم )2(

اإلى املنطقة الثانية باملوقع, والتي ي�سرف عليها حممد بن عائل الذيبي, الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الآثار, قد بلغت  )1( ن�سري هنا 
م�ساحتها حتى الآن مائتني وخم�سني مرًتا مربًعا.
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لوحة رقم )3( : الوحدة احلادية ع�ضرة

ولعلنا قبل اأن ننتقل لإلقاء ال�سوء على نتائج املو�سم الثامن اأن نعطي فكرة تاريخية موجزة عن 
تاريخ ال�ستيطان والأقوام التي قطنته وا�ستقرت به.

ي�سعب كثرًيا حتديد تاريخ حمدد لال�ستيطان يف املنطقة,  لكن الدرا�سات العلمية التي متثلت 
يف نتائج امل�سح, الذي اأجرته الوكالة دلت على اأن املنطقة مل تكن منطقة �سكنى موؤقتة, بل دائمة 
اإلى الع�سر  اأو املوؤقت تعود  منذ الع�سر احلجري احلديث. لذلك فاإن بوادر ال�ستيطان املو�سمي 
احلجري القدمي, يف املوقعني املو�سومني بالرقمني )204- 32(, و )204- 45(, العائدين من خالل 
معثوراتهما اإلى الع�سر احلجري القدمي. وقد كانت هذه املعثورات عبارة عن فوؤو�س وقواطع واأدوات 
للطرق يف املوقع الأول, ويف الرقائق والن�سال يف املوقع الثاين )اجنراهام واآخرون, 1981م:59(.

 وفيما يظهر اأن بداية ال�ستيطان املوؤقت يف املنطقة كانت يف جنوب املحافظة. اأما ال�ستيطان 
الدائم, الذي بداأ يف الع�سر احلجري احلديث, فقد اأخذ يقرب �سيئًا ف�سيئًا من املوقع الذي اأ�سبح 
للع�سر احلجري احلديث  تعود  مواقع  الدرا�سات على وجود  دلت  اإذ  »ددن«,  وهو  الرئي�س  املركز 
واآخرون,  )جيلمور   172  ,167  ,152-150  ,111  -109/204 الأرقام:  ذوات  املواقع  يف  متثلت 
1982م:12-13(. ويف فرتة لحقة ثبت من الدرا�سات اأن بع�س هذه املواقع حتول من ال�ستيطان 
املوؤقت اإلى الدائم, وميثلها - على �سبيل املثال ل احل�سر - املوقع ذو الرقم: 138/204ب, الواقع 
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اإلى ال�سمال الغربي من مدائن �سالح )جيلمور واآخرون, 1982م:12-13(, وُعدَّ م�ستوطنة ب�سبب 
ا, املتمثلة يف اجلدران املتهدمة  ظواهره املعمارية, التي غطت م�ساحة بلغت 150م طوًل و50م عر�سً
اإلى  يعود  بع�سها  اأن  الدرا�سة-  -بعد  وجد  الفخارية,  معثوراته  اإلى  اإ�سافة  وامل�ساطب,  والغرف 

الفرتتني الرومانية والنبطية, مما يعني ا�ستمرارية ال�ستيطان.
مبا�سـرة  اأخـذت  التـي  الفخاريـة,  القطـع  بعـ�س  اأن  اإلى  اأ�سارت  درا�سة  اإلى  هنا  اأ�سري  ولعلي 
امليالد  قبل  التا�سع  القرن  اإلى  وحتديًدا  املبكر,  احلديدي  الع�سر  اإلى  تعود  اخلريبة  موقع  من 
)Winnett, Reed, 1970 : 177(, وهذا يدل دللة وا�سحة على م�ستوى العبث الذي ح�سل 
القرن  اإلى   - احلال  بطبيعة  الدرا�سة  �سحت  اإن   - العائدة  املعثورات  بع�س  اإن  بحيث  املوقع,  يف 
الفرتة  واإلى  بعده,  اأو  امليالد  قبل  الأول  القرن  اإلى  تعود  اإلى جانب معثورات  امليالد,  قبل  التا�سع 
والتخريب, متثل  للعبث  تعر�س  املوقع قد  اأن  يوؤكد  الأمر  التي ميثلها احل�سن. وهذا  الإ�سالمية, 
العبث يف اإعادة ا�ستخدام حجارته وعنا�سره املعمارية يف مواقع اأخرى, مثل موقع العال القدمية 
التي ثبت اأن كثرًيا من حجارته وعنا�سره املعمارية امل�ستخدمة فيه جاءت من موقع »ددن« )لوحة 
4(, وهذا العبث يعود اإلى فرتات تاريخية قدمية معا�سرة لفرتة هجرانه التي كانت -كما نعتقد- 
التخطيط  اإن  القول  نافلة  من  ولعله  اإليه،  الأنباط  و�صول  بعد  امليالد  قبل  الأول  القرن  نهاية  يف 
العمراين واأ�صلوب البناء يف العال القدمية مياثل تلك املعروفة وامل�صتخدمة من لدن الأنباط، وهذا 
العبث  ا�ستمر هذا  وقد  النبطية.  الفرتة  اأن�سئت يف  اأو  تاأ�س�ست  قد  القدمية  املدينة  اأن  اإلى  ي�سري 
الإ�سالمية, حتى ع�سرنا  التاريخية  بالفرتات  التالية مروًرا  التاريخية  الع�سور  والتخريب خالل 
احلايل, اإذ اإن بع�س حجارة اأ�سوار املزارع احلديثة قد ُجلبت من تلك التي يف اخلريبة. اأما خط 
اأملانية- فقد اأ�سهم كثرًيا يف تخريب املوقع  اإن�ساءه �سركة  ال�سكة احلديدية العثماين, الذي تولت 

ا يف جهته ال�سرقية.   خ�سو�سً
جمتمع  اإلى  ن�سبًيا  �سغري  جمتمع  من  تطور  الذي  والبني  الوا�سح  ال�ستيطان  اأن  يبدو  ولهذا 
حيث  امليالد,  قبل  الأول  الألف  بداية  منذ  كان  الأمور,  من  كثري  يف  له  املعا�سرة  تلك  ي�ساهي 
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مملكة  فتاأ�س�ست  اآنذاك؛  املعا�سر  باملفهوم  ال�سيا�سية  الكيانات  اإن�ساء  حد  اإلى  الأو�ساع  تطورت 

»ددن«, التي نعرف ثالثة من ملوكها.

اأهمية  من  املوقع  هذا  مثله  ملا  والقت�سادية  التجارية  بل  اإقليمًيا,  ال�سيا�سية  »ددن«  ولأهمية 

التجاري  البعدان  عليها  غلب  متعددة  عالقات  ون�سوء  اإقامة  من  لبد  كان   - اإ�سرتاتيجية 

والقت�سادي - مع عدد من املمالك والدول واملجتمعات الأخرى. وهكذا جاء ذكر »ددن« املدينة 

كتاب  توثيق  اأو غري مبا�سر؛ ففي معر�س  اإما بطريق مبا�سر  القدمي,  العهد  وال�سعب يف  والدولة 

تيمان  اأدوم متتد من  اأن منطقة  ورد  لأدوم,  »يهوفا«  تهديد  نحو  �سيا�سية  لأحداث  القدمي  العهد 

اإلى  مبا�سر  ب�سكل  القدمي  العهد  كتاب  اأ�سار  اأخرى  اآية  ويف   ,)13  :  25 )حزقيال,  ددن  حتى 

اأن  فاأكد   ,)13  :  25 )حزقيال,  اللبنانية  �سور  ومدينة  »ددن«  بني  القائمة  التجارية  العالقات 

ب�ساعة »الطناف�س« امل�سنوعة من جلد املاعز تاأتي من »ددن« لتباع يف اأ�سواق مدينة �سور.

ا يف عدد من الوثائق الأ�سورية والبابلية؛ اإذ يرى بع�سهم اأن املق�سود  كما اأن »ددن«, وردت اأي�سً

 Albright,( »بال�سيغتني د د ن م, وت ي د ن م, الواردتني يف الوثائق الأ�سورية لي�س اإل مدينة »ددن

2 - 1 : 1953()1(. وقد وردت كذلك  ب�سكل وا�سح يف الوثائق البابلية, فها هو امللك »نابونيد« 

)ال�سعيد, 2001م:  عليها  �سيطرته  اإلى   )Gadd, 1985: 35( نقو�سه اأحد  ي�سري يف  الكلداين 

.)28-27

اأما امل�سادر املحلية ونق�سد بها النقو�س الديدانية, التي يعود الف�سل يف حتديدها اإلى الباحث 

الأملاين جرم )Grimme(, فقد قدمت بع�س اجلوانب ال�سيا�سية والجتماعية لهذه اململكة؛ فمن 

اجلانب ال�سيا�سي اأف�سحت هذه النقو�س -القليلة ن�سبًيا فهي ل تزيد يف جمموعها عن اخلم�سني 

ا)2(- عن ملكني من ملوكها, وهما: ن�سً

)1( لعل من املفيد الإ�سارة اإلى اأن هناك من ل يرى اأن هاتني ال�سيغتني ت�سريان اإلى ددن, لهذا انظر الزهراين, 2007م : 38.
)2( اإن اأول من حدد و�سنف هذه النقو�س بالديدانية هو جرم الذي لحظ متيز بع�س حروفها عن حروف اللغات الأخرى وتكرار 

.)Branden , A. van den., 1962 : 51-69( كلمة ددن, م�سبوقة بال�سم املفرد م ل ك, لهذه النقو�س انظر
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1- كرباإل بن متع اإل.
2- عا�سي.

الأول ن�سره جو�سني و�سافنياك )Jaussen, Savignac, 1997: 138(, وقراأه على النحو 
التايل:

ك هـ  ف   ك ب ر ا ل    ب ن   م ت ع ا ل   م ل ك  
د د ن   و ث ر و   ن ع م    ب هـ   ن ع ر م د

َقرْب كرباإل بن متع اإل َمْلك ديدان )دادان( ومتنوا ال�سعادة له؛ )كتبه( نعرمد)1(.
اأما الثاين فقد كان من نتائج تنقيبات املو�سم الأول )ال�سعيد واآخرون, 2010م : 71(, ويقراأ 

على النحو التايل: 

)1( يجدر بنا القول اإن القراءة التي اأرجحها لهذا النق�س الق�سري هي: قرْب كرباإل بن متع اإل َمْلك ديدان )دادان( اأرقدا به بنعيم 
)ب�سالم(؛ )كتبه( نعرمد. باعتبار اأن و ث رو, على عالقة  بَوُثر, بال�سم َوثاَرة اأي َوُطوؤَ فهو َوِثرُي, الوثرُي هو الفرا�س الوطيُء, وكذلك 

الِوْثُر بالك�سر وكل �سي جل�ست عليه اأو منت عليه فوجدتُه وطيًئا فهو ُوِثري )ل�سان, مادة : و ث ر(.

الوجه الثاين

النق�س امللكي الثاين من دادان/اخلريبة

الوجه الأول
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الوجه الثاين:
ع �ص ي / ف ع ل / ل ط ح ل ن

عا�سي َفَعل لطحالن
الوجه الأول:

ع �ص ي   م ل ك   د د ن/ف ع ل   ل ط ح ل ن
عا�سي َمْلك دادان َفَعل لطحالن

اأبو احل�سن, )2002م(, لنق�س رقم: 313,  اأخذ تف�سري  اأن بع�سهم)1( قد  اإلى  اأن ن�سري  ولعلنا 
الذي قراأُه على النحو التايل:

ت م  ب ن   ز ب د ت
ن ط ر   م ت ع ا ل   و د د ن

َتْيم بن ُزبادة حار�س متع اإل وديدان
اإل)اأبو احل�سن,  الديداين كرب  واأنه والد امللك  اإل ملًكا لديدان,  لي�س  اإل هذا  اأن متع  باعتبار 
2002م: 262(, اإل اأنني اأجد �سعوبة يف قبول تف�سري اأبو احل�سن, دون دليل كتابي ل يحتمل اللب�س 
ول التاأويل. فمتع اإل من الأعالم التي ُعرفت يف النقو�س اللحيانية, حيث ورد اإ�سافة اإلى هذا النق�س 
اأن  ن  Harding, 1971: 526(. ونحن نرجح  اأربع مرات )اأبو احل�سن, 2002م, نق214: 1؛ 
ط ر، يف هذا النق�ص والنق�ص رقم: 312, عند اأبو احل�سن هو ا�سم مفرد م�ساف يعني »احلار�س, 

الوايل«؛ وهكذا فاإننا نقراأ هذين الن�سني على النحو التايل:
النق�س رقم 312:

ن د ب   ب ن   ن �ص ل   ون ط ر   د د ن 
َناْدب بن َنا�ِسل ووايل ديدان, اأو َناْدب بن َنا�ِسل وايل ديدان

النق�س رقم 313:
َتْيم بن ُزبادة وايل )مدينتي( متع اإل ودادان

باعتبار اأن متع اإل ا�سم علم ملكان.

)1( الزهراين, 2007م : 40 ؛ ال�سعيد واآخرون, 2010م : 57.
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ا يف  اأي�سً الأ�سورية والبابلية املتاخرة )الكلدانية( فقد ُذكرت  وكما ُذكرت »ددن« يف امل�سادر 

 al-Scheiba,( وال�سبئية ,)Garbini, 1974, Res 3604: 4( امل�سادر الإقليمية نحو املعينية

الكثيف  النبطي  التواجد  رغم  والغريب  )اإ�سكوبي, 1999م, �س524(؛  والثمودية   ,)1982: 67

بدًءا من القرن الأول قبل امليالد حتى القرن الثالث/ الرابع امليالدي, اإل اأن »ددن«, كعلم ملكان مل 

تظهر يف النقو�س النبطية املعروفة حتى يومنا احلا�سر؛ مما يعني اأن ا�سم املدينة قد اختفى نهائًيا 

الطريق  الأهمية على  النبطية، حملها يف  الهيمنة  بفعل  احِلْجر حلت  واأن  الأنباط،  حينما و�صلها 

التجاري.

وبعيًدا عن اخلالفات والختالفات التي اأثارتها الدرا�سات التاريخية فاإننا ن�ستطيع القول بكل 

ثقة  -وحتديًدا من خالل الدرا�سات الأثرية التي ا�ستندت على نتائج التنقيبات للموا�سم الثمانية- 

امليالد.  قبل  ال�ساد�س  القرن  بداية  يف  كانت  »ددن«  مدينة  على  احلكم  يف  اللحيانية  الفرتة  اأن 

واحلقبة اللحيانية هي ا�ستمرار للحقبة الديدانية اإل اأن احلكام اجلدد ورغبة منهم لتمييز اأنف�سهم 

والفارق  القبيلة؛  ا�سم  اإلى  ن�سبة  اللحيانية  اململكة  ا�سم  دولتهم  اأطلقوا على  ال�سابقة,  الفرتة  عن 

الديدانية  اأن  التاأكيد  ن�ستطيع  اإننا  بل  والعبا�سية,  الأموية  الدولتني  بني  الفارق  هو  احلكمني  بني 

واللحيانية هما لهجتان, اأو بالأحرى خطان للغة واحدة متامًا, مثل الفارق بني اخلطني اجلليل اأو 

اجلليل ال�سامي؛ لذلك فهما يف علم الآثار مرحلتان معماريتان لفرتة تاريخية واحدة.

املهم اأن معلوماتنا عن هذه اململكة وحتديًدا ال�سيا�سية والجتماعية اأف�سل بكثري من تلك التي 

لدينا عن الديدانية, فعلى �سبيل املثال عرفنا من خالل النقو�س املدرو�سة اأن عدد ملوك احلقبة 

احل�سن  اأبو  اعتربهم  فقد  الديدانية.  احلقبة  يف  عنهم  ُك�سف  الذين  اأولئك  من  اأكرث  اللحيانية 

)2002م: 329( »13« ملًكا؛  لكننا جند �سعوبة يف اعتبار هذا الرقم حقيقة ثابتة؛ لالأ�سباب التالية:

1 . Jaussen, Savignac, 1997:( الن�سان اللذان ا�ستند عليهما باعتبار: هن اأو�س بن �سهر

53(, ومتع اإل )اأبو احل�سن, 2002م: نق313(, ملكني غام�سني, فالأول فيه اإ�سكاليتان, الأولى: 
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اأن اللفظة -ح�سب قراءة الفرن�سيني جو�سني و�سافنياك- هي: م ل ك ت اأي »ملكة«, وهو ال�سم 

التي  املفردات  تقدير  كثرًيا  وي�سعب  جنبيه  من  متحطم  ن�س  اأنه  والثانية:  املوؤنث)1(.  املفرد 

�ساعت ب�سبب حتطم احلجر. 

اأن لفظة م ل ك, جاءت فقط �سابقة خلم�سة اأ�سماء هي: ج�سم بن لوذان, ولوذان بن هن اأو�س, . 2

 Jaussen and Savignac,:8  -7 نق244؛  احل�سن,2002م,  )اأبو  تلمي  بن  اأو�س  وهن 

85 ,82 ,75 :1997(, وتلمي بن لذن )اأبو احل�سن, 2002م: نق197(, وتلمي بن هن اأو�س 

)اأبو احل�سن, 2002م: نق204: 6()2(.

ثالثة منها جاءت اأ�سماوؤهم م�سبوقة بلفظة ب ر ا ي, التي تعني »بحكم, يف عهد« وهم: هرم . 3

)اأبو احل�سن, 2002م: نق219: 3, 235: 6()3(, و�سلحان, )ال�سعيد, 1420هـ: 34(, وعبدان بن 

 .)Jaussen and Savignac, 1997: 68, 72, 83( قو�س )هن اأو�س, وجلت )ملت

م�سبوًقا  اأو�س,  بن هن  �سهر  وهو:  مللوك  اأعالمًا  اعتربت  التي  الأ�سماء  اأحد هذه  واأخرًيا جاء 

بلفظة �س ن ت, اأي »�سنة« )اأبو احل�سن,1997م: 13(.

وهكذا يتبني اأن من ال�سعوبة مبكان اعتبار اأكرث من ع�سرة, فالأ�سماء املوؤكدة باأنها قد تقلدت 

احلكم هي:

3-هن اأو�س بن تلمي.   2- لوذان بن هن اأو�س.   1-ج�سم بن لوذان. 

6-  هرم.  5- تلمي بن هن اأو�س.   4- تلمي بن لذن.  

التاء وهي قراءة غري مقبولة فاللوحة  ولي�س  بالياء  الكلمة م ل ك ي,  الذي قراأ هذه  لكا�سكل  التحزيرية  القراءة  األغينا  اإذا   )1(
الوحيدة لهذا الن�س من�سورة عند جو�سني و�سافنياك )Jaussen, Savignac, 1997 : Pl. CV, no.53(, ت�سري بدون لب�س 

اإلى اأن القراءة هي تاًء ولي�س ياء.
)2( ون�سري هنا اإلى اأن هن اأو�س ورد يف ن�سو�س اأخرى م�سبوق بلفظة �س م و ي اأي »�ساحب ال�سمو, العظمة« )القدرة, 1993م: 

.)137 -139
)3( ن�سري هنا اإلى اأمرين, اأولهما: اأن اأبو احل�سن مل يدرج  »هرم« �سمن امللوك اللحيانيني, رغم ظهور لفظة ب ر ا ي, اأي »بحكم« 
�سابقة ل�سمه يف النق�س:219, وهو املعيار الذي اتخذه لعدد اآخر من الأ�سماء )انظر فقرة: 3, اأعاله(, ثانيهما: اخلطاأ املطبعي غري 

املق�سود فقد ورد اأن رقم النق�س هو: 239, )اأبو احل�سن,2002م: 328(, وال�سحيح اأن رقمه هو: 235.
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9- عبدان بن هن اأو�س . 8- ف�سج)2(.   7- �سلحان)1(.  
10- جلت قو�س.

املعبد:

لقد تبني من نتائج املوا�سم ال�سبعة ال�سابقة اأن ما مت الك�سف عنه هو معبد )مركز ديني()3( 
)مَرّ على الأقل بعدة مراحل معمارية, بالإ�سافة اإلى ملحقاته من �ساحات وم�ساطب وغرف خدمية 
)انظر تقارير املوا�سم ال�سبعة, جملة اأطالل(, ولأن ما مت الك�سف عنه حتى الآن يدور يف فلك املعبد 
فقد وجدُت من الأهمية التطرق باخت�سار عن املعبد ودوره يف املجتمعات القدمية. فللمعابد دور 
بارز لي�س فقط يف احلياة الدينية للمجتمع, بل ويف كل ما يهم اأموره تلك املفرحة اأو املحزنة, ولعل 
من اأبرز املهام التي تناط باملعبد اأنه املكان الذي تقام فيها الطقو�ص التعبدية اخلا�صة باملعبودات، 
بل واإليه ت�سد الرحال للحج اأو للتقرب اإلى املعبود, بتقدمي النذور اأو التقرب اإليه والتما�س العون 

واملغفرة من الذنوب, �سغرت اأو كربت.

.)Caskel, 1954, 80; 5( ,قراأُه خطاأً كا�سكل �س ل ح )1(
 Jaussen,( و�سافنياك  جو�سني  قراءة  كانت  بينما   ,)Caskel, 1954, 86; 4( كا�سكل  قراءة  هذه  اأن  اإلى  ي�سار   )2(

Savignac, 1997, 70:4(، ف ط م.
الديداين  امللك  املذكور يف نق�ص  للمعبود »ط ح ل ن«،  اأنه ُخ�ص�ص  العامر-  فوؤاد  اأفادين  ُيعتقد -كما  الذي  املعبد  اإلى  ي�صار   )3(

عا�سي؛ واملعبد يعود اإلى املرحلة الديدانية.

لوحة رقم 5: املعبد
لقد تبني من نتائج املوا�ضم ال�ضبعة ال�ضابقة اأن ما مت الك�ضف عنه هو معبٌد
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واإظهاًرا  للمعبود,  الظاهر  يف  تقرًبا  القوم  وعلية  القادة  من  الأحيان  بع�س  يف  تبني  واملعابد 
للتدين والتم�سك بالأرباب, فيما ي�سمر يف باطنه اإظهار قوته و�سلطته على جمتمعه.

مقلًدا  كان  اللحيانية  والثانية  الديدانية  الأولى  حقبتيه  يف  الديداين  املجتمع  اأن  لنا-  ويبدو 
واملوروث  التقليد  اأو  احلد�س)1(,  بحالة  مير  مل  مثاًل  فهو  الديني,  املفهوم  يف  ومعا�سريه  ل�سابقيه 
ب�سكله الوا�سع, بل ب�سكله املح�سور ببيئته وحاجياته, فالبد اأنهم قد �سمعوا عن العذاب الإلهي الذي 
حل بقوم �سالح عليه ال�سالم, كيف ل وموؤمن اآل فرعون يف م�سر علم به- رغم اأنها بعيدة بالن�سبة 

لهم زمنًيا, لكن موقعها اجلغرايف غري بعيد عنهم, اإن مل يكن هو اخلريبة ذاتها.
ي�سهدوها  مل  التي  العذاب,  ونتائج  لهم-  -بالن�سبة  اخلفية  والقوة  �سالح  قوم  عذاب  وق�سة   
و�سمعوا بها اأثرت ب�سكل مبا�سر يف اختيار معبودهم الرئي�س وهو ذو غيبة اأو غريه من املعبودات, 
التي و�سلت ح�سب درا�سة اأبو احل�سن )2002م: 209- 213(, اإلى ثالثني معبوًدا. ونرى اأن املاأثورات 
والتقاليد املحلية قد اأدت دوًرا وا�سًحا يف اختيارهم للمعبود »ذو غيبة«, فحادثة اأو اأ�سطورة العذاب 
التي توارثها الأجيال املتعاقبة يف املنطقة, وتنوع هذا العذاب من ريح اإلى �ساعقة اإلى رجفة جعلهم 
يختارون معبوًدا يجمع كل هذه الغيبيات, فاأطلقوا عليه ا�سم »ذو غيبة«, اإذ اإننا ل نعتقد اأن لال�سم 
ا ينطبق على املعبود الآخر الأقل انت�ساًرا »خرج«,  عالقة بالغابة اأو القوافل اأو القمر)2(. والأمر اأي�سً
والذي نرجح اأن له عالقة مبدينة اخلرج, التي من املرجح اأنها موطنهم الأ�سلي)3(.  ومما يرجح 
هذا هو اختفاء اأهميته اأمام بزوغ مكانة »ذو غيبة«, املقرتن بالأ�ساطري والق�س�س التي حيكت عن 

العذاب الإلهي؛ لذلك نعتقد اأن للماأثورات دوًرا وا�سًحا يف اختيار املعبود الرئي�س »ذو غيبة«. 
بهم  املعابد اخلا�سة  اأن  من  اأبو احل�سن )2002م: 319(,  اإليه  تو�سل  ما  الأمر  والطريف يف 

)1( ونق�سد هنا اأن الديداين قد جتاوز مرحلة احلد�س هذه املتمثلة يف تف�سري الفارق بني املعتقد والطق�س, فاملعتقد كان وا�سًحا 
لديه لكنه اعتمد على املوروث يف الطق�س واختيار املعبود.

اأبو  لدن  من  الوافية  الدرا�سة  انظر  املعبودات  هذه  للمزيد عن  لكن  اللحيانية.  للمعبودات  التف�سيلية  املناق�سة  ب�سدد  ل�سنا   )2(
احل�سن, 2002م: 307-318, وكذلك الفا�سي, 1993م: 248-220 .

)3( اعترب كا�سكل اأن عبادة اللحيانيني للمعبود »خرج« )Caskel, 1954: 37-8(, دليل على اأن النفوذ اللحياين قد و�سل اإلى 
اخلرج, واأخذ  بهذا القول الأن�ساري , 1975م:80؛ اإل اأن ما اأ�سعف هذا الراأي عدم وجود اأي دليل -على الأقل حتى الآن- مادي 

ي�سري اإلى النفوذ بل التوا�سل التجاري بني منطقتي ديدان واخلرج.
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تنق�سم اإلى ق�سمني رئي�سني هما:

معابد تقت�سر العبادة فيها على قبيلة اأو عائلة معينة. 	•

معابد يتعبد بها اجلميع.	•

وتتميز احل�سارة اللحيانية بتعدد معابدها, فعلى �سبيل املثال مت الك�سف عن عدد من املعابد 

يف موقع اأم درج, اأهمها ذلك الذي ُك�سف فيه عن جدرانه الثالثة املبنية من احلجر, الذي وفرته 

البيئة املحيطة, كما ُك�سف عن كثري من املعثورات, التي متثلت يف املقدار الكبري من اأجزاء التماثيل 

من  اإلى عدد  اإ�سافة  نف�سها,  اخلريبة  عليه يف  ُعرث  ما  تطابق  والتي  والكبرية احلجم,  ال�سغرية 

اأو تلك التي  اأو املعيني,  املذابح املختلفة الأ�سكال والأحجام, والنقو�س املكتوبة بالقلمني اللحياين 

بـ:  املقدرة  م�ساحته  من  جزء  منه  ُك�سف  الذي  الكثيب  تل  معبد  هو  والآخر  اخلطني.  بني  جمعت 

10م×5م, فقط, قد ُعرث فيه على عدد من املعثورات, اأهمها حو�سان منحوتان من احلجر الرملي 

ذي اللون الوردي )الزهراين, 2007م: 255- 259, لوحة: 105, 106(؛ اإ�سافة اإلى نق�س مكتوب 

للمعبودة هـ ك ت ب ي   - الأرجح  كاتبه كاهن - على  اأن  اإلى  بكل و�سوح  ي�سري  اللحياين  بالقلم 

)الزهراين, 2007م: 255- 259, لوحة: 105, 106(.

والواقع اأن املعبد اأدى الدور املتمثل يف اأمرين مهمني هما: 

التي لها عالقة بالكون وظواهره الطبيعية واملخلوقات 	• الغيب, تلك  تف�سري ما يقع يف عامل 

الأخرى, حيوانية اأو اآدمية اأو نباتية, نحو احلياة واملوت والبعث واحل�ساب والعقاب, اجلنة 

والنار .. اإلخ.

واإمكانياته, 	• و�سلطاته  باملعبود  متعلق  هو  ما  منها  معينة,  ممار�سات  على  ال�سرعية  اإ�سفاء 

ومنها ما له عالقة بال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية؛ فاملعبود على �سبيل املثال كان وراء التو�سع 

الأ�سوري يف ال�سرق. 
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اأن املعبد الديداين/ اللحياين, مثله مثل غريه من املعابد الأخرى املعا�سرة له,  وهكذا يتبني 

دمج بني ال�سحر والدين, وا�سطلع رجاله بدور ال�ساحر والكاهن)1(.

اإن مدينة العال من املدن القليلة يف اأيامنا هذه, التي ا�ستمر فيها ال�ستيطان الدائم منذ الألف 

الأول قبل امليالد حتى يومنا هذا. وقد اأدى اإلى هذا اأمرين مهمني هما: املوقع الإ�سرتاتيجي والبيئة 

املحيطة؛ فالعال منذ زمن طويل كانت ت�سكل ملتقى الطرق التجارية, التي تربط ال�سمال باجلنوب, 

والعك�س اأو الطريق املعروف بطريق احلرير, وما زالت هذه الأهمية حتى الآن.

)1( للمزيد عن املعبد ووظيفته يف �سبه اجلزيرة العربية انظر )العتيبي, 1412هـ: 9- 136(.

�ضمال دادان

�ضرق دادان

جنوب دادان

غرب دادان
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اأما بيئة العال, فهي مثالية اإلى حد كبري, ففي ال�سيف يعترب جوها معتدًل, اإذ يبلغ متو�سط درجة 
حرارتها »33« درجة مئوية, مقارنة باملناطق الأخرى يف �سبه اجلزيرة العربية, وكذلك يف ال�ستاء 
حيث ُيقدر معدل درجة حرارتها بـ: 14 درجة مئوية, فالإن�سان فيها ي�ستطيع التكيف وممار�سة حياته 
ب�سكل طبيعي, كما توافرت يف البيئة جميع الإمكانيات من املوارد الطبيعية مل�ساعدته يف حياته؛ فها 
هو على �سبيل املثال ي�سنع من معادنها الأدوات التي يحتاجها, ويبني وي�سنع من حجارتها املميزة 
بطوعيتها ومرونتها. كما اأنها بكل املقايي�س اأر�س زراعية خ�سبة ذات مياه وفرية, اإذ يبلغ املعدل 

ال�سنوي لهطول الأمطار فيها »47« مليمرًتا.  
نعتقد- عن  لتكون »ددن«,  فالأمر ل يخرج -كما  البقعة - حتديدًا -  اأما ملاذا اختريت هذه 
التي  اجلبال,  من  ب�سل�سلة  والغربية  ال�سرقية  اجلهتني  من  املح�سن   )6 )اللوحة  املثايل  موقعها 
حمت املوقع من عبث الإن�سان كالغزو على �سبيل املثال اأو تقلبات الطبيعة. واملدينة تقع تقريًبا يف 
ح�سن اجلبل الغربي, اإ�سافة اإلى ما توفره هذه اجلبال من ثروات طبيعية, فاإن قربها من الوادي 
�ساعد على ا�ستغالل اأهلها للمياه واأرا�سيها اخل�سبة بال�سكل ال�سحيح. لهذا ولغريه من العوامل 
ت�صجع الإن�صان قدمًيا )اإن�صان الع�صرين احلجري، واحلديدي، والكلدانيون، واملعينيون، والأنباط، 

والثموديون, وغريهم( وحديًثا على ال�ستقرار بها.
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الوحدة احلادية ع�سرة: 
تكونت وحدة التنقيب لهذا املو�سم من »10« مربعات من ال�سمال اإلى اجلنوب على النحو التايل:

T11= املربع )3( T10= املربع )2(   T9= املربع )1(  

S10 = املربع )6( T12= املربع )4(   S9 = املربع )5(  

R9 = املربع )24( S1= املربع )7(   S12 = املربع )21( 

Q9= املربع )27(

وهذه املربعات و�سعت ح�سب اخلطة املقررة- باأطوال 5×5م, بواقع فا�سل )0.5م( من كل 
�سلع؛ وهكذا كانت امل�ساحة املنقب عنها يف املربع الواحد هي: 4م×4م. )اللوحتان 1, 2(, ويف فرتة 
فناها ا�سطالًحا  لحقة اأزيلت هذه الفوا�سل. ولحًقا تكونت من هذه املربعات وحدات معمارية عرَّ

بـ: »احليزات« وعددها »27« حيًزا)1(.  
الت�ضل�ضل الطبقي:

تبني للفريق بعد انتهاء العمل يف الوحدات املعمارية للوحدة احلادية ع�سرة اأن الت�سل�سل الطبقي 
يف الوحدة ل يختلف كثرًيا, كما نت�سور عن الت�سل�سل الطبقي العام للموقع كله, فكانت على النحو 

التايل:
الطبقة ال�ضطحية:

وقد امتدت هذه الطبقة بعمق يزيد على املرت يف بع�س اأجزاء الوحدة, و�سل اإلى 119�سم, اإذ اإن 
اأعمق منطقة امتدت اإليها هذا الطبقة كان يف الغرفة الرابعة, )حيز: 21(, مبن�سوب بلغ 740,25. 
علوية  بطبقة  مغطاة   ,)21  ,7-1( الثمانية  املربعات  يف  وحتديًدا  الطبقة,  هذه  جاءت 
)stratum(, مكونة من حجارة خمتلفة الأ�سكال والأحجام؛ وهذه احلجارة الرملية يف الغالب- 
منها ما هو حجارة بناء بع�سها مقطوع ب�سكل جيد وم�سذب, مما ي�سري اإلى اأنها قد ا�ستخدمت يف 

)1( ن�سري هنا اإلى التعريف الذي ا�سطلح عليه الفريق الأثري, فاحليز هو فراغ ثالثي الأبعاد وحم�سور بني ظواهر ثابتة )جدران 
يف اغلب الأحيان (, تف�سله عن غريه من الفراغات , مما يعطيه خ�سو�سية  وظيفية اأو ترتيبية.
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البناء, اأو عنا�سر معمارية, اإ�سافة اإلى املعثورات الأثرية. وقد لحظنا اأن بع�س مكوناتها الت�سق 
بع�سه ببع�س وب�سكل قوي بوا�سطة الكل�س والأمالح مع تخللها بالرمل, مما �ساعف من اجلهد يف 

احلفر والتنقيب وجعل احلفر فيها �سعًبا.
حتى اإن بع�س معثورات هذه الطبقة كان متاآكاًل بدرجات متفاوتة, فبع�سها طم�ست تفا�سيله 

اخلارجية ب�سبب عوامل التعرية والتكل�س الناجت عن طبيعة الرتبة والعوامل اجلوية. 
واأما �سماكة هذه الطبقة فقد اختلفت من مربع اإلى اآخر, لكنها يف النهاية كانت تنتهي ب�سبب 

اأحد العاملني التاليني:
يف املناطق القريبة من بقايا تلك اجلدران التي �سلمت من التخريب نحو اجلدار )ظ26(, . 1

الواقع جنوب ال�ساحة الأولى, والذي جاء تقريًبا م�ساوًيا لرتفاع من�سوب البحر يف املوقع.

اأحياًنا يف منطقة قريبة من ال�سطح, مثل الطبقة . 2 ظهور طبقة اأخرى تنتهي هذه الطبقة 
احلمراء )ظ26(, يف املربع رقم:1, والتي كانت بطول 350�سم, وعر�س 280�سم. 

اأن هذه الطبقة جاءت يف »21«, حيًزا بظواهر بلغت »18« ظاهرة. . 3
وبعد درا�ستنا للطبقة ال�سطحية التي متثلها الظواهر )1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 45, 53, 61, 

82, 91, 105, 108 =166, 117, 121=167, 122, 138(, خرجنا بالتايل:
اأن ن�صاًطا ب�صرًيا وا�صًحا قد مت بعد مرحلة الهجران الأخري للموقع، وقد متثل هذا الن�صاط  اأ - 

الظاهرة رقم 26
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اأن هذا  واملالحظ  البناء.  ورفٍع لأحجار  نزٍع  اإلى  بالإ�سافة  والتخريب,  النب�س  اأعمال  يف 
الن�صاط الب�صري - منت�صر يف كامل املوقع، ول يكاد يخلو منه تل اأثري فيه.

ب - اأن عمق هذا الن�صاط الب�صري )النب�ص والتخريب( و�صل اإلى 119�سم, اإذ اإن اأعمق منطقة 
امتدت اإليها هذا الطبقة كان يف الغرفة الرابعة, وحتديًدا احليز رقم: 21, مبن�سوب بلغ 

740.25م, لكن تاأثريه ل يتجاوز املرحلة الرئي�سية )اللحيانية( يف املوقع. 
كثافة الأحجار املختلفة احلجم وال�سكل التي انت�سرت يف كامل الوحدة.   ج - 

منها   ,»86« بلغت  حجرية  مواد  كانت  الوحدة-  م�ستوى  -على  الطبقة  هذا  معثورات  اأن  د - 
اأدوات الطحن وال�سحن, والأحوا�س,  »37« معثورة )انظر املعثورات(. وقد تراوحت بني 
اإ�سافة اإلى كثري من الك�سر الفخارية. والتي بلغت يف جمموعها »343« قطعة؛ وقد توزعت 

معثورات هذه الطبقة على النحو التايل:

الزينةاملعدنيةالفخاريةاحلجرية
8639412

م�ستوى  على  واملنت�سرة  �سغرية,  بح�سى  املختلطة  اللون  البي�ساء  الرتبة  اأن  اإلى  هنا  ون�سري 
الوحدة, هي نتيجة لعمليات النب�س التي اأدت لتفريغها من اأماكنها الأ�سلية )لوحة 7(.



الخريبـة )ددن( عاصمـة مملكتي دادان ولحيــان

36

الطبقة احلمراء:

حمراء  تربة  لنا  ظهرت  فقط,  الأيدي  با�ستخدام  ال�سطحية  الطبقة  رفع  من  انتهينا  اأن  بعد 
اللون جاءت نتيجة لتفتت الأحجار الرملية ذات اللون الأحمر, وحتديًدا يف احليزات من 1 اإلى 5, 
)لوحة8(, مما يدل على اأنها تنتمي لعنا�سر معمارية واحدة؛ وهو ما اأكدته اأعمال التنقيب التي 
متت فيما بعد. وفيما يبدو اأنها ناجتة عن ت�ساقط عنا�سر البناء التي يف اجلدران, اأحدها ذلك 

 .)S9( باجتاه الغرب ليدخل يف املربع )T9( املمتد من الفا�سل ال�سرقي للمربع

لوحة رقم 7

لوحة رقم 8
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وقد جاءت هذه الطبقة اأحياًنا خمتلطة باأحجار �سغرية احلجم )ظ106؛ ظ119(, وكلتاهما 
كانت بعر�س 100�سم؛ اأما الطول فالأولى بطول 450�سم, والثانية بطول 500�سم. واأحياًنا اأخرى 

تكون خمتلطة باأحجار متو�سطة اأو كبرية احلجم ن�سبًيا )ظ8؛ ظ58؛ ظ140( )لوحة 9(.

وهناك ظاهرتان )ظ15؛ ظ 21( نقيتان كانتا غري خمتلطتني )لوحة 10(.

لوحة رقم 9

لوحة رقم 10
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وهذه الظواهر موزعة على النحو التايل: 

املن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة
741.44م280�سم350�سم81

741.07م106�سم115�سم155
740.25م150�سم398�سم216
740.80م63�سم180�سم586

740.74م100�سم450�سم10619
740.31م100�سم500�سم11925
12624---
739.43م376�سم427�سم14027

اأداة   »11« الأولى  كانت  والفخارية,  احلجرية  املعثورات  من  عدًدا  الظاهرة  هذه  حوت  وقد 
حجرية, غلب عليها امل�ساحن؛ يف حني بلغت الك�سر الفخارية »61« ك�سرة, كلها حملية ال�سنع, على 

بع�سها زخارف ملونة وحمزوزة. 
طبقة الردمي:

وهي اأكرث الطبقات عمًقا وا�ستمراًرا يف 
الوحدة, وتتكون من حجارة البناء املختلفة 
بناء  يف  ت�ستخدم  التي  والأ�سكال  الأحجام 
اجلدران )لوحة 11(, اأو تلك التي ت�ستخدم 
بقايا  اإلى  اإ�سافة  الغرف,  اأر�سيات  فـي 
الأ�صقف؛ كما اأنها تتكون من بقايا الن�صاط 
الع�سوية )8/1/84(  املواد  الإن�ساين, مثل 
وغريها. لذلك راأيُت اأن من الأف�سل تق�سيم 

هذا الطبقة اإلى ثالثة اأق�سام هي: تربة طينية خمتلطة مع حجارة, كتل حجرية مت�ساقطة اأحيانًا 
تكون خمتلطة برتبة طينية, واأخرًيا الرتبة الطينية. 

لوحة رقم 11
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مقطع لل�ضلع ال�ضرقي
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املراحل املعمارية:

اإن نتائج اأعمال هذا املو�سم يف الوحدة احلادية ع�سرة قد ك�سفت عن مرحلتني معماريتني هما:
• املربعات 	 من  تكونت  والتي  الوحدة,  من  ال�سرقي  اجلزء  يف  وا�سح  ب�سكل  املمثلة  الأولى: 

ذوات الأرقام: S9, S10, S11, S12, T9( 21 ,7 ,6 ,5 ,1(, واحليزات )8, 9, 13-
19, 21-22, 24, 25, 27, واجلزاأين الغربيني من احليزين23, 26(. وهي كما نعتقد- 
متاثل املرحلة املتاأخرة من الوحدات التي مت التعامل معها يف املوا�سم الثالث الأولى )الأول 

والثاين والثالث(؛ والتي نرى اأنها تعود للفرتة النبطية اأو اللحيانية املتاأخرة.
• الثانية: وميثلها التايل:	

- اجلدار ال�سخم, الذي ف�سل الوحدة اإلى ق�سمني �سرقي وغربي. 
- بع�س املظاهر املعمارية يف احليزين 2, 3.

 ,)T10, T11, T12(  4  ,3  ,2 الأرقام:  ذوات  املربعات  اأن  وا�سح  ب�سكل  لنا  ات�سح  وقد 
واحليزات )10, 11, 12, 20,22(, متثل هذه املرحلة التي نعتقد اأنها معا�سرة للمرحلة املعمارية 

والتاريخية لتلك التي يعود اإليها املعبد الرئي�س, التي عرفت باملرحلة اللحيانية.
كما اأن الوحدة احلادية ع�سرة تنق�سم من ناحية الوحدات املعمارية اإلى وحدتني رئي�ستني, هما 
الغرف, وال�ساحتان. كما مل نتمكن من العثور على اأدلة مبا�سرة عن نظام الت�سقيف يف املباين يف 
موقع »ددن«, فهل كانت تقام على عقود تكون عادة م�ستندة على قاعدة مبنية ب�سكل م�ستقل عن 
اجلدار اأو امل�ستندة مبا�سرة على اجلدار؟, وهناك العقود التي تكون قواعدها مت�سلة مع اجلدار 
اأما  )الطوي�سي, 2001م: �س26(.  النبطية  العمارة  �سائع يف  هو  كما  للخارج,  قلياًل  تربز  ولكنها 

طريقة الت�سقيف فهي على الغالب بالألواح اخل�سبية. 
الأر�ضيات: 

تنوعت اأ�سكال الأر�سيات امل�ستخدمة وموادها, فهناك الأر�سيات التي جاءت على �سكل بالطات 

الغرفة  املدكوكة كما يف  والطينية  والثالثة  الثانية  الغرفتني  اأر�سيتي  �سغرية وكبرية احلجم, مثل 
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الرابعة )ظ164( يف مرحلتيها املعماريتني اأو الأر�سية الطينية املختلطة باحل�سى ال�سغري, كما يف 

اأر�سية ال�ساحة الأولى )ظ43, ظ13, ظ167(.

وتختلف الوحدات املعمارية بع�سها عن بع�س من حيث التخطيط وتوزيع الفراغات املعمارية 

وم�ساحاتها وات�سال بع�سها مع بع�س العائد لتعدد الأذواق وبيئة املوقع والواقع كما هو معلوم اأن 

املو�سح  املعماري  التخطيط  من  جعلت  الوحدات  هذه  وظيفة  اأن  اإلى  اإ�سافة  حجرية  املوقع  بيئة 

لهذه الغرف اخلدمية اإذ تنتفي فيها اخل�سو�سية فهي غرف خدمية ولي�ست �سكنية توؤدي وظائف 

معينة ملريدي املعبد بل اأن احدها )الغرفة الثانية( هي موزع لبقية الوحدات, فلها على الأقل بابان 

يوؤدي  ال�سرقي  والبابان  للخروج  والآخر  للدخول  احدهما  التقدمات  غرفة  اإلى  يوديان  ومدخالن 

لل�ساحة الأولى والثاين يقود للمعبد الرئي�س.

معمارية  عنا�سر  عن  الك�سف  مت  قد  اأنه  نعلن  املو�سم  هذا  خالل  العمل  معطيات  خالل  ومن 

خمتلفة نلخ�سها يف التايل:

• الأولى: املمثلة ب�سكل وا�سح يف اجلزء ال�سرقي من الوحدة, والتي تكونت من املربعات )5, 	

6, 7, 21(. واإن ثبت ذلك فهي متاثل املرحلة املتاأخرة من الوحدات التي مت التعامل معها 

يف املوا�سم الثالث الأولى )الأول والثاين والثالث(؛ والتي نرى اأنها تعود للفرتة النبطية. 

.)T12( اإ�سافة اإلى احليز رقم4, الذي جاء يف الركن اجلنوبي ال�سرقي  للمربع

• الثانية: وميثلها التايل:	

- اجلدار ال�سخم, الذي ف�سل الوحدة اإلى ق�سمني �سرقي وغربي. 

- بع�س املظاهر املعمارية يف احليزين 2, 3.

التي  املرحلة  هذه  متثل   ,)12  ,11  ,10  ,4  ,3  ,2( احليزات  اأن  وا�سح  ب�سكل  لنا  ات�سح  وقد 

نعتقد اأنها معا�سرة للمرحلة املعمارية والتاريخية لتلك التي يعود اإليها املعبد الرئي�س, التي عرفت 

باملرحلة اللحيانية.
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1 - الوحدات املعمارية:

من  الغربي  اجلانب  يف  تقع  جميعها  غرف  خم�س  عن  الك�سف  املو�سم  انتهاء  عند  تبني  وقد 

الوحدة, اثنتان )غرفة 2, 3( منها تاأكد لنا اأن بابيهما يفتحان اإلى ال�سرق اأي على جهة ال�ساحة, 

والثالث الأخرى )غرف 1, 2, 4( تفتح اإلى جهة الغرب. 

ون�سري هنا اإلى اأننا قد وفقنا يف الك�سف عن اأر�سيات الوحدة احلادية ع�سرة, التي كانت على 

الغرف  اأر�سيات  يف  مثلت  الأولى  احلجرية.  الأر�سية  والأخرى  املدكوكة  الطينية  الأر�سية  نوعني 

)1, 3, 4, 5( ويف اجلزء اجلنوبي الغربي من ال�ساحة. اأما الأر�سية احلجرية فتمثلت يف اأر�سيتي 

الغرفتني 2, 3؛ الأر�سية الأولى لأر�سية الغرفة )3(؛ وجاءت هذه الوحدات على النحو التايل:

1/1- اجلدران:

 تبني لنا بعد انتهاء اأعمال التنقيب يف الوحدة احلادية ع�سرة اأن عدد اجلدران املكت�سفة هو: 

»11« جداًرا, اأطولها اجلدار ال�سخم الذي ف�سل الوحدة اإلى ق�سمني بطول 20م. واإن كنا حمقني 

يف اعتبار اأن الوحدات املعمارية وما بها من معثورات تعود ملرحلتني تاريخيتني خمتلفتني فيحق لنا 

تق�سيم اجلدران التي ُك�ِسَف عنها اإلى مرحلتني, هما:

املرحلة اللحيانية:

ال�سمال  جهة  من  ميتد  الذي  اجلدار  اأهمهما  جدارين  عن  املدة  هذه  خالل  العمل  ك�سف 

اإلى اجلنوب بطول )20م(, وبعر�س )1.50م(, على الأقل يف جزئه املعاد ا�ستخدامه يف 

الفرتة النبطية, ول تعود اأهميته لطوله الذي اأخذ طول الوحدة كاماًل, كما هو وا�سح, بل 

ب�سبب ف�سله للوحدة احلادية ع�سرة اإلى ق�سمني رئي�سني: �سرقي )باجتاه اجلبل( , وغربي 

اأن هذا اجلدار قد ف�سل بني املعبد  )باجتاه املعبد(. مما قد يوحي على الأقل حتى الآن 

القادمة؛  املوا�سم  خالل  عنها  �سيك�سف  التي  املعمارية  الوحدات  وبني  وملحقاته  الرئي�س 

والتي قد ل تخرج عن هذين الفرتا�سني التاليني:
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• معبد مهم اآخر وملحقاته.	
• بداية حي جديد يختلف عن احلي الذي ك�سفت عنه حفريات املوا�سم من الأول اإلى 	

ال�سابع,  والتي �سميت منطقة املعابد.  
اإن ما اأوحى للفريق مبا جاء اأعاله اأحد هذين العاملني التاليني: الأول العنا�سر املعمارية 
التي افرت�سنا اأنها م�سطبات, والثاين �سخامة اجلدار الفا�سل, وهو م�سابه للجدار املحيط 
باملعبد الرئي�س؛ وهو ما قد يعني اأنه كان يف الأ�سا�س اجلدار الفا�سل بني املعبد والوحدات 

التي جاءت يف اجلهة ال�سرقية منه. 
واإ�سافة اإلى هذا اجلدار اعتربنا اجلدار املمتد من ال�سمال اإلى اجلنوب )ظ77(, املكون 
الكبري  للجدار  مواٍز  فهو  اللحيانية,  املرحلة  من  بطول )230�سم(,  هو  مداميك,   »5« من 

وجاء مبا�سرة اأ�سفل الأر�سية الأولى يف ال�ساحة الأولى. 
ب- جدران املرحلتني:

وهو جدار واحد )ظ81( اأعيد ا�ستخدامه يف الفرتة النبطية, وميثل اجلزء ال�سمايل,  وميتد من 
جهة ال�سمال اإلى اجلنوب بطول )20م(, وبعر�س )1.50م(, على الأقل يف جزئه املعاد ا�ستخدامه 

يف الفرتة النبطية.

الظاهرة رقم 81
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ج - املرحلة النبطية)1(:

ويعود لهذه املرحلة »ت�سعة« جدران, ثالثة منها ظهرت يف اجلزء ال�سرقي من الوحدة, وحتديًدا 
اإلى  ال�سرق  من  وميتد  ال�سمالية  اجلهة  يف  جاء  )ظ23(  الأول   ,)  S9 )املربع  )احليز:1(,  يف 
الغرب, والثاين )ظ83( يف اجلهة الغربية. اأما اجلدار الثالث الذي بني مبحاذاة اجلدار ال�سخم 
واملمتد من ال�سمال اإلى اجلنوب فجاء اأ�سفل الأر�سية, لذلك اأعطى الظاهرة )84(, وهي الظاهرة 
التي اأعطيت لالأر�سية. اأما البقية التي متتد من الغرب اإلى ال�سرق فجاءت يف اجلهة الغربية من 
الوحدة, وجميعها اأحجار, بع�سها م�سذب باأ�سلوب جيد. ون�سري هنا اإلى اأن اجلدار )ظ 136(  يف 
)احليز: 5(, و)ظ 125( يف )احليز: 24(, ميتد من ال�سرق اإلى الغرب بطول )8.60م(, وعر�س 
)37�سم(, مكوًنا  يف جزئه ال�سرقي اجلدار ال�سمايل لغرفة التقدميات بطول )4.8 م(, ويف جزئه 
الغربي اجلدار ال�سمايل لل�ساحة بطول )3.5 م( و�سيك�سف عن وظيفته لحًقا عند اإكمال التنقيب 

يف املوقع, وحتديًدا يف اجلهة ال�سمالية للمعبد. 
2- الأر�ضيات:

تلك  وكذلك  كلها,  اخلم�سة  الغرف  اأر�سيات  اأن  عن  الك�سف  من   - اهلل  من  بتوفيق   - متكنا 
الأر�سيات التي جاءت يف ال�ساحتني تعود كلها للفرتة النبطية, منها الأر�سيات الطينية املدكوكة, 
واأخرى حجرية عددها ثالث اأر�سيات, وهناك اأر�سية واحدة جاء جزء منها طينيًا مدكوكًا, واآخر 

عبارة عن بالطات حجرية.

الو�ضفالعر�سالطولالغرفة
طينية مدكوكة م�ستوية بها بالطات حجرية280�سم250�سم1
كتل حجرية242�سم370�سم2
كتل حجرية مر�سو�سة ب�سكل جيد200�سم280�سم3

كتل حجرية مر�سو�سة يتخللها تربة طينية184�سم254�سم
طينية مع اأحجار مرتا�سة على م�ستوى واحد175�سم225�سم4

)1( يعتربها بع�سهم املرحلة اللحيانية املتاأخرة, والتي تعادل النبطية, فالوجود النبطي وا�سح من خالل النت�سار –القليل ن�سبًيا- 
للفخار النبطي.
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الو�ضفالعر�سالطولالغرفة
اأر�سية طينية مدكوكة م�ستوية296�سم392�سم5

الو�ضفالعر�سالطولال�ضاحة
تربة طينية مدكوكة بنية اللون223�سم420�سمالأولى
تربة طينية مدكوكة بنية اللون80�سم275�سمالثانية
تربة طينية مدكوكة بنية اللون160�سم370�سمالثانية

3- الوحدات املعمارية:

ك�سفت هذه اجلدران عن جمموعة من الوحدات املعمارية, التي ل يزال العمل جارًيا لتحديد 
هويتها ونوع الن�صاط القائم بداخلها، وهي متمثلة يف التايل:

1/3- املرحلة النبطية:

ُك�ِسَف هذا املو�سم عن عن�سرين معماريني مهمني, هما:
الأول: الغرف:

وتتكون هذه الغرف اخلم�س من احليزات  )2,1, 3, 5,4(, وهي ت�سرتك يف التايل:
جميعها تقع يف اجلهة الغربية من الوحدة.. 1
اأن اجلدار الغربي لهذه احلجرات قد اكت�سف خالل املو�سم اخلام�س.. 2
اأنها م�ستطيلة ال�سكل.. 3

بابا  واأما   .»3  ,2« للغرفتني  ال�سرقيني  البابني  عتبتي  عن  ك�سفتا  فقد  )مداخلها(  اأبوابها  اأما 
�سرقي  مدخالن  لها   »2« رقم  الغرفة  اأن  حني  يف  الغربية؛  اجلهة  يف  فكانا   ,»5  ,1« الغرفتني 
وغربي. ومع اأن اأ�سلوب بنائها يدل دللة وا�سحة على اأن هذه الوحدات لي�ست اإل غرًفا, اإل اأننا 
لي�ست  الأولى  الغرفة  اإن  القول  لكن ميكننا  ال�سحيح.  بال�سكل  وظيفتها  تف�سري  نتمكن من  مل 
التقدمات  لتقدمي  م�سطبتان  اأنهما  يبدو  معماريني,  عن�سرين  لظهور  »تقدمات«؛  غرفة  اإل 
والعطايا, وهي املنا�سبة الأكرب حجًما. ولعلنا ن�سري هنا ب�سيء من التف�سيل املقت�سب اإلى الغرفة 
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مقابل  والثاين  بابه,  عتبة  وجدت  �سرقي  الأول  مدخالن  لها  كان  التي  الوحيدة  لأنها  الثانية, 
الأربعة مبنية من احلجارة  تبلغ م�ساحتها 3.94م×2.84م=11.18م2. جدرانها  له غربي, 
الرملية املاأخوذة من البيئة املحلية, وبها عدد قليل جًدا من احلجارة ال�سوداء. وقد تبني لنا بعد 
التنقيب اأن اأ�سحابها قد اأ�سافوا عليها اأر�سيتني, نعتقد اأنهما حجريتان مر�سو�ستان, الأولى 
معا�سرة لعتبة الباب ال�سرقي, والأخرية معا�سرة للباب الغربي. ونعتقد اأنها مدخل �سرقي لهذه 

الوحدات املعمارية التي تت�سل باملعبد الكبري, لأ�سباب عدة, منها:
• م�ساحن 	 وغالبيتها  احلجرية  الأدوات  بني  تراوحت  عنها  الك�سف  مت  التي  املعثورات 

�سغرية احلجم ل�سحن املواد العطرية, التي تقدم للمعبود بلغت »10« م�ساحن, كما ُعرث 
على قطع من الن�سيج , اإ�سافة اإلى معثورات معدنية, اأهمها عملة برونزية.

• اأ�سلوب تخطيط الغرفة فهي الوحيدة التي جاء لها بابان �سرقي وغربي.	
ال�ضاحة الثانية )رقم 2(:

»10م«,  للغرب  ال�سرق  من  طولها  ويبلغ   .)27  ,26  ,24( احليزات  من  ال�ساحة  هذه  وتتكون 
وعر�سها »5م«. وقد تراوحت معثوراتها ما بني قواعد للتماثيل وتيجان, اأهمها ما نعتقد مبدئًيا 
اأنها قاعدة متثال ت�سمنت ر�سومات حيوانية عبارة عن ثور وبقرة, وجمل وناقة, اإ�سافة اإلى عدد 

من النقو�س اللحيانية القلم, التي كتبت على جوانب هذه القاعدة.
2/3- املرحلة الثانية )اللحيانية(:

الوحدات املعمارية التي متثل هذه املرحلة هي ال�ساحة الأولى ) احليزات 2, 3, 4, 10, 11, 
12, 16, 20, 22, 25(. وقد ُك�سف يف هذه ال�ساحة عن عدد من العنا�سر املعمارية متثلت يف 
امل�ساطب التي تو�سع عليها التماثيل, واملالحظ اأن عدًدا منها عبارة عن  جدران متخللة تخلو 
من املونة. على كل حال جاء طول جدارها الغربي 16.20م؛ يف حني كان طول جدارها ال�سرقي 
بطول 13.30�سم, اأما عر�سها املك�سوف حتى الآن فكان »5م«. واأما معثوراتها فكانت عبارة عن 

قواعد للتماثيل والتيجان والدمى ال�سغرية. 
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للمرحلة  املعمارية  الوحدات  عن  �سنتحدث  فاإننا  الدقيقة  التفا�سيل  يف  القارئ  نقحم  ل  وكي 
غرف  خم�س  من  واملكونة  النبطية,  للمرحلة  ونوهنا-  �سبق  –كما  تعود  اأنها  نرى  التي  الأولى 

وال�ساحة التي عرفناها بال�ساحة »الثانية«.
الغرفة الأوىل:

الأكرب  اجلزء  من  الغرفة  هذه  تكونت 
جزًءا  اإن  اإذ   ,)5=S9( املربع  من 
الظاهرة  وحتديًدا  ال�سمالية  جهته  من 
هذه  خارج  فهي  بعدها,  وما   ,»17«
الوحدة )الغرفة(؛ اإ�سافة اإلى احليزات 

التالية: 9, 14, 18.
البحر  م�ستوى  من  نقطة  اأعلى  وكانت 

هي: 741.36, واأقلها 740.59. وقد تبني اأن طبقات هذه الغرفة عبارة عن »3« طبقات على 
النحو التايل:

1- ال�ضطحية:

وكانت عبارة عن اأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال, بعمق »37�سم«, ت�سمنت ثالثة معثورات 
الرملي )8/5/4(؛ يف حني  متقن من احلجر  ب�سكل غري  منحوتة  دمية حيوانية  اأهمها  حجرية, 
كانت املعثورة الثانية عبارة عن مدق م�سنوع من احلجر الربكاين. ون�سري هنا اإلى اأننا قد بداأنا 

بنزع اأحجارها من النقطة 740.10م.
2- الرتبة احلمراء:

مب�ستويات  منت�سرة  وكانت  ال�سابقة,  الطبقة  بعد  مبا�سرة  ظهرت  التي  )ظ15(  الطبقة  وهي 
خمتلفة على م�ستوى الوحدة )لوحة 13(.

الغرفة الأولى
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وفيما يبدو اأنها اكت�ست اللون الأحمر نتيجة لتحلل اأحجار البناء التي كانت من احلجر اجلريي. 
وقد تبني لنا بعد النتهاء من هذه الطبقة تخللها بكتل حجرية, بع�سها جاءت  متخلخلة ومتحللة؛ 

اأما الكتل الأخرى فكانت على ثالث حالت هي: 
)1( حجارة مرتا�سة بع�سها مع بع�س )ظ 16(.

لوحة رقم 13: الطبقة ال�ضطحية للغرفة الأولى

الظاهرة رقم 16
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)2( كتل حجرية كبرية احلجم  )ظ 51(.

)3( بالطات حجرية م�ستطيلة ال�سكل )ظ 50(.

3- الرتابية:

والثاين يف  الغربية,  الأول يف اجلهة  والآخر فاحت؛  اأحدهما غامق  بلونني,  الطبقة  جاءت هذه 
اجلهة ال�سرقية املقابلة لها )ظ54(, وكالهما على عمق »29�سم«.

الظاهرة رقم 51

الظاهرة رقم 50
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الظواهر املعمارية:

 تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئي�سة التالية:
1 - اجلدران: 

باأربعة  ال�سرقي  اجلدار  فاأقلها  املتبقية,  مداميكها  تعددت  جدران  اأربعة  احلجرة  هذه  حوت 
املداميك  هذه  حجارة  وكانت  مداميك,  بثمانية  احتفظ  الذي  اجلنوبي  واأكرثها  مداميك, 

متو�سطة احلجم يف الغالب, لكن بع�سها كان �سغرًيا والآخر كبرًيا يف حجمه.

املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
1204�سم140�سم420�سم-ال�سرقي
757�سم110�سم360�سم-ال�سرقي
575�سم37�سم405�سم136ال�سمايل
1258�سم60�سم388�سم59اجلنوبي

2 - الأر�ضيات:

وبعر�س  للغرب,  ال�سرق  الأولى بطول 376�سم من  اأر�سيتني مبلطتني,  الك�سف عن  متكنا من 
وقد  250�سم.  وعر�سها  280�سم  الثانية  طول  كان  حني  يف  للجنوب؛  ال�سمال  من  330�سم 
حتطمت الثانية -فيما يظهر- نتيجة ل�صقوط الكتل احلجرية املتعددة الأ�صكال والأحجام؛ وهي 

الظاهرة رقم 54
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على النحو التايل:

العر�سالطولالظاهرةالأر�ضية
330�سم376�سم161الأولى
250�سم280�سم-الثانية

3 - الأبواب:

لعل ما ميز هذه الغرفة عن غريها من بقية الغرف هو اأبوابها التي بلغت ثالثة اأبواب, اثنان 
منها جاءا يف اجلدار اجلنوبي الأول اأق�سى ال�سرق من هذا اجلدار, والثاين يف اأق�سى الغرب 
منه, اأما الثالث فكان يف اجلدار الغربي, وهو يفتح على ال�ساحة الثانية الداخلية التي تربط بني 

هذه الغرفة واملعبد الرئي�س, وهي موزعة على النحو التايل:

احليزالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةالباب
575�سم110�سم72�سم135الغربي

اجلنوبي ال�سرقي
اجلنوبي الغربي

الظواهر واملعثورات:

ُعرِثَ على »19« ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة, اإ�سافة اإلى عدد من الأدوات بلغت »191«, منها 
خم�س واأربعون اعتربناها معثورة, موزعة على النحو التايل:

اأ- الظواهر:

الو�ضفالو�ضفالعر�سالطولاحليزالظاهرة
تربة حمراء, يف منت�سف احليز.740.07م240�سم200�سم155

740.71م130 �سم150 �سم165
اجلهة  يف  جاءت  حجرية,  كتل 

اجلنوبية والركن اجلنوبي الغربي.

740.89م27�سم58�سم495
كتلة  عن  عبارة  معماري,  عن�سر 

حجرية لونها فاحت.
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الو�ضفالو�ضفالعر�سالطولاحليزالظاهرة

740.77م76 �سم210 �سم505
كتل  عن  عبارة  معماري,  عن�سر 
الدعامة  تكون  قد  حجرية مرتا�سة, 

اخلارجية.

740.58م--515

عن�سر  عن  عبارة  معماري,  عن�سر 
معماري قد تكون دعامة اأو م�سطبة 
اجلنوبي  الركن  يف  جاءت  خارجية, 

ال�سرقي.

525---
تكــون  قــد  مرتا�ســـة  حجريـــة  كتــل 

جداًرا, تقع فـي اجلهة ال�سمالية.
الفا�سل الواقع بني املربعني )5 , 6(.741.13م100�سم450�سم5314

741.15م--5414
الفاحت يف  باللون  كانت  ترابية  طبقة 
اجلهة  يف  وغامقة  ال�سرقية  اجلهة 

الغربية.
كتل حجرية متخلخلة.740.56م--5518

740.14م--5618
كتل حجرية متو�سطة احلجم, جاءت 

يف و�سط الظاهرة )55(.

740.94م94 �سم154�سم608
واحد  م�سار  على  م�سفوفة  اأحجار 

متجهة من ال�سمال اإلى اجلنوب.

740.20م--12518
منت�سف  يف  جاءت  حجرية,  كتلة 

املربع, قد تكون م�سطبة.
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الو�ضفالو�ضفالعر�سالطولاحليزالظاهرة

13018---

يف  جاءت  م�سذبة,  حجرية  كتل 
م�سابهة  اجلنوبي,  اجلدار  منت�سف 
عليها   ُعرث  التي  لتلك  كبري  حد  اإلى 
يف احليزين )21,15(, وهي حجارة 
بداية  على  وتدل  الأر�سية,  لرفع 

مرحلة معمارية جديدة.

739.57م--13118
حجارة جاءت على �سكل ربع دائرة اأو 

على �سكل هالل.

739.56م--13218
اأر�سية طينية )تربة طينية م�ستوية, 

بها حجارة منغم�سة يف الأر�س(.
كتلة حجرية.739.91م13318
كتلة حجرية يف منت�سف احليز.739.58م--13418

13518---
من  املمتد  اجلدار  على  باب,  فتحة 

اجلنوب اإلى ال�سمال.

-36 �سم216�سم1365
جدار ميتد من احليز رقم)1(, اإلى 

احليز رقم )5(.

ب - املعثورات:

تعددت معثورات هذه الغرفة, ف�سمت تلك امل�سنوعة من الفخار ومن املعدن اأو الزجاج, وتلك 
امل�سنوعة املواد احلجرية اأو الن�سيج.

املجموعالزجاجيةالفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
32237145
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وهي موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
اأداة حجرية/ رحى.740.07م8155

ك�سرة فخارية. -134188
جزء من مذبح م�سنوع من البازلت.-49495
جزء من اآنية فخارية.740.76م50505
عتبة باب من احلجر الرملي.740.55م51505
جزء من حو�س  م�سنوع من احلجر الرملي.740.52م52505
اأداة �سحن من البازلت.-53505
جزء من حو�س )مذبح؟(, من احلجر الرملي.-54505
قطعة �سغرية من الن�سيج.-55505

جزء من جممرة مربعة ال�سكل, من احلجر -56505
الرملي.

جزء من جممرة مربعة ال�سكل, من احلجر -57505
الرملي.

قطعة �سغرية من الن�سيج.-58505
جممرتان مت�سلتان من احلجر الرملي.740.10م60505

قطعة معدن )م�سمار(.740.90م115505
اأداة من احلجر الرملي/ غري معروفة.740.86م1165414
اأداة للطرق اأو ال�سحن من حجر املرو.740.65م1175414
حبل جمدول من الن�سيج.740.65م1185414
اأداة من احلجر الرملي )جممرة؟(.730.84م1195414
م�سحن من احلجر الرملي.730.64م120545
م�سحن من احلجر الرملي.730.64م133555
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.-1345518
مهبا�س )جنر( م�سنوع من احلجر الرملي.740.21م1355518
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من حو�س من احلجر الرملي.740.23م1365518
جزء من قاعدة من الفخار.740.14م1375518
اأداة من احلجر الرملي, غري حمددة.740.14م1385518
اأداة من احلجر الرملي بي�سوية ال�سكل.740.14م1755518
فوهة لها مقب�س م�سنوعة من الفخار.-1765518

قاعدة متثال/ حلقة عمود من احلجر الرملي, 740.32م1775518
دائرية ال�سكل.

مقب�س جرة م�سنوعة من الفخار.740.58م1785518
ك�سرة من بدن م�سنوع من الفخار.-1795518
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.741.10م1805518
حافة جرة فخارية.741.01م2115518
جزء من اإناء من احلجر الرملي.741.08م2125518
كتلة بها جتويف من احلجر الرملي.741.12م2135518
كتلة م�ستطيلة من احلجر الرملي.741.82م2145518

قاعدة متثال/ حلقة عمود من احلجر الرملي, 739.88م2155518
دائرية ال�سكل.

مائدة لتقدمي القرابني, من احلجر الرملي.-2165518
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.-2235518
جزء من مهبا�س )هاون( من احلجر الرملي.740.24م2265518
عتبة باب من احلجر الرملي.740.00م2275518
اأداة �سحن من البازلت.739.58م2285518
قطع زجاجية.740.10م2715518
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.739.17م2725518

كتلة حجرية عليها نق�س ثمودي من اأربعة 739.16م2785518
اأحرف.

م�سمار/ اإبرة.740.84م35608
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ج- املجموعات :

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية, موزعة كما يلي:

احلجريةالفخارية
11135

الفخارية:. 1

املجموعاحليزالظاهرة
ال�ضناعــــــة

باليدبالدولب
1881919-
5518897415
60833-
331119615

احلجرية. 2

وعددها »35«  قطعة جاءت من »4« حيزات فـي �سبعة ظواهر:

العدداحليزالظاهرة
556

4952
1883
5059
5518-143
54143
53184

7435املجموع
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وجاءت هذه املعثورات موزعة على النحو التايل:

املعدنالزجاجالفخارالن�ضيجاحلجرياحليزالظاهرة
1551----
188--1--
4951---1
505721--
541441---
5551----
551818-51-
608----1

74323712املجموع

احليزالظاهرةالعددال�ضنف
5, 14, 5018, 54, 355مدق/ اأداة �سحن

1505عقب باب
25518قاعدة متثال

5, 14, 5418, 355م�سحن
5, 25518مهبا�س
4555جممرة

15518مائدة قرابني
5, 5018, 455جزء من حو�س
25518جزء من ميزاب
25518جزء من مذبح

105518اأداة غري حمددة
123533
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الغرفة الثانية:
الأكرب  اجلزء  من  الغرفة  هذه  تكونت 
اإلى  اإ�سافة   ,)6=S10( املربع  من 
اأعلى  احليزات )9, 13, 15, 16(, وكانت 
741.36م,  هي:  البحر  م�ستوى  من  نقطة 

واأقلها 740.59م. 
من  غريها  عن  الغرفة  هذه  ومتيزت 
معماريني  باأمرين  الوحدة  هذه  يف  الغرف 
مهمني اأولهما اأن لها اأربعة اأبواب؛ وثانيهما 

اإلى  الأولى  ال�ساحة  من  للداخل  للغرف  املوزع  املكان  نعتقد-  -كما  لأنها  اأر�سيات,  ثالث  بها  اأن 
ال�ساحة الثانية يف هذه الوحدة, ومن ثم للمعبد الرئي�س؛ واأنها تعود ملرحلتني معماريتني خمتلفتني. 

وقد تبني اأن طبقات هذه الغرفة عبارة عن »3« طبقات على النحو التايل:
ال�ضطحية )الردمي(:

وهي ك�سر حجرية خمتلطة برتبة جاءت بعمق »70�سم«, ولكنها ا�ستمرت يف اجلزء ال�سرقي من 
الغرفة, وحتديًدا الفا�سل ال�سرقي للمربع, حتى م�ستوى 738.85م, اأي بعمق »125�سم«, حيث كانت 
يف هذا اجلزء  خمتلطة اإ�سافة اإلى الأحجار املتو�سطة وال�سغرية احلجم برتبة طينية؛ كما ظهر 
لنا طبقة حمراء بطول 398�سم وعر�س 150�سم على م�ستوى 740.25م, اأي بعمق 15�سم, لكنها 
كانت ب�سبب ردمي املونة الناجت عن تفتت الأحجار الرملية احلمراء. واأما معثوراتها التي جاءت من 
اأربع ظواهر, فالظاهرة »93«, مل يعرث بها على اأي معثورة. وكان امل�سنوع من احلجر ثالث ع�سرة 
قطعة, عبارة عن م�ساحن اأو مداق واأدوات حجرية اأخرى, منها خم�س قطع اعتربناها معثورات, 
هي ثالثة م�ساحن وعقب باب وواحد اإناء حجري. ولعل ما ميز هذه الطبقة ال�سطحية لهذه الغرفة 
ُن اإناء فخارًيا اأو جزًءا  هو عثورنا على معثورات فخارية بلغت  »52« ك�سرة, اأربع ك�سر منها قد ُتَكوِّ

الغرفة الثانية
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كبرًيا منه؛ لكن على م�ستويات و�سلت اإلى »108�سم«. واأخرًيا جاء من �سمن معثورات هذه الطبقة 
خرزة بها ثقب. 

الرتبة احلمراء: 

مب�ستويات  منت�سرة  وكانت  ال�سابقة,  الطبقة  بعد  مبا�سرة  ظهرت  التي  )ظ62(  الطبقة  وهي 
خمتلفة على م�ستوى الوحدة. وفيما يبدو اأنها اكت�ست اللون الأحمر نتيجة لتحلل اأحجار البناء التي 
كانت من احلجر اجلريي. وقد تبني لنا بعد النتهاء من هذه الطبقة تخللها بكتل حجرية, بع�سها 

جاءت  متخلخلة ومتحللة. 

وقد ُعرِثَ على العديد من املعثورات التي جاءت على النحو التايل:

الفخاراملعدنالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
36626154

وقد مثلت القطع احلجرية م�ساحَن وميازيَب واأوايَن واأدواٍت حجريًة اأخرى, وكان من �سمنها 
كتلتان حجريتان عليهما نق�سان عربيان قدميان. اأما الك�سر الفخارية فاعتربناها لأ�سباب متعددة 

من املجموعات.

لوحة رقم 14
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الطينية:

اإلى عمق  ال�سرقي )ظ64(, وو�سلت  جاءت هذه الطبقة ذات لون رمادي يف اجلزء اجلنوبي 
154�سم, وجدنا بها م�سحنان حجريان وك�سرة من زجاج.

الظواهر املعمارية:

تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئي�سة التالية:
1 - اجلدران:

حوت هذه احلجرة اأربعة جدران تعددت مداميكها, فاأقلها اجلداران اجلنوبي وال�سرقي وارتفاع 
كل منهما ت�سعة مداميك, واأكرثها ال�سمايل الذي احتفظ باأحد ع�سر مدماًكا. وكانت حجارة 
كبرًيا يف حجمه  والآخر  كان �سغرًيا  بع�سها  لكن  الغالب,  متو�سطة احلجم يف  املداميك  هذه 

)لوحة 15(.

املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
1159�سم150�سم244�سم-ال�سرقي
12010�سم100�سم228�سم-الغربي

14811�سم60�سم384�سم-ال�سمايل
1389�سم105�سم385�سم59اجلنوبي

لوحة رقم 15
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2 - الأر�ضية:

متكنا من العثور يف هذه الغرفة على اأر�سيتني مبلطتني, الأولى بطول 376�سم من ال�سرق اإلى 
الغرب, وبعر�س 330�سم من ال�سمال اإلى اجلنوب؛ يف حني كان طول الثانية 280�سم وعر�سها 

250�صم. وكان حتطم الثانية نتيجة ل�صقوط الكتل احلجرية املتعددة الأ�صكال والأحجام.

العر�سالطولالظاهرةالأر�ضية
330�سم376�سم-الأولى
250�سم280�سم-الثانية

3 - الأبواب:

اأبواب, اثنان منها  اأربعة  باأبوابها التي بلغت  امتازت هذه الغرفة عن غريها من بقية الغرف 
جاءا يف اجلدار اجلنوبي, الأول اأق�سى ال�سرق من هذا اجلدار, والثاين يف اأق�سى الغرب منه, 
اأما الثالث فكان يف اجلدار الغربي وهو يفتح على ال�ساحة الثانية الداخلية التي تربط بني هذه 

الغرفة واملعبد الرئي�س, وهي موزعة على النحو التايل:

احليزالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةالباب
ال�سمال 
ال�سرقي
ال�سمال 
الغربي
مو�سم �سابق70�سم100�سم90�سم-الغربي
306�سم105�سم107�سم-ال�سرقي

الظواهر واملعثورات:

ُعرِثَ على »15« ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة, اإ�سافة اإلى عدد من املعثورات بلغت »43« معثورة 
موزعة على النحو التايل:
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اأ- الظواهر:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

تربة حمراء اللون مع ك�سر حجرية 740.10م450�سم450�سم66
خمتلفة الأحجام والأ�سكال.

تربة ردمي تخللتها كتل حجرية خمتلفة 740.59م450�سم450�سم186
الأحجام.

تربة حمراء نتيجة لتفتت الأحجار 740.25م150�سم398�سم216
الرملية احلمراء اللون.

جدار.-104�سم486�سم576

اأحجار متحللة يف تربة حمراء من 740.80م67�سم180�سم586
اجلهة ال�سرقية للمربع.

جدار ميتد من ال�سرق للغرب.740.60م60�سم100�سم596
الفا�سل الواقع بني املربعني )6, 7(.740.41م--6113

تربة حمراء بها اأحجار متحللة ت�سبه 740.61م--6213
اإلى حد كبري )ظ 6(.

عقب باب من احلجر الرملي يف 740.26م23�سم30�سم6315
اجلدار ال�سرقي.

تربة طينية يف اجلزء اجلنوبي ال�سرقي ---6415
للحيز )15(.

حجران م�سذبان لرفع الأر�سية ُعرث 740.06م--13715
على �سبيه لهما يف احليز )18(.

طبقة �سطحية عبارة عن تربة طينية 740.95م100�سم450�سم9116
تتخللها اأحجار متو�سطة احلجم.

عبارة عن اأحجار مت�ساقطة.740.72م100�سم165�سم9216

ردمي عبارة عن تربة رمادية واأحجار 738.19م85�سم130�سم9316
خمتلفة الأحجام والأ�سكال.

عتبة باب, وهي الظاهرتان 70 و740.18.91م140�سم165�سم9416
ب - املعثورات:

تعددت معثورات هذه الغرفة, ف�سمت تلك امل�سنوعة من الفخار ومن املعدن اأو الزجاج, وتلك 
امل�سنوعة من املواد احلجرية اأو الن�سيج.
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املجموعالزجاجيةالفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
28625243

وهي موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
م�سحن من احلجر الرملي م�ستطيل ال�سكل.740.52م766

م�سحن من احلجر الرملي م�ستطيل ال�سكل.740.52م1066
عقب باب من احلجر الرملي مكعب ال�سكل.740.16م31216
اإناء من احلجر الرملي.-32186
مادة ع�سوية )بي�سة(.--33
قاعدة اإناء من احلجر الرملي.740.31م366215

قاعدة اإناء فخاري.740.99م1239116
مقب�س م�سنوع من الفخار به حزوز.741.39م1249116
حافة اإناء فخاري.741.39م1259116
خرزة.740.47م1269116
م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.47م1396215
عملة معدنية.740.33م1406215
مدق من احلجر الرملي.740.55م1416215
مطحنة من احلجر الرملي.740.14م1426215
قطعة معدنية.740.25م1436215
قطعة معدنية.739.96م1446215
عقب باب اأو قفل من احلجر الرملي.740.94م1576215
قطعة من الن�سيج.740.05م1586215
م�سمار.739.88م1596215
حجر مربع ال�صكل عليه خطوط.740.21م1606215
معدن غري منتظم739.90م1616215
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.739.90م1626215
قطعة معدنية �سغرية.739.96م1816215
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.03م1826215
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.-1836215

كتلة مربعة ال�سكل مزخرفة مبثلثات منحوتة  739.81م1846215
ب�سكل بارز.

جزء من حو�س من احلجر الرملي.739.79م1856215
م�سحن من احلجر الرملي.739.51م1866215
جزء من قاعدة من الفخار.740.93م1889116
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.95م2359116
قاعدة متثال/ حلقة عمود من احلجر الرملي.741.18م2379116
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.738.56م2486415
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.62م2496415
خرز م�سنوع من الزجاج.-2506415
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.48م2516215
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.41م2526215
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.40م2596215
رجل مائدة لتقدمي القرابني, من احلجر الرملي.739.32م2606215

ك�سرة فخارية عليها مثلثات مر�سومة باللونني -2617015
البني والأبي�س.

قطعة �سغرية من الن�سيج.-2626215
حجر عليه نق�س عربي قدمي.-2636215
اأداة حجرية.-2706215
نق�س حلياين على حجر رملي741.12م2846215

ج - املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية, وهي موزعة كما يلي:

احلجريةالفخارية
11135
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الفخارية:. 1

اأن غالبيتها م�سنوعة  التي بلغت »237« ك�سرة,  وتبني من درا�سة هذه املجموعة الفخارية, 
النحو  على  ظواهر,  �ستة  من  جاءت  اأنها  تبني  كما  ال�سنع.  حملية  جميًعا  واأنها  بالدولب, 

التايل:

العدداحليزالعددالظاهرة
611838

5917619
621547016

باليدبالدولباملجموعاحليزالظاهرة
6611-

18628271
1891010-
59617143
611399-
621366-
621516013129
701599-
6423720433

احلجرية:. 2

وعددها »31«  قطعة جاءت من »4« حيزات من اأربعة ظواهر, تعددت ما بني م�ساحن ومذابح 
ومدقات, وهي م�سنوعة من مادتي احلجر الرملي اأو الربكاين؛ وهناك معثورة نعتقد اأنها 

حلية معمارية.
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العدداحليزالظاهرة
6132

1862
621519
91164
-164

4431املجموع

الغرفة الثالثة:
الأكرب  اجلزء  من  الغرفة  هذه  تكونت 
اإذ   ,)19( واحليز   ,)7=S9( املربع  من 
خارج  جاء  ال�سمالية  جهته  من  جزًءا  اإن 
هذه الغرفة. وكانت اأعلى نقطة من م�ستوى 
740,84م.  واأقلها  741,37م,  هي:  البحر 
اأنها  التنقيب  من  النتهاء  بعد  تبني  وقد 
ثالث  من  تتكون  ال�سابقتني  الغرفتني  مثل 

طبقات, على النحو التايل:
1- ال�ضطحية:

كانت عبارة عن اأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال )ظ7(, بعمق »21- 22�سم«, وقد متكنا من 
العثور فقط على ثمانية معثورات, جميعها ك�سر فخارية حملية ال�سنع, فيما عدا جزء من م�سحن 

م�سنوع من احلجر الرملي )3, 7, 8(. 
2- الطينية:

وهي تربة طينية )ظ17( اختلطت فيها ك�سر حجرية �سغرية, وقد غطت هذه الطبقة املربع 
وع�سرين  �سنتيمرتات  ثمانية  بني  ما  تراوح  بعمق  وكانت  منه.  اجلنوبية  اجلهة  عدا  فيما  كاماًل 
�سنتيمرًتا, فقد كانت على 740.92م, وانتهت عند م�ستوى 741.33م. ومل نعرث على اأي معثورة يف 

هذه الطبقة.

الغرفة الثالثة
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3- احلمراء: 

ومتثلها الظاهرتان )ظ33, ظ106(, وقد ظهرت هذه الطبقة مبا�سرة بعد الطبقة ال�سابقة, 
لكنها ظهرت بعد الطبقة ال�سطحية يف اجلزء ال�سمايل من الغرفة, الذي متثل باجلدار ال�سمايل 
للغرفة. وكانت منت�سرة مب�ستويات خمتلفة على م�ستوى الوحدة. وقد تبني لنا بعد النتهاء من هذه 
اأغنى  واأما معثوراتها فقد كانت  بع�سها جاءت  متخلخلة ومتحللة.  بكتل حجرية,  الطبقة تخللها 

الطبقات يف هذه الوحدة حيث بلغت »319« معثورة, موزعة على النحو التايل:

زجاجن�ضيج واألياففخاريةمعدنيةحجرية
58125433

لعل اأبرزها هي الك�سرة الفخارية )8/7/43(, التي ُعرث عليها على م�ستوى 740.92م, اأي على 
عمق  واحد وع�سرين �سنتيمرًتا, وهو ما يعك�س اأن هذه املرحلة قد عا�سرت املرحلة النبطية.

املظاهر املعمارية:

1 - الأر�ضيات:

متكنا من العثور يف هذه الغرفة على ثالث اأر�سيات مبلطة, وهذه الأر�سيات هي التي ميزت 
هذه الغرفة وجعلت من ال�سعوبة مبكان حتديد وظيفتها. فقد كانت اأر�سيتها عبارة عن اأحجار 
متو�سطة احلجم تو�سع بع�سها بجانب بع�س بطريقة متقنة تدل على الأهمية التي احتلتها هذه 

الظاهرة رقم 17
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الغرفة. ونحن نعتقد اأنها كانت لعر�س متاثيل املعبودات الكبرية؛ اإذ اإن اأ�سلوب بناء الأر�سية 
اأ�سلوب بناء امل�ساطب. فالختالف بينهما كان يف نوعية البالطات التي  ي�سابه اإلى حد كبري 
ا�ستخدمت لتكون الأر�سية النهائية للم�سطبة, فقد كانت بالطات كبرية ن�سبًيا تغطي كتاًل من 

الأحجار املختلفة الأحجام يغلب عليها املتو�سط احلجم.  
اإل  ثابتة،  بل بقيت  والأ�صقف  ل�صقوط اجلدران  نتيجة  الأر�صيات مل تتحطم  اأن هذه  والغريب 
اأنها متخلخلة ن�سبًيا, لكنها على العموم ثابتة. وقد ا�سطررنا اإلى نزع الأر�سيتني الأولى والثانية 

)لوحة 16(. 

و�ضف احلالةاملن�ضوبالعر�سالطولالظاهرةالأر�ضية
حجرية مرتا�سة740.12م200�سم280�سم39الأولى
739.07م254�سم184�سم150الثانية
739.30م254�سم184�سم151الثالثة

2 - اجلدران:

بثالثة  اجلنوبي  اجلدار  فاأقلها  املتبقية,  مداميكها  تعددت  جدران  اأربعة  احلجرة  هذه  حوت 
املداميك  وكانت حجارة هذه  مدماًكا  ع�سر  بثالثة  احتفظ  الذي  ال�سمايل  واأكرثها  مداميك, 

متو�سطة احلجم يف الغالب, لكن بع�سها كان �سغرًيا, والآخر كبرًيا يف حجمه )لوحة 17(.

لوحة رقم 16
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املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
806�سم40�سم200�سم38ال�سرقي
املو�سم اخلام�سالغربي

17513�سم105�سم250�سم37=35ال�سمايل
983�سم103�سم246�سم34اجلنوبي

وُعرث فيها على مدخلني: جنوبي يربطها بالغرفة الرابعة, وهو مال�سق للجدار ال�سمايل ويبعد 
عن اجلدار اجلنوبي بـ )60�سم(؛ و�سرقي يربط بني هذه الغرفة وال�ساحة الأولى وهو يفتح على 

ال�ساحة الثانية. املدخل الأول به درجتان ما زالتا وا�سحتني. وهي موزعة على النحو التايل:

احليزالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةالباب
727�سم164�سم97-ال�سرقي
111�سم75�سماجلنوبي

املعثورات والظواهر:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

اأحجار خمتلفة الأحجام والأ�سكال 741.13م450�سم450�سم77
من احلجر الرملي.

تربة طينية بها اأحجار �سغرية احلجم غطت 740.92م106�سم115�سم177
املربع, فيما عدا اجلهة اجلنوبية منه.

لوحة رقم 17: مداميك متو�ضطة وكبرية احلجم
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

عبارة عن اأحجار متو�سطة احلجم 741.33م105�سم300�سم337
ذات لون اأحمر.

جدار مبني من كتل حجرية.740.44م130�سم120�سم347
جدار حجري تعر�س للتخريب.741.24م130�سم120�سم357
عن�سر معماري, يف اجلهة ال�سمالية.130740.94�سم80�سم367
عن�سر معماري به مونة.740.80م80�سم190�سم377

مدماك ميتد من ال�سمال اإلى 740.74م120�سم200�سم387
اجلنوب.

اأر�سية من كتل حجرية مر�سو�سة.740.12م200�سم280�سم397

عن�سر معماري, عبارة عن كتلة 740.24م20�سم21�سم407
حجرية حمراء اللون.

طبقة �سطحية من حجارة متو�سطة 741.08م100�سم450�سم10519
احلجم وخمتلفة ال�سكل.

تربة حمراء مع حجارة �سغرية.100740.74�سم450�سم10619

تربة طينية مر�سو�سة ذات لون 739.07م254�سم184�سم1507
غامق.

كتل حجرية مر�سو�سة تتخللها تربة 739.30م254�سم184�سم1517
طينية.

املجموع : » 15« ظاهرة, وحيزان اثنان.

املعثورات:

وتلك  الزجاج,  اأو  املعدن  ومن  الفخار  من  م�سنوعات  ف�سمت  الغرفة,  هذه  معثورات  تعددت 
امل�سنوعة املواد احلجرية اأو الن�سيج.

املجموعالزجاجيةالفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
65122823354
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وهي موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.741.03م377

ك�سرة فخارية )نبطية(.740.92م43337
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.740.95م44337
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.741.09م45337
ن�سف خرزة م�سنوعة من الزجاج.741.24م46337
اأجزاء من قطعة ن�سيج.740.92م47337
ك�سرة من زجاج خ�سراء اللون.740.54م48337
كتلة من احلجر الرملي عليها نحت بارز لثعبان.740.35م61337
قطعة �سغرية من الن�سيج.740.00م62337
ثقب باب/ اأداة �سحن )مدق(.740.00م63337
ك�سرة من الزجاج ذات لون اأ�سود.740.00م64337
األياف من الن�سيج.740.00م65337
قطعة �سغرية من املعدن.740.85م66337

اأداة حجرية )جزء من مذبح(.740.00م103337
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.26م104337
جزء من حو�س من احلجر الرملي.740.31م105337
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.52م106337

حجر م�ستطيل ال�سكل عليه حرف التاء العربي 740.84م107337
القدمي.

جزء من م�سحن من احلجر الرملي.730.24م108387
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.18م151387
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.740.51م15210619
جزء اإناء )بحافة وقاعدة( من احلجر الرملي.739.76م153397
م�سحن م�ستطيل ال�سكل, من احلجر الرملي.740.74م20710519
م�سحن م�ستطيل ال�سكل, من احلجر الرملي.740.74م20810519
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم

جزء من اإناء م�سنوع من احلجر الرملي, غري 209337740.14
حمدد.

خرزة.738.92م274397
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.741.33م287337
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.741.33م288337
جزء من اإناء م�سنوع من احلجر الرملي.740.87م291337

املجموعات:

وتت�سمن املعثورات الفخارية واحلجرية التالية:

احلجريةالفخارية
28348

الفخارية:. 1

وجاءت م�سنوعة بالدولب واليد, وعلى بع�سها زخارف ملونة ذات اأ�سكال هند�سية, والآخر 
عليه اإما خطوط اأوحزوز اأو كالهما، وذلك على �صطحه اخلارجي اأو الداخلي اأو على كليهما 

اأحياًنا.

املجموعاحليزالظاهرة
ال�ضناعــــــة

باليدبالدولب
7722

33722519926
387981
3971313-

10519541
1061929281

3228325429املجموع
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احلجرية:. 2

وعددها »48«  قطعة جاءت من »4« حيزات فـي �سبعة ظواهر  

العدداحليزالظاهرة
773

33740
3571

106194
4248املجموع

الغرفة الرابعة:
تكونت هذه الغرفة من اجلزء الأكرب من 
املربع )S12=21(, واحليزان: 22 , 23. 
ومتيزت باأنها قد مرت مبرحلتني معماريتني 
كبرية  غرفة  فيها  كانت  الأولى  خمتلفتني, 
احلجم تعود اإلى الفرتة اللحيانية املزدهرة, 
يف  غرفتني  لتكون  ممت  �سُ عندما  والثانية 

اأن الأنباط قد ا�صتقروا يف املوقع، لكن هذه املرحلة املعمارية  الفرتة النبطية، ول نعني بالنبطية 
تعود اإلى الفرتة النبطية، وهي الفرتة التي بداأت املدينة تفقد اأهميتها، اإذ َعِمَل الأنباط على نقل 
الثقل القت�سادي والتجاري والديني اإلى موقع احِلْجر.كما جاءت هذه الغرفة بالدليل الوا�سح على 
النب�س والتخريب املعا�سر, اإذ كان هناك فجوة كبرية )ظ111( يف و�سط املربع, كما اأنها والغرفة 
التي عرفناها باملبهمة )املربع T9( قد بينتا الرتفاع الكبري يف جدرانهما )ظ109, وظ83 بالن�سبة 
للغرفة املبهمة(, وهذان الأمران دليالن وا�سحان على اأن هذه اجلدران تعود اإلى الفرتة النبطية, 

بداية اختفاء املوقع متاما.
وقد تبني لنا لحًقا اأن هذه الغرفة قد تكونت من طبقتني, اإذ مل نعرث على اأي دليل على ظهور طبقة 

الغرفة الرابعة
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الرتبة احلمراء فيها, وهاتان الطبقتان هما:
1- ال�ضطحية:

متو�سطة  رملية  وحجارة  اأتربة  تخللتها  ظ166(,  ظ121,  )ظ108,  طبقة  عن  عبارة  جاءت 
و�سغرية احلجم خمتلفة الأحجام والأ�سكال, بعمق و�سل يف بع�س الأجزاء اإلى »12�سم«. وعرثنا يف 
هذه الطبقة على »138« معثورة, منها »26« معثورة حجرية, ولعل اأبرزها الإناء الفخاري الذي مل 

يتبق منه اإل جزء من قاعدته وبدنه. 
2- الطينية:

وقد  ال�سطحية  الطبقة  بعد  مبا�سرة  وجاءت  ظ168(,  ظ163-161,  )ظ112,  الطبقة  وهي 
العمق  اإلى »200�سم«. وهذا  بعمق و�سل  وكانت  ومتو�سطة احلجم,  ا حجارة �سغرية  اأي�سً تخللتها 
اإ�سارة وا�سحة لطول اجلدران يف الفرتة النبطية؛ مما يعني اأنها جدران دفاعية. واأما معثوراتها 
فعلى الرغم من عمقها اإل اأنها قليلة جًدا, اإذ مل نعرث اإل على اأربع ع�سرة معثورة. ولكنها متيزت 
باأهميتها وقيمتها, فمنها اإناء من الألبا�سرت )8/23/269(, وخرزة ذات لون اأزرق )8/21/156(, 

لكن من اأهمها ذلك املقب�س الذي ُكتب عليه باأحرف يونانية )8/23/222(.
العنا�ضر املعمارية:

1- الأر�ضيات:

بالن�سبة للغرفة يف املرحلة الأولى فقد عرثنا فيها على اأر�سيتني بينهما »46�سم«, الأولى طينية 
مدكوكة )ظ146(, والثانية كانت من احلجر الرملي املر�سو�س )ظ149(, جاء عليها طبقة 
من املعي�سة )ظ148(, كلتاهما بطول 572�سم من ال�سمال اإلى اجلنوب, وبعر�س 395�سم من 
ال�سرق اإلى الغرب؛ اأما الأر�سيتان اخلا�ستان بالغرفتني العائدتني اإلى املرحلة املعمارية الثانية 

فكانتا على النحو التايل:
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العر�سالطولالظاهرةالأر�ضية
175�سم225�سم164الأولى

ارتفاعها عن الأر�سية الثانية 95�سم230�سم280�سم165
175�سم167�سم-الثانية

2- اجلدران: 

لأن هذه الغرفة مرت -كما ذكرنا- مبرحلتني معماريتني خمتلفتني اأثمرت عن ثالث غرف, اثنتان 
تعودان اإلى املرحلة النبطية, والأخرى اإلى اللحيانية املتاأخرة, فاإننا ق�سمناها على النحو التايل:

الغرفة الكاملة:

مداميكها,  تعددت  جدران  اأربعة  املتاأخرة,  اللحيانية  الفرتة  اإلى  العائدة  احلجرة  هذه  حوت 
فاأقلها اجلدار ال�سمايل وهو مبدماك واحد, واأكرثها ال�سرقي الذي احتفظ ب�ستة ع�سر مدماًكا, 
والآخر  �سغرًيا,  كان  بع�سها  لكن  الغالب,  يف  احلجم  متو�سطة  املداميك  هذه  حجارة  وكانت 

كبرًيا يف حجمه.

املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
22516�سم170�سم575�سم109ال�سرقي
9-123.725�سم110�سم604�سم-الغربي

111�سم110�سم385�سم-ال�سمايل
ماأكولة املداميك115�سم56�سم380�سم110اجلنوبي

الظاهرة رقم 149الظاهرة رقم 148
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الغرفة ال�سمالية:
تعددت  اأربعة جدران  حوت هذه احلجرة 

مداميكها فاأقلها اجلدار ال�سرقي الذي مل يبَق 

اأما ال�سمايل فكان مبدماك  منه اأي مدماك؛ 

بت�سعة  احتفظ  الذي  الغربي  واأكرثها  واحد, 

املداميك  هذه  حجارة  وكانت  مداميكه,  من 

متو�سطة احلجم يف الغالب, لكن بع�سها كان 

�سغرًيا, والآخر كبرًيا يف حجمه.

املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
-92�سم170�سم178�سم-ال�سرقي
1229�سم105�سم180�سم-الغربي

111�سم110�سم385�سم-ال�سمايل
423�سم104�سم225�سم-اجلنوبي

الغرفة اجلنوبية:
اأكرثها  فكان  جدرانها,  مداميك  تعددت 

ع�سر  ب�ستة  احتفظ  الذي  ال�سرقي  اجلدار 

اجلدار  فهو  اأقلها  اأما  مداميكه.  من  مدماًكا 

ثالثة  مداميكه  من  تبقى  الذي  ال�سمايل, 

امل�ستخدمة,  اأحجام احلجارة  وتنوعت  فقط. 

كان  املتو�سط  احلجم  عليها  غلب  حني  ففي 

هناك احلجر ذو احلجم الكبري.

الغرفة ال�ضمالية

الغرفة اجلنوبية
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املداميكالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
22516�سم170�سم230�سم-ال�سرقي
726�سم110�سم292�سم-الغربي

423�سم104�سم225�سم-ال�سمايل
ماأكولة مداميكه115�سم56�سم380�سم-اجلنوبي

الأبواب:

ا للغرفة اجلنوبية العائدة اإلى  وقد متيزت باأنها ذات باب واحد ا�ستخدم للغرفة الكبرية, واأي�سً
الفرتة النبطية. والطريف اأن املتبقي من طوله وارتفاعه هو : »110�سم«, وهو عر�س اجلدار. ويف 
املرحلتني املعماريتني كان يوؤدي من الغرفتني اإلى املعبد. ويبعد عن اجلدارين ال�سمايل واجلنوبي 
مب�سافة بلغت 282�سم عن الأول؛ يف حني كان يبعد عن اجلدار اجلنوبي بـ: 191�سم. ون�سري هنا 
اإلى اأننا مل نتمكن من حتديد باب الغرفة ال�سمالية؛ ونحن نرجح اأن لها بابني, الأول: من اجلهة 

ال�سرقية, والآخر اإما يف اجلهة ال�سمالية اأو الغربية, كما يف الغرفة الثالثة.

احليزالرتفاعالعر�سالطولالظاهرةاجلدار
املو�سم اخلام�س110�سم110�سم110�سم-العربية

الظواهر واملعثورات:

متكنا من العثور على »14« ظاهرة ما بني ثابتة ومتحركة, اإذا اأخذنا بعني العتبار اأن الظواهر 
)108, 121, 112 هي ذاتها الظواهر 166,  167,  168(, وقد ت�سمنت الظواهر املتحركة البالغة 

ع�سرة ظواهر عدًدا من املعثورات موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

طبقة �سطحية تخللتها حجارة رملية, 740.19م260�سم360�سم10821
ويف و�سطها فجوة.

742.18م250�سم190�سم10921
جدار حجري تعر�س للتخريب, ذو 
اأحجار متو�سطة احلجم من احلجر 

الرملي.
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة
جدار متهدم ذو اأحجار كبرية احلجم.739.54م80�سم100�سم11021

منخف�س )فجوة( يف و�سط املربع 740.13م260�سم160�سم11121
ب�سبب عمليات النب�س والتخريب.

تربة طينية تخللتها حجارة رملية 741.70م400�سم100�سم11221
بحجمني املتو�سط وال�سغري.

اأر�سية من تربة طينية مدكوكة.740.01م118�سم310�سم14623
كتل حجرية متحللة ومت�ساقطة.60739.85 �سم120�سم14723

طبقة رماد يف الركن اجلنوبي ال�سرقي 739.55م60 �سم120�سم14823
للمربع.

اأر�سية من احلجر الرملي املر�سو�س.739.55م217�سم240�سم14923

تربة طينية ذات لون بني قامت, �سمال 740.34م--16123
احليز.

تربة طينية ذات لون بني قامت, �سرق 740.18م--16223
احليز.

تربة طينية ذات لون بني قامت, و�سط 740.18م--16323
احليز.

اأحجار �سغرية خمتلط بها ك�سر 740.11م--16423
فخارية.

اأر�سية املربع عبارة عن اأحجار 739.94م16523
مرتا�سة.

طبقة �سطحية تتخللها وهي الظاهرة 740.34م260�سم360�سم16623
.108

طبقة طينية �سطحية وهي الظاهرة 740.34م--16723
.121

تربة طينية وهي الظاهرة 740.34.112م--16823

املعثورات:

تعددت معثورات هذه الغرفة, ف�سمت تلك امل�سنوعة من الفخار ومن املعدن اأو الزجاج, وتلك 
امل�سنوعة من املواد احلجرية, وهي موزعة على النحو التايل:
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من ميزاب/ مذبح من احلجر الرملي.740.19م15410821
جزء من م�سحن؟ م�سنوع من احلجر الرملي.740.19م15510821
خرزة ذات لون اأزرق.740.34م15611221
قطعة �سغرية من املعدن.740.03م19016323
اإناء فخاري مزخرف.739.96م19116323
جزء من مذبح من احلجر الرملي.739.97م19216323
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.65م19312122
جزء من مذبح من احلجر الرملي.740.65م19412122
جزء من قاعدة وبدن اإناء فخاري.740.51م19512122
جزء من مذبح من احلجر الرملي.740.08م29012122
جزء من قاعدة وحافة اإناء حجري.740.18م19910821
جزء من قاعدة وحافة اإناء حجري.740.18م20010821
جزء من ميزاب/ مذبح من احلجر الرملي.740.18م20110821
مدق حجري.740.18م20210821
جزء من مذبح من احلجر الرملي.740.18م20310821
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.18م20410821
جزء من مذبح من احلجر الرملي.740.19م20510821
جزء من مذبح من احلجر الرملي.740.19م20610821
اأجزاء �سغرية من اجللد.740.34م21011223
مقب�س اإناء فخاري عليه نق�س يوناين.739.76م22216323
اأداة حجرية غري حمددة.739.76م23816323
جممرة؟ اإناء من احلجر الرملي.740.11م23916423
خرزة.740.11م24016423
قطعة معدنية �سغرية.740.01م26416423
كتلة من احلجر الرملي عليها كتابة عربية قدمية.740.45م26512123
جزء من اإناء من احلجر الرملي.740.35م26612123
جزء من قاعدة وحافة حو�س من احلجر الرملي.740.45م26712123
جزء من قاعدة حو�س �سغري من احلجر الرملي.740.45م26812123
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من اإناء م�سنوع من الألبا�سرت.740.25م26912123
جزء من حو�س من احلجر الرملي.740.01م27316323
جزء من مبخرة م�سنوعة من احلجر الرملي740.02م27516323
جزء من بدن اإناء م�سنوع من الفخار.739.76م27616323
حجر عليه نق�س عربي قدمي )3 حروف(.739.55م280-23
مقب�س م�سنوع من الفخار.741.70م28612123
جزء من حو�س من احلجر الرملي.741.08م29312123

وهكذا يتبني اأن هذه املعثورات جاءت من املواد التالية:

املجموعالألبا�ضرتالزجاجالفخاريةاجللديةاملعدنيةاجلدار
242152135

اأما من حيث انت�سارها على الظواهر فكانت على النحو التايل:

عدد املعثوراتالظاهرة
10810
1125
1639
1218
1643

املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية.
1-  الفخارية:

اإلى »239« ك�سرة فخارية جاءت من »4« ظواهر وثالثة حيزات, جميعها  وقد و�سل عددها 
�صنعت حملًيا، ك�صرتان منها �صنعتا باليد. وعلى كثري منها حزوز وخطوط واأ�صكال هند�صية، 

ومنها ما كان ملوًنا.
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املجموعاحليزالظاهرة
ال�ضنــاعـــــة

باليدبالدولب
1122119191

-2222-
112238484-
108232020-
1212390891
164232424-

432392372

2- احلجرية:

وعددها »12«  قطعة جاءت من »3« حيزات من اأربعة ظواهر:

العدداحليزالظاهرة
108215
112233
121232
121221
164231

4312املجموع

ال�ساحة الثانية:

ال�ضاحة الثانيــة
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كان قرارنا بال�ستمرار يف التنقيب يف احليزين )Q9=27 ,R9=24(  الواقعني اإلى ال�سرق 
من البئر, والفا�سل من املربع )S9=26(, يعود اإلى ا�ستمرار امتداد اجلدار )ظ59(. وقد كانت 
اأحجار مت�ساقطة  ال�سطحية عبارة عن  اإذ مل تكن طبقتهما  البداية خمتلفة عن حيزات الوحدة, 
ذات اأحجام كبرية ومتو�سطة كما يف بقية حيزات الوحدة احلادية ع�سرة. فقد كانت هذه الطبقة 
طينية انت�سرت يف معظم اأجزاء ال�ساحة املتكونة من احليزات الثالث, فوجدناها يف كامل احليز 
)24( واجلزء اجلنوبي من احليز)26(, بل ويف معظم اأجزاء املربع )27(, وما لحظناُه وحتديًدا 
يف كامل املربع )27( وحتديًدا على م�ستوى 739,68م، هو اختالط هذه الطبقة باأحجار �صغرية 
الطبقة فكانت  واأما معثورات هذه  الكبري )ظ138(.  الأحجار ذات احلجم  به من  باأ�س  ل  وعدد 
نعت حملًيا وبالدولب, فيما عدا واحدة كانت م�سنوعة باليد,  عبارة عن »37« ك�سرة فخارية �سُ
وقد �سنفت كمجموعات. اأما املعثورات احلجرية التي بلغت ت�سع قطع فجاءت من احلجر الرملي, 
اأهمها حجران م�ستطيالن,  اأداة حجرية �سنعت من احلجر الربكاين )8/27/300(؛  فيما عدا 
الأول به حفر غائر على �سكل خطني )8/24/132(, والثاين ُكتب عليه نق�س غائر يتكون من اأربعة 

حروف )8/27/99(.
احل�ضى:

احلادية  الوحدة  يف  املعمارية  الوحدات  من  غريها  عن  ال�ساحة  هذه  بها  متيزت  طبقة  وهي 
واجلدير  )ظ124(.  ال�سمالية  وال�سرقية  )ظ123(,  ال�سرقية  اجلهتني  يف  وجدناها  وقد  ع�سرة. 

باملالحظة اأننا مل نتمكن من العثور على اأي معثورة يف هذه الطبقة.
احلمراء:

وجاءت يف بع�س اأجزاء ال�ساحة مبا�سرة بعد الطبقة ال�سطحية وبعد طبقة احل�سى يف اأماكن 
اأخرى, ومتيزت هذه الطبقة مبعثوراتها املهمة التي منها ك�سرة فخارية واحدة حملية ال�سنع يدويًا, 

فكانت م�سنوعة من احلجر اأهمها ثالث معثورات, هي:
قاعدة مذبح مكعبة ال�سكل, ت�سمنت نقو�ًسا حليانية, اإ�سافة اإلى ر�سمتني نحتتا باأ�سلوب يدل . 1

على مقدرة الفنان اللحياين )8/27/295(.
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جزء من متثال من احلجر الرملي عبارة عن فخذ مه�سم )8/27/293(.. 2
حجر �ُسغل ب�سكل جيد ر�سم على اأحد اأ�سالعه اأ�سكال م�ستطيالت متقطعة.. 3

املظاهر املعمارية:

تبني لنا بعد انتهاء التنقيب يف الظواهر املعمارية الرئي�سة ما يلي:
اأ- اجلدران:

جاء يف هذه ال�ساحة خم�سة جدران هي:
بلغ طوله »347�سم«, وعر�سه . 1 ال�سمايل )ظ141( فقد  اعتربناه اجلدار  الذي  اجلدار 

اأما  اأما ارتفاعه فكان من اجلهة ال�سمالية »90�سم« مبداميك بلغت ثمانية.  »37�سم«؛ 
م�سذبة  حجارته  وكانت  ثالثة.  مبداميك  »38�سم«  فكان  اجلنوبية  جهته  من  ارتفاعه 
الآخر  وبع�سها  بلغ »48�سم«, وعر�س »16�سم«,  بع�سها كبري احلجم بطول  ومنتظمة, 

�سغري احلجم. 
اجلدار )ظ154( املمتد من ال�سمال اإلى اجلنوب بطول »242�سم«, وعر�س »52�سم«, . 2

ذات حجارة خمتلفة  مداميكه خم�سة,  تبقى من  وقد  »78�سم«؛  ارتفاعه  كان  يف حني 
احلجم وال�سكل.

اجلدار الآخر املمتد من ال�سمال اإلى اجلنوب بطول 277�سم, وعر�س 50�سم, وقد بلغ . 3
فكانت  ال�سرقية  جهته  من  اأما  ثمانية.  مبداميك  113�سم  الغربية  جهته  من  ارتفاعه 
الآخر  يبعد عن اجلدار  اأنه  بالذكر  واجلدير  ارتفاعه 49�سم.  بلغ  اإذ  ثالثة,  مداميكه 

ا من ال�سمال اإلى اجلنوب مب�سافة مقدارها 110�سم. املمتد اأي�سً
اجلدار املمتد من ال�سرق اإلى الغرب بطول »242�سم«, وعر�س »52�سم« وارتفاع »49�سم« . 4

من جهته ال�سرقية و»113�سم«؛ ولذلك كانت مداميكه خمتلفة, ففي حني كانت ثالثة 
مداميك من جهته ال�سرقية فقد بلغت ثمانية مداميك من جهته الغربية.

الذي . 5 ارتفاًعا, وهو اجلدار  ا, و51�سم  بلغ 132�سم طوًل, و57�سم عر�سً الذي  اجلدار 
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التمثال  اأنه ا�ستخدم يف الفرتتني اللحيانية املزدهرة والنبطية, وقد ك�سف عن  نرجح 
الذي تبقى منه الفخذ امله�سم ملت�سًقا به. 

ب- الأر�ضيات:

الو�ضفالعر�سالطولاحليزالظاهرة
80�سم275�سم--
ترابية مدكوكة160�سم330�سم--
80�سم275�سم24-

مدكوكة وه�سة تتخللها حجارة �سغرية احلجم, 160�سم330�سم15626
وهي ذات لون بني داكن.

الظواهر واملعثورات:

اأ - الظواهر:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

تربة طينية بنية اللون يف اجلهة 739.94م60�سم130�سم8824
ال�سمالية.

تربة طينية بلون بني داكن يف 738.30م134�سم223�سم9627
اجلهة ال�سمالية الغربية.

طبقة �سطحية طينية يف و�سط 740.08م--12224
وجنوب �سرقي املربع.

طبقة �سطحية من احل�سى يف 740.08م--12324
اجلهة ال�سرقية ال�سمالية.

طبقة �سطحية من احل�سى يف 740.08م--12424
اجلهة ال�سرقية.

عن�سر معماري عبارة عن حجر 740.08م--12524
متفتت.

تربة طينية حمراء يف اجلهة ---12624
ال�سمالية ال�سرقية.
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

طبقة طينية �سطحية جنوب 740.36م--12726
احليز.

طبقة حجرية �سطحية �سمال 740.37م--12826
احليز.

طبقة �سطحية عبارة عن تربة 739.68م500�سم500�سم13827
طينية واأحجار �سغرية وكبرية.

تربة طينية تتخللها اأحجار رملية 739.85م376�سم427�سم13927
خمتلفة الأحجام والأ�سكال.

تربة طينية حمراء ذات اأحجار 739.43م376�سم327�سم14027
كبرية احلجم و�سغرية.

739.48م35�سم160�سم14127
جدار ميتد من ال�سمال للجنوب 

عبارة عن مدماكني من احلجارة 
الرملية.

738.95م195�سم260�سم14227
كتل حجرية م�سذبة ب�سكل جيد 
منت�سرة يف احليز قد تكون من 

عن�سر معماري.

حجر مكعب ال�سكل معثورة رقم: 739.23م46�سم46�سم14327
.295

739.43م35,50�سم48,50�سم27   144
حجر م�سذب ب�سكل جيد عليه اأثر 
حز غائر عبارة عن م�ستطيالت 

�سغرية, معثورة رقم: 296.

طبقة رمادية اللون )طبقة رماد( 740.59م14526
قد تكون فرًنا.

جدار ميتد من ال�سمال اإلى 739.54م68�سم129�سم27   154
اجلنوب.

عن�سر معماري عبارة عن �سف 739.54م21 �سم27�سم27   155
من الأحجار امل�سذبة ب�سكل جيد.
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

740.09م157�سم400�سم27   156
اأر�سية مدكوكة ه�سة تخللها 

اأحجار �سغرية احلجم ذات لون 
بني.

املجموع: »18« ظاهرة, »3« حيزات.

ب - املعثورات:

مل جند يف هذه ال�ساحة اإل تلك املعثورات احلجرية والفخارية, ففي حني كانت احلجرية اثنتي 
ع�سرة قطعة, تنوعت ما بني م�سحن وميزاب ومدق واإناء ومبخرة؟ , فاإن اأبرزها - كما �سبق 
وهذه   ,)8/27/296( التمثال  فخذ  اإلى  اإ�سافة   ,)8/27/295( مذبح  قاعدة  هي   - التنويه 

املعثورات موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
حجر رملي ُنحت عليه خطان متوازيان.740.71م13212224

جزء من جممرة ذات قاعدة ومقب�س وبدن, -19612826
منحوتة من احلجر الرملي.

جزء من مدق ذي بدن اأ�سطواين من احلجر 739.39م27913927
الرملي.

جزء من م�سحن.738.21م14027   285
فخذ متثال مه�سم من احلجر الرملي.740.05م14027   293
جزء من ميزاب م�ستطيل ال�سكل.739.01م14027   294

قاعدة مكعبة ال�سكل عليها نقو�س حليانية القلم 739.23م29514027
ور�سوم حيوانية.

جزء من حجر عليه نحت مل�ستطيالت متقطعة.739.43م14027   296

حجر رملي م�سذب ب�سكل جيد نحت عليه جمرى 739.43م14027   297
غائر ب�سكل مائل.
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم

حجر م�ستطيل ال�سكل عليه نق�س حلياين متو�سط 739.43م9627   298
من اأربعة حروف.

ن�سف اإناء حجري به جتويف دائري ال�سكل.739.51م9627   299
اأداة كروية من احلجر الربكاين.739.51م9627   300

ج- املجموعات:

وتت�سمن املعثورات الفخارية واحلجرية:

احلجريةالفخارية
828

الفخارية:. 1

وجاءت م�سنوعة بالدولب وباليد, وهي جميًعا حملية ال�سنع وقد توزعت كما يلي:

املجموعاحليزالظاهرة
ال�ضناعـــة

باليدبالدولب
126241-11
1222437361
125241919-
45241717-

احلجرية:. 2

وعددها »8«  قطع موزعة على النحو التايل:

العدداحليزالظاهرة
122244
125244

228املجموع
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ال�ساحة الأوىل:

 ,T10=2( املربعات  من  اأمتار,   5 وعر�سها  طولها16.20م  بلغ  التي  ال�ساحة  هذه  تكونت 
فيها عن  نقطة  اأعلى  وكانت   .25  ,22  ,20  ,16  ,12  ,11  ,10 واحليزات:   ,)T12=4 ,T11=3
م�ستوى البحر هي: 741.44م, واأقلها 740.49م. وبعد انتهاء التنقيب تبني لنا اأن هذه املربعات 
الذين  اإن  بل  الزمن,  مع  املعبد  على  اأُدخلت  التي  التو�سعات  بعد  اأن�سئت  للمعبد  �سرقية  �ساحة 
اأن وجد  فكان  للمعبد,  ال�سرقية  لل�ساحة  الفارق  مع  م�سابهة  تكون  اأن  على  عِملوا  �سمموها لحًقا 
م�سطبتان الأولى جنوبية والأخرى �سمالية, كان يو�سع عليهما التماثيل, فعلى �سبيل املثال وجدنا 
الآدمية واحليوانية؛  اإلى عدد من الدمى  اإ�سافة  التيجان يف امل�سطبة اجلنوبية  عدًدا من قواعد 
اأما على امل�سطبة ال�سمالية فعرثنا على ر�سم للحية التي ظهرت على امل�سطبة ال�سمالية لل�ساحة 
الغربية. ويبدو اأنهم ا�سطروا اإلى اإن�ساء هذه ال�ساحة التي تختلف عن الأولى يف الغرف اخلدمية 
اإ�سافة  اأنها قد ف�سلت بينها وبني املعبد ب�سبب تزايد املتعبدين وممار�سي الطقو�س والنذور,  يف 
اإلى تعدد املعبودات. الأمر الآخر امللفت لالنتباه هو اأننا متكنا من ترجيح احتمال اأن ال�ساحة قد 
مرت بثالث مراحل تاريخية, وهي: الديدانية اأو اللحيانية املبكرة, واللحيانية املزدهرة, والنبطية؛ 

ومتثلت املرحلة الأولى يف العنا�سر املعمارية التالية:
جداران: وهما الظاهرتان 89, 90, يف احليز )12( كانت حجارتهما كبرية ومتو�سطة احلجم 	•

ال�ضاحة الأولى
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وبني هذه احلجارة مونة؛ الأول منهما ميتد من ال�سمال للجنوب؛ يف حني اأن الثاين ميتد من 
ال�سرق اإلى الغرب.

اأحجار بارزة )ظ116( يف اأ�سفل اجلدار قد تكون مدخاًل اأو نافذًة اأو كوًة كبرية ن�سبًيا طولها 	•
80�سم, بينما كان عر�سها 50�سم.

اأما املرحلة اللحيانية املزدهرة املعا�سرة للمعبد الرئي�س فربزت فيها العنا�سر املعمارية التالية:
اجلدار الطويل )ظ81( املمتد من ال�سمال اإلى اجلنوب بطول 20م.	•
اجلدار املائل )ظ27(, ذو الأحجار امل�سذبة واملمتد من ال�سمال ال�سرقي اإلى اجلنوب الغربي.	•
الكوتان اللتان كانتا على اجلدار الطويل )ظ81( وجدتا يف احليز رقم: 12, وكانتا ت�ستخدمان 	•

لو�سع ال�ُسرج اأو التماثيل ال�سغرية.
واأخرًيا النبطية التي مثلتها املظاهر املعمارية التالية:

املدخل الرئي�س الذي يوؤدي من ال�ساحة اإلى الغرف اخلدمية اأو العك�س )ظ70(, وهو م�سرتك 	•
بني ال�ساحة والغرفة الثانية.

اجلداران التاليان: ظ25, و ظ26. الثاين ميتد من ال�سرق اإلى الغرب.	•
وبعر�س 	• بطول43�سم,  الأولى  وظ69,  ظ29,  البالطتان  متثلها  التي  الأولى  الأر�سيتان, 

الثانية  اأما  والثانية بطول 47�سم, وعر�س 37�سم؛  27�سم, جاءت على م�ستوى 741.26م. 
فهي الأر�سية املدكوكة, التي جاءت مبا�سرة اأعلى ردمي احل�سى.

مثل  تاريخيتني  مرحلتني  يف  ا�ستخدمت  املعمارية  العنا�سر  هذه  بع�س  اأن  اإلى  هنا  ون�سري 
امل�سطبتني اللتني ا�ستخدمتا يف املرحلتني التاريخيتني اللحيانية والنبطية.

الطبقات:

تبني اأن طبقات هذه ال�ساحة عبارة عن ثالث طبقات رئي�سة تخللتها اأخرى ثانوية, وهي على 
النحو التايل:
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1 - الردمي: 

يف  وجدت   والتي   ,117  ,4  ,3  ,2 التالية:  الظواهر  يف  متثل  حجرية,  كتل  تخللته  ردمي  وهو 
احليزات: 2, 3, 4, 25. وكانت هذه الطبقة بطول 450�سم وبعر�س 450�سم؛ فيما عدا الظاهرة 
)117( التي جاءت بالطول نف�سه, ولكن بعر�س اأقل بكثري بلغ 100�سم. وجاء يف هذه الطبقة 

التي بلغ ارتفاعها »103« �سم, عدد من الظواهر هي:
الأولى . 1 وكانت  ظ41(,  )ظ9,   »3  ,2« احليزين  يف  وجدناها  وقد  املتما�سكة:  الأحجار 

اأما الثانية فكانت 140�سم×33�سم. وا�ستمرت �سماكة هذه الظاهرة  210�سم×100�سم؛ 
86�سم, فقد انتهت على م�ستوى 740.86م, يف حني ا�ستمرت �سماكة هذه الأحجار املتما�سكة 

يف الظاهرة الثانية )ظ41(, 60 �سم عند م�ستوى 740.05م. 

ال�سابقة . 2 الظاهرة  بعد  مبا�سرة  جاءت  وقد  )ظ10(,  البناء  يف  م�ستخدمة  ردمي  مونة 
وا�ستمرت �سماكتها اإلى م�ستوى740.43م, وبهذا يكون ارتفاعها 43�سم, ومل نالحظها يف 

مكان اآخر من هذه ال�ساحة.

الظاهرة 41الظاهرة رقم 9
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اأحجار متخللة مت�ساقطة )ظ11؛ 66(: وهي ظاهرة وجدناها فقط فوق املربع رقم:2, يف . 3
حني كانت الأولى بطول 200�سم, وبعر�س 100�سم؛ يف حني كان طولها يف )ظ66( 135�سم 

وعر�سها 80 �سم.

واأما اأدوات هذه الطبقة ومعثوراتها فقد عرث على »214« معثورة منها ثالث ع�سرة اعتربناها 
منها  املعثورات,  ع�سرة  الثالث  وهذه  املجموعات.  خانة  يف  و�سعت  فقد  البقية  اأما  معثورات. 
ثالث معثورات فخارية اأحداها فوهة اإناء فخاري )8/3/3(. يف حني تنوعت الع�سر املعثورات 
نعت من حجر املرمر  احلجرية ما بني م�سحن وحو�س واإناء واأداة, ولعل اأهمها القطعة التي �سُ
)8/3/1(, على هيئة ال�سكل املكعب بطول 1.7�سم, وارتفاع بلغ 1�سم. كما ُعرث على قطع من 

الظاهرة رقم 11

الظاهرة رقم 10

الظاهرة 66
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الألياف املجدولة )8/2/39(. ولعلنا ن�سري هنا اإلى اأن املعثورات التي �سنفناها باملجموعات, 
 »136« منها  حملية  �سناعة  جميعها  ك�سرة   »178« الفخارية  الك�سر  عدد  كان   ,»200« البالغة 

ك�سرة �سنعت بالدولب والبقية )33( م�سنوعة باليد.
2 - الرتبة الطينية: 

جاءت هذه الطبقة التي كانت عبارة عن ردمي من الرتبة الطينية )ظ20, وظ25( على م�ستوى 
740.13م, وذلك يف املربع رقم:3, وكالهما بطول 144�سم, وعر�س 100�سم. اأما يف احليزين 
)4 و10( فقد جاءت هذه الطبقة خمتلطة باأحجار رملية �سغرية )ظ22؛ 31(. وكانت يف ظ22 
بطول 170�سم, وعر�س 150�سم, اأما يف )ظ31( فاإن طولها كان بطول املربع وهو 500�سم, 
باأحجار  خمتلطة  رقم:11,  احليز  يف  الرتابية  الطبقة  هذه  جاءت  كما  100�سم.  بلغ  وعر�س 
م�ستوى  وعلى   ,46 الظاهرة:  يف  740.91م,  هما:  خمتلفني  م�ستويني  على  احلجم,  متو�سطة 
741.07م, يف الظاهرة: 47. وقد جاءت نهاية هذه الطبقة عبارة عن تربة طينية بنية اللون, 

وهي يف الغالب الظاهرة التي ت�سبق الأر�سيات.

وقد وجدنا هذه الظاهرة يف ثالثة اأماكن من ال�ساحة, هي على النحو التايل:

الظاهرة رقم 20
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املن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة
739.51م60�سم80�سم11412
739.67م80�سم130�سم11512
741.96م100�سم500�سم11825

وقد متكنا من ر�سد �ست ع�سرة معثورة اختلفت يف مواد �سناعتها التي كانت على النحو التايل:

نعت من احلجر, ثماٍن منها من احلجر الرملي, ومعثورتان من الألبا�سرت 	• ع�سر معثورات �سُ

الأولى جزء من قاعدة اإناء )8/20/111(, والثانية جزء من طبق )8/4/16(. اأحد هذه 

الأحجار الرملية ُكتب عليه نق�س بالقلم امل�سند )8/12/243(.

م�سرجة 	• غطاء  اأنها  نعتقد  التي  الك�سرة  اأهمها  الفخار,  من  نعت  �سُ معثورات  اأربع 

)8/20/112(, وك�سرة من قاعدة اإناء فخاري )8/12/244(. 

والأخرى كانت عبارة عن 	• اإحداهما عبارة عن خرزة )8/12/72(,  الزجاج  معثورتان من 

قطعة من الزجاج )8/12/241(. 

ون�سري هنا اإلى اأننا قد عرثنا على )111( معثورة �سنفت على اأ�سا�س اأنها جمموعات حجرية 

نعت  �سُ  )76( منها  ال�سنع,  حملية  كانت  الفخارية  املعثورات  وجميع   .)98( وفخارية   )13(

بالدولب, والباقي وعددها )22( كانت م�سنوعة باليد. 

3 - احلمراء: 

على الرغم من �سعة ال�ساحة التي بلغ طولها 16,20م بعر�س بلغ 5م, وبعمق زاد على الثالثة 

اأمتار, فقد عرثنا على مكان واحد ميثل هذه الطبقة )ظ119( بلغ طولها 500�سم, وعر�سها 

100�سم. واملالحظ اأن هذه الطبقة ظهرت بعد عدد من الأر�سيات, ت�سمنت مواد حجرية بلغت 

اأحدى ع�سرة معثورة, جميعها من احلجر الرملي فيما عدا رجل جممرة كانت م�سنوعة من 

احلجر ال�سابوين )8/25/246(.
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املظاهر املعمارية:

لعل املظاهر املعمارية املتعددة التي وجدناها يف هذه ال�ساحة هي من الأ�سباب الرئي�سة التي 
اأعاقت تف�سرينا لها بال�سكل املنا�سب, وقد تكونت هذه العنا�سر من التايل:

1 - الأر�ضيات:

اأر�سيات هذه ال�ساحة تعود فقط اإلى املرحلتني اللحيانية والنبطية, وهي:

الو�ضفالعر�سالعر�سالطولاحليزالظاهرة
اأحجار مرتا�سة ب�سكل جيد20�سم88�سم88 �سم11312
طينية مدكوكة-223�سم420�سم16723-21

330�سم376�سم---
250�سم280�سم---

-78�سم220�سم433

2 - اجلدران:

جميع جدران هذه ال�ساحة  فيما عدا اجلدار الطويل )ظ81( هي جدران داخلية )غري الرئي�سة(. 
التي لها عالقة بامل�سطبتني ذاتي الأحجار املتو�سطة  وكانت هذه اجلدران الداخلية غري تلك 
احلجم يف الغالب, لكنها خلت من املونة. وبع�سها عبارة عن اأقوا�س تفتح جلهة اجلنوب )ظ28؛ 
وظ68(, وواحد يفتح اإلى جهة ال�سمال )ظ68(؛ اأما البقية فهي كما قلنا جدران داخلية. واأما 
اأما  612�سم,  بلغ  فقد  جنوًبا  ال�سمالية  امل�سطبة  من  املمتد  اجلدار  فهو   اجلدران  هذه  اأطول 
اأعر�سها واأطولها فهو اجلدار )ظ119, اإذ بلغ عر�سه 130�سم, وارتفاعه 152�سم( وقد جاءت 

ا مداميكه الأكرث فكانت اثني ع�سر مدماًكا. وكانت حجارته موزعة كما يلي : اأي�سً

املداميكالرتفاعالعر�سالطولاحليزالظاهرة
-76 �سم76�سم125�سم254
13010�سم73�سم248�سم264
6-130�سم248�سم274
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املداميكالرتفاعالعر�سالطولاحليزالظاهرة
4-50 �سم65 �سم284
9-52 �سم264�سم423
705�سم27239�سم433
--30 �سم100�سم4812
795�سم25�سم183�سم672
816 �سم50 �سم6812137
7310---5
744----
-41 �سم70 �سم754
764----
--60 �سم78 �سم7720
78----2
804---
9012---3

15212�سم130�سم347�سم11925
--30 �سم100�سم12025

---612�سم--
---612�سم--

3 - الكوات:

وجدنا يف هذه ال�ساحة ب�سكل موؤكد كوتني ت�ستخدمان كما �سبق وذكرنا -حلفظ الأ�سياء, لعل 
اأو  ال�سرج   - للمعبد  غربية  �ساحة  باعتبارها  �سحيًحا  الوحدة  لهذه  تف�سرينا  كان  اإن  اأهمها- 
م�ستطيلتا  الكوتني  وكلتا  الطويل.  عمقهما  بدليل  للحفظ  ت�ستخدمان  اأنهما  ويبدو  التماثيل, 
ال�سكل تبعدان عن قمة ال�سور الطويل مب�سافة 44�سم لالأولى )ظ71(, و34�سم للثانية )ظ72(. 
وتبعد الكوة الأولى عن اجلدار ال�سمايل لل�ساحة بـ:153�سم, وامل�سافة بينهما هي 101�سم, اأي 

اأن الثانية تبعد عن اجلدار ذاته م�سافة 452�سم؛ وهما على النحو التايل:
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العمقالعر�سالطولاحليزالظاهرة
26�سم16�سم12�سم7112
29�سم17�سم25�سم7212

هناك كما ذكرنا )ظ116( قد تكون مدخاًل اأو كوة كبرية لكننا ل ن�ستطيع اإعطاء الراأي املرجح 
لهذا العن�سر املعماري اإل يف حال ا�ستمر التنقيب والنزول يف الطبقات ال�سفلى. واملرجح اأنها 

مدخُل لباب.
4 - امل�ضطبتان:

اأ - اجلنوبية:

وقد احتلت الركن ال�سرقي اجلنوبي )لوحة 18(, وكانت بدايتها- يف �سوء ما ك�سف عنه 
اإلى الآن- من العن�سر املعماري )ظ32(, والعائد اإلى اللحيانية املبكرة, الذي يتكون من 
جدارين ُبنيا على �سكل قو�سني, ويف�سل بينهما حيز مملوء باحل�سى؛ ال�سمايل منهما يزيد 

طوله عن اجلنوبي بت�سعني �سنتيمرت وكذلك بزيادة مقدارها »23�سم«.

ومع الزمن وازدياد املتعبدين زاد ارتفاع هذه امل�سطبة؛ وقد وجدنا يف هذا الركن عدًدا 
الرملي  احلجر  من  مكتمل  غري  متثال  وراأ�س   ,)8/4/74 73؛  )18؛  التيجان  قواعد  من 
اأو   ,)8/12/162 8/4/114؛  110؛  )96؛  احلجرية  الدمى  من  وعدد   ,)8/4/93(

لوحة رقم 18: امل�ضطبة اجلنوبية مع جزء من ال�ضاحة الأولى
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الفخارية؟ )8/4/130(, وهذه املعثورات تدل على البعد الديني لهذه امل�سطبة. واملالحظ 
الأحجار  وا�ستخدام   ,)8/10/73( املونة  من  خلت  فقد  الأقوا�س  بناء  الب�ساطة يف  عليها 
امل�سذبة واملنتظمة يف الأحجار امل�ستخدمة يف قمتها والعائدة اإلى الفرتة اللحيانية املبكرة 

)25؛ 8/4/26(.
ب - ال�ضمالية:

الغربي, جاء  ال�سمايل  الركن  ال�ساحة حمتلة  وجاءت هذا امل�سطبة )لوحة 19( يف غرب 
خلفها جدار طويل بطول 612�سم, قد يكون هو اجلدار ال�سرقي للم�سطبة وقد ل يكون. وقد 

متيزت حجارته امل�سذبة ب�سغر حجمها مقارنة بحجم حجارة اجلدران الأخرى. 

وهذه امل�سطبة مكونة من جزاأين معماريني اعتربناهما م�سطبتني, قيا�ساتهما على النحو 
التايل:

املداميكالرتفاعالعر�سالطول
1569�سم330�سم210�سمالعلوية
-138�سم91�سم260�سمال�سفلية

اإن�سائهم  بدليل  خمتلفتني  معماريتني  مبرحلتني  مرت  قد  امل�سطبة  هذه  اأن  والوا�سح 
لالأر�سيتني بينهما م�سافة 59�سم, ويبدو اأن اإن�ساء الأر�سية الثانية كان العامل الأ�سا�س وراء 

لوحة رقم 19: امل�ضطبة ال�ضمالية
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اإ�سافة امل�سطبة العلوية.
ففد  املعبد؛  من  الغربية  اجلهة  يف  الواقعتني  امل�سطبتني  معمارًيا  امل�سطبة  هذا  وت�سابه 
ا يف امل�سطبة ال�سمالية للواجهة  وجدنا ر�سم الثعبان )اللوحة 20( احلامي والتي ُعرفت اأي�سً

الغربية.

5- عن�ضر معماري:

عبارة عن جدار ميتد من ال�سمال للجنوب بانحناءة ب�سيطة تفتح لل�سرق )ظ67(, وكان بطول 
183�سم وارتفاع بلغ 79�سم. وقد ف�سل هذا اجلدار الداخلي اجلهة ال�سمالية من ال�ساحة اإلى 
جزاأين ال�سرقي وهو امل�سطبة ال�سمالية, والغربي الذي اأ�سبح غرفة �سغرية بعر�س من ال�سرق 
للغرب بلغ 100�سم. ويبدو اأن ظروًفا معمارية وخدمية قد دفعت لإ�سافته؛ ولعلنا نلفت النتباه 

اإلى اأن هذا اجلزء املكون من امل�سطبة وهذا احليز ال�سغري يو�سل مع و�سط ال�ساحة بدرج.
6 - و�ضط ال�ضاحة:

وهو يف ت�سورنا الأقدم تاريخًيا العائد اإلى الديدانية اأو اللحيانية املبكرة, ويتكون من جدارين 
اأحدهما ميتد من ال�سمال اإلى اجلنوب, والآخر من الغرب اإلى ال�سرق )ظ74(. اإ�سافة اإلى ما 
نرجح اأنه فتحة باب اأو كوة )ظ116( جاءت اأ�سفل اجلدار الطويل )ظ81(, وذلك القو�س الذي 

يفتح اإلى ال�سمال )ظ68(.

لوحة رقم 20: امل�ضطبة ال�ضمالية
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الظواهر واملعثورات:

اأ - الظواهر:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

ردمي تخللته كتل حجرية خمتلفة 741.10م450�سم450�سم22
الأ�سكال والأحجام.

كتل حجرية من احلجر الرملي 740.20م450�سم450�سم33
املختلف.

كتل حجرية من احلجر الرملي 740.27م450�سم450�سم44
املختلف.

اأحجار متما�سكة جاءت على �سكل تل 740.00م100�سم210�سم92
مرتفع.

طبقة ردمي من املواد امل�ستخدمة يف 740.86م300�سم400�سم102
البناء.

اأحجار متخلخلة مت�ساقطة.740.86م100�سم200�سم112
عبارة عن اأحجار خمتلفة الأ�سكال.740.86م50�سم150�سم122

ردمي من الرتبة الطينية غطى معظم 740.13م100�سم144�سم203
اجلهة اجلنوبية.

تربة طينية خمتلطة باحلجارة الرملية 740.00م150�سم170�سم224
على كل احليز.

ثالثة اأحجار م�سذبة قد تكون جداًرا.741.43م50�سم97�سم254
جدار ممتد من ال�سرق اإلى الغرب.741.44م54�سم183�سم264
جدار مائل ميتد من ال�سمال اإلى ال�سرق.740.89م53�سم248�سم274

جدار منحٍن ب�سكل دائري للجهة 740.74م50�سم65�سم284
ال�سرقية, باأربعة مداميك.

حجر م�سذب م�ستطيل ال�سكل.740.54م27�سم43�سم294
الفا�سل بني املربعني )3+4(.-100�سم500�سم3010
تربة طينية تتخللها اأحجار �سغرية.741.05م100�سم500�سم3110
عن�سر معماري؟740.97م--3210
اأحجار.740.65م33�سم140�سم413
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

740.05م52�سم158�سم423
كتل حجرية مرتا�سة من ثالثة مداميك 
متتد من اجلنوب ال�سرقي اإلى  ال�سمال 

الغربي.

عن�سر معماري من اأحجار ذات حجم 740.52م34�سم150�سم433
كبري,  وهو مواٍز للجهة اجلنوبية. 

منطقة بني الظاهرتني )42, و43( 738.37م36�سم85�سم443
مليئة بالأحجار املختلفة الأحجام.

الفا�سل طبقة �سطحية.740.91م100�سم500�سم4511

طبقة ترابية بها اأحجار متو�سطة 740.91م100�سم500�سم4611
احلجم.

طبقة ترابية مع اأحجار بناء.741.07م74�سم110�سم4711

739.99م30�سم100�سم4812
عن�سر معماري عبارة عن اأحجار كبرية 

و�سغرية احلجم, اجتاه العن�سر من 
ال�سمال ال�سرقي اإلى اجلنوب الغربي. 

اأحجار مرتا�سة ميكن اأن تكون �سوًرا 740.85م34�سم20�سم652
�سغرًيا.

اأحجار متخلخلة بها فجوات كبرية.741.00م80�سم135�سم662
جدار مكون من اأحجار متال�سقة.740.80م25�سم85�سم672

بالطة م�ستوية اخرتقت الأر�س �سبيهة 739.04م37�سم47�سم6812
بتلك التي ظهرت يف احليز رقم 4. 

مدخل الغرفة الثانية.739.00م50�سم145�سم7012
فجوة لو�سع اأ�سرجة اأو متاثيل.740.54م21�سم26�سم7112
فجوة لو�سع اأ�سرجة اأو متاثيل.740.54م15�سم33�سم7212
طبقة ح�سى.740.43م--7310
جدار ميتد من الغرب اإلى ال�سرق.740.59م--744
مدماك م�سذب كبري.740.38م41�سم70�سم754

عن�سر معماري يف اجلهة اجلنوبية 740.70م--764
والغربية.
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الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة
مدماكان اأ�سفل الظاهرة رقم:60740.34.76�سم78�سم7720
الفا�سل ال�سرقي للمربع رقم:739.93.2--7820
طبقة من احل�سى والدب�س.740.94م--794

مدماك اإلى الأ�سفل من ظ74, يف 738.39م--804
اجلهة اجلنوبية للمربع .

�سفان من احلجارة, واأربعة اأحجار 740.15م25 �سم130�سم8912
بع�سها بجانب بع�س.

اأحجار مرتا�سة قد تكون عن�سًرا 738.34م44 �سم73�سم11312
معمارًيا اأو اأر�سية.

تربة طينية بنية اللون.739.51م60�سم80�سم11412
تربة طينية بنية اللون.739.67م80 �سم130�سم11512

اأحجار بارزة يف اجلدار رمبا تكون 738.41م50 �سم80�سم11612
مدخاًل اأو نافذة اأو كوة. 

طبقة �سطحية مع اأحجار للفا�سل 741.16م100�سم500�سم11725
ال�سمايل للمربع رقم 2. 

تربة طينية ذات لون بني.740.96م100�سم500�سم11825
تربة حمراء تتخللها حجارة �سغرية. -100�سم500�سم11925

عن�سر معماري عبارة عن اجلدار -30�سم100�سم12025
ال�سمايل لل�ساحة. 

ب- املعثورات:

هذه  معثورات  تعددت 
ف�سمت  الكربى,  ال�ساحة 
نعت من الفخار  معثورات �سُ
والزجاج  املعدن  ومن 
وهي  والن�سيج,  والأحجار 

موزعة على النحو التايل:
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اأما املعثورات احلجرية فكان اأكرثها املذابح التي بلغت �ست ع�سرة معثورة, تلتها امل�ساحن التي 
كانت عبارة عن اإحدى ع�سرة معثورة. اأما تلك التي �سنفت على اأ�سا�س اأنها متاثيل اأو اأدوات, 
القطع  مثل  اخلم�س  بني  املعثورات  بقية  تراوحت  حني  يف  معثورات.  �ست  منها  كل  بلغت  فقد 

احلجرية, ومعثورة واحدة, وهي موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من اإناء من املرمر.741.22م133
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.-6112

جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.75م11133
جزء من حو�س من احلجر الرملي.740.50م13224
اأداة حجرية من احلجر الرملي.740.57م14224
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.740.55م15224
جزء من طبق من الألبا�سرت.740.68م16224
جزء من اإناء فخاري.740.68م17224
جزء من قاعدة تاج من احلجر الرملي.-18294
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.66م25413
جزء من ثقالة؟ م�سقولة من احلجر الرملي.739.23م2633
ك�سرة فخارية.739.23م2733
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.739.77م2833
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.739.51م2933
فوهة اإناء فخاري.739.72م3033
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.740.85م37102
جزء من مقب�س م�سنوع من الفخار.740.41م38102
قطع من األياف جمدولة.740.41م39102
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.41م40102
مدق من احلجر الرملي.740.86م41672
قطعة �سغرية من املعدن.740.60م42652
ك�سرة فخار مزججة.740.38م67443
اأداة م�سنوعة من احلجر الرملي.740.01م684511
جزء من بدن ثقالة  م�سنوع من احلجر الرملي.740.02م694611
اأداة بها ثقب نافذ م�سنوعة من احلجر الرملي.740.01م704611
جزء من اإناء فخاري.740.37م714611
خرزة م�سنوعة من الزجاج.739.98م724612
جزء من قاعدة تاج م�سنوعة من احلجر الرملي.740.30م73294
جزء من قاعدة تاج م�سنوعة من احلجر الرملي.740.30م74294
فوهة اإناء من الفخار الأتيكي.740.21م75294
قطعة خ�سبية.740.21م76294
اأداة حجرية: ملتقط �سطحي.-773010
اأداة حجرية من احلجر الرملي.741.05م783010
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.740.44م796712
جزء من قاعدة اإناء من الفخار الأتيكي.740.34م806812
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.740.14م816812
مدق م�سنوع من احلجر الرملي.740.93م826812
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
اأداة حجرية قد تكون جزًءا من جممرة.740.93م836812
اأداة حجرية من احلجر الرملي.740.93م849012
ك�سرة من الفخار النبطي.740.20م917310
اأداة ن�سف دائرية من احلجر الرملي.740.20م927310
جزء من راأ�س متثال �سيئ ال�سنع من الرملي.740.41م937310
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.38م9444
قطعة من احلديد.739.23م9544
جزء من متثال �سغري م�سنوع من احلجر الرملي.740.41م96294

قطعة ن�سيج.740.87م109274
جزء من متثال قد يكون جماًل من احلجر الرملي.740.35م110264
جزء من قاعدة اإناء من الألبا�سرت.740.70م1112020
غطاء م�سرجة م�سنوعة من الفخار.740.70م1122020
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.93م1137820

جزء من متثال )جمل؟(, م�سنوع من احلجر 740.94م114764
الرملي.

كتلة من احلجر الرملي عليها زخرفة.739.98م1214612
جزء من ثقالة من احلجر الرملي.740.35م1226812
جزء من بدن م�سنوع من الألبا�سرت.740.80م127794
جزء من م�سفاة م�سنوعة من الفخار.740.80م128794
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.740.63م129794
جزء من متثال م�سنوع من الفخار.739.56م130794
جزء من اأداة بها ثقب من احلجر الرملي.739.56م131794
قطعة معدنية �سغرية.-1459012
قطعتان من ن�سيج.740.11م1469012
م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.41م1479012
مدق من احلجر الرملي.740.31م1489012
جزء من مدق م�سنوع من احلجر.740.05م1499012
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.62م1509012
جزء من عن�سر معماري اأو متثال من احلجر الرملي.739.72م1639012



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

105

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من هاون م�سنوع من احلجر الرملي.739.71م1649012
خرزة م�سنوعة من الزجاج.738.32م1657312
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.739.95م16611312
جزء من جممرة من احلجر الرملي.739.46م16711512
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.739.67م16811512
جزء من عن�سر معماري عليه زخارف.739.51م1877312
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.740.65م189413
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.-19744
جزء من اإناء م�سنوع من احلجر ال�سابوين.739.04م231294
عقب باب من احلجر الرملي.-232744
جزء من اإناء م�سنوع من احلجر الرملي.739.10م233264
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.738.39م2367312
ك�سرة �سغرية من الزجاج.739.79م24111512
جزء من حو�س م�سنوع من احلجر الرملي.739.74م24211512
حجر م�ستطيل ال�سكل عليه نق�س.739.74م24311512
جزء من قاعدة اإناء فخاري.740.20م24411512
رجل مائدة قربان من احلجر ال�سابوين.740.01م24511925
رجل جممرة من احلجر الرملي.740.01م24611925
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.739.84م25311925
جزء من مدق م�سنوع من احلجر الرملي.740.25م25411925
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.740.67م25511925
جزء من ميزاب م�سنوع من احلجر الرملي.740.00م25611925
م�سمار من املعدن.740.20م25712025
األياف نباتية قد تكون حباًل.740.20م25812025
جزء من مذبح م�سنوع من احلجر الرملي.740.24م27712025
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.78م281.22
جزء من م�سحن م�سنوع من احلجر الرملي.740.23م289294
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ج - املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية, موزعة كما يلي:

احلجريةالفخارية
58377

الفخارية:. 1

ملوًنا  كان  بع�صها  اإن  بل  واحلزوز،  باخلطوط  وكذلك  بالألوان،  مزخرًفا  بع�صها  جاء 
منها خم�س  ال�سنع  وجميعها حملية  بزخارف هند�سية )8/4/4(؛  مزيًنا   ,)8/25/119(
ك�سر نبطية )30؛ 4/10/73 , 8؛ 8/4/27(, وواحدة يونانية )8/4/76(؛ وهي موزعة على 

النحو التايل:

باليدبالدولباملجموعاحليزالظاهرة
4415913227

224761
30101212-
73103838-
27424186
29429236
431283-
9012761

11825301416
1152514104
114121275
113128260
1192525205
1202517152
202051413
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باليدبالدولباملجموعاحليزالظاهرة
76412611214
102853
65212111
92211
22936

67222-
68126-6
901244-

احلجرية:. 2

وعددها »77«  قطعة جاءت من ع�سر حيزات موزعة على �سبعة ظواهر, كما يلي:

العدداحليزالظاهرة
3312
4414

1022
12101
20205
2242
2941
4132
43121
47121
6522
73108
7444
7944
90122

114121
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العدداحليزالظاهرة
115121
118253
119255

18772املجموع

الوحدة املعمارية املبهمة:
اجلزء  يف  املبهمة  الوحدة  هذه  تقع 
احلادية  الوحدة  من  ال�سرقي  ال�سمايل 
ع�سرة؛ وقد تكونت هذه الوحدة من احليزين 
بني  الفا�سل  هو  والأخري   ,)17 و   ,T9=1(

املربعني 1, 5.
ي�سعب  الذي  اجلزء,  هذا  ت�سمن  كما 
علينا حتديد وظيفته قبل التنقيب عن املنطقة 

الواقعة اإلى ال�سمال منه, نقول اإنه ت�سمن اأر�سيتني:
للظاهرة  املعي�سة مماثلة  لأغرا�س  مواد ع�سوية  عليها  اأر�سية طينية )ظ84(, جاء  الأولى: 

اإلى  )ظ148؛ التي كانت على املن�سوب 739.55م(. ولعلنا ن�سري هنا - وهو اأمر غري موؤكد- 
اأن من ا�ستخدم هذه الوحدة املعمارية لحًقا, قد ا�ستخدم ال�سور الطويل )ظ81(, العائد اإلى 
الغربي من  فاإنها تكونت يف جزئها  واإن كان هذا ال�ستنتاج مقبوًل  اأر�سية.  اللحيانية  املرحلة 
حجارة  ال�سور والرتبة الطينية املدكوكة. وقد لحظنا اأن هناك فا�ساًل ب�سيًطا ل يزيد عن عدد 

من ال�سنتمرتات بني ال�سور والأر�سية املدكوكة, الذي قد يوحي باأحد الأمرين التاليني:
ا�ستخدمته . 1 التي  املجموعة  علم  دون  اأر�سية  ا�ستخدم  قد  ال�سور(  )�سطح  ال�سور  اأن 

بوظيفته ال�سابقة.   
اأن اجلدار الذي ُبني على ال�سور قد تهدم, وهو ما ل نرجحه؛ اإذ مل جند كمية كبرية من . 2

الوحدات املعمارية املبهمة
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اأحجار البناء يف هذا احليز )17(.
الثانية: الأر�سية املدكوكة )ظ85(, التي تقع يف املربع )5(, فهي بطول 216�سم من ال�سرق 

اإلى الغرب وبعر�س من ال�سمال اإلى اجلنوب بلغ 150�سم, واإحداثياتها 740.30م, اأي على عمق 
114�سم من �سطح املربع.

وتبني لنا بعد التمعن يف املظاهر املعمارية لهذه الوحدة املمتدة من ال�سرق اإلى الغرب كالتايل:
وميثلها . 1 املزدهرة,  للحيانية  العائدة  الأولى  تاريخيتان:  مرحلتان  عليها  ت  مًرّ قد  اأنها 

متثلها  التي  النبطية,  املتاأخرة  املرحلة  والثانية  )ظ81(,  ال�سخم  ال�سور  معمارًيا 
الظواهر املعمارية التالية:

اجلدار ال�سرقي املكون من اأحجار مر�سو�سة, واملتاآكل اأجزاء كبرية منه )ظ14(,  اأ- 
وهو بطول بلغ 300�سم على م�ستوى 741.03م.

الأر�سية الطينية )ظ84( الواقعة يف �سرق الوحدة, وقد جاءت بطول 250�سم من  ب- 
اجلنوب اإلى ال�سمال, وعر�سها من ال�سمال اإلى اجلنوب بـ: 154�سم.

الأر�سية املدكوكة )ظ85(, التي تقع يف غرب الوحدة, وحتديًدا بني ال�سور ال�سخم  ج- 
)ظ81(, والدعامة اخلارجية )ظ50(.

الوحدة,  وهذه  الأولى  ال�ساحة  بني  يف�سل  اأحدها  )ظ120(,  الثالثة  اجلدران  د- 
اإ�سافة  ال�ساحة )ظ136(,  للغرب بطول 350�سم داخل  ال�سرق  والآخر ميتد من 
اإلى جدار ثالث )ظ 52( ميتد من امل�سطبة حتى الفا�سل ال�سمايل للمربع رقم: 

1, بطول 79�سم, يف حني كان ارتفاعه 63�سم.
اأن اجلدران الثالثة )ظ81( و)ظ120( و)ظ136( قد بنيت من اأحجار ذات اأ�سكال . 2

اإلى الفرتة التاريخية واملعمارية ذاتها-  اأنها تعود  واأحجام خمتلفة؛ مما يعني -رغم 
اأنها قد بنيت من قبل اأ�سخا�س خمتلفني.

اأن العن�سر املعماري الذي نعتقد اأنه دعامة )ظ50(, قد اأن�سئت لحًقا, اأي بعد بناء . 3
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هذا  اأن  نعتقد  التي جتعلنا  الأ�سباب  من  اأنها  والواقع  له,  معا�سرة  تكن  ومل  اجلدار, 
اجلزء يقع على ال�سارع ال�سمايل للمعبد, اأو اأنها �ساحة اأخرى متاًما مثل ال�ساحة الأولى 
)انظر اأدناه(. وهي متتد من ال�سرق اإلى الغرب بطول 240�سم, وبعر�س من اجلنوب 

اإلى ال�سمال بـ: 123�سم.
اأن ل عالقة الوحدة بالغرف اخلدمية القريبة من املعبد, فهي -كما نعتقد- وهو ما . 4

ال�سمايل  ال�سارع  اأنه  نعتقد  ما  القادمة مطلة على  املوا�سم  تنقيبات  تنفيه  اأو  �ستوؤكدُه 
للمعبد ووحداته اخلدمية. وذلك اأن اأخذنا بعني العتبار تعدد مراحل بناء اجلدران, 
والدعامة, اإ�سافة اإلى معثوراته, التي متيزت عن املربعات واحليزات الأخرى بعثورنا 

على ثالثة اأعقاب لثالثة اأبواب )218, 219, 220/ 8/17(.
اإل طبقة واحدة وا�سحة, وهي الردمي )ظ1(, الذي ت�سمن  واأما الطبقات فلم جند 
اإلى كتل حجرية  اإ�سافة  اأحجارًا وكتاًل خمتلفة الأحجام والأ�سكال, بعمق »124�سم«, 
داكنة  طينية  تربة  �سبقتها  )ظ85(,  طينية  تربة  ظهرت  وبعدها  )ظ13(.  متما�سكة 
بطول  وكانت  املعي�سة.  باأغرا�س  اخلا�سة  الع�سوية  املواد  على  احتوت  )ظ84(, 
الطويل  للدار  املال�سقة  الأر�سية  هي  هذه  وكانت  »140�سم«,  وعر�س  »250�سم«, 

)ظ81(.

الظاهرة رقم 13
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وفيما يلي ظواهر هذه الوحدة املعمارية:

الو�ضفاملن�ضوبالعر�سالطولاحليزالظاهرة

741.44م450�سم11
كتل حجرية خمتلفة الأحجام 

والأ�سكال وذات األوان خمتلفة, 
وخمتلطة بردمي

تل مرتفع يف الركن ال�سمايل 742.00م110�سم180�سم131
ال�سرقي

اأحجار مر�سو�سة بع�سها مع بع�س.741.3م114�سم300�سم141

عن�سر معماري عبارة عن كتلة 741.01م19,5�سم23�سم231
مربعة من احلجر الرملي.

اأحجار مر�سو�سة.740.40م100�سم140�سم241

اأحجار مر�سو�سة يعتقد اأنها 739.95م---81
اأر�سية.

الفا�سل الغربي بني املربعني 1-740.74.5م100�سم450�سم8217

اأحجار مر�سو�سة تقع يف اجلهة 740.97م92�سم180�سم831
ال�سرقية

تربة بنية داكنة حتتوي على بع�س 740.28م140�سم250�سم841
املواد العن�سرية لأغرا�س املعي�سة

عبارة عن تربة طينية يف اجلهة 740.28م150�سم260�سم8517
ال�سمالية من الفا�سل ظ 82.

عقب باب ُوِجَد يف ظ85, حتول 740.30م16�سم18�سم8617
ملعثورة رقم 218

املعثورات:

تعددت معثورات هذه الغرفة ف�سمنت تلك امل�سنوعة من الفخار ومن املعدن, وتلك احلجرية 
اأو الن�سيجية.

املجموعالفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
1943531
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اأما املعثورات احلجرية فقد كانت جميعها من احلجر الرملي, فيما عدا قطعة واحدة �سنعت 
نتمكن  واأداتني مل  ا  واإناًء وحو�سً البازلت )8/1/86(, وقد �سملت ميزاًبا ومذبًحا وم�سحنني  من 
من حتديد وظيفتهما, فقد كان من �سمنها جممرتان )88, 8/1/90(. لكن اأهم هذه املعثورات 
8�سم  قاعدته  وطول  ارتفاعه20�سم,  متثال  من  جزء  اأنه  نعتقد  ما  الأولى:  معثورتان,  احلجرية 
اأربعة اأع�ساء  )8/1/89(؛ والثانية دمية على �سكل حيوان )8/1/22(, ي�سبه اجلمل يت�سح فيه 

من اأع�سائه هي: الراأ�س, والأرجل, وال�سنام, والذيل.
وتكمن اأهمية الك�سر الفخارية يف اأن اأحدها من النوع الأتيكي )8/1/22(, الدال على التوا�سل 
احل�ساري. واأن اثنتني منها من الفخار املزجج )21؛ 8/1/87(, وهذا النوع من الفخار ي�سري اإلى 

ثراء املقتني وغناه وهو يف حالتنا هذه املعبد. 
وهي موزعة على النحو التايل:

الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
جزء من مذبح من احلجر الرملي.741.13م211
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.741.03م9131

جزء من م�سحن من احلجر الرملي.741.37م12131
جزء من اإناء فخاري مع حافته.741.39م19191
ميزاب من اجلحر الرملي.740.99م20191
جزء من اإناء من اخلزف املزجج.741.14م21191
ك�سرة من الفخار الأتيكي عبارة عن حافة وبدن.740.89م22191
جزء من اإناء من احلجر الرملي.740.77م23191
قطعة ن�سيج.-2481
قطعة ن�سيج ناعمة.740.58م8581
اأداة حجرية من البازلت.740.27م86191
ك�سرة فخارية مزججة.740.62م87191
جزء من جممرة من احلجر الرملي.740.62م88191
جزء من متثال حجري.740.30م89191
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الو�ضفاملن�ضوباحليزالظاهرةالرقم
اأداة حجرية )جممرة؟(.740.26م9081
قطعة معدنية.740.98م97191
اأداة حجرية.740.99م98191
اأداة حجرية.740.04م99191

دمية ذات �سكل حيواين.740.02م100191
ك�سرة فخارية.740.89م101191
جزء من حو�س من احلجر الرملي.740.77م1028217
خامت من الف�سة.740.70م1698217
اأداة حجرية غري منتظمة.740.60م170191
ميزاب من احلجر الرملي740.14م171191
جزء من م�سحن من احلجر الرملي.740.10م172191
جزء من اإناء من اخلزف املزجج.740.29م173191
قطعة معدنية قد تكون مرود مكحلة.740.34م1748517
قطعة معدنية.740.09م2178517
عقب باب من احلجر الرملي به فجوة �سغرية.740.30م2188617
عقب باب من احلجر الرملي به فجوة �سغرية.740.51م2198717
عقب باب من احلجر الرملي به فجوة �سغرية.740.72م2208517
قطعة ن�سيج غري منتظمة.740.27م2218517
قطعة ن�سيج غري منتظمة.740.27م2218517

املجموعات:

وهي املعثورات الفخارية واحلجرية, وقد توزعت على النحو التايل:

احلجريةالفخارية
22833

1- الفخارية:

ُعرث على »228« ك�سرة فخارية, بخالف الوحدات الأخرى, جاءت جميعها بعد الدرا�سة يف 
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كونها حملية ال�سنع, وقد �سنعت بالدولب. كان على بع�سها زخارف ملونة واأخرى عليها 
اأن بع�ص هذه الزخارف كانت ملونة،  حزوز وخطوط واأ�صكال هند�صية، اجلدير بالإ�صارة 

وهي كما يلي:

املجموعاحليزالظاهرة
ال�ضناعـــــة

باليدبالدولب
111212-
811414-

191109109-
82171515-
85176868-
52228228-

2 - احلجرية:

وجدنا يف هذه الوحدة املعمارية »33«  قطعة موزعة فـي اأربعة ظواهر؛ جميعها من احلجر 
الرملي فيما عد خم�س قطع, اأربع منها م�سنوعة اأو منحوتة من احلجر الربكاين, وواحدة 

من احلجر ال�سابوين, وهي كما يلي: 

املجموعاحليزالظاهرة
116

19112
82177
85178

4233املجموع

الفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
11126
8114-
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الفخاريةالن�ضيجاملعدنيةاحلجرية
19110012
8217247
8517786
5222831
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املعثورات:
كانت   وقد  ع�سرة,  الوحدة احلادية  املكت�سفة يف  املواد  الوا�سح يف  التنوع  املو�سم  لنا هذا  بني 
هذه املواد من املعثورات احلجرية واملعدنية والفخارية اأو تلك التي جاء من الن�سيج؛ اأو مواد الزينة 
امل�سنوعة من الزجاج, وكذلك اخل�سب. والواقع اأن مقدار هذه املعثورات وتنوعها عك�س جزًءا من 
اأدت  اأبرزت لنا ب�سكل وا�سح احلياة اليومية ل�سكان هذه العا�سمة التي  احل�سارة اللحيانية, كما 

دوًرا جلًيا يف امل�سهد احل�ساري, املعروفة اآنذاك با�سم »ددن« اأو »اخلريبة« حالًيا. 
اأ - احلجرية:

املعثورات احلجرية يف هذه الوحدة من حيث املقدار تاأتي بعد تلك التي جاءت م�سنوعة من 
مادة الفخار, وقد تنوعت وتعددت اأمناطها واأنواعها )اللوحتان: 21, 22(, فجاء منها املواد التالية: 

التماثيل, واملجامر, والأواين, واأدوات الطحن وامل�ساحن, وموائد القرابني, والعنا�سر املعمارية.

لوحة رقم 21: ر�ضم بياين للعدد الكلي لالأدوات احلجرية
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�سنفني  اإلى  ق�سمت  حجرية؛  قطعة   »448« بلغ  الوحدة  هذه  من  احلجرية  املعثورات  عدد  اإن 
الأول ما َعرفناه با�سم املجموعات والثاين املعثورات. اأما الق�سم الأول فقد بلغت عدد قطعه »263« 
معثورة, ا�ستبعدنا منها خم�س قطع,  والباقي اإما لتحديدنا املبدئي لوظيفتها اأو لتميزها بزخرفة 
ا�ستخدامها  اأو  لحًقا  علمية  درا�سة  درا�ستها  ميكن  مدخرة  اعتربناه  للنظر  الالفت  �سكلها  اأو  ما 
واملتحول,  التالية: اجلري,  املواد  باأنها قد جاءت منحوتة من  القول  املتحفي. وميكننا  العر�س  يف 
البيئة املحلية, وذلك  العن�سر الرملي املوجود ب�سكل كبري يف  اإلى  اإ�سافة  والربكاين, وال�سابوين 

على النحو التايل:

الرمليال�ضابوينالربكايناملتحولاجلريي
22329218

ا يف وظيفتها وطبيعتها ف�سملت معظم الأدوات  وكما تعددت يف مادة �سنعها فقد تعددت اأي�سً
مل�سرجة,  حافة  تكون  قد  واحدة  منها  يومي,  ب�سكل  الع�سر  ذلك  اإن�سان  ا�ستخدمها  التي  اليومية 

واأخرى ملجمرة, وهناك جزء وحيد يبدو اأنه لتمثال, اأما البقية فكانت على النحو التايل:

لوحة رقم 22: ر�ضم بياين لعدد اأنواع الأدوات احلجرية
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العنا�ضر املدقاتالأواينالأحوا�ساملذابح
غري امل�ضاحنالثقالتاملعمارية

معروفة
1830162942056118

ون�سري هنا اإلى تعدد اأجزاء هذه املعثورات, والتي كان على النحو التايل:

مقب�سقاعدةبدنحافلةالأداة
61071مذابح
-1293حو�س

2329اإناء
-9164مدق
-497ثقالة

-93710م�ضحن
-17956غري معروفة

581803910املجموع

َز للدرا�سة العلمية وللعر�س املتحفي فقد بلغ »171« معثورة, جاءت  واأما الق�سم الثاين الذي ُجهِّ
منت�سرة على نطاق الوحدة, فقد كان من ن�سيب ال�ساحتني »110«, جاء من الأولى »100« قطعة ومن 
ال�ساحة الثانية ع�سر قطع؛ يف حني كان ن�سيب الغرف اخلم�س جمتمعة »107« معثورة. اأما البقية 
لهما  ل عالقة  املعمارية  الناحية  وهما من   ,17  ,1 مكانها احليزان  فكان  معثورة,   »34« وعددها 
بال�ساحتني والغرف اخلم�س, و�ستتبني عالقتهما ووظيفتهما لحًقا من خالل املوا�سم القادمة. وكما 
جاء وجودها وا�سًحا على م�ستوى الوحدة اأفقًيا فاإنها كذلك انت�سرت على امل�ستوى الطبقي فكانت 
اأعماق خمتلفة, فقد جاءت من املعثورات احلجرية معثورتني )8/21/201؛ 8/21/202(,  على 
فوق نقطة م�ستوى البحر للموقع بحوايل »74�سم«, والنقطة الرئي�سة هي: )741.44(. اأما اأقرب 
معثورة حجرية لل�سطح فكانت على عمق 7�سم )8/1/12(, اإذ كان من�سوبها 741.37م, وهناك 
معثورتان جاءتا على عمق متقدم و�سل اإلى 3.23م, والثانية 3.05م )8/27/285؛ 8/12/236(. 

واأما تنوعها من حيث النمط فقد كانت على النحو التايل:
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موائد الأوايناملجامر
عنا�ضر التماثيلالثقالتاملدقاتالقرابني

الأحوا�س  امل�ضاحن  معمارية

101622459194046

1 - املجامر:

الو�سع  يختلف  ومل  املجامر,  من  بها  باأ�س  ل  كمية  عن  املا�سية  املوا�سم  عرب  املوقع  يف  ُك�سف 
ال�سابقة فقد عرث على »12« جممرة, منها ثالث فقط جاءت كاملة  املوا�سم  هذا املو�سم عنه يف 
يتبق  مل  اثنتان  منها  جمامر,  من  اأجزاء  عن  عبارة  والبقية   ,)8/5/57 8/5/56؛  )8/7/45؛ 
منهما �سوى واحدة من اأرجلها )8/1/90؛ 8/25/246(. وقد اختلفت يف اأ�سكالها واألوانها ومواد 
واثنتان   ,)8/23/239 )8/7/45؛  كرويتني  جممرتني  عن  ُك�سف  ال�سكل  حيث  فمن  �سناعتها, 
مربعتان )8/5/56؛ 8/5/57(؛ اأما البقية فكانت غري منتظمة ال�سكل. وجميعها فردية فيما عدا 

منوذج من املجامر
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واحدة ثنائية )8/5/60(, والتي جاءت م�ستطيلة ال�سكل, وقد ُعرث على مثيل لها يف املو�سم الثاين 
ُعرف يف  الغزي-  ي�سميه  الثنائي احلو�س -كما  النوع  وهذا  لوحة5:19, 20(,  )الغزي, 2009م, 

موقعي الفاو وثاج باململكة العربية ال�سعودية )الغزي, 2009م: 25(.
وهذه املجامر هي من احلجم ال�سغري)1( التي ي�سهل الحتفاظ بها يف املنازل والتنقل بها من 
مكان اإلى اآخر ومن يد اإلى اأخرى, حتى تفوح رائحة الطيب الزكية يف جميع اأرجاء املكان. وكما 
الأحمر )8/7/45؛  األوان هي:  ثالثة  على  كانت  التي  األوانها  تعددت يف  فقد  اأ�سكالها  تعددت يف 
باللون  الأولى  خمتلفني,  بلونني  جاءتا  واثنتان  8/23/239؟(,  8/5/60؛  8/5/57؛  8/5/56؛ 
ب�سكل  األوانها  حتديد  من  نتمكن  فلم  البقية  اأما  الأخ�سر؛  باللون  والثانية   ,)8/1/88( الأ�سود 
من  �سنعت  واحدة  اإل  الرملي  احلجر  من  م�سنوعة  فكلها  �سناعتها  مواد  حيث  من  اأما  مر�ٍس. 
احلجر ال�سابوين )8/25/246(. وجميع هذه املجامر جاءت مع التجويف الذي تو�سع به البخور.

ما  فعادة  تدينه,  وثانيهما  املجتمع,  ثراء  اأولهما:  مهمني  اأمرين  على  يدل  املجامر  وتواجد 
لالإله  �سكر  اأو  مر�س  من  وال�سفاء  والولدة  الزواج  نحو:  لالأفراح  اإما  املجتمع,  اأفراد  ي�ستخدمها 
ال�سحر وال�سعوذة.  ال�سريرة, والتخل�س من  اأو طرد لالأرواح  الوفاة  اأو الأتراح مثل  اأمر كان؛  لأي 
اأو ت�ستخدمها الدولة فاأنها يف املنا�سبات الوطنية والأعياد الدينية الكربى, نحو انت�سار للجي�س اأو 
تن�سيب ملك, اأو افتتاح م�سروع معني. للمزيد انظر )املعيوف, 2009م: 36- 40(. وال�سوؤال الذي 
يطرح هنا اإلى اأي فرتة تاريخية تعود هذه املجامر, اإذ على الرغم اأن الغزي )2009م, �س26(, 
قد اأعاد جمموعة م�سابهة يف درا�سته العلمية ملجامر املوا�سم الأربعة الأولى اإلى القرن الثالث قبل 
امليالد اإل اأن هذا ل يعني اأنها كذلك, فهذا ُعرف يف تلك الفرتة لكنه ا�ستخدم حتى نهاية القرن 
اإلى عثورنا على جمموعة من املباخر املختلفة الأ�سكال  واإ�سافة  الثاين وبداية الأول قبل امليالد. 
اللون  الرملي ذي  الكثيب منحوتتان من احلجر  تل  موقع  فقد عرث على جممرتني يف  والأحجام, 
الرملي الفاحت )الزهراين, 2007م: 248, لوحة:101, 102(؛ وكذلك يف موقع اأم درج لكنها ذات 

)1( املجامر الكبرية ت�ستخدم حلرق الذبائح التي تقدم للمعبد اأو املعبود, وهذا النوع منها وجد يف معبد اأم درج )اأبو احل�سن, 
2002م: 325, �سورة رقم:8, �س368(.
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حجم اأكرب وعليها كتابات باخلط اللحياين )اأبو احل�سن, 2002: 48, لوحة:1: 67, لوحة:2: 78, 
لوحة:3: 368, �سورة:8(.

واأما جمامر هذه الوحدة فقد كان انت�سارها وا�سًحا على امل�ستويني الأفقي والراأ�سي, فقد وجدت 
كانت  واأعمقها   ,)8/7/45( »43�سم«  عمق  على  كان  ال�سطح  اإلى  فاأقربها  خمتلفة,  اأعماق  على 
املعثورة التي وجدت على عمق 198�سم )8/7/45(, من م�ستوى �سطح البحر. واأما انت�سارها على 
امل�ستوي الأفقي فقد ُعرث على اأجزاء من املجامر يف الغرف )انظر الوحدات املعمارية(, عددها »6« 
جمامر, واأربع يف الوحدات الأخرى اثنتان يف ال�ساحة الأولى, واثنتان يف اجلهة الغربية ال�سمالية 
من الوحدة؛ يف حني اأننا مل نعرث على جمامر يف ال�ساحة الثانية. وهذه املجامر موزعة على النحو 

التايل:

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأحمركروي   رملي741.01م4591337
اأحمرمربع   رملي5665505
اأحمرمربع   رملي5765505
اأحمرم�ستطيل   رملي740.10م60133505
بنين�سف دائريرملي741.05م-788930
اأحمرغري منتظمرملي740.62م88112191
اأحمرغري منتظمرملي740.26م9012681

بنيغري منتظمرملي739.46م12      167132115
بنيغري منتظمرملي740.11م23      239317164
رماديم�ستطيلة�سابوين740.01م24627211925
اأحمرن�سف دائرةرملي740.02م23       275205163

2 - موائد القرابني:

وهي عبارة عن طاولت اأو حامالت منحوتة من احلجر تو�سع عليها يف الغالب التقدمات التي 
تقدم للمعبودات يف املعابد, ويف هذا املو�سم مل نوفق يف العثور على مائدة كاملة, فكل ما عرثنا 
عليه هو اأجزاء من هذه املوائد, وحتديًدا اأحد اأرجلها, وهما قطعتان, واحدة ُعرث عليها يف ال�ساحة 
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الأخرى )8/15/260(, فكان  اأما  البحر,  الأولى )8/25/245(, على عمق 1.43م من م�ستوى 
مكانها على عمق 2.22م يف الغرفة الثانية.

وهنا ن�سري اإلى اأن القرابني, التي تقدم يف الغالب للمعبد ابتغاء القربة والتو�سل, ل تخرج عن 
تلك احليوانية اأو الزراعية اأو الأدوات امل�سنوعة واأما احليوانية فاإن اأكرث ما ُقِدَم منها هو الناقة 
)اأبواحل�سن, 1997م, نق225: 7, 234:3(, ومن هذه احليوانات التي قدمت الغنم )اأبواحل�سن, 
2002م, نق197: 5, 236: 3(؛ اأما الزراعية ف�سملت خمتلف املحا�سيل التي ت�ستهر بها املنطقة يف 
اأبو احل�سن, 2002م: 323(. ومل تقت�سر القرابني  الف�سول الأربعة )اأبو احل�سن, 1997م: 388؛ 
امل�سنوعة على نوع واحد, بل اإن منها احلجري اأو املعدين وذلك الفخاري اأو الطيني, وهي اأدوات 
الغر�س منها النتفاع يف الأغرا�س املختلفة للطقو�س, ولعل اأكرث هذه الأدوات تقرًبا -كما دلت نتائج 
التنقيبات- هي املباخر والأحوا�س واملذابح واأدوات ال�سحن والطحن, وكذلك التماثيل وقواعدها 
)Jaussen, Savignac, 1997, 44, 61, 82(؛ ناهيك بطبيعة احلال عن التقرب برتميم 

جزء من املعبد اأو حتى اأو بناء معبد كامل. 
3 - اأدوات الدق:

وهما كما نعتقد �سنفان, الأول: املدق )اأداة الدق( وقد عرثنا يف هذا املو�سم- على اأربعة مدقات 
اثنان منها كرويان ولونهما اأ�سود, لكنهما اختلفا يف نوعية احلجر فاأحدهما بازلتي )8/21/202(, 
والآخر بركاين )8/301/300(؛ واأما �سطحاهما فكانا م�سقولني وناعمني. اأما املدقان الآخران 
فكانا بي�سويني ولونهما اأ�سود, اأحدهما من البازلت والثاين من املرو. وهذه املدقات التي ت�ستخدم 

لدق املواد العطرية والتقدمية الب�سيطة موزعة على النحو التايل:
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع القعر املحيط املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأحمربي�سويبازلت5363505-27.565.5

اأحمربي�سويمرو740.6526.56,55م1171355414
اأ�سودكرويبازلت742.18م20221610821
اأ�سودكرويبركاين739.51م3003319627

وال�سنف الثاين هي اأداة �سغرية احلجم مقارنة بامل�ساحن تدق بها املواد العطرية اأو التجميلية 
اأو الطبية, ويف حالتنا نرى اأنها يف الغالب- لدق وطحن املواد العطرية التي ت�ستخدم يف الطقو�س 
الدينية, التي ميار�سها رواد هذا املعبد. وقد جاءت الأدوات على اأ�سكال بلغت �سبعة, موزعة على 

النحو التايل:

م�ضتطيلمربعن�ضف الدائريالدائري
2121

غري منتظمبي�ضوين�ضف م�ضتطيل
119

البازلت  حجر  من  منحوتة  جاءت  منها  واحدة  عدا  فيما  الرملي,  احلجر  من  نحتت  وجميعها 
)8/1/86(؛ اأما من حيث اللون فغالبها جاء باللون الأحمر اإذ بلغت الأدوات التي حملت هذا اللون 
»12« اأداة؛ يف حني كانت �سبعة منها ذات لون بني, وواحدة فقط باللون الأ�سود, وهي موزعة على 

النحو التايل:

مناذج خمتارة من اأدوات الدق
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اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
بنين�سف دائريرملي740.57م1428224
اأحمرغري منتظمرملي740.55م1528224
اأحمرمربع            رملي740.16م3169216
بنيم�ستطيل          رملي740.86م4152672
اأحمربي�سويرملي740.55م5161505
اأحمرغري منتظمرملي740.00م63117337
اأحمرغري منتظمرملي740.91م68594511

اأحمرغري منتظمرملي740.00م103139337
بنيهرمي/خمروطيرملي740.86م1161355414
اأحمرغري منتظمرملي740.21م1351955518
بنيغري منتظمرملي740.31م1481889012
اأحمرن�سف دائريرملي740.05م1491889012
اأحمرغري منتظمرملي740.18م151181387
بنيغري منتظمرملي740.94م1571996215
بنيغري منتظمرملي739.71م1641919012
اأحمرمربع           رملي741.12م2132335518
اأحمرغري منتظمرملي740.24م2263555518
اأحمردائريرملي740.35م26629211223

مناذج من اأدوات الدق
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وهذه الأدوات الع�سرون مع املدقات الأربعة وجد غالبها يف اجلزء ال�سرقي من الوحدة املكونة 
من الغرف, حيث بلغ ما ُعرث عليه فيها »14« اأداة, وثماٍن منها كانت من ال�ساحة الأولى.

4 - الثقالت :

ويتو�سط  ت�سكل من احلجر,  اأو  ال�سل�سال  ت�سنع من  ال�سكل  دائرية  -اأدوات  الغالب  وهي يف 
الواحدة منها ثقب نافذ, ومن ا�ستخداماتها التي بينتها الدرا�سات ا�ستعمالها يف �سيد الأ�سماك 
لهذه  اأمثلة  وجدت  وقد  الأخرى,  ال�ستخدامات  جانب  اإلى  للن�سيج,  وثقالت  للوزن  ومكاييل 
الثقالت)1( يف هذا املو�سم الثاين. ويف هذا املو�سم عرثنا على خم�س جميعها غري كاملة. الالفت 
اأن لها ثقبني يف  للنظراأن واحدة منها )8/12/122(, جاء ثقبها يف نهاية طرفها مما قد يعني 

طرفيها.

اللونال�سكل املادة املن�سوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأحمرغري منتظمرملي741.02م691034611
اأحمرغري منتظمرملي741.01م701034611
بنين�سف دائريرملي740.20م921107310

اأحمرغري منتظمرملي740.35م1221006812
بنيغري منتظمرملي740.65م19326012122

)1( قد يتبادر اإلى ذهن البع�س اأن بع�س هذه الأدوات لي�ست اإل املناقل, التي توزع احلرارة على قدور الطبخ من خالل الثقوب 
التي عملت بها. وملن ل يعرفها فهي ت�سنع من الفخار اأو احلجر ال�سابوين على هيئات خمتلفة, منها امل�ستطيل والدائري ال�سكل 
درج  اأم  فـي  عليهــا  ُعرث  اأخــرى؛  اأداة  اأو  الأ�سبــع  بوا�سطــة  الأرجــح  على  تعمل  الفخـــار  من  امل�سنوعـــة  تلك  وثقــوب  وغريها. 

)Nasif,1981:Pl.XCV(, وتل الكثيب )الزهراين, 2007م: 252, لوحة:103(.

مناذج من الثقالت
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اإن ا�ستخدام الثقالت يف موقع ددن ل يخرج يف ت�سورنا -اإن اأخذنا بعني العتبار املكان- عن 
اأنها كانت ت�ستخدم اإما للوزن وحتديًدا املواد التي تقدم كقرابني للمعبودات, اأو تلك التي ت�ستخدم 
يف الطقو�س التعبدية, اأو اأنها من تلك الثقالت التي ت�ستخدم يف �سناعة الن�سيج, واأخرًيا ن�سري اإلى 

اأن ثقالت م�سابهة ُعرث عليها يف مواقع بوادي مو�سى يف الأردن )الطوي�سي, 2001م: 110(.
5 - امل�ضاحن:

�سكلت هذه الأدوات ل يف هذا املو�سم فقط؛ بل يف املوا�سم ال�سابقة الن�سبة الكربى من املعثورات 
احلبوب,  الإن�سان  بغذاء  لرتباطها  الأثرية  املواقع  يف  املتوفرة  الأدوات  اأكرث  من  وهي  احلجرية؛ 
واأهمها القمح. وهي تعطي �سورة للو�سع القت�سادي الذي كان �سائًدا لي�س فقط يف موقع اخلريبة, 
وتعددها. واملطاحن  امل�ساحن  اأنواع  مبقدار  القت�سادي  امل�ستوى  ويقا�س  توجد.  موقع  اأي  يف  بل 

واأما معثورات موقع اخلريبة فاإنها قدمت �سورة طيبة عن و�سعها القت�سادي, فهي ل ت�سري فقط 
اإلى توافر احلبوب الوا�سح من البيئة املحيطة وال�ساحلة لزراعة, بل اإلى غنى مواطني اخلريبة 
طحن  يف  ت�ستخدم  التي  تلك  هي  احلجم  ال�سغرية  واملطاحن  امل�ساحن  وحجم  فالكمية  وثرائهم 
و�سحن املواد العطرية والتقدمات التي تقدم للمعبودات,وعددها يف الوحدة احلادية ع�سرة الذي 

مناذج خمتارة من امل�ضاحن
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و�سل اإلى »40« قطعة يدل على هذا الرثاء القت�سادي. واإ�سافة اإلى تنوع اأ�سكال هذه امل�ساحن فاإنها 
الغالب رملية, مع وجود عدد ب�سيط م�سنوع من احلجارة  �سنعت من احلجارة املحلية, وهي يف 
ا يف املنطقة, التي متيزت ب�سيق م�ساماتها وخ�سونة ملم�سها؛ مما �ساعد  الربكانية املتوافرة اأي�سً
على اإنتاج اأدوات متنوعة ومتخ�س�سة للح�سول على حبوب مطحونة باخل�سونة املرغوب فيها؛ فمن 

هذه امل�ساحن ما ينتج طحيًنا ومنها ما يطحن جري�ًسا, بدرجات خ�سونة خمتلفة.
اإن ظهورها بهذا احلجم وبهذه الكمية يدل على اأن هذا اجلزء من موقع اخلريبة موقع تقام فيه 

الطقو�س الدينية والتعبدية. 
وقد توزعت اأماكن العثور عليها يف م�ساحة الوحدة كلها على النحو التايل:

ال�ضاحة الثانيةال�ضاحة الأولىالغرف
25123

كما تنوعت يف اأ�سكالها التي و�سلت ح�سب درا�ستنا اإلى ع�سرة اأ�سكال هي:

العددال�ضكل
12امل�ستطيل

2�سبه امل�ستطيل
1مربع

1�سبه املربع
1دائري

1ن�سف دائري
3اأ�سطواين

1�سبه اأ�سطواين
3بي�سوي

15غري منتظم

وقد �سنعت هذه امل�ساحن من مواد خمتلفة باألوان ومواد خمتلفة, مو�سحة فيما يلي:
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

اأحمرم�ستطيل        رملي8�سم11.5�سم14�سم741.30م32177
اأحمربي�سوي        رملي-63112
اأحمرم�ستطيلرملي4.5�سم13.5�سم20�سم740.52م71977

بازلت741.07م843155
غري 

منتظم
اأحمر

اأحمرم�ستطيلرملي741.02م911131
اأحمرم�ستطيلرملي7�سم13.5�سم16.5�سم740.52م101966
اأحمرم�ستطيلرملي6�سم18�سم28�سم740.75م1115133
اأحمرم�ستطيل        رملي741.37م1211131

رملي740.66م2517413
غري 

منتظم
اأ�سود

بنيم�ستطيلرملي739.51م295733

رملي740.41م4050102
غري 

منتظم
بني

رملي14�سم8,5�سم16�سم740.95م4491337
غري 

منتظم
اأحمر؟

رملي740.14م811006812
غري 

منتظم
بني

رملي6.5�سم11�سم12�سم740.93م821006812
ن�سف 
دائري

اأحمر

بنيدائريرملي739.38م9411344

رملي8�سم11�سم19.5�سم740.26م104143337
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740.52م106143337
غري 

منتظم
اأحمر

رملي5.5�سم10�سم16�سم740.24م108181387
غري 

منتظم
اأ�سود

رملي739.93م1132097820
غري 

منتظم
بني

رملي730.64م120193545
غري 

منتظم
اأحمر
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

اأ�سودمربع             رملي4.5�سم14�سم16�سم740.47م1391766215

رملي740.14م1421796215
�سبه 

م�ستطيل
بني

بنيبي�سوي         رملي9�سم15�سم23�سم740.09م1471879012

رملي739.62م1501889012
ن�سف 
دائري

بني

اأحمراأ�سطواين         رملي740.191386م15521610821
بنياأ�سطواينرملي739.65م16612911312
اأحمرم�ستطيل         رملي5.5�سم14�سم24.5�سم740.10م172235191

رملي739.51م1862666215
غري 

منتظم
بني

رملي13�سم20�سم24�سم742.18م20421610821
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740,19م20718310519
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740.74م20818310519
غري 

منتظم
اأحمر

رملي-2232335518
غري 

منتظم
اأحمر

بنيم�ستطيل          رملي4�سم10.5�سم15�سم738.56م2482686415
بنيم�ستطيل          رملي739.62م2492686415
بنيم�ستطيل          رملي739.48م2512696215

رملي739.41م2522696215
�سبه 

م�ستطيل
بني

بنياأ�سطواينرملي739.39م27931313927

رملي738.21م285-14027
�سبه 

اأ�سطواين
بني

بني�سبه مربعرملي289155294740.23
م�ستطيل          رملي292-140277409.05
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6 - املذابح والأحوا�س:

اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

رملي741.13م2711
غري 

منتظم
بني

رملي740.99م2041191
غري 

منتظم
اأحمر

اأحمرم�ستطيلرملي739.57م285733

بازلت؟-4947495
غري 

منتظم
اأ�سود

رملي8�سم14�سم16�سم740.52م5261505
غري 

منتظم
بني

رملي7�سم23�سم30�سم-5463505
غري 

منتظم
بني

رملي9�سم13.5�سم19�سم740.44م79876712
غري 

منتظم
اأحمر

رملي8�سم15�سم22�سم740.93م84100902
غري 

منتظم
اأحمر

مناذج خمتارة من املذابح والأحوا�س
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

رملي9�سم12�سم20�سم740.77م1022178217
غري 

منتظم
اأحمر

رملي11.5�سم19�سم23.5�سم740.31م1051433333
غري 

منتظم
اأحمر

رملي9�سم13�سم16�سم740.63م129225794
غري 

منتظم
بني

رملي11.5�سم16�سم25�سم741.65م1341955518
غري 

منتظم
اأحمر

رملي13.5�سم27.5�سم58�سم740.23م1361975518
غري 

منتظم
اأحمر

رملي7�سم26.5�سم25�سم740.51م15221210619
غري 

منتظم
اأحمر

رملي7�سم8.5�سم10�سم740.19م15421610821
غري 

منتظم
بني

اأحمرم�ستطيل           رملي739.99م1622026215

رملي7.5�سم14�سم23�سم739.67م16813211512
غري 

منتظم
اأحمر؟

اأحمرم�ستطيل           رملي740.14م171219191
اأحمرم�ستطيل          رملي23.5�سم15�سم741.10م1802315518
اأحمرم�ستطيل          رملي-1832426215
بنيمثلث              رملي6.5�سم11�سم12.5�سم739.39م1852456215

رملي740.65م189166413
غري 

منتظم
اأحمر

رملي9.5�سم17�سم19�سم739.97م19231516323
غري 

منتظم
بني

رملي740.65م19426012122
غري 

منتظم
اأحمر

اأحمرمثلثرملي-1972844

رملي9.5�سم10�سم15.5�سم742.18م20121610821
غري 

منتظم
اأحمر
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

رملي5.5�سم10�سم24�سم740.19م20521610821
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740.19م20621610821
غري 

منتظم
اأحمر

رملي8.5�سم20�سم22�سم741.08م2122335518
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740.82م228711
غري 

منتظم
اأحمر

رملي740.82م229711
غري 

منتظم
بني

اأحمرم�ستطيل         رملي738.39م2362497312

رملي13�سم25�سم27�سم739.74م24213211512
غري 

منتظم
بني

رملي739.84م25327211925
غري 

منتظم
بني

رملي740.67م25527511925
غري 

منتظم
بني

رملي740.00م25627511925
�سبه 

م�ستطيل
بني

رملي12�سم13.5�سم23�سم739.40م2593026215
غري 

منتظم
بني

رملي740.45م26729012123
غري 

منتظم
اأحمر

رملي739.17م2722965518
غري 

منتظم 
بني

رملي740.01م27321516323
غري 

منتظم
اأحمر

بنيم�ستطيلرملي740.24م27731312025

رملي740.47م2821738217
�سبه 

م�ستطيل
بني
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

رملي741.33م28731337
غري 

منتظم
اأحمر

رملي741.33م28895337
غري 

منتظم
بني

رملي740.08م29026112122
غري 

منتظم
بني

بنيم�ستطيلرملي739.01م294-14027
بنيمكعب           رملي739.23م29532814027

7 - عنا�ضر معمارية:

مثل اأي حفرية اأو اأي موقع ُعرث على عنا�سر معمارية كانت �سمن الردمي, ومن هذه العنا�سر 
ثالثة اأحجار مدورة ال�سكل تبدو للوهلة الأولى اأنها قاعدة حجرية مدورة, لكنها فيما يبدو ل تخرج 
عن كونها قاعدة لتمثال اأو حلقة من حلقات عمود, اثنتان من هذه القواعد جاءت من الغرفة الأولى 
)8/18/177؛ 8/18/215(, وهي الغرفة التي نعتقد اأنها كانت للتقدمات وتقدمي القرابني, اأما 
القاعدة الثالثة فكان مكانها و�سط ال�ساحة الأولى )8/16/237(. وقد ُعرث على اأ�سكال م�سابهة 
واأما   .)Schmid, 2001: 344-5( بالأردن  فر�سة«  »وادي  يف  املواقع  اأحد  يف  احللقات  لهذه 
العنا�سر امل�ستطيلة ال�سكل )8/4/18؛ 8/4/73(, فهي على الأرجح قواعد لتيجان, على وجهيها 
اآثار الأزميل. ومن العنا�سر ُك�سف عن خم�سة اأحجار ا�ستخدمت يف البناء, ثالثة منها كان عليها 
الأولى؛  ال�ساحة  وجدا يف  الثالثة  الأحجار  هذه  من  اثنان   ,)8/12/187 ر�سم حلية )8/7/61؛ 
اأما احلجران الآخران فقد  وزخرفة احلية منت�سرة يف مواقع عدة من اململكة العربية ال�سعودية. 
ظهر على اأحدهما زخرفة هي ر�سم بارز خلط من املثلثات �سبيه اإلى حد كبري بالزخرفة التي جاءت 
كتلة حجرية عليها زخرفة  فكان  الآخر  اأما  احِلْجر )مدائن �سالح( )8/12/121(.  على مقابر 

بارزة على �سكل مثلث )8/15/184(. وهذه العنا�سر املعمارية موزعة على النحو التايل:
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اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
بنيم�ستطيلرملي-1888294
اأحمرغري منتظمرملي740.53م6195337
اأبي�سم�ستطيل        رملي740.30م7388294
اأبي�ساأ�سطواين       رملي740.30م7488294

اأحمرم�ستطيل        رملي739.98م1211064612
اأحمردائريرملي741.32م1772315518
اأبي�سمربعرملي731.81م1842456215
بنيغري منتظمرملي739.51م1871677312
اأحمردائري         رملي739.88م2152335518
بنيدائريرملي741.18م2372509116
اأحمر�سبه م�ستطيلرملي739.43م29632814027
اأحمرم�ستطيلرملي739.43م29732814027

مناذج خمتارة من اأجزاء من عنا�ضر معمارية
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8 - اأعقاب الأبواب:

لعل ما ميز –ح�سب علمنا- معثورات هذا املو�سم هو العثور على هذه الأدوات التي اعتربناها 
اأعقاب اأبواب ل�سببني هما: مكان العثور وال�سكل. والالفت اأن ثالثة منها وجدت يف احليز »17«, 

وهو خارج نطاق الغرف من اجلهة اجلنوبية. وهذه الأدوات موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
بنيم�ستطيلرملي740.94م1571996215
اأحمرمربع        رملي740.30م2182388617

غري رملي740.51م2192388717
اأحمرمنتظم

غري رملي739.72م2202778517
اأحمرمنتظم

غري رملي740.00م2273585518
اأحمرمنتظم

�سبه رملي740.30م23274744
اأحمرمثلث

�سبه رملي740.95م2352749116
اأحمرم�ستطيل

مناذج خمتارة من اأعقاب الأبواب
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9 - التماثيل:

من املعلوم تعدد املواد التي ت�سنع منها التماثيل لكننا يف هذا املو�سم مل جند اإل تلك امل�سنوعة 
اأو املنحوتة من احلجر, وحتديًدا الرملي القا�سي ال�سلد قليل امل�سامية الذي يتواجد بكرثة يف بيئة 
املنطقة. ومتيز هذا املوقع مبعثوراته من التماثيل الآدمية ذات احلجم الكبري وحتديًدا تلك التي 
ُعرث عليها يف املوا�سم من الثاين اإلى اخلام�س. واأما معثورات هذا املو�سم فقد ك�سفت عن جمموعة 

منوعة ل باأ�س بها تنوعت ما بني اأجزاء من متاثيل اآدمية ودمى حيوانية طينية: 
اأ- الآدمي:

وعددها اأربعة اأجزاء من متاثيل اآدمية, ثالثة منها -كما نعتقد متثل ال�سدر من ج�سد الإن�سان, 
اأما اجلزء الرابع فقد يكون فخذًا لإن�سان؛ وميكننا القول اإن هذه الأجزاء من التماثيل لي�ست 
يف اأماكنها الأ�سلية, فقد وجدت مت�ساقطة يف طبقات الردمي, فيما عدا )8/27/293( اجلزء 
املتبقي من فخذ متثال فقد ُعرث عليه يف ال�ساحة الثانية؛ فقد يكون هذا مكانه الأ�سلي؛ وهي 

موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأحمرم�ستطيلرملي741.02م89124191

غري رملي-931133710
اأحمرمنتظم

غري رملي739.72م1631889012
بنيمنتظم

غري رملي740.06م293-14027
اأحمرمنتظم
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ب- الدمى احليوانية:

مل نعرث يف هذا املوقع حتى الآن على متثال حيواين, فيما عدا ما يعتقد اأنه راأ�س لتي�س جبل ُعرث 
عليه يف املو�سم الرابع )ال�سعيد واآخرون, تقرير املو�سم الرابع(. لكننا يف هذا املو�سم متكنا من 
العثور على خم�سة اأجزاء من دمى حيوانية ت�سرتك جميعها يف اأنها قد تكون اأجزاء غري متقنة 
-بغر�س  اإليها  م�ساف  وخ�سنة  حمراء  باأنها  منها  ثالثة  عجينة  تتميز  جلمال)1(.  متاثيل  من 
زيادة �سالبتها- احلجر والرمل, واأن على �سطحها بطانة بلون كرميي )8/4/96؛ 8/4/110؛ 

8/4/114(. وهي موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

غري رملي740.73م41055
اأحمرمنتظم

غري رملي739.10م69155294
بنيمنتظم

)1( اجلدير بالذكر اأن عدًدا من الدمى حليوانات خمتلفة وجدت يف املوقع, مثل اأجزاء من دمى حل�سان فقد ُعرث على رقبة وبدن 
و�ساقني حل�سان )7/241(, اإ�سافة اإلى راأ�سني: الأول حل�سان )7/107(, والثاين لثور )7/78( )ال�سعيد واآخرون, تقرير املو�سم 

ال�سابع(.

مناذج من اأجزاء من متاثيل اآدمية
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اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

غري خمتلط740.02م100219291
اأحمرمنتظم

غري خمتلط740.35م110161264
بنيمنتظم

غري خمتلط739.10م114225764
بنيمنتظم

العال مرات عدة من موقع اخلريبة  الدمى ُعرث عليه يف  النوع من  باأن هذا  الذكر هنا  يجدر 
التنقيبات عن  الكثيب, حيث ك�سفت  تل  الثاين(, ومن  املو�سم  تقرير  واآخرون,  ذاته )ال�سعيد 
دميتني جلملني )الزهراين, 2007م: 234(؛ كما جاءت يف عدد من املواقع يف اململكة العربية 
من  ت�سنع  ذلك  اإلى  اإ�سافة  الدمى,  وهذه  وتيماء.  والأخدود,  ووثاج,  الفاو,  مثل:  ال�سعودية, 

ال�صل�صال، ولها ارتباط وثيق بالعقائد الدينية التي يرتبط بها الإن�صان القدمي اآنذاك.
والغريب اأن اأغلب ما ُعرث عليه من الدمى مل يكن �سليًما؛ ولعل ال�سبب يكمن كما يقول عمار- 
التي  املحروق  الطني  مادة  وهي  الدمى,  هذه  اأغلب  منها  �ُسكلت  التي  اخلام  املادة  طبيعة  يف 
تتميز ب�سهولة ك�سرها )عمار, »دمى املوا�سم ال�سبعة الأولى يف موقع ديدان )اخلريبة(«, حتت 
اإلى  يتبادر  فقد  ديدان,  يف  ا  خ�سو�سً احليوانية  الدمى  هذه  تقدمي  من  الغر�س  اأما  الن�سر(. 
الذهن اأن للنواحي العقائدية دوًرا يف هذا؛ لكننا جنزم اأن هذا العتقاد كان بعيًدا عن �سكان 

اجلزء املتبقي من دمية حيوانية
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ديدان خالل احلقبتني الديدانية واللحيانية, وذلك لأمرين هما:
اأن الطوطمية يف هذه الفرتة قد اختفت متاًما من �سبه اجلزيرة العربية.	•
رداءة مادة هذه الدمى, فقد كان ت�سكيل معظمها من الطني املحروق, اإ�سافة اإلى �سعف 	•

الوا�سح يف �سناعتها. 
رفعه  يف  يرتدد  مل  الذي  القدمي,  العربي  عند  اجلمل  بها  يتمتع  كان  التي  الأهمية  رغم  لهذا 
مل�ساف الب�سر)1( يف بداية الألف الأول قبل امليالد باأن اأن�ساأ له املقابر اخلا�سة نحو تلك التي 
ُعرث عليها يف عمان؛ نقول اإن الغر�س من هذه الدمى ل يخرج عن اأنها كانت  لغر�س النذور 

والقرابني والزينة. 
ولعلنا ن�سري هنا اإلى اأن ندرة نحت التماثيل احليوانية يقابله ا�ستخدام نق�س احليوانات ب�سكل 
وا�سح,  ب�سكل  املذابح  على  بارز  ب�سكل  منحوتة  الأ�سكال  على هذه  ُعرث  اإذ  على احلجر,  بارز 
وقد متثلت احليوانات املنحوتة يف التايل: الوعول والثريان, اإ�سافة اإلى نحت لكلب, واآخر للبوؤة  
تر�سع �سبليها )ال�سعيد واآخرون, تقرير املو�سم الثاين(؛ ومل يختلف هذا املو�سم عن املوا�سم 
وناقة نحتت على وجهني  ولبوؤة وجمل  بارًزا لأ�سد  ال�سابقة فقد ك�سف عن مذبح ت�سمن نحًتا 
خمتلفني لهذا املذبح )8/27/295(. وقد نفذ النحت ب�سكل بارز, وهو بروز خفيف ل يزيد عن 
الن�سف ال�سنتيمرت وهذا النحت احليواين م�سابه اإلى حد كبري لنحت اأحرف الكتابة اللحيانية 

على احلجر.
واألعاب  جنائزية  كتقدمات  والأ�سطورية,  الدينية  لالأغرا�س  اإ�سافة  ت�سنع,  قلنا  كما  والدمى 

لالأطفال)الطوي�سي, 2001م: 216(.
الأواين:

احلظ  حالفنا  فما  كاملة,  اآنية  على  العثور  من  املو�سم  هذا  يف  نتمكن  مل  ال�سديد  الأ�سف  مع 
بالعثور عليه هو اأجزاء ب�سيطة مما نعتقد اأنه قدور اأو �سحون اأو قوارير, وقد جاءت هذه الأواين 
�س يف فرتة من فرتات تاريخه القدمي اجلمل, فاإن و�سعه يف املقابر  )1( لعلنا ن�سري هنا اإلى اأننا ل ن�ستبعد اأن العربي القدمي قد قدَّ
�سمن حمتويات املتوفى يدل على رغبته النتفاع به عامل ما بعد البعث )الآخرة( )باخ�سوين, 2002م: 487(, للمزيد عن اجلمل 

انظر )بن �سري, 1999م؛ ال�سعود, 1996م: 130-99(.
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م�سنوعة من احلجر والفخار والزجاج وذلك على النحو التايل:
الأواين الزجاجية:

طريق  عن  مت  الزجاج  اكت�ساف  اأن  وفحواها  بليني  اإلى  تن�سب  التي  الرواية  عن  النظر  بغ�س 
ال�سدفة املح�سة, عندما ا�ستخدم بحارة فينيقيون النطرون لو�سع قدور الطبخ عليها خللو �ساطئ 
نهر بيلو�س )النعمان حالًيا( الواقع بالقرب من مدينة عكا الفل�سطينية من احلجارة؛ وب�سبب تفاعل 
الناترون وهو كربونات ال�سوديوم الطبيعية رمل ال�ساطئ النقي ظهرت كتلة �سفافة بديعة ال�سكل 
باألوانها الزاهية, نقول بغ�س النظر عن هذه الرواية فاإن الأدلة الأثرية ت�سري اإلى اأن معرفة الإن�سان 
اإلى الألف الثاين قبل امليالد, بل اإن املتحف الربيطاين  يف بالد الرافدين ل�سناعة الزجاج تعود 
ي�سم �سمن حمتوياته رقًما اأ�سورية مدوًنا عليها طرق �سناعته اإ�سافة اإلى نتائج احلفريات التي 
اأجرتها بعثة جامعة لندن الربيطانية على �سفاف حو�س النيل ودلت على معرفة امل�سري القدمي 

ا ب�سناعة الزجاج. اأي�سً
واثنتان  الغرف,  باألوان متعددة, ثالث منها جاءت من  اكت�سفت خم�س ك�سر  املو�سم  ويف هذا 
من ال�ساحتني؛ ون�ستطيع القول اإن اإحداها اآنية نظًرا لأنها عبارة عن ك�سرة �سغرية حلافة مع جزء 
ب�سيط من البدن )8/7/48(, وهي ذات لون اأخ�سر, وك�سرتان لأن الأولى �سفافة )8/24/234(, 
والثانية متعددة الألوان )8/18/271(, كانتا جزءًا مما نظن اأنه قارورتان. وهذه الك�سر موزعة 

على النحو التايل:

اللونال�ضكل املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأخ�سرغري منتظم741.24م4894337
اأ�سودغري منتظم740.00م64118337

�سفافغري منتظم740.08م23416212224
اأ�سفرغري منتظم739.79م24127111512
متعددغري منتظم740.10م2712975518
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الأواين الفخارية:

مرة اأخرى -مع الأ�سف ال�سديد- مل نعرث على اآنية فخارية كاملة لكن الذي وجد هو قطع لأواٍن 
اأخ�سر ومزجج )8/1/21(,  متعددة الألوان, عددها ثماين ع�سرة قطعة, واحدة منها ذات لون 
واثنتان ذاتا لون اأ�سود )8/4/17؛ 8/12/244(. اأما البقية فرتاوحت بني اللونني الأحمر وعددها 
�سبع قطع, والبني وعددها ت�سع قطع. ونظًرا لأن هذه القطع غري كاملة فاإن اجلزم بوظائفها املحددة 
لل�سرب  كانت  القطعتني )8/18/137؛ 8/16/188(,  اإن  القول  ن�ستطيع  لكننا  موؤكد؛  ا غري  اأي�سً
لو�سوح حافتيهما وقاعدتيهما مع جزء من بدنيهما. ومن حجم القطعة )8/22/195(, نرجح اأنها 
لي�ست اإل كوًبا لل�سرب. واأن الفوهة )8/3/30(, متثل جرة. واأحد هذه املعثورات هو �سحن متو�سط 
احلجم لأن حافته مال�سقة لقاعدته )8/1/19(. اأما البقية وعددها �سبع قطع فهي على الأرجح 
اأواٍن فخارية اأحدها قد يكون اإناًء للطبخ )8/12/244(. ون�سري هنا اإلى اأن �ست قطع ي�سعب جًدا 
حتديد وظيفتها, اأربع عبارة عن مقاب�س اأحدها عليه كتابة يونانية )191=222؟/8/23(, وهذا 

القطع موزعة على النحو التايل:  

اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

فخار740.68م1774224
غري 

منتظم
اأ�سود

فخار741.39م1939191
ن�سف 
دائري

اأحمر

ك�ضر من مناذج خمتارة من الأواين الزجاجية
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

مزجج741.14م2141191
غري 

منتظم
اأخ�سر

فخار0.80�سم3.5�سم5�سم739.72م305833
غري 

منتظم
اأحمر

فخار740.41م3851102
غري 

منتظم
بني

فخار6�سم6�سم740.99م1231649116
غري 

منتظم
اأحمر

بنيمقو�سفخار2.5�سم--741.39م1241649116
بنيمقو�سفخار741.39م1251649116

فخار740.14م1371985518
غري 

منتظم
اأحمر

فخار2�سم3.5�سم4.5�سم740.58م1782325518
غري 

منتظم
اأحمر

فخار-1792325518
غري 

منتظم
اأحمر

فخار740.93م1881669116
غري 

منتظم
بني

فخار2.5�سم3.3�سم4.5�سم740.51م19529512122
غري 

منتظم
بني

فخار741.01م2112345518
غري 

منتظم
اأحمر

فخار0.90�سم5�سم7.5�سم739.76م22231616323
غري 

منتظم
بني؟

فخار740.20م24427111512
غري 

منتظم
اأ�سود

فخار739.76م27631616323
غري 

منتظم
بني

بنيمقو�سفخار741.70م28630911223
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الأواين امل�ضنوعة من املرمر الألبا�ضرت:

الأدوات اأو الأواين امل�سنوعة من املرمر -وهو حجر يتكون من الكل�سايت- غالًبا ما تكون نادرة 
الظهور يف املواقع القدمية, لكن ظهورها يف اأي موقع يعك�س اأمرين مهمني, اأولهما: القوة القت�سادية 
التي يتمتع بها املجتمع, وثانيهما: التبادل التجاري والتوا�سل مع اقت�ساديات املجتمعات املوؤثرة. 
ال�سعودية, على  العربية  باململكة  القدمية  املواقع  املعثورات ُعرث عليه يف عدد من  النوع من  وهذا 
�سبيل املثال ل احل�سر »الفاو« يف و�سط اململكة )الأن�ساري,1402هـ: 29( و »ثاج« يف �سرقها, و 
»الأخدود« يف جنوبها )الزهراين واآخرون, 1421هـ: 23(؛ اأما يف ال�سمال فوجد يف »تيماء«, املدينة 
التي اتخذها »نبونيد الكلداين« عا�سمة له. وفيما يبدو اأن الأدوات امل�سنوعة من املرمر ت�ستخدم 
يف الطب والتجميل, مثل تلك الأوعية واملزهريات التي جاءت من مقربة »توت عنخ اآمون«, ولكن 
هذا ل مينع من اأن الإن�سان يف العامل القدمي قد �سنع التماثيل ال�سغرية والكبرية من املرمر نحو 
التمثال ال�سخم »لأمنحتب الثالث« والد اأخناتون, والذي بلغ طوله »12م«, يف حني كان وزنه »400« 
طن, وال�سغرية مثل الدمى التي ُعرث عليها يف مدينة ماري يف �سوريا, التي تعود اإلى بداية الألف 

ك�ضرتان من اآنيتني فخاريتني

ك�ضر من اأواين م�ضنوعة من املرمر
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الثالث قبل امليالد, وكذلك التوابيت وموائد القرابني والقدور وغريها.
وما ُعرث عليه يف هذا املو�سم هو ثالث ك�سر �سغرية ن�سبًيا, اثنتان منها عبارة عن حافة وبدن 
–وفيما يبدو اأنهما ك�سر من قوارير �سغرية تو�سع فيها املواد العطرية اأو الطبية؛ والأخرية كانت 
اإلى الأبي�س.  قاعدة لإناء �سطحاه اخلارجي والداخلي م�سقولن واأمل�سان, ولونهما كرميي مييل 

وهذه الأدوات موزعة على النحو التايل:

اللون ال�ضكل املادةالعر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

غري املرمر740.70م20؟20؟111209
كرمييمنتظم

غري املرمر3�سم3.5�سم740.80م127225794
كرمييمنتظم

غري املرمر740.25م26929211223
كرمييمنتظم

الأواين احلجرية:

اأربع غرف  فيها  اأن  املو�سم يف م�ساحة مقدارها 250م2  نقبنا هذا  اأننا قد  الالفت, رغم  من 
متال�سقة بع�سها بجانب بع�س مكونة م�ساحة ت�سل اإلى مئة مرت مربع, اإل اأننا مل نعرث فيما يبدو 
على القدور اخلا�سة بالطبخ. والأواين احلجرية, اأو ب�سكل اأدق الأجزاء املتبقية منها, والتي جاء 
عددها اإحدى ع�سرة قطعة, ي�سعب علينا بحالتها الراهنة حتديد وظيفتها ب�سكل دقيق, لكن ميكننا 
القول اإن اأربًعا منها عبارة عن �سحون؛ لبقاء بع�س حوافها امللت�سقة بقواعدها عرب البدن, اأحدها 
اأما   .)8/4/231( ال�سابوين  احلجر  من  وم�سنوع  جيد,  ب�سكل  م�سذبة  وحافته  اأمل�س  �سطحه 
الآخران فكان �سطحاهما م�سغولني ب�سكل جيد )8/21/200؛ 8/7/291(. ون�سري هنا اإلى اأمرين,  
الأول: اأن الإناء الوحيد الذي وجد اإلى حد ما كاماًل لول حتطم جزء من حافته قد وجد يف الغرفة 
الأولى )8/18/212(, والثاين: اأن جميع اأجزاء هذه الأواين كانت عبارة عن حافة وبدن وقاعدة 

اإل قطعة وحيدة كانت بدون قاعدة )8/1/23(. 
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وهذه الأواين موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
اأحمرغري منتظمرملي740.77م2342191
اأحمرغري منتظمرملي-32119186
اأحمرغري منتظمرملي740.31م361466215
اأحمرغري منتظمرملي740.85م376102
اأحمرن�سف دائريرملي740.93م821006812

اأحمرغري منتظمرملي740.04م1822046215
اأحمرغري منتظمرملي740.18م19921610821
اأحمرن�سف دائريرملي740.18م20021610821
اأحمرغري منتظمرملي-23025224
رماديغري منتظم�سابوين739.04م231159294
اأحمرغري منتظمرملي739.10م233158294
اأحمرغري منتظمرملي740.45م26829012123
بنيغري منتظمرملي740.84م29131337
اأحمرغري منتظمرملي739.51م2993319627

قطع خمتارة من الأواين احلجرية
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املواد املعدنية:

للمعادن  ينبغي  كان  الإقليمية  وحليان  ديدان  ودولتا  ددن  مدينة  احتلتها  التي  الأهمية  بحكم 

اأن تتبواأ مكانة منا�سبة بني املعثورات الأخرى)1(, وفيما يبدو اأن ا�ستخدامهم للمعدن اقت�سر على 

وظائف معينة, اآخذين بعني العتبار وفرة البيئة باملواد الأخرى. فعلى �سبيل املثال مل جند حتى 

الآن متاثيل م�سنوعة اأو م�سبوبة من املعادن. لذلك كانت املعثورات املعدنية حم�سورة على الأقل 

اإ�سافة  22اأ(؛  )لوحة  عمالت)2(   »4« نعتقد  فيما  وعددها  املعدنية,  العمالت  يف  الوحدة  هذه  يف 

احلا�سر  وقتنا  يف  امل�ستخدمة  امل�سامري  ي�سبه  م�سمار  اأحدهما  طويل,  ب�سكل  جاءتا  قطعتني  اإلى 

)8/25/257(, والآخر جاء ب�سكل طويل يبدو اأنه اإما اإبرة اأو جزء من م�سمار )8/8/35(.
التي   ,)8/17/174( املعثورتان  ذلك  على  يدل  كما  املكاحل,  �سناعة  على  ا�سُتِدلَّ  وكذلك 
جاءت من احليز »17«, الواقع اإلى اجلنوب من الغرفة الأولى, والقطعة الأخرى )8/7/66(, التي 
اأما  الكحل.  اأنها وعاء )قنينة( حلفظ مادة  نعتقد  والتي  البدن  كانت عبارة قاعدة مع جزء من 
القطع املتبقية وهي ثماين قطع فقد كانت �سغرية احلجم وباأ�سكال خمتلفة منها �سبه امل�ستطيل 
املثلث  �سبه  وواحدة   ,)8/15/161 )8/15/144؛  الدائري  و�سبه   ,)8/12/145 )8/15/143؛ 
)8/15/181(, والثالثة الأخرية جاءت طولية ال�سكل. ون�سري هنا اإلى اأننا عرثنا على قطعة معدنية 
ميكن اعتبارها »خبثًا«, فهي مكونة من �سوائب غري نقية نتيجة لت�سنيع املعادن, يف الغالب. لكننا 
عوامل  ب�سبب  الأ�سلية  القطعة  وحتول  والتلف  ال�سداأ  عوامل  عن  ناجت  اخلبث  هذا  اأن  اإلى  منيل 
الحتكاك الكيميائية اإلى �سكلها هذا )8/27/190(؛ اإذ اإن مكانها وهو ال�ساحة املحاذية للمعبد 

)1( �سبق اأن ُعرث يف تل الكثيب على دمية معدنية  م�سنوعة من الربونز جزوؤها املتبقي عبارة عن كامل اجل�سم وجزٍء من الرقبة, 
واإحدى اأرجله )الزهراين, 2007م: 245, لوحة99اأ, 100اأ(. وعلى الرغم من الفارق يف املدة بني تنقيبات الفاو التي و�سلت اإلى 
»28« مو�سًما, واخلريبة التي بلغ عدد موا�سم التنقيب فيها حتى الآن اإلى ثمانية موا�سم, فاإن عدد املعثورات املعدنية يف الفاو و�سلت 
اإلى »94« قطعة, منها »16« متثاًل اآدمًيا كاماًل, و »26« قطعة هي اأجزاء من متاثيل, و«16« متثاًل حيوانًيا كاماًل, و«9« معثورات عبارة 

عن اأجزاء من متاثيل, والبقية وعددها »27« قطعة عبارة عن م�سغولت. بهذا اخل�سو�س/ انظر ال�سنان, 2009م:407-390.
)2( عرث يف موا�سم �سابقة على عدد من العمالت بهذا اخل�سو�س, فقد وجدت عملتان من الربونز يف الوحدة العا�سرة )انظر 

ال�سعيد واآخرون, تقرير املو�سم ال�سابع(.
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لل�سناعة  مكاًنا  الأحوال  من  حال  باأي  لي�س  البئر  من  ال�سرق  اإلى  والواقعة  اجلنوبية  اجلهة  من 
واحلدادة.

وهذه املعثورات موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املادةاملن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

اأخ�سرطويل/ م�سماربرونز740.84م35147608

اأخ�سردائري/عملةنحا�س740.60م4252652

اأخ�سرغري منتظمنحا�س740.58م66140337

اأخ�سرطويلنحا�س739.23م95-44

اأخ�سر  دائري/عملةنحا�س740.98م97171191

اأخ�سرطويلنحا�س740.90م115133505

اأخ�سردائري/عملةنحا�س740.33م1401776215

مناذج خمتارة من املواد املعدنية



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

151

اللونال�ضكل املادةاملن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

اأخ�سر�سبه م�ستطيلنحا�س739.96م1432006215

اأخ�سر�سبه دائرينحا�س739.96م1442006215

اأخ�سر�سبه م�ستطيلنحا�س740.93م1451019012

اأخ�سرطويلنحا�س739.88م1592036215

اأخ�سر�سبه دائرينحا�س739.90م1612036215

اأخ�سرطويلبرونز740.34م1742378517

اأخ�سر�سبه مثلثنحا�س739.96م1812036215

اأخ�سردائري/عملةنحا�س740.03م19031616323

اأخ�سردائري/عملةنحا�س740.09م2172378517

اأخ�سرغري منتظمنحا�س740.20م25731412025

اأخ�سرغري منتظمنحا�س740.01م26432314623

ون�سري هنا اإلى اأن �سناعة املعادن فيما يبدو كانت رائجة اأكرث يف جنوب اجلزيرة العربية عنها 

يف �سمالها, فاملعثورات املعدنية, كما دلت التنقيبات الأثرية, اأكرث غزارة منها يف املواقع اجلنوبية, 

مثل الفاو عنها يف تلك املواقع يف �سمال اجلزيرة العربية. 

العمالت:

ُك�ِسَف يف هذا املو�سم عن عملتني حمليتني؛ وهاتان العملتان مع العمالت التي ُعرِث عليها خالل 

املوا�سم ال�سابقة, تدل على التوا�سل احل�ساري بني »ددن« العا�سمة الديدانية واملراكز احل�سارية 

يف اليونان)1(.

)1( �سوف يجري الزميل �سلطان بن عبدالعزيز الدهام, من ق�سم الآثار, بكلية ال�سياحة والآثار, جامعة امللك �سعود, درا�سًة علميًة 
على هاتني العملتني.
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اأدوات الزينة:

البيئة  من  الزينة  فاتخذ  لالإن�سانية,  الأولى  البدايات  منذ  الزينة  اأدوات  الإن�سان  ا�ستخدم 
اخل�سب,  ثم  ومن  والطني,  املجففة  النباتات  وبذور  العظام  ولحًقا  باحلجر,  مبتدًئا  به  املحيطة 

مناذج خمتارة من اأدوات الزينة

لوحة رقم: 22اأ
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مروًرا بالزجاج, حتى و�سل يف فرتات تاريخية لحقة اإلى ق�سر اأدوات الزينة على الأحجار الكرمية, 
ف�سنع منها اخلرز باأ�سكال كثرية واأحجام متنوعة نظمها على �سكل قالئد وعقود ودليات ومتائم؛ 
وكانت ت�ستخدم اإ�سافة اإلى الزينة كتعويذات حلماية مرتديها من ال�سر مهما كان نوعه, ومتائم 
جللب احلظ والفاأل احل�سن. وقد انت�سر ا�ستعمال اخلرز لهذه الأغرا�س يف املجتمعات الإن�سانية 

القدمية كلها.
وقد ُعرث على هذه الأدوات يف موا�سم التنقيب الأخرى باملوقع, ومن اأبرزها تلك التي وجدت 
خالل املو�سمني الثاين والثالث, حيث وجد اخلرز امل�سنوع من العقيق الأحمر, والزجاج الع�سلي 
�سغرية  قطع   »8« على  عرثنا  فقد  الثامن,  املو�سم  هذا  معثورات  واأما  والعاج.  والفريوز,  اللون, 
غالبيتها بها ثقب لي�سهل �سناعة القالدة والعقد منها اإل واحدة )8/23/240(, خلت فيما يبدو 
من الثقب الذي مييز خرز هذا املو�سم. خم�س من هذه اخلرز وجدت يف الغرف, والثالث الأخرى 

ُعرث عليها يف ال�ساحة الأولى )8/12/72؛ 8/16/126؛ 8/12/165(.
وقد اختلفت يف األوانها واأ�سكالها ومادة ال�سنع؛ فقد جاء ثالث خرزات باأكرث من لون, الأولى 
بالألوان الأزرق والأخ�سر والأبي�س )8/7/46(, والثانية باأربعة األوان هي: الأزرق والأحمر والأبي�س 

والأ�سفر )8/21/156(؛ والثالثة باللونني الأزرق والأخ�سر )8/15/250(.
اأما البقية فكانت بلون واحد كما هو مبني يف اجلدول التايل:

اللونال�ضكل املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
متعددكروي740.24م4692337
زجاجدائري739.98م721053612

اأحمرم�ستطيل740.70م1261649116
متعدددائري740.34م21      156255112
اأزرقدائري738.32م12      16516773
رماديبي�سوي740.11م23      240312164
لونانن�سف دائري-15      25026764
اأبي�سدائري738.39م274-397
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ومن اأدوات الزينة التي ُعرث عليه خامت ر�سا�سي اللون, وكروي ال�سكل, م�سنوع من الف�سة, له 
ف�س اأ�سود اللون )8/17/169(. واخلرز امل�سنوع من العقيق الأحمر اأو من خام الزجاج معروف 

يف احل�سارات القدمية )الطوي�سي,2001م: 213- 214(.
اجللود: 

على الرغم من اأهمية اجللود يف احلياة اليومية اإل اأننا مل نعرث يف هذا املو�سم على مواد جلدية 
�سوى هذه القطع ال�سغرية التي ُعرث عليها يف احليز »23«, )لوحة 23(, وقد يكون لنوعية املواد 
اجللدية وتاأثرها مبحيطها الدور الأ�سا�سي يف عدم عثورنا على كمية منا�سبة منها, ومن املعلوم اأنها 
ت�ستعمل يف كثري من الأغرا�س, اأهمها تلك املتعلقة بنقل املواد ال�سائلة, نحو القرب وخالفها, اأو 

الأحذية امل�ستعملة يف احلياة اليومية.

اللونال�ضكل املادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

غري جلد740.34م21029311223
بنيمنتظم

اخل�ضب:

ا�ستخدم اللحيانيون, وقبلهم الديدانيون, الأخ�ساب باأنواعها املختلفة )الأثل, جذوع النخل ... 
اأن  املتحللة, نرى  الع�سوية  املواد  املثال, وحتديًدا من كمية  اليومية, فعلى �سبيل  اإلخ( يف حياتهم 
اخل�سب )جذوع النخل( قد ا�ستخدم يف تدعيم الأ�سقف. وكما اأن املعادن اأنواع, فاإن اخل�سب كذلك 
اأنواع, فهناك خ�سب الأثل الذي ي�ستخدم ل�سنع الأبواب واملفاتيح, وخ�سب العاج الذي �سنعت منه 

لوحة رقم 23: قطع �ضغرية من اجللد
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الأم�صاط واملراود واملكاحل وغريها؛ ومع هذا فاإننا  بخالف املواد الع�صوية مل نعرث يف هذا املو�صم 
اإل على قطعة وحيدة )لوحة 24( وجدت يف اأق�سى اجلهة ال�سمالية لل�ساحة الأولى.

اللونال�ضكل املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

غري 740.21م7677294
بني فاحتمنتظم

احلبال والن�ضيج: 

الن�سيج  ا�ستعمال  وا�سح  ب�سكل  تعك�س  قلتها  رغم  املو�سم  هذا  يف  عليها  عرثنا  التي  الكمية 
ال�سغرية )8/5/58(,  ت�سع قطع, منها  اليومية ملدينة ددن, فقد عرثنا على  واحلبال يف احلياة 
ومنها املتو�سطة احلجم اإلى حد ما )8/5/55(, كانت الكمية الكربى قد ُعرث عليها يف الغرف, يف 

حني وجدنا معثورتني فقط من ال�ساحة الأولى )8/4/109؛ 8/12/146(.

لوحة رقم 24
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وهذه القطع موزعة على النحو التايل:

اللونال�ضكل املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
بنيغري منتظم740.92م4792337
بنيغري منتظم-5566505
بنيغري منتظم-58134505
بنيغري منتظم740.58م858381

بنيغري منتظم740.87م109155274
بنيغري منتظم740.11م1461029012
بنيغري منتظم740.05م1582016215
بنيغري منتظم740.27م2212758517
بنيغري منتظم-2633207015

رائع فكانت خم�س  باأ�سلوب  واملجدولة  النباتية,  الألياف  وامل�سنوعة من  املجدولة  القطع  واأما 
قطع )لوحة رقم: 25(, ومل تكن القطعة ال�ساد�سة جمدولة )8/25/258(, )لوحة 26(؛ ول ميكننا 

حتديد وظيفة هذه القطع ب�سكل جازم, وهي موزعة على النحو التايل:

قطع خمتارة من الن�ضيج
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اللونال�ضكلاملادة املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم
بنيطويلنبات-248381
بنيطويلنبات740.41م3951102
بنيمتعرجنبات740.00م62118337

غري نبات740.00م65118337
بنيمنتظم

غري نبات740.65م1181355414
منتظم

بني 
غامق

النقو�س:

العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  جيد,  رقم  وهو  نق�ًسا,   »150« الآن  حتى  املكت�سفة  النقو�س  عدد  بلغ 
واملعينية،  اللحيانية،  باخلطوط  النقو�ص  هذه  وجاءت  املو�صم،  هذا  نهاية  حتى  املكت�صفة  امل�صاحة 
والثمودية, واليونانية؛ ويف هذا املو�سم وجدنا عدًدا من النقو�س بلغت »12« نق�ًسا)1(, موزعة على 

النحو التايل:

)1( �سوف تدر�س - مب�سيئة اهلل تعالى - هذه النقو�س لحًقا.

لوحة رقم 25: قطعتان جمدولتان

لوحة رقم 26: قطعة غري جمدولة
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اللونال�ضكل املادة الرتفاع العر�س الطول املن�ضوباحليزالظاهرةاملجموعةالرقم

اأحمرم�ستطيلرملي-14 �سم35�سم740.84م107134337

فخار---739.76م22231616323
غري 

منتظم
بني

بنيم�ستطيلرملي10 �سم-24 �سم739.74م24313211512

رملي-24 �سم35 �سم-2633056215
غري 

منتظم
اأحمر

رملي19�سم26.5�سم29.5�سم740.84م26529012123
غري 

منتظم
اأحمر

بنيم�ستطيلرملي-14 �سم35 �سم739.16م2783855518

رملي--739.16م280322-23
غري 

منتظم
بني

رملي9 �س15 �سم16.5�سم741.12م2841996215
غري 

منتظم
بني

بنيم�ستطيلرملي10�سم-24 �سم739.43م2983319627

وفيما يلي قراءة اأولية لهذه النقو�س:

النق�س رقم )1(:

م ل �س ر ع 
مل�س رع

يقراأ هذا النق�س الق�سري من الي�سار اإلى اليمني, وهو عبارة عـن علـم مركـب من عن�سريـن 
الأول م ل �س, والثاين املعبود امل�سري القدمي »ر ع«, وهو ب�سيغته هذه ياأتي –ح�سب معلوماتنا- 

للمرة الأولى يف النقو�س العربية القدمية.
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النق�س رقم )2(:

 �س هـ د ن / )ب ن( .  .
ب ا ل ق .  .

�سهدان بن ...
قراءته غري ممكنة حتًما,  فاإن  اللحياين,  النق�س  ُكتب عليه هذا  الذي  لتحطم احلجر  نتيجة 
عـدا العلم �س هـ د ن, فاإننا مل نتمكن من قراءة اجلزء املتبقي من �سطوره الثالثة, ورد يف ال�سفوية 

)Winnett, 1957: 894(, علم ب�سيط على وزن فعالن من �س هـ د.

النق�س رقم )3(:

جاء على قاعدة هذا املذبح املكعب ال�سكل )8/27/295( اأربعة نقو�س, جميعها ُكتبت بالقلم 
اللحياين املتاأخر.

ل �س ف ت     ب ن 
ح ج ج     �س ن ع         
�ُسبك ل�َسْفة بن َحجاج
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القراءة املعطاة اأعاله لهذا النق�س الق�سري جيدة, وهو يتكون من علمني ومفردة, العلم الأول 
اإن �سحت قراءته �س ف ت, يرد –ح�سب معلوماتنا- للمرة الأولى يف هذه النوعية من النقو�س؛ اأما 
ح ج ج, فهو من الأعالم املعروفة يف اللحيانية, وكذلك يف كثري من اللغات القدمية.  العلم الثاين 

.)Harding, 1971: 177( للمزيد انظر

النق�س رقم )4(:

ع )م( ل     خ ر �س
هـ �س و غ

العمل اجليد )الت�سميم( من َعِمَل خر�س 
ا للكلمة الأولى غري موؤكدة؛ هـ �س و غ ا�سم مفرد معرف يعني »العمل  القراءة املعطاة خ�سو�سً
ّواغ هو  اأي »�َسَبكُه«, وال�سَ ْوعغا  وُغه �سَ ْوُغ م�سدر �ساغ ال�سيء َي�سُ اجليد, ال�سبكة, الأجر؟« فال�سَّ
اُغ احللي )ابن منظور, 55-1956م, مج8: 442(؛ و�ساغه اهلل �سيغة ح�سنة اأي »خلقه« )ابن  َوّ �سَ

منظور, 55-1956م, مج8: 443(.

النق�س رقم )5(:
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)ل( �س خ م  / ب ن  / ت  
م  / هـ �س ن ع  /  )و ل( ع ب د

ز د /  هـ �س و غ
�سخام بن تيم ال�سانع

َعْبد زيد امل�سمم
العلم الأول يرد للمرة الأولى يف هذه النوعية من النقو�س؛ لكنه ُعرف ب�سيغته هذه يف النقو�س 
ال�سفوية )CIS 1731, 2633(. اأما العلم الثاين فجاء ب�سيغة م�سابهة يف النقو�س اللحيانية 
هـ �س ن ع ا�سم مفرد مذكر معرف يعني   .)Harding, 1971: 399( »وهي »ع ب د ز د ل هـ
»ال�سانع«, ورد فـي النقو�س اللحيانيـــة )اأبــواحل�سن, 2002م, نق213, نق220(؛ ونعتقــد اأن �س و 

ع تعني هنا »امل�سمم«.

النق�س رقم )6(:

ب ن ع ل هـ ن    ع ر �س  / ب ْن ×
ر  ج  ح  م  ل       / ل  ع  ف   / ق   ر  × ح 

ل ذ غ ب ت  /  ف ر �س ي هـ م 
ب ن ي  / ب ن /  اأ

و �س   / هـ �س ن ع  / ع ب د
ع م ل / ب ن / ت م / هـ �س و غ 

اأْو�س ال�سانع, وامل�سمم  اأدى حجة لذي غيبة فر�سي عنه, بنى بن  بن علهان عر�س بن َحْرق 
)ال�سابك( )هو( َعْبد َعْجل بن َتْيم

هذا الن�س املكون من �ستة اأ�سطر اأو�سح اأمرين, اأولهما: قيام »بن علهان عر�س« بتاأدية حجة 
النق�س  هذا  ت�سمن  وقد  )ال�سابك(.  وامل�سمم  ال�سانع  ا�سمي  ذكر  وثانيهما:  غيبة,  ذي  للمعبود 
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ب ن ع ل هـ ن  �ستة اأعالم, علمان منها يردان يف �سيغتها هذه للمرة الأولى, وهما العلم املركب 
ع ر �س, والثاين العلم الب�سيط ح ر ق, اأما الأعالم الأربعة الأخرى, وهي: ب ن ي, ا و �س, ع ج ل, 

اأما الثاين فقد ُعرف  ت م, فالأول ُعرف يف نقو�س �سامية اأخرى )Harding, 1971: 122(؛ 

)الذييب,  انظر  للمزيد  اأخرى.  �سامية  ونقو�س   ,)3 نق197:  2002م:  )اأبواحل�سن,  اللحيانية  يف 
1431هـ: 118- 119(, يف حني مل يرد ع ج ل يف النقو�س اللحيانية لكنه جاء يف النقو�س الثمودية 
ت م, فقد جاء يف النقو�س اللحيانية )اأبواحل�سن,  اأما   ,)Harding, 1971: 408( وال�سفوية
1997م: نق132: 2, 145: 1؛ اأبواحل�سن, 2002م: 328(. وللمزيد انظر )الذييب, 1999م: 82(. 

الفخار:

�سكلت الك�سر الفخارية الن�سبة العليا من املواد الأثرية املكت�سفة يف املو�سم, اإل اأننا مل نعرث على 
اأواٍن كاملة اأو �سبه كاملة.

ومن املفيد يف هذه العجالة اأن نعرج على الأعمال التي تناولت بالدرا�سة فخار اخلريبة. وتاأتي 
يف البداية درا�سة الأمريكي »ريد«, التي اأ�سار فيها اإلى اأن المتداد الزمني لفخار اخلريبة قد بداأ 
 Winnett and Reed 1970:( من القرن التا�سع قبل امليالد, حتى الع�سر الإ�سالمي الو�سيط
177(. يف حني راأى بيرت بار )Parr,1970()1( اأن اأغلب الك�سر الفخارية مبوقع اخلريبة تعود اإلى 

فرتة زمنية متتد من القرن ال�ساد�س قبل امليالد حتى القرن الأول قبل امليالد. 
الواقع  وطيف«  »بئر  موقع  من  فخارية  ك�سر  عن  الأولى  علميتني  بدرا�ستني  الغزي  اأ�سهم  كما 
على بعد »500م« اإلى اجلنوب الغربي من موقع اخلريبة, حيث اقرتح تاأريخها اإلى الن�سف الأول 
قبل امليالد )الغزي, 1414هـ: 257-258(, والثانية ناق�س فيها تاأريخ وتاأ�سيل فخار العال املدهون 
)الغزي, 1420هـ:  189-200(. اأما الزهراين فقد تناول يف درا�سته لآثار موقع »تل الكثيب«, الذي 
ي�سكل امتدادًا جغرافيًا ملوقع اخلريبة/دادان, عدًدا من املجموعات الفخارية. وتعد درا�سته هذه 

)1( ن�سري اإلى اأن »بودن« قد اأيد تاأريخ بيرت بار من خالل درا�سته ملجموعة من الفخار ُعرث عليه يف موقع »خيف الزهرة« الذي يقع 
يف وادي املعتدل مبحافظة العال, لهذه الدرا�سة انظر )بودن, 1979م: 82(.
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اأول حماولة لربط فخار موقع »اخلريبة/دادان« بالر�سف اأو التعاقب الطبقي الأثري )الزهراين, 
2007م: 167-91(. 

اأما اأحدث هذه الدرا�سات والوحيدة التي تعاملت مع فخار املوقع من خالل تنقيبات علمية فهي 
درا�سة الفريق الآثاري لفخار املو�سم الأول لبعثة ق�سم الآثار بجامعة امللك �سعود يف موقع اخلريبة 

)ال�سعيد واآخرون, 2010م: 68- 70(.
وت�سري هذه الدرا�سات اإلى اأن املواد الفخارية ملواقع: اخلريبة وخيف الزهرة وتل الكثيب وموقع 
يف  الإن�سان  بوا�سطة  الزمن  عرب  اأو�ساله  تقطعت  واحد,  ملوقع  وتعود  متعا�سرة  كانت  وطيف  بئر 

الع�سور املتاأخرة.  
وقد متيزت معثورات هذا املو�سم الفخارية بتنوعها, حيث ُك�ِسَف عن جمموعات فخارية متنوعة 
معتاد  هو  وكما  وحرقها؛  ت�سكيلها  وطرق  وزخارفها  ووظائفها  واأ�سكالها  اخلام  مادتها  حيث  من 
ا من الفخار اليوناين  جاءت اأغلب املجموعات الفخارية حملية ال�سنع, بالإ�سافة اإلى ك�سر قليلة جدًّ
)الأتيكي(, والنبطي, اإ�سافة اإلى ك�سر فخارية ب�سيطة جًدا يعتقد اأنها تعود اإلى الفرتة اليونانية 

املتاأخرة؛ والر�سوم البيانية التالية )1-11( تو�صح كثرًيا من النقاط عن فخار هذا املو�صم :
وقد اعتمدنا يف درا�ستنا)1( هذه على متغريين اأ�سا�سيني هما: امل�سدر)2( والبنية)3(. 

  هذه الدرا�سة تقت�سر على املواد الفخارية املكت�سفة يف هذا املو�سم الثامن والتي تعود للمرحلتني 
املعماريتني الأخرية واملتاأخرة)4( والتي -كما نعتقد- �سهدت نهاية ال�ستيطان باملدينة.

)1( من املعلوم عند املخت�سني يف الدر�سات الفخارية عدم توافر منهج عام لدرا�سة الفخار وت�سنيفه فقد اختلفت مناهج درا�سة 
فخار املواقع الأثرية باختالف طبيعة مواقعها وطبيعة معثوراتها الفخارية والأهداف املن�سودة من درا�ستها.

)2( امل�سدر: هو حتديد اأ�سل مورد الفخار )حملي اأم غري حملي(, بناء على الدرا�سات ال�سابقة واملقارنة لفخار موقع اخلريبة/
دادان و�سمال غرب اجلزيرة العربية عامة, اأود اأن اأقدم جزيل ال�سكر والمتنان للدكتور اأحمد اأبوالقا�سم, ق�سم ال�سياحة والآثار, 

كلية الآداب, جامعة حائل على م�ساعدته القيمة باإعداد جزء كبري من درا�سة الفخار.
)3( البنية: هو مكون الطينة امل�ستخدمة ونوعها و�سمات البنية كاللون وامللم�س وال�سالبة )�سلب, متو�سط, ه�س( وامل�سامية ودرجة 
احلرق )O650 – O600 درجة حرارة منخف�سة , حوايل O700 درجة حرارة متو�سطة(, ونوع وكمية ال�سوائب الع�سوية وغري الع�سوية 

والتي يعتقد اأنها وظيفية يف اأدائها.
)4( ن�سري اإلى اأن هذه الدرا�سة هي درا�سة اأولية, لذلك فهي قابلة للتعديل والإ�سافة عند درا�سة فخار املوا�سم الأخرى التي يتم 

التعمق خاللها اإلى املراحل املعمارية املبكرة من تاريخ مدينة اخلريبة.
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الر�ضم البياين )1( : اأعداد الك�ضر الفخارية

الر�ضم البياين )2( : اأعداد الك�ضر ح�ضب نوعها

الر�ضم البياين )3( : اأنواع الزخارف امل�ضتخدمة وعددها
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الر�ضم البياين )4( : مكان الزخرفة

الر�ضم البياين )5( : لون العجينة الفخارية

الر�ضم البياين )6( : نوع البنية الفخارية



الخريبـة )ددن( عاصمـة مملكتي دادان ولحيــان

166

الر�ضم البياين )7( : ال�ضوائب الع�ضوية وغري الع�ضوية يف العجينة الفخارية

الر�ضم البياين )8( : درجات احلرق للفخار

الر�ضم البياين )9( : طرق املعاجلة
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ويف اأثناء الفرز الأويل للفخار باملوقع اختريت »145« ك�سرة فخارية كعينة للدرا�سة التمهيدية. 
العينة  �سمن  املختارة  الك�سر  تكون  واأن  ملجتمعها,  ممثلة  تكون  اأن  العينة  اختيار  عند  روعي  وقد 

مفيدة معلوماتيًا من ناحية اخل�سائ�س واملتغريات التي اأ�س�سنا عليها الت�سنيف التمهيدي)1(.  

)1( �سممت بطاقة لدرا�سة كل ك�سرة من الك�سر الفخارية املختار؛ وُتَعد هذه البطاقة اأداة م�ساعدة يف الدرا�سة اإذ يتم فيها توثيق 
خ�سائ�س الفخار بالر�سم وال�سورة والو�سف والتحليل والتف�سري. وقد ا�ستعنا يف الدرا�سة الأولية لبنيات الك�سر الفخارية بعد�سة 

جيولوجية مكربة ب�سيطة. كما ا�ستخدمنا قائمة »من�سل« لالألوان لو�سف األوان بنيات الك�سر الفخارية املختارة و�سطوحها.

الر�ضم البياين )10( : اأنواع ال�ضناعة امل�ضتخدمة

الر�ضم البياين )11( : م�ضدر الفخار املكت�ضف
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اأنواع الفخار املكت�ضف: 

ت�سكلت املواد الفخارية املكت�سفة يف موقع دادان من نوعني متميزين من الفخار )حملي عادي, 
املحلي  العادي  فالفخار  والزخارف.  ال�سطح  ومظاهر  وال�سكل  البنية  يف  يختلفان  حملي(   وغري 
)اللوحتان: 29, 30( وهو الغالب )بن�سبة ل تقل عن 80%( تتباين مادته بني اخل�سونة واخل�سونة 
املتو�سطة ح�سب طبيعة ا�ستعمال الآنية. ومادة فخار هذا النوع متوافرة يف الأودية املحيطة باملوقع 

وتتميز بوفرة مادة اجلرانيت واحلجارة الربكانية والكل�س. 
هذا التباين الوا�سح يف بنيات فخار موقع اخلريبة يجعل درا�ستها واختيارها كمتغري اأ�سا�سي 
الإناء والزخرفة ...  ال�سطح, و�سكل  الأن�سب, مع درا�سة املتغريات الأخرى مظاهر  للت�سنيف هو 

. Secondary اإلخ, كمتغريات ثانوية  م�ساعدة

لوحة رقم 27: مناذج من ك�ضر فخارية حملية ال�ضنع
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 :Fabric البنية

اعتماًدا على طبيعة البنية اأمكن متييز ثالث جمموعات يف فخار دادان املحلي:
خ�سنة البنية وحتتوي على ن�سبة عالية من ال�سوائب الع�سوية وغري الع�سوية, كاجلرانيت  الأولى: 

والكل�س والرمل واحل�سى والتنب وروث احليوانات, وهي الك�سر الغالبة.
الثانية: املتو�سطة اخل�سونة, وحتتوي على ن�سب قليلة من ال�سوائب املماثلة للمجموعة الأولى.

الثالثة: وهي املجموعة التي امتازت برقة بنيتها؛ وانح�سرت يف اأن معظمها م�ستورد.
ال�ضوائب:

وتوؤدي اأدواًرا مهمة, لي�س فقط يف مرحلة التجفيف, واإمنا اأي�سًا يف مراحل احلرق. وقد توجد 

اأثناء  اأ�سلها فهي مهمة يف  كان  ومهما  الفخار(.  الفاخوري )�سانع  ي�سيفها  اأو  الرتبة  طبيعيًا يف 

احلرق يف عاملي التمدد والنكما�س والبناء الدقيق للج�سم الطيني. لذلك فهي مهمة خل�سائ�س 

القوة ومقاومة ال�سدمات احلرارية والنفاذية واللون وال�سالبة للفخار, ومن اأهمها:

حت�سن . 1 وهي   .)SiO2( الفخار  يف  انت�سارًا  ال�سوائب  اأكرث  وهذه  ال�سليكا:  اأو  الكوارتز 

النتائج غري املرغوب فيها. والكوارتز يقلل من  من خ�سائ�س الطني املحروق وتقلل من 

النكما�س نتيجة احلرق.

يف . 2 انت�سارًا  املعادن  اأكرث  من  وهو   :)alumina silicate( Feldspar الفلد�سبار 

بقمتايت  اأو  بازلت,  اأو  جرانيت  �سكل  يف  اأ�سا�سًا  توجد  الفل�سبار  ومعادن  الأر�س.  ق�سرة 

)pegmatites( مرتبطة يف الغالب مع املايكا.

اأ�سكال . 3 ويوجد يف  الفخار,  العنا�سر يف  اأهم جمموعات  من  يعد   :Calcium الكال�سيوم 

خمتلفة مثل: احلجر اجلريي limestone, والكال�سايت calcite, وال�سدف اأو �سلفات 

الكال�سيوم, مثل اجلب�س calcium sulphate, وقد يوجد طبيعيًا يف الرتبات. 

ومقاطع  ل�سطوح   ,3×10 مكربة  عد�سة  بوا�سطة  النظري  والفح�س  التمهيدية  الدرا�سة  من   
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اأو  وغري ع�سوية(  معًا )ع�سوية  ال�سوائب  من  نوعني  وجود  تبني  العادي  للفخار  الفخارية  الك�سر 

منفردين. فال�سوائب الع�سوية )ب�سورة عامة تزيد من اللزوجة( اأمكن متييزها بالفح�س النظري 

واأخاديد على �سطوح الأواين ومقاطع  )والختبار املعملي( ملا تخلفه مثل هذه املواد من جتاويف 

ك�سرها. وتتاألف هذه ال�سوائب من جزيئات الق�س والتنب. ويظهر �سكلها يف العادة طوليًا وتنت�سر 

اآثارها  تظهر  حيث  الروث,  مادة  اأي�سًا  �سملت  قد  ال�سوائب  هذه  اأن  ويبدو  العجينة.  يف  بتجان�س 

وبقاياها بو�سوح على �سطوح الأواين ومقاطع مكا�سرها. 

اأما ال�سوائب غري الع�سوية فقد متيز فخار »دادان« بوجود ن�سبة عالية من مادتي الكل�س والرمل 

قمم  وتغطي  املنطقة  منت�سرة يف  ال�سوداء  احلرة  – �سخور  واحلمراء  ال�سوداء  اجلرانيت  )ك�سر 

اجلبال املحيطة باملوقع(. وتختلف اأحجام هذه ال�سوائب باختالف اأحجام الأواين واأنواعها؛ فقد 
لوحظت ال�سوائب الكبرية يف بع�س جرار التخزين.

الأ�ضكال:

باأ�سكال  ارتبطت  اأ�سكال  عدة  متييز  اأمكن  املو�سم  هذا  يف  الفخارية  املواد  جمموعة  بني  من 
خمتلفة من احلواف والقواعد والأجزاء امل�سافة كاملقاب�س. واأحجام هذه الأ�سكال تنا�سبت كربًا 
الوا�سعة  الأواين  اإلى  انق�سمت  لأ�سكالها  فتبًعا   قليلة-  -وكميتها  الكبرية  الك�سر  فاأما  و�سغرًا. 
املفتوحة والأواين ال�سيقة الفوهة. وت�سم الأواين الوا�سعة الفوهة بع�س جرار التخزين, والزبديات, 

والأطباق, بينما ت�سم الأواين ال�سيقة الفوهة اأي�سًا بع�س اجلرار والقدور. 
وقد �سمت اللقى الفخارية بع�س املعثورات الأخرى, مثل املجامر وامل�سايف واأجزاء من دمى 

جلمال.
ال�ضناعة: 

يت�سح من طبيعة فخار اخلريبة واأ�سلوبه واأ�سكاله اأن معظمه قد �سنع بالدولب؛ ولذلك مل ناأخذ 
يف العتبار متغري ال�سناعة كمتغري اأ�سا�سي لت�سنيف هذا الفخار.   
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الزخارف)1(: 

تغلب عليه  املزخرف  الفخار  اأن  اإل  املحلي مبوقع اخلريبة غري مزخرف,  الفخار  جاء معظم 
�صكل  اأو يف  اأو متعرجة  اأ�صرطة م�صتقيمة  اأو  الطابع يف �صكل خطوط  الهند�صية  املطلية  الزخارف 
هذه  ت�سرتك  وقد  اخلارجية.  اأو  الداخلية  وال�سطوح  احلواف  على  م�ستطيالت  اأو  ملربعات  �سبكي 
الزخارف مع زخارف اأخرى غري مطلية �سكلت بالتحزيز اأو ال�سغط املبا�سر اأو الت�سليع العري�س اأو 

الإ�سافة على �سطوح الأواين.    
)غري  الداكنة  البنية  اأو  احلمراء  املغرة  من  طالء  من  تتكون  املطلية  الزخارف  هذه  ومعظم 
ع�سوية(, اأو الطالء الأ�سود الع�سوي املن�ساأ اأو اجلريي الأبي�س. وت�سكل هذه الزخارف عادة على 
اأر�سية م�سقولة )بطانة( بي�ساء م�سفرة اأو ذات لون بني خفيف.  وميكننا ح�سر هذه الزخارف 

بالأنواع التالية: 
• امل�سغوطة, واأبرزها الزخرفة امل�سبعة – مثلثات �سغرية غائرة. 	
• امل�سافة.	
• امل�سلعة العري�سة.	
• املحززة: حتزيز غائر عري�ص اأو رفيع غري غائر يف �صكل خطوط متوازية اأو متعرجة م�صكلة 	

بامل�سط.

رموز اأو وعالمات: 

ظهرت على مقب�سني من الفخار املحلي )رمبا يعودان جلرتني(, مونوجرام اأو كتابة من حرف 

)1( ت�سكل اأحد املتغريات الأ�سا�سية يف درا�سة املجموعات الفخارية يف املواقع الأثرية. وتختلف زخارف الأواين الفخارية يف العادة 
باختالف �سكل الإناء ووظيفته.

لوحة رقم 28: مناذج من ك�ضر فخارية نبطية
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نفذ باخلتم قبل جفاف الإناء متامًا )leather hard( )لوحة 29(. وهذه قد تكون اإ�سارة اإلى 
ال�سانع اأو املالك اأو التاجر.

الفخار امل�ضتورد: 

متثل هذا النوع من الفخار بعدد قليل من الك�سر. وقد ظهر نوعان متميزان هما الفخار النبطي 
والأتيكي. 

وت�سم جمموعة الفخار النبطي )اللوحتان 30, 31( منطني, اأحدهما رقيق ومزخرف بالألوان 
احلمراء اأو البنية الداكنة اأو غري مزخرف, والآخر متو�سط اخل�سونة نوًعا ما وخاٍل من الزخارف. 

وُيعد الفخار النبطي اأكرث اأنواع الفخار امل�ستورد انت�ساًرا. 
واأما اأكرث اأ�سكال ك�سر الفخار النبطي انت�ساًرا يف هذه الوحدة فهي التي تعود لزمزميات؛ وقد 
تتميز يف اأغلب الأحيان ببنيات رمادية اللون متيل لالحمرار, جيدة احلرق و�سلبة, وت�سم بع�س 

ال�سوائب والذرات ال�سوداء التي يبدو اأنها جرانيتية.
ولوحظ يف بع�س الك�سر من هذه الأ�سكال اأن لها مقب�سني وعنًقا اأ�سطواين ال�سكل. واملقب�سان 
وتتميز  )الكتف(.  البدن  باأعلى  ال�سفليان  وطرفاهما  العنق,  بو�سط  العلوييان  طرفاهما  يلتقي 

�سطوحهما اخلارجية باللون الأحمر اأو البني امل�سقول.

لوحة رقم 29: ك�ضرة فخارية عليها موجنرام

لوحة رقم 30: مناذج من ك�ضر فخارية نبطية ال�ضنع
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وت�سم اأي�سًا ك�سر الفخار النبطي املتو�سط اخل�سونة )125قطعة( بع�س الك�سر التي قد تعود 
لزبديات اأو ق�سعات متو�سطة احلجم.

الفخار الأتيكي الإغريقي: 

عرث على عدد حمدود من ك�سر هذا النوع من الفخار ذي الطالء الأ�سود )لوحة رقم: 33(. وقد 
ُعرث على اأنواع منه يف مواقع خمتلفة يف �سبه اجلزيرة العربية, فعلى �سبيل املثال وجد يف موقعي 
 Hannestad 1983:( الكويت ال�سعودية, وفيلكا يف  العربية  اململكة  الظهران يف  ثاج ومدافن 
432(. ويرجح -ح�سب الدرا�سات املتخ�س�سة- اأن هذا النوع من الفخار يعود اإلى الفرتة الواقعة 

ما بني القرنني الرابع حتى نهاية القرن الأول قبل امليالد. 

الفخار املزجج:

ُك�سف عن عدد قليل من ك�سر الفخار املزجج )لوحة 33(, املعروف عند بع�س املتخ�س�سني 
با�سم: الفخار الهلن�ستي. وتختلف بنيات ك�سر هذا الفخار عن بنية الفخار العادي املحلي من حيث 
اأو غري  نقاوتها وجتان�سها؛ وهو فخار نقي الطينة, جيد احلرق و�سلب, ول ي�سم �سوائب ع�سوية 

لوحة رقم 31: ك�ضر من الفخار الأتيكي

لوحة رقم 32: ك�ضرتان مزججتان
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ع�سوية وا�سحة. ويرتاوح لونه بني اللون الأبي�س والأ�سفر الباهت, واأ�سكال اأواين هذا الفخار غري 
وا�سحة لقلة الك�سر, ولكن بع�س هذه الك�سر رمبا تعود لأطباق اأو زبديات, وبع�سها الآخر قد يعود 
لأباريق اأو مزهريات. ومعظم هذه الك�سر ذات تزجيج فريوزي )اأخ�سر مائل للون الأزرق(, �سميك 
اأو زبديات, و�سميك على ال�سطح اخلارجي على الأواين  على ال�سطحني للك�سر التي تعود لأطباق 
التي تعود لأباريق اأو مزهريات. وزخارف هذا النوع من الفخار غري وا�سحة؛ رمبا لقلة ك�سره التي 
عرث عليها هذا املو�سم. وي�سعب تاأريخه اإل من خالل الك�سر الفخارية الأخرى املرافقة واملعروفة 

التاأريخ, كالفخار النبطي املبكر والأتيكي.

لوحة رقم 33: مناذج ك�ضر فخارية حملية ال�ضنع
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الدرا�ضة املقارنة والتاأريخ الن�ضبي:

لأن التنقيب يف هذا املو�سم قد اقت�سر على املراحل املعمارية املتاأخرة من ال�ستيطان مبوقع 
اخلريبة/ دادان؛ فاإن ما ُعرث عليه من فخار يعود اإلى املرحلة الأخرية من ال�ستيطان باملوقع والتي 
اأرخت ن�سبيًا, ح�سب الفخار امل�ستورد )املعروف التاريخ كالفخار النبطي املبكر والفخار الأتيكي(, 

بالقرن الأول قبل امليالد.
باأن لفخار موقع اخلريبة/ ال�سابقة  املقارنة  الأخرى  والدرا�سات  الأولية  الدرا�سة  وت�سري هذه 

التي تعود لالألفني  العربية,  دادان املحلي جذوًرا ح�سارية ممثلة يف مواقع �سمال غرب اجلزيرة 
الثاين والأول قبل امليالد, مثل مواقع تيماء وقرية وزبيدة. 

ملوقع  واجتماعية  واقت�سادية  ح�سارية  عالئق  وجود  اإلى  قلته,  رغم  امل�ستورد,  الفخار  وي�سري 
وحو�س  وو�سطها  العربية  اجلزيرة  غرب  �سمال  يف  املعا�سر  احل�ساري  مبحيطه  اخلريبة/دادان 

البحر الأبي�س املتو�سط.   
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• 	177 منطقة امل�سح املغناط�سي     
• 	179 خارطة ومنظر عام للمنطقة الأثرية   
• 	180 نطاق التنقيبات الأثرية     
• 	181 ملحق )كتالوج( املعثورات     

• 	238 �سور فوتوغرافية خمتلفة     
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منطقة امل�سح املغناطي�سي )اخلريبة(:

املنطقة الأولى )اخلريبة(

جدران من احلجر.
بناية م�ستديرة من احلجر.

منطقة فيها تداخالت من احلجر.
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املنطقة الثانية )اخلريبة(

جدران من احلجر.
منطقة فيها تداخل معادن.

منطقة فيها تداخالت من احلجر.
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خارطة ومنظر عام للمنطقة الأثرية، وال�ضهم ي�ضري اإلى موقع التنقيب
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نطاق التنقيبات الأثرية:
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ملحق )كتالوج( املعثورات

اإعداد
الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن ح�سني م�سبي

امل�ضرف امليداين على اأعمال التنقيب





أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

185

رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 14

   

زبدية حجرية.النوع:

املقايي�س:
العر�س)6.5�سم(,  )18�سم(,  الطول 
اخلارجي  املحيط  )3�سم(,  الرتفاع 

)18.5�سم(.

ال�ضكل:
حافة مع ن�سف بدن ون�سف قاعدة من 
وم�ستدير  احلجم,  �سغري  حجري  اإناء 

ال�سكل, له جتويف يف منت�سفه.
خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

الرملي  احلجر  من  حملًيا  نعت  �سُ
من  املجلوب  ال�سالبة  قليل  الأحمر 

املوقع.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)22( الظاهرة   ,)28( املجموعة 
عمق  على  ُك�سفت  احليز)4(, 

)740.57م( فوق �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 15

   

اأداة جمرية.النوع:

املقايي�س:
)5.5�سم(,  العر�س  )9�سم(,  الطول 

الرتفاع )4�سم(.

ال�ضكل:

اأداة حجرية لها حافة يتو�سطها جتويف 
الوظيفة  معروفة  غري  م�ستدير,  �سبه 
ب�سكل دقيق, قد تكون جزًءا من م�سحن 
اأو حموًرا اأو جزًءا من "جنر حجري".

خالية من الزخرفة.الزخرفة:
املعطيات 
التقنية:

نع حملًيا من احلجر الرملي الأحمر  �سُ
بوا�سطة النحت وال�سقل. 

الفرتة 
التاريخية:

غري معروفة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)22( الظاهرة   ,)28( املجموعة 
احليز )4(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8 16

   

جزء من طبق دائريالنوع:

ال�ضكل:

به  اأبي�س,  لونه  احلجم,  �سغري  اإناء 
والرمادي,  الكرميي  باللونني  عروق 
اأواين  من  وهو  م�ستديرة,  وحافته 

النذور والتقدمات.
خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

املعرق,  الألبا�سرت  حجر  من  �سنع 
اأن  ونعتقد  جًدا؛  جيد  ب�سكل  امل�سقول 

هذا النوع من الأواين م�ستورد.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)22( الظاهرة   ,)34( املجموعة 
احليز)4(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 23

   

ن�سف هاون حجري كبري احلجمالنوع:

املقايي�س:
)5�سم(,  ال�سمك  )12�سم(,  الرتفاع 
الإناء  عمق  )7�سم(,  القاعدة  قطر 

)8�سم(.

ال�ضكل:

جزء من قاعدة م�ستوية دائرية ال�سكل 
لبدن وحافة هاون جموف من الداخل, 
ذو �سطح خ�سن, يقل �سمكه كلما اجته 
ال�سكل,  خمروطي  وهو  احلافة,  نحو 

ويحتوي على جتويف يف و�سطه.
خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:
املعطيات 
التقنية:

ِنَع حملًيا من احلجر الرملي الأحمر  �سُ
اللون.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)42( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)1( احليز 
�سطح  م�ستوى  عن  )740.77م( 

البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

189

الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8 31

   

جممرة حجرية.النوع:

املقايي�س:
)11�سم(  العر�س  )12.5�سم(,  الطول 
والرتفاع الكامل )8�سم(, عمق التجويف يف 
القطعة )4�سم(, و�سمك حوافه )4.5�سم(.

ال�ضكل:

الرملي  احلجر  من  ال�سكل  مكعبة  جممرة 
جميع  على  بارزة  حواف  لها  اله�س, 
اأ�سالعها, و بها جتويف غائر يف مركزها, 
بع�س  عليها  ونالحظ  فيه,  البخور  يحرق 
وعلى  اأطرافها  اأحد  على  الوا�سح  التلف 
�سطحيها الداخلي واخلارجي, اأما قاعدتها 

فجاءت م�ستوية من بدن املجمرة نف�سه.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

جممرة م�سذبة وم�سقولة ب�سكل جيد, عليها 
بع�س  النقر, وحتمل   ب�سبب  تلف جاء  اآثار 
احلرق,  بقايا  من  الأ�سود  اللون  حوافها 
واأ�سلوب  املتوافرة  اخلام  املادة  خالل  ومن 

الت�سنيع, فاإننا نوؤكد اأنها �سناعة حملية.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

الظاهرة   ,)6( احليز   ,)66( املجموعة 
.)21(

م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 34

   

جرة فخارية.النوع:

املحيط )7�سم(, وال�سمك )1�سم(. املقايي�س:

ال�ضكل:
ك�سرة غري منتظمة ال�سكل من بدن جرة 
فخارية, على �سطحها ت�سوهات, وبع�س 

التلفيات ب�سبب ال�ستخدام.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

من  الدولب,  بوا�سطة  حملًيا  نعت  �سُ
وم�سامية  اخل�سونة  متو�سطة  عجينة 
و�سلبة, بها �سوائب من الرمل واجل�س 

والكل�س.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)18( الظاهرة   ,)120( املجموعة 
احليز )8(.

مكان 
الإيداع:

امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 
�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8 41

   

اأداة حجرية.النوع:

املقايي�س:

)4�سم(,  القطر  )1.3�سم(,  العمق 
)8�سم(,  العر�س  )8.5�سم(,  الطول 
احلافة  عر�س  )4�سم(,  الرتفاع 

)2�سم(.

ال�ضكل:

ال�سكل  م�ستطيلة  حجرية,  اأداة 
قد  العمق,  �سحل  جتويف  يتو�سطها 
تكون م�سحًنا حجرًيا �سغرًيا, اأو حموًرا 

لباب اأو نافذة.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

اأداة من احلجر الرملي, حملية ال�سنع؛ 
على قاعدتها اآثار نقر الت�سنيع.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)122( الظاهرة   ,)262( املجموعة 
احليز )24(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 50

   

جزء من تنور فخاري.النوع:

املقايي�س:
املحيط )13�سم(, الرتفاع )6.8�سم(, 
القاعدة )11�سم(, ال�سمك )2.5�سم(.

ال�ضكل:

تنور  بدن  من  وجزء  قاعدة  من  ك�سرة 
وه�سة  مفتتة  بنيتها  �سميك,  فخاري 
بدرجة  م�سوه  وبدنها  ال�ستعمال؛  جراء 
كبرية, نظًرا لعمليات احلرق التي متت 

يف داخله.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

عجينة خ�سنة خملوطة بالرماد والفحم 
متو�سطة  م�سامية  وهي  واحل�سى, 
ال�سالبة, م�سنوعة باليد, وهي م�سنعة 

حملًيا.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)50( الظاهرة   ,)48( املجموعة 
احليز )5(.

مكان 
الإيداع:

امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 
�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 53

   

اأداة دق.النوع:

املقايي�س:
الرتــفـــــــاع  )27.5�سم(,  املحــيـــــط 

)5.5�سم(, القطر )6�سم(.

ال�ضكل:
الأ�سود  البازلت  حجر  من  كروية  كتلة 
البخور  دق  يف  ت�ستخدم  قد  ال�سلب, 

والتوابل و�سحنهما.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ناعمة  بعناية,  وم�سقولة  م�سذبة 
امللم�س.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)50( الظاهرة   ,)63( املجموعة 
احليز )5(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 54

   

حو�س مذبح حجري.النوع:

املقايي�س:

)23�سم(,  العر�س  )30�سم(,  الطول 
املذبح  حو�س  عمق  )7�سم(,  الرتفاع 
طول  )7�سم(,  حوافه  عر�س  )2�سم(, 
عر�س  )21.5�سم(,  املذبح  حو�س 

حو�س املذبح )15�سم(.

ال�ضكل:
مذبح  حو�س  من  وجزء  لبدن  زاوية 
حجري كبري احلجم, ذو قاعدة م�ستوية 

وم�سذبة خ�سنة امللم�س.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

الرملي  احلجر  من  حملًيا  ُم�سنع 
النقر,  ب�سبب  خ�سن  �سطح  ذو  الأحمر, 

الذي تعر�س له �سطحه وحوافه.
الفرتة 

التاريخية:
يعود اإلى الفرتة اللحيانية املتاأخرة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)16( الظاهرة   ,)63( املجموعة 
احليز )5(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 56

   

جممرة حجرية كاملة.النوع:

املقايي�س:
)7�سم(,  العر�س  )8.5�سم(,  الطول 
احلافة  عر�س  )5�سم(,  الرتفاع 

)1.5�سم(.

ال�ضكل:

غائر  جتويف  بها  م�ستطيل  �سكل  ذات   
حماطة  وهي  البخور,  حلرق  ي�ستخدم 
بحواف م�سوهة من جميع جهاتها, ولها 
ق�سرية  قوائم  اأربع  من  تتكون  قاعدة 

نحتت �سمن بدنها.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

نعت حملًيا من احلجر الرملي اله�س  �سُ
الأحمر اللون.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)50( الظاهرة   ,)65( املجموعة 
احليز )5(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.57

   

جممرة حجرية كاملة.النوع:

املقايي�س:
)12�سم(,  العر�س  )12�سم(,  الطول 
البدن  �سمك  )7�سم(,  الرتفاع 

)3�سم(, العمق )3�سم(.

ال�ضكل:

اآثار  عليها  ال�سكل,  مربعة  جممرة 
جراء  حوافها  على  ب�سيط  وتفتت  تلف 
ال�ستخدام, وقاعدتها املنحوتة مع بدن 

املجمرة مقو�سة وم�سقولة.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحتت حمليًا من احلجر الرملي الأحمر 
اله�س, ويالحظ اأن تقنية ال�سقل, على 

�سطح القطعة, كانت ب�سكل متقن.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)50( الظاهـــرة   ,)65( املجموعــــة 
احليز )5(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8 60

   

جممرة حجرية مزدوجة.النوع:

املقايي�س:
الطول )19�سم(, العر�س )8.5�سم(, الرتفاع 

)7.5�سم (.

ال�ضكل:

اآثار  �سطحها  على  يظهر  مزدوجة  م�ستطيلة 
تلف وتفتت, ق�سمت قاعدتها اإلى ثالثة اأق�سام, 
الثاين  اأما  املجمرة؛  قوائم  من  قائمتان  الأول: 
قوائم  من  متال�سقة  قوائم  اأربع  على  فيحتوي 
املجمرة املزدوجة, يف حني �سم الثالث قائمتني 
من قوائم املجمرة لي�سبح العدد الكلي لقوائم 
هذه املجمرة ثماين قوائم, بواقع اأربع قوائم لكل 
جممرة, وهي ذات عمق �سحل جدًا, مما يدلل 
ولي�ست  والتقدمات,  للنذور  جممرة  اأنها  على 

لال�ستخدام يف عمليات حرق البخور.

الزخرفة:
من  جممرة  كل  حدود  متثل  غائرة  حزوز 

املجمرتني.
املعطيات 
التقنية:

م�سنعة حملًيا من احلجر الرملي اله�س الأحمر 
اللون, متقنة ال�سنع عليها اآثار �سقل وا�سح

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

احليز   ,)50( الظاهرة   ,)133( املجموعة 
عن  )740.10م(  ارتفاع  على  ك�سفت   .)5(

�سطح البحر.
م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8 63

   

جممرة حجرية.النوع:

املقايي�س:

العمق )2�ســـم(, القطـــــر )12�ســــم(, 
التجويـــف  قطـــــر  )8�ســـم(,  الرتفاع 
احلـــــــــواف  عــــــــر�س  )6.5�ســـــم(, 

)3.5�سم(.

ال�ضكل:
ت�سوهات,  اآثار  عليها  ال�سكل,  دائرية 
على  وتقف  جتويف  مركزها  يتو�سط 

قاعدة م�ستوية وم�سذبة.

خالية من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

الرملي  احلجر  من  حملًيا  نعت  �سُ
الأحمر اللون.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)33( الظاهرة   ,)117( املجموعة 
احليـــــز )7(. ُكـــ�سـفـــت علـــى ارتفــــاع 

)740.00م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 68

   

هاون "جنر حجري".النوع:

املقايي�س:
)2�سم(,  العمق  )4�سم(,  الرتفاع 
ال�سطح  �سمك   ,) )8.5�سم  القطر 

)1.5�سم(.

ال�ضكل:

دائري,  �سبه  لهاون  قاعدة  من  جزء 
الداخل,  من  جموف  احلجم,  متو�سط 
م�ستوية  قاعدة  له  ال�سطح,  خ�سن 

وم�سذبة خ�سنة امللم�س.

خاٍل من  الزخرفة. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

من احلجر الرملي الأحمر اللون, حملي 
ال�سنع.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)45( الظاهرة   ,)95( املجموعة 
احليز )11(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8 69

   

ثقالة حجرية.النوع:

املقايي�س:
الــطــــول )8�سم(, الــعـــــر�س )5�سم(, 
ال�سمك )1.8�سم(, قطر الثقب النافذ 

)0.4�سم(.

ال�ضكل:
جزء من ثقالة, غري منتظم ال�سكل, به 
ومك�سور  مكتمل,  دائري غري  نافذ  ثقب 

من الن�سف. 

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

الرملي  احلجر  من  حملًيا  نعت  �سُ
الأحمر, ذات �سطح م�سقول.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)46( الظاهرة   ,)103( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   .)11( احليز 

)740.02م( عن �سطح البحر.
مكان 

الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.71

   

اآنية فخارية.النوع:

املقايي�س:
القطر )10�سم(, الرتفاع )3.5�سم(, 
�سمــك  )0.8�ســـم(,  البــــــدن  �ســـمـــك 

القاعدة )0.8�سم(.

ال�ضكل:
جزء من قاعدة م�ستوية وجزء من بدن, 
بدنها  على  كروي,  لإناء  ك�سرة  وهي 
الداخلي فجوات �سغرية تدل على تلفه.

خالية من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

من  الدولب  بوا�سطة  حملًيا  م�سنوعة 
�سوائب  بها  اخل�سونة  متو�سطة  عجينة 
تعر�ست  والرمل,  واجلري  احل�سى  من 
ذات  وهي  وجيدة,  عالية  حرق  لدرجة 

لون اأحمر.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)46( الظاهرة   ,)105( املجموعة 
ارتفاع  على  ك�سفت   .)11( احليز 

)740.17م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.75

   

حافة لإناء فخاري.النوع:

املقايي�س:
)2�سم(,  الرتفاع  )7�سم(,  املحيط 

ال�سمك )0.60�سم(.

ال�ضكل:

اإناء م�سنوع من  ك�سرة من حافة وبدن 
على  يظهر  امل�ستورد,  الأتيكي  الفخار 
ت�سوهات,  اآثار  اأولهما  �سيئان,  بدنها 
ذات  التزجيج  طبقة  تطاير  وثانيهما 

اللون الأ�سود.

الزخرفة:
الأ�سود,  باللون  طالء   -2 التبطني,   -1

3- طبقة من التزجيج.

املعطيات 
التقنية:

عجينة  من  الدولب  بوا�سطة  نعت  �سُ
�سطحها  عولج  َلة,  وُمَنخَّ وناعمة  �سلبة 
حرق  لدرجات  تعر�ست  جيد,  ب�سكل 

ا. عالية جدًّ
الفرتة 

التاريخية:
اإبان  الفخار  من  النوع  هذا  انت�سر 

الفرتات اليونانية.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)29( الظاهرة   ,)87( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   .)4( احليز 

)740.21م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.77

   

طبق حجري.النوع:

املقايي�س:
الطــــــــــول )11.5�ســـــــم(, العــــــــر�س 
)9.5�ســم(, ال�ســمــــك )2.70�ســـم(, 

عر�س احلافة )2.30�سم(.

ال�ضكل:

منتظم  وغري  احلجم  متو�سط  جزء 
لإناء من حجر  وبدن  ال�سكل من حافة 
ذو  الطبق  وهذا  اللون,  اأ�سود  بركاين 
�سحل  ال�سكل,  دائري  اخل�سن  ال�سطح 

العمق, له حافة م�ستوية. 

خاٍل من اأي الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

حجر  من  متقن,  ب�سكل  حمليًا  نع  �سُ
بركاين اأ�سود اللون, �سطحاه اخلارجي 

والداخلي م�سقولن. 
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

الظاهرة )30(, احليز )11(. 

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.78

   

جممرة خما�سية الأ�سالع.النوع:

املقايي�س:

)10.5�سم(,  العر�س  )18�سم(,  الطول 
املقب�س  طول  )7�سم(  الرتفاع 
3.5�سم(,   ( البدن  و�سمك  )4.5�سم(, 
قاعدتها  وقطر  )3.5�سم(,  العمق 

)10�سم(.

ال�ضكل:

من  ق�سري  ملقب�س  ال�سكل  م�سلعة  قطعة 
اآثار  نف�سه, وقاعدة م�ستوية, عليها  البدن 
متو�سط  جتويف  و�سطها  يف  ال�ستخدام, 
املجامر  من  وهي  البخور,  حلرق  العمق 

ال�سغرية احلجم.

خالية من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

اأ�سفر  الرملي  احلجر  من  حملًيا  نعت  �سُ
ال�سقل  �سطحها  على  يالحظ  اللون, 

والتنعيم.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

احليز   ,)30( الظاهرة   ,)89( املجموعة 
)740.05م(  ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)10(

عن �سطح البحر.

م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.79

   

ميزاب مذبح.النوع:

املقايي�س:

الطـــــــول )24.5�ســــــــــم(, الــعــــــــر�س 
الرتفاع )8.5�سم(,عر�س  )14�سم(, 
املجرى  عمق  )5.5�سم(,  احلافة 

)2�سم(.

ال�ضكل:

جزء غري منتظم من ميزاب مذبح غري 
حوافه  اإحدى  اأحمر,  لون  ذو  مكتمل, 
اآثار تلف  مفقودة, و�سطحه خ�سن عليه 

�سديد.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

م�سنوع حملًيا من احلجر الرملي.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)67( الظاهرة   ,)98( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)12( احليز 

)740.44م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.82

   

م�سن حجري دائري.النوع:

املقايي�س:

)11�سم(,  الرتفاع  )27�سم(,  املحيط 
التجويف  عمق  )5�سم(,  القاعدة  قطر 
احلافة  عر�س  متو�سط  )2�سم(, 

)4�سم(.

ال�ضكل:
دائري  �سغري  حجري  م�سن  اأنه  ُيعتقد 

ال�سكل.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

اله�س  الرملي  احلجر  من  حملًيا  نع  �سُ
الأحمر اللون, م�سقول ب�سكل جيد.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)68( الظاهرة   ,)100( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)12( احليز 

)740.93م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.84

   

حو�س مذبح حجري.النوع:

املقايي�س:
)15�سم(,  العر�س  )22�سم(,  الطول 
احلو�س  عمق  )8�سم(,  الرتفاع 

)2�سم(. 

ال�ضكل:
اإحدى زوايا احلو�س مع حافته وقاعدة 
اأحد  امتداد  مالحظة  مع  م�ستوية, 

اأطرافها ب�سكل غري منتظم.

خاٍل من اأي الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

م�سنوع حمليًا من احلجر الرملي اله�س 
الأحمر اللون امل�سقول ب�سكل جيد.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)90( الظاهرة   ,)100( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)2( احليز 

)740.93م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.87

   

اإناء من اخلزف املزجج.النوع:

املقايي�س:
)5�سم(,  العر�س  )6�سم(,  الطول 

ال�سمك )1.1�سم(.

ال�ضكل:
جزء من بدن اإناء من اخلزف املزجج, 
امل�ستوردة,  الفخارية  الأواين  من  وهو 

عليه اآثار تلف من جراء ال�ستخدام. 

الزخرفة:
الفريوزي  الأخ�سر  اللون  من  طبقة 

مغطاة بطبقة تزجيج لمعة.

املعطيات 
التقنية:

عجينته  الدولب,  بوا�سطة  م�سنوع 
متو�سطة اخل�سونة م�ساف اإليها اجلري, 

تعر�س لدرجات حرق عالية.
الفرتة 

التاريخية:
املزجج  الفخار  من  النوع  هذا  يوؤرخ 

بالفرتة الرومانية.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)121( جمموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)1( احليز 

)740.26م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.88

   

جممرة حجرية.النوع:

املقايي�س:

)8�سم(,  العر�س  )9�سم(,  الطول 
احلافة  عر�س  )7�سم(,  الرتفاع 
)2.5�سم(,  البدن  �سمك  )1.5�سم(, 

عمق التجويف )5�سم(.

ال�ضكل:

ال�سكل,  مربعة  حجرية  قطعة  ن�سف 
احلجم,  �سغرية  جممرة  اأنها  يرجح 
ت�سم قاعدة م�ستوية, ذات �سطح خارجي 
عليها  ويظهر  اآثار حرق,  عليه  م�سقول, 
ن�سفها,  ُفِقَد  التي  والقطعة  التلف,  اآثار 

بها جتويف متو�سط العمق.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

بوا�سطة  يدوي  ب�سكل  حملًيا  نعت  �سُ
النحت وال�سقل, وهي من احلجر الرملي 

اله�س الأحمر.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)122( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)1( احليز 

)740.62م( عن �سطح البحر.

م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.90

   

جممرة حجرية.النوع:

املقايي�س:
)3�سم(,  العر�س  )7.5�سم(,  الطول 
الرتفاع )4�سم(, ال�سمك ) 1.5�سم(.

ال�ضكل:

حافة  ذات  جممرة,  بدن  من  جزء 
وهي  واحدة,  ق�سرية  ورجل  م�ستوية, 
خ�سنــــة امللمـــ�س, على �سطحهــــا بعـــ�س 

التلف واآثار حلرق ب�سبب ال�ستخدام. 

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ال�سابوين  احلجر  من  باإتقان  نعت  �سُ
بوا�سطة النحت وال�سقل. 

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)8( الظاهرة   ,)126( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)1( احليز 

)740.26م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.96

   

دمية حيوانية "جلمل بارك".النوع:

املقايي�س:
الــطـــــــــول )6.5�ســــــــم(, الـــعـــــــــر�س 

)2.5�سم(, الرتفاع )4�سم(.

ال�ضكل:

من  م�سنوع  بارك  جمل  بدن  من  جزء 
اإلى  الك�سر  اأدى  وقد  امل�سوي,  الفخار 
وبع�س  و�سنامه   وراأ�سه  عنقه  فقدانه 

اأطرافه.

خالية من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

بوا�سطة  نفذت  م�سامية,  عجينة خ�سنة 
وهي  الرمل,  من  �سوائب  تتخللها  اليد, 

م�سنعة حملًيا.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)155( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)4( احليز 

)739.10م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.102

   

حو�س حجري.النوع:

املقايي�س:

العر�س  )20�سم(,  الطول 
عمق  )9�سم(,  الرتفاع  )12�سم(, 
حوافه  عر�س  احلو�س)4.5�سم(, 
جوانبــــه  �سمـــك  )3�سم(,  امل�ستقيمـــة 

)3�سم(, �سمك قاعدته )6�سم(.

ال�ضكل:
بــــدن  من  م�ستويـــة  قاعـــدة  مع  زاوية 
�سكل  اأن  على  تــــدل  نف�ســـه,  احلو�س 

احلو�س كان م�ستطياًل.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

نع حملًيا من احلجر الرملي الأ�سفر  �سُ
و�سطحه  ا,  جدٍّ باإتقان  م�سغول  اللون, 

ناعم وم�سقول.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)82( الظاهرة   ,)217( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)17( احليز 

)740.77م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.111

   

طبق حجري متو�سط احلجم.النوع:

املقايي�س:

)5�سم(,  العر�س  )8�سم(,  الطول 
ال�سمك  )1.10�سم(,  الرتفاع 
)7�سم(,  القاعدة  قطر  )0.4�سم(, 

ارتفاع القاعدة )1�سم(.

ال�ضكل:
ذو  الألبا�سرت,  من  لإناء  قاعدة  ن�سف 
�سكل م�ستدير مع قاعد مدببة, وهو من 

الأواين النذرية امل�ستوردة.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

املرمر,  حجر  من  متقن  ب�سكل  نع  �سُ
ويالحظ ال�سقل والتنعيم على �سطحه.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)20( الظاهرة   ,)209( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)20( احليز 

)740.70م( عن �سطح البحر.
مكان 

الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.116

   

مدق حجري.النوع:

املقايي�س:
)6.5�سم(,  الأعلى  طرفه  يف  قطره 
وقطره يف الطرف الأ�سفل )3.70�سم(, 

الرتفاع )5.5�سم(.

ال�ضكل:
عمليات  يف  ت�ستخدم  خمروطية  كتلة 

الدق وال�سحن, ذات �سطح م�سامي.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ِقَل  من احلجر الرملي اله�س الأحمر, �سُ
�سطحه امل�سنفر باإتقان.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)54( الظاهرة   ,)135( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)14( احليز 

)740.86م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
D8.121للقطعة: 

   

عن�سر معماريالنوع:

الرتفاع املقايي�س: )22�سم(,  العر�س  )28�سم(,  الطول 
)16�سم(.

ال�ضكل:

كتلة ذات �سكل غري منتظم من احلجر   الرملي, 
معظم  البناء,  يف  معمارية  حلية  ا�ستخدمت 
اأجزائها ال�سفلى مفقودة, وب�سبب الرطوبة جاءت 

باهتة.

الزخرفة:

خطان  الأول:  عنا�سر,  ثالثة  يف  الزخرفة  متثلت 
مقلوبة  ملثلثات  مال�سق  منهما  الأ�سفل  بارزان 
الراأ�س. اأما العن�سر الثاين فكان خم�سة مثلثات, 
فكانا  الآخران  الثنان  اأما  غائرة؛  منها  ثالثة 
العن�سرين  هذين  وبني  معاك�س.  وباجتاه  بارزين 
و�سع  يف  غزال  اأو  لوعل  نحًتا  ميثل  عن�سر  جاء 
بطول  وقرناه  الأعلى,  اإلى  مرفوع  راأ�سه  احلركة, 

ظهر احليوان  ب�سكل مواٍز لظهره. 

املعطيات 
التقنية:

من احلجر الرملي الأحمر اللون, باأ�سلوب النحت 
واأن  م�سقوًل,  كان  �سطحه  اأن  واملالحظ  البارز, 

النحت جاء فقط على واجهته الأمامية. 
الفرتة 

غري حمددة.التاريخية:

موقع 
الكت�ضاف:

املجموعة )106(, الظاهرة )46(, احليز )12(, 
ُك�سف على ارتفاع )739.98م( عن �سطح البحر.

م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.122

   

ثقالة حجرية.النوع:

املقايي�س:
)9�سم(,  العر�س  )14�سم(,  املحيط 
الثقب  قطر  )0.9�سم(,  ال�سمك 

)0.6�سم(.

ال�ضكل:

ن�سف ثقالة حجرية اأ�سطوانية ال�سكل, 
نافذ  �سغري  ثقب  بها  ال�سمك,  رقيقة 
اخليط  لإدخال  ي�ستخدم  طرفها,  يف 
�سطحها  على  وجاء  القطعة,  وتعليق 
ا�ستخدام م�ستمر, تتمثل يف ظهور  اآثار 

احلزوز الغائرة والتلف.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

 من احلجر الرملي الأحمر اللون, وقد 
جاء النحت وال�سقل ب�سكل متقن.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)68( الظاهرة   ,)100( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)12( احليز 

)740.35م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.123

   

تنور فخاري.النوع:

املقايي�س:
)6�سم(,  العر�س  )25�سم(,  املحيط 
الرتفاع )6�سم(, ال�سمك )1.5�سم(, 

�سمك القاعدة )2�سم(.

ال�ضكل:

لتنور  منتظم  غري  �سكل  ذات  ك�سرة 
جزء  عن  عبارة  �سميك,  فخاري 
وهي  البدن,  من  وجزء  القاعدة  من 
احلرق  عمليات  ب�سبب  اللون  �سوداء 
التي تعر�ست لها؛ اأما ال�سطح والبنية 
والتفتت  التلف  عليهما  فيالحظ 

ال�سديدان.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

خ�سنة,  عجينة  من  باليد  حملًيا  نع  �سُ
وم�سامية متو�سطة ال�سالبة.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)91( الظاهرة   ,)146( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)16( احليز 

)740.99م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.128

   

م�سفاة فخارية.النوع:

املقايي�س:
الــــعـــــــر�س  )4.5�ســـــــم(,  الـــطـــــــول 
)4.5�سم(, ال�سمك )1.5�سم (, قطر 

الثقب )2�سم(.

ال�ضكل:

ثقًبا  ت�سم  اخل�سن  الفخار  من  قطعة 
موزعة  اأنها  يعتقد  و�سطها,  يف  نافًذا 
م�سفاة  اأو  املواقد  يف  النار  للهب 

فخارية.

خالية من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

بها  خ�سنة  عجينة  من  يدويًا  نعت  �سُ
الأ�سود  الربكاين  احل�سى  من  �سوائب 

اللون.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)79( الظاهرة   ,)224( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)4( احليز 

)740.80م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة   - الآثار  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.130

   

مقب�س فخاري.النوع:

الطول )6�سم(, ال�سمك )4�سم(.املقايي�س:

ال�ضكل:
جزء من مقب�س فخاري عليه اآثار تلف 

وا�سح.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

نع يدوًيا من عجينة خ�سنة وم�سامية,  �سُ
يبدو عليه عدم الدقة يف ال�سنع.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)4( الظاهرة   ,)226( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)4( احليز 

)739.56م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
D8.135للقطعة: 

   

هاون من احلجر.النوع:

املقايي�س:

قاعدته  قطر  )25�سم(,  الرتفاع 
امل�ستقيمة  حوافه  �سمك  )17�سم(, 
)18�سم(,  الهاون  جتويف  عمق  )5�سم(, 
�سمك  )11�سم(,  التجويف  قطر  متو�سط 

قاعدته )9�سم(.

ال�ضكل:

الأحمر,  الرملي  احلجر  من  هاون  ن�سف 
وخ�سن  الداخل  من  جموف  احلجم,  كبري 
نحو  اجته  كلما  الإناء  �سمك  يقل  ال�سطح, 
احلافة, وهو خمروطي ال�سكل, يحتوي على 
املراد  املواد  فيه  تو�سع  و�سطه  يف  جتويف 
�سحقها ودقها, �سم اجلزء املكت�سف جزًءا 
وبدن  ال�سكل,  دائرية  م�ستوية  قاعدة  من 

وحافة.

خاٍل من الزخرفة.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

اله�س  الرملي  احلجر  من  حملًيا  نحت 
عمليات  �سطحه  على  يتبني  اللون,  الأحمر 

ال�سقل يف اأثناء الت�سنيع.
الفرتة 

غري حمددة.التاريخية:

موقع 
الكت�ضاف:

املجموعة )195(, الظاهرة )55(, احليز 
)740.21م(  ارتفاع  على  ُك�سف   ,)18(

عن �سطح البحر.

م�ستودع ق�سم الآثار- جامعة امللك �سعود.مكان الإيداع:
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 D8.137

   

جرة فخارية. النوع:

املقايي�س:

حميط البدن )9.5�سم(, �سمك البدن 
)6.5�سم(,  الرتفاع  )0.80�سم(, 
�سمك  )4.5�سم(,  القاعدة  قطر 

القاعدة )1.1�سم(.

ال�ضكل:
�سلبة,  احلجم,  متو�سطة  ك�سرة 
نتيجة  التلفيات  بع�س  �سطحها  على 

ال�ستخدام.

خالية من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

عجينة  من  بالدولب  حملًيا  نعت  �سُ
لون  ذات  وم�سامية,  اخل�سونة  متو�سطة 

اأحمر, حرقت يف درجات حرق عالية.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)55( الظاهرة   ,)198( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)18( احليز 

)740.14م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

 D8.152

   

ميزاب ملذبح.النوع:

املقايي�س:

)17�سم(,  العر�س  )20�سم(,  الطول 
جمرى  عر�س  )7�سم(,  الرتفاع 
املجرى  عمق  )5.5�سم(,  امليزاب 

)2.5�سم(.

ال�ضكل:

حجري  مذبح  جمرى  من  جزء 
)ميزاب(, مع جزء �سغري من  الكتف 
واملجرى ذو عمق  له,  الأي�سر  ال�سلع  اأو 
من  �سيء  مع  م�ستوية  وقاعدته  �سحل, 
وتلف  لتفتت  تعر�س  وقد   اخل�سونة, 

كبريين.

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا باإتقان, من احلجر الرملي 
الأحمر,  وهو م�سقول. 

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)106( الظاهرة   ,)212( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)19( احليز 

)740.51م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.153

   

اإناء حجري عميق.النوع:

املقايي�س:
)6�سم(,  الرتفاع  القطر)5.5�سم(, 
احلافة  عر�س  )2�سم(,  ال�سمك 

)1.5�سم(.

ال�ضكل:

اإناء  ثلث  متثل  ال�سكل  اأ�سطوانية  قطعة 
من  جزء  عن  عبارة  عميق,  حجري 
عري�سة,  وحافة  وبدن,  م�ستوية  قاعدة 
وذات  ن�سبيًا  جيد  ب�سكل  م�سذبة  وهي 

�سطح خ�سن.

خاٍل من الزخرفة. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا من احلجر الرملي الأحمر.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)39( الظاهرة   ,)214( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)7( احليز 

)739.76م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 8D169

   

خامتالنوع:

املقايي�س:

)2�سم(,�سمك  اخلاتـــم  حلقــــة  قطــــر 
الفــــ�س  كر�ســــي  طـــول  )0.2�ســـــم(, 
الفــــ�س  عــــر�س كر�ســـي  )1.4�ســـم(, 
)1.2�سم(, طول الف�س)1�سم(,عر�س 

الف�س)0.8�سم(.

ال�ضكل:

خامت من الف�سة, ذو حلقة مكتملة وف�س 
من احلجر الكرمي, بي�سوي ال�سكل اأ�سود 
وانبعاج يف  تلف  اآثار  �سطحه  على  اللون 

حميطه املقابل لكر�سي الف�س.

الزخرفة:
بتجاويف  الف�س  كر�سي  حدود  زين 
�سغرية حتيط به, كما نفذ على طرفيه 

حزوز غائرة متوازية ب�سكل مائل. 
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)82( الظاهرة   ,)174( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)17( احليز 

)740.70م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 D8.172

   

م�سحن.النوع:

املقايي�س:
العـــــــر�س  الطــــــــــول )24.5�ســــــــم(, 

)14�سم(, الرتفاع )5.5�سم(.

ال�ضكل:

ذو  احلجم,  �سغري  ال�سكل,  م�ستطيل 
�سطح م�سذب ب�سكل جيد, خ�سن, وعليه 
اخلارجية  حوافه   اأما  ال�سقل.  اآثار 
فعليها اآثار ك�سر. وهو ذو قاعدة حمدبة.

خاٍل من اأي زخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

م�سنوع حملًيا من احلجر الرملي.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)235( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)1( احليز 

)740.24م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

 D8.175

   

قطعة حجرية م�سغولة.النوع:

املقايي�س:
البدن  �سمك  )78�سم(,  املحيط 

)11�سم(, القطر )28�سم(.

ال�ضكل:

قطعة �سبه دائرية حيث اإن اأحد اأطراف 
بينما  م�ستقيم,  ب�سكل  ممتد  حميطها 
الغائر  النحت  قو�س؛  �سكل  الباقي على 
من  حرف  اأو  لآدمي  جمرد  ر�سم  هو 
�سطحها  اأما  معني,  رمز  اأو  احلروف 

فخ�سن امللم�س.

خالية من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

نحت  من احلجر الرملي, كما ا�ستخدم 
فيه تقنية النقر. 

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)55( الظاهرة   ,)197( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)18( احليز 

)740.14م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.182

   

اإناء حجري.النوع:

املقايي�س:
)7�سم(,  العر�س  )9�سم(,  الطول 

الرتفاع )8�سم(.

ال�ضكل:

عليه  ال�سكل,  دائري  اإناء  من  جزء 
ال�ستخدام  من  وت�سوهات  تلف  اآثار 
حرق  اآثار  عليه  يالحظ  كما  امل�ستمر, 
وله  لها, يف فرتة لحقة,  تعر�س  رمبا 

قاعدة م�ستوية من الإناء نف�سه.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

�سكل حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
ِقَل  �سُ كما  النحت,  بوا�سطة  اللون 

ال�سطح بهدف تنعيمه.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)62( الظاهرة   ,)204( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)15( احليز 

)740.03م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 8D185

   

مذبح حجري.النوع:

املقايي�س:
العر�س  )12.5�سم(,  الطول 
)11�سم(, الرتفاع )6.5�سم(, العمق 

)2�سم(.

ال�ضكل:
جزء م�سذب وم�سقول من زاوية ملذبح 
حافة  ي�سم  العمق,  متو�سط  حجري 

عري�سة وقاعدة م�ستوية. 

خاٍل من اأي زخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

اله�س  الرملي  احلجر  من  حملًيا  ُنحت 
و�سقل  تنعيم  مت  وقد  اللون,  الأحمر 

�سطحه.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)19( الظاهرة   ,)235( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)1( احليز 

)739.81م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.188

   

جرة فخارية.النوع:

املقايي�س:

ال�سمك  )13.5�سم(,  املحيط 
)3.5�سم(,  الرتفاع  )0.7�سم(, 
القاعدة  قطر  )3�سم(,  العمق 
القاعدة  �سمك  )6.5�سم(, 

)0.8�سم(.

ال�ضكل:
قاعدة جرة فخارية مع جزء  جزء من 
من بدنها, يالحظ عليها التلف والت�سوه 

من جراء ال�ستخدام امل�ستمر.

خالية من الزخرفة. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

بوا�سطة  خ�سنة  عجينة  من  نعت  �سُ
الدولب بدرجات حرق عالية.

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)91( الظاهرة   ,)166( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)16( احليز 

)740.93م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 D8.191

   

اإناء فخاري.النوع:

املقايي�س:
)5�سم(,  العر�س   الطول )7.5�سم(, 

ال�سمك )0.9�سم(.

ال�ضكل:
جزء  عن  عبارة  فخاري  لإناء  ك�سرة 
البدن  من  وجزء  م�ستقيمة,  حافة  من 

العلوي لالإناء الفخاري.

الزخرفة:
زخارف بخطوط متقاطعة نفذت باللون 

الأ�سود.

املعطيات 
التقنية:

حمراء  عجينة  من  بالدولب  نعت  �سُ
اأحمر,  ورمل  جريية  �سوائب  بها  اللون 

وهي م�سامية وذات �سطح اأمل�س.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)163( الظاهرة   ,)316( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)23( احليز 

)739.96م( عن �سطح البحر.
مكان 

الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.196

   

اأداة حجرية.النوع:

املقايي�س:
)9�سم(,  الرتفاع  )5�سم(,  ال�سمك 
النحناء  )28�سم(,  اخلارجي  املحيط 

من الداخل )15.5�سم(.

ال�ضكل:

ا حجرًيا,  اأداة م�سغولة, قد تكون حو�سً
ا  به بروز مكعب ال�سكل, قد ميثل مقب�سً
بطول )7.5�سم( وعر�س )6.5�سم(, 
قاعدة  بدون  وهي  )6�سم(,  وارتفاع 

وعليها اآثار تك�سر.

خالية من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحتت حملًيا  من احلجر الرملي الأحمر 
م�سقولة  وهي  جيد,  ب�سكل  منحوتة 

ال�سطح بالكامل.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)128( الظاهرة   ,)286( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)26( احليز 

)739.71م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.197

   

مذبح حجري.النوع:

املقايي�س:

العر�س  )12.5�سم(,  الطول 
عر�س  )7�سم(,  الرتفاع  )6.5�سم(, 
عمق  )4.5�سم(,  امل�ستقيمة  حافته 
حو�س  طول  )1.5�سم(,  احلو�س 

املذبح )8�سم(, ال�سمك )5.5�سم(.

ال�ضكل:

جزء من حو�س �سحل العمق ملذبح, له 
قاعدة م�ستوية, عليه مونة مما قد يعني 
اأن "احلو�س" قد اأعيد ا�ستخدمه لحًقا 

حجر بناء.

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
اللون, ذو �سطح م�سقول. 

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

املجموعة )28(, الظاهرة )4(, احليز 
.)4(

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.198

   

جممرة فخارية.النوع:

املقايي�س:

الطول )9�سم(, العر�س )4.5�سم(, 
التجويف  طول  )5.5�سم(,  الرتفاع 
عمق   ,) )3�سم  وعر�سه  )6�سم( 
احلافة  عر�س  )2�سم(,  التجويف 
القاعدة  �سمك  )2�سم(,  امل�ستقيمة 

امل�ستوية )4�سم(.

ال�ضكل:
وحافة ملجمرة  وبدن  قاعدة  جزء من 

ذات حو�س اأو جتويف حلرق البخور.

خالية من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

من  يدوي  ب�سكل  حملًيا  م�سنوعة 
وم�سامية  خ�سنة  فخارية  عجينة 

وعالية ال�سوائب.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)4( الظاهرة   ,)205( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)4( احليز 

)740.38م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 D8.199

   

حو�س حجري.النوع:

املقايي�س:

القطر  )20�سم(,  اخلارجي  املحيط 
)7�سم(,  احلو�س  عمق  )10�سم(, 
الرتفاع  )4�سم(,  احلو�س  �سمك 

)12�سم(. 

ال�ضكل:
جزء من قاعدة م�ستوية حلو�س دائري 
ال�سكل, �سطحه باهت, عليه اآثار تفتت.

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
اللون, وهو م�سذب, وقد تعر�س لل�سقل, 

�سطحه خ�سن امللم�س. 
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)108( الظاهرة   ,)216( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سفت   ,)21( احليز 

)742.88م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

 D8.202

   

مدق حجري.النوع:

املقايي�س:
)7�سم(,  العمق  )20�سم(,  املحيط 

ال�سمك )4�سم(, الرتفاع )12�سم(.

ال�ضكل:
ت�ستخدم  ال�سكل  كروية  حجرية  اأداة 
اأطرافه  اأحد  �سحن؛  اأداة  اأو  مدقة 

مقطوع ب�سكل م�ستٍو وم�سقول.

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

املتحول  احلجر  من  بال�سقل  �سنع 
ال�سلب, ويالحظ التنعيم على الطرف 

الذي ي�ستخدم للدق اأو ال�سحن.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)108( الظاهرة   ,)216( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)21( احليز 

)742.18م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

 D8.206

   

اإناء حجري.النوع:

املقايي�س:
الــعـــــــــر�س  )6.5�ســــــــم(,  الــطــــــول 
)3.5�ســـم(, الرتفــــــاع )4.5�ســــم(, 

العمق ) 2�سم(.

ال�ضكل:
عميق  حو�س  من  جلزء  مكعب  �سبه 
ذو  م�ستوية,  وقاعدة  مقو�سة  وحافة 
طبيعة تكوينية ه�سة, عليه اآثار جتويف.

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
اللون, تعر�س لل�سقل, وهو م�سذب ذو 

�سطح خ�سن امللم�س. 
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)108( الظاهرة   ,)216( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)21( احليز 

)740.19م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.207

   

م�سحن حجري �سغري.النوع:

املقايي�س:
)12�سم(,  العر�س  )22�سم(,  الطول 

الرتفاع )6.5�سم(.

بي�سوي.ال�ضكل:

خاٍل من الزخارف. الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

ُنحت حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
تعر�س  وقد  م�سذب,  وهو  اللون, 

لل�سقل, ذو �سطح خ�سن امللم�س.
الفرتة 

التاريخية:
غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)105( الظاهرة   ,)181( املجموعة 
احليز )19(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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الت�ضجيل  رقم 
للقطعة: 

D8.208

   

م�سحن حجري �سغري.النوع:

املقايي�س:
الطول )18�سم(, العر�س)13.5�سم(, 

الرتفاع )6.5�سم(.

غري منتظم.ال�ضكل:

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

�سكلت القطعة حملًيا بالنحت على كتلة 
من احلجر الرملي اأحمر اللون, القطعة 
ال�سطـــح  لل�سقــل,  وتعر�ســت  م�سذبـــة 

خ�سن امللم�س. 
الفرتة 

التاريخية:
غري حمدد.

موقع 
الكت�ضاف:

املجموعـــة )181(, الظاهـــرة )105(, 
احليز )19(.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

239

رقم الت�ضجيل 
للقطعة: 

D8.242

حو�س حجري.النوع:

املقايي�س:
)25�سم(,  العر�س  )27�سم(,  الطول 
حوافه  عر�س  )13�سم(,  الرتفاع 

)2�سم(, عمق احلو�س )7.5�سم(.

ال�ضكل:

م�ستطيل  حجري  حو�س  من  جزء 
ومنعم,  م�سقول  ال�سنع  متقن  ال�سكل, 
م�سقولن  والداخلي  اخلارجي  �سطحاه 
م�ستوية  غليظة  قاعدة  وله  ومنعمان, 
اأداة لكنز التمر؛  اأنها  وم�سقولة, يعتقد 

اأما التجويف فهو لتجميع الدب�س.

خاٍل من الزخارف.الزخرفة:

املعطيات 
التقنية:

م�سنع حملًيا من احلجر الرملي الأحمر 
اللون, م�سغول ب�سكل متقن جدا .

الفرتة 
التاريخية:

غري حمددة.

موقع 
الكت�ضاف:

 ,)115( الظاهرة   ,)132( املجموعة 
ارتفاع  على  ُك�سف   ,)12( احليز 

)739.74م( عن �سطح البحر.

مكان الإيداع:
امللك  جامعة  الآثار-  ق�سم  م�ستودع 

�سعود.
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�سور فوتوغرافية خمتلفة:

املوؤلـــــف يف املوقع

من اليمني امل�ضور �ضعيد الأحمري واملوؤلف واملدير الإداري عاطف ال�ضلطان
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الطالب عادل الزهراين ي�ضرح لوفد جامعة حائل عن املعثورات

الطالب عبداملجيد العتيبي واملوؤلف
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املوؤلف والأ�ضتاذ اإبراهيم م�ضبي
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املوؤلف والدكتور ح�ضني عمار
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الفريق امل�ضاحي

�ضورة جماعية لطالب ويظهر يف ال�ضورة الدكتور اأحمد العبودي والأ�ضتاذ ر�ضا ال�ضمري
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من اليمني الطالب خالد ال�ضهري واملوؤلف والدكتور ح�ضني عمار

وفد جامعة حائل
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امل�ضادر واملراجع العربية:

• القراآن الكرمي.	

• اإ�سكوبي, خالد بن عبا�س,)1999م(,	

وزارة  الريا�س:  تيماء,  غرب  جنوب  )رم(  منطقة  من  لنقو�س  مقارنة  حتليلية  درا�سة 

املعارف, وكالة الآثار واملتاحف, اململكة العربية ال�سعودية.

• الأن�ساري, عبدالرحمن الطيب, )1402هـ(,	

قرية الفاو: �سورة للح�سارة العربية قبل الإ�سالم يف اململكة العربية ال�سعودية, الريا�س: 

جامعة الريا�س.

• �سا�سيه, 	 اإيزابيل  نعمه؛  ليلى  جريبر؛  ي.  برا؛  دال-  بي  برنارد؛  ف.  كر�ستيان؛  اأوجيه, 

)1431هـ/ 2010م(,

»تقرير املو�سم الرابع عام 1424هـ/ 2004م مل�سروع البعثة ال�سعودية الفرن�سية يف مدائن 

�سالح )احلجر( اخلام�س«, اأطالل, 20: 145- 158.

• باخ�سوين, فاطمة بنت علي, )1993م(,	

احلياة الدينية يف احلجاز قبل الإ�سالم منذ القرن الأول قبل امليالد حتى ظهور الإ�سالم, 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة, الرئا�سة العامة لتعليم البنات, وكالة الرئا�سة العامة لكليات 

البنات, كلية الرتبية للبنات بالريا�س.

• ..................................................................., )2002م(,	

احلياة الدينية يف ممالك معني وقتبان وح�سرموت, الريا�س: )د.ن(.

• الرباهيم, حممد؛ �سيف اهلل الطلحي, )1989م(,	

»تقرير مبدئي عن حفرية احلجر- املو�سم الثاين 1408هـ«, اأطالل, 12: 33-25.
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• بودن, جارث, )1979م(,	

»موقع خيف الزهرة وطبيعة ال�سيادة الديدانية يف واحات العال«, اأطالل, 3: 84-73.

• جليمور, مايكل, حممد الرباهيم, عبداجلواد مراد, )1982م(,	

» تقرير مبدئي عن م�سح املنطقتني ال�سمالية الغربية وال�سمالية«, اأطالل, 6: 21-7.

• جو�سن, اأنطونان, �سافنياك, رفائيل, )1424هـ(,	

�سبا  ترجمة  عبدالعزيز,  امللك  دارة  الريا�س:  العربية,  اجلزيرة  اإلى  ا�ستك�سافية  رحلة 

فار�س, مراجعة �سليمان عبدالرحمن الذييب, و�سعيد بن فايز ال�سعيد.

• اأبو احل�سن, ح�سني بن علي, )1997م(,	

قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال, الريا�س: مكتبة امللك فهد الوطنية. 

• ..................................................................., )2001م(,	

»تقرير مبدئي عن امل�سح الأثري ملوقع اأم درج مبحافظة العال«, اأطالل, 16: 275-271.

• ..................................................................., )2002م(,	

نقو�س حليانية من منطقة العال: درا�سة حتليلية مقارنة, الريا�س: وزارة املعارف, وكالة 

الوزارة لالآثار واملتاحف.

• احل�سا�س, عبداحلميد حممد, زكي عبداهلل اآل �سيف, �سعيد حبيب ال�سناع, نزار ح�سن 	

اآل عبداجلبار, )2002م(,

»تقرير عن حفرية ثاج لعام 1420هـ/1999م«, اأطالل, 17: 41-29.

• اأبو درك, حامد؛ عبداجلواد مراد, )1968م(,	

الثـــالــث,  املو�ســـم   - تيمــاء  فـي  احلمراء  ق�سر  وتنقيبات  حفريات  عن  مبدئي  »تقرير 

1405هـ/1985م«, اأطالل, 10: 42-35.
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• الديري, حممد, �سحلة �سامر, )حتت الن�سر(,	
»اخلريبة دادان: مو�سم احلفريات اخلام�س 1429هـ/ 2008م, التقرير الأويل« .

• الذييب, �سليمان بن عبدالرحمن, )1999م(,	
نقو�س ثمودية من �سمال اململكة العربية ال�سعودية, الريا�س: مكتبة امللك فهد الوطنية.

• ..................................................................., )2000م(,	
امللك فهد  الريا�س: مكتبة  النبطية,  والألفاظ  للمفردات  النبطي: درا�سة مقارنة  املعجم 

الوطنية.
• ..................................................................., )2003م(,	

عبدالرحمن  موؤ�س�سة  الريا�س:  ال�سعودية,  العربية  اململكة  �سمال  من  �سفوية  نقو�س 
ال�سديري اخلريية.

• ..................................................................., )1432هـ(,	
مدونة النقو�س النبطية يف اململكة العربية ال�سعودية, الريا�س: دارة امللك عبدالعزيز.

• عبدالعزيز 	 اليحيى,  عبدالعزيز  احلماد,  عبدالعزيز  امل�ساري,  �سعد  عو�س؛  الزهراين, 
العمري, )2002م(,

1321هـ/2000م«,  الثالث  املو�سم  جنران  مبنطقة  الأخدود  حفرية  عن  مبدئي  »تقرير 
اأطالل 17: 13- 28.

• ..................................................................., )2007م(,	
الآثار  وكالة  والتعليم,  الرتبية  وزارة  الريا�س:  مقارنة.  اآثارية  درا�سة  بالعال:  الكثيب  تل 

واملتاحف.
• ال�سعيد, �سعيد؛ حممد النجم؛ اأرنولف هاو�ساليرت؛ ريكاردو اآي�سمان, )1431هـ/ 2010م(,	

»تيماء: خريف 2004م وربيع 2005م: التقرير الثاين عن م�سروع الآثاري ال�سعودي الأملاين 
امل�سرتك«, اأطالل, 20: 73- 102.
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• حممد, 	 الديري,  حممد,  الذيبي,  �سامر,  �سحلة,   ,.......................................
عمار, ح�سني, العامر, فوؤاد, )حتت الن�سر(,

دادان  موقع  يف  �سهود  امللك  بجامعة  الآثار  لق�سم  التنقيب  اأعمال  عن  الأويل  »التقرير 

)اخلريبة(, املو�سم ال�سابع 1431هـ/ 2010م«.

• ال�سعود, عبداهلل بن �سعود, )1996م(,	

»ا�ستئنا�س اجلمال وطرق التجارة الداخلية يف اجلزيرة العربية«, اأطالل 14: 103-99.

• ال�سنان, مها بنت عبداهلل, )2009م(,	

غري  دكتوراة  ر�سالة  الريا�س:  مقارنة(,  فنية  )درا�سة  الفاو  قرية  من  املعدنية  الفنون 

من�سورة قدمت لق�سم الآثار, كلية ال�سياحة والآثار, جامعة امللك �سعود.

• بن �سراي, حمد بن حممد, )1999م(,	

اأدبًيا,  اآثارًيا-  تاريخًيا-  العربية:  اجلزيرة  و�سبه  القدمي  الأدنى  ال�سرق  بالد  يف  الإبل 

الريا�س: �سل�سلة بحوث تاريخية, اجلمعية التاريخية ال�سعودية )الإ�سدار الثالث(.

• رباع؛ 	 ريا�س  العتيبي؛  عجب  ال�سمري؛  جهز  املعيقل؛  عبدالهادي  اهلل؛  �سيف  الطلحي, 

عبداهلل العتيبي؛ ماجد الده�س؛ فهد احلمدان, )1431هـ/ 2010م(,

»تقرير مبدئي عن اأعمال التنقيب يف مدائن �سالح )احلجر( املو�سم اخلام�س 1424هـ/ 

2004م«, اأطالل, 20: 31- 29.

• الطوي�سي, �سعد اأحمد, )2001م(,	

درا�سة للمخلفات النبطية املكت�سفة يف حفريات وادي مو�سى لعام 1996م, عمان: ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة قدمت لق�سم الآثار, كلية الدرا�سات العليا, ق�سم الآثار.

• العتيبي, حممد بن �سلطان, )1412هـ(,	

املعبد يف �سبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم مفهومه تطور وظيفته منذ القرن ال�ساد�س 



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

253

قبل امليالد حتى القرن ال�ساد�س امليالدي, ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة, ق�سم التاريخ, 
كلية الآداب, جامعة امللك �سعود.

• علي, جمال الدين �سالح �سراج, )1990م(,	
»تقرير عن نتائج حفرية اخلريبة اجلنوبية باحلجر )املو�سم الثالث( 1410هـ«, اأطالل, 

.37-23 :13
• اإجنراهام, مايكل؛ تيودور جون�سون؛ ب�سيم الريحاين؛ اإبراهيم ال�ستلة, )1981م(,	

»التقرير املبدئي عن م�سح املنطقة ال�سمالية الغربية )مع ملحة موجزة عن م�سح املنطقة 
ال�سمالية( «, اأطالل, 5: 76-53.

• العهد القدمي.	
• الغزي, عبدالعزيز بن �سعود, )1993م(,	

املدهون:  احلديدي  الع�سر  واأوائل  الربونزي  الع�سر  اأواخر  فرتة  فخار  وتاأ�سيل  »تاأريخ 
الإقليم ال�سمايل الغربي/ اململكة العربية ال�سعودية«, الع�سور, املجلد الثامن , اجلزء الأول 

)رجب/ يناير(: 7- 24.
• ..................................................................., )2005م(,	

»درا�سة مقارنة لزخارف زبدية نادرة من مدافن ال�سناعية بتيماء«, جملة جامعة امللك 
�سعود, م18, الآداب)1(: 180-151.

• ..................................................................., )2006م(,	
اأدوماتو,  و�سفية«,  درا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سرقي  يف  العبيد  فخار  »خ�سائ�س 

العدد الثالث ع�سر, ذو احلجة : 46-25.
• ..................................................................., )2009م(,	

مقابر  يف  الفخارية  الأواين  على  بالألوان  املر�سومة  املثلثات  لزخرفة  الزمنية  »الدللت 
لدول اخلليج  التعاون  بدول جمل�س  والآثار  التاريخ  تيماء«, جمعية  ال�سناعية يف  املنطقة 

العربية, اللقاء العلمي العا�سر: 42-9.



الخريبـة )ددن( عاصمـة مملكتي دادان ولحيــان

254

• ..................................................................., )2009م(,	
»درا�سة اأثرية ملجامر املوا�سم الأربعة الأولى حلفرية ق�سم الآثار يف موقع دادان يف حمافظة 

العال«, جملة جامعة امللك �سعود, م21, ال�سياحة والآثار)1(: 56-19.
• ..................................................................., )1432هـ(,	

امللك  دارة  الريا�س:  فرزان,  عيني  حميط  يف  احلجرية  املن�ساآت  وتوثيق  م�سح  م�سروع 
عبدالعزيز.

• الفا�سي, هتون, )1993م(,	
احلياة الجتماعية يف �سمال غرب اجلزيرة العربية يف الفرتة ما بني القرن ال�ساد�س قبل 

امليالد والقرن الثاين امليالدي, الريا�س: )د.ن(.
• القدرة, ح�سني., )1993م(,	

ر�سالة  اجلنوبية,  ال�سامية  اللغات  اإطار  يف  اللحيانية  النقو�س  لألفاظ  معجمية  درا�سة 
ماج�ستري غري من�سورة, ق�سم النقو�س, معهد الآثار والأنرثوبولوجيا, جامعة الريموك.

• معيوف, حممد بن معا�سة, )1430هـ(,	
املجامر القدمية يف تيماء: درا�سة اآثارية مقارنة, الريا�س: دارة امللك عبدالعزيز, �سل�سلة 

الر�سائل اجلامعية, 33.
• امل�سري, )55-	 الأفريقي  بن مكرم  الدين حممد  الف�سل جمال  اأبو  الإمام  ابن منظور, 

1956م(,
• ل�سان العرب, بريوت: دار �سادر.	



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

255

امل�ضادر واملراجع الأجنبية:
	• Branden, van  den., (1962),

Les inscription dédanites, Beyrouth: L,Université Libanais: 51-69.
	• Caskel, W., (1954),

Lihyan und Lihyanisch, Arbeitsgemeeinschaft fur Forschung den 
LandesNordrhein-Westfalen, Geisteswissensaften 4, Abhandlung, 
Koln: Westdeutscher Verlag. 

	• Fares-Drappeau, S., (2005),
Dedan et Lihyan: Histoire des Arabes aux confins des pouvoirs 
perse et hellenistique (IV-IIs, avant l ere chretienne), Paris: Travaux 
de la maison de l orient et de la mediterranee.

	• Garbini, G., (1974),
Iscrizoni Sudarabiche, Napoli: Istituto Orientale di Napoli

	• Gerber, Y.,( 1997),
«The Nabataean Coarse Ware Pottery. A Sequence from the End 
of the Second Century B.C to the Beginning of the Second Century 
A.D», in Studies in the History and Archaeology of Jordan, 6: 286-
92.

	• Gerber, Y., Kolb B., Schmid S. G., (1994),
«Swiss-Liechtenstein Excavations at ez-Zantur in Petra 1993. The 
Fifth Campaign», Annual of the Department of Antiquities of Jordan 
38: 271-292.

	• Harding, G., (1971),
An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and 
Inscriptions, Toronto: Near and Middle East Series 8.

	• Hannestad, L., (1985),
Failaka/Ikaros. Danish Archaeological Investigations in Kuwait. 
The  Hellenistic Pottery V. 2:1, Jutland Archaeological Society 
Publications.



الخريبـة )ددن( عاصمـة مملكتي دادان ولحيــان

256

	• Jaussen, A., Savignac, R., (1971),
Mission archeologique en Arabie, Le Caire: Institut Francais d 
Archeologie Oriental. 

	• Lapp, P. W., (1961),
Palestinian Ceramic Chronology, 200 B. C-AD 70, ASOR, New 
Haven CT: The American School of Oriental Research.

	• Nasif, A., (1988),
Al-Ula an Historical and Archaeological Survey with Special 
Reference to its Irrigation, Riyadh: King Saud University Press.

	• Nehme, L., (2010),
Hegra I: Report on the First Excavation Season at Mada’in Salih, 
Riyadh: Saudi Commission for Tourism and Antiquities, A Series 
Refereed Archaeological Studies No: 6. 

	• Parr, Peter, J. Harding., G. Dayton., ( 1970),
«Preliminary Survey in North West Arabia, 1968», Bulletin of the 
Institute of Archaeology 8-9, University of London: 103-242.

	• Parr, Peter, J., (1989),
«Aspects of the Archaeology of the North-West Arabia in the First 
Millennium BC.», In L’Arabia préislamique et son environnement 
historique et culturel: Actes du Colloque de Strasbourg, edit by 
Toufic Fahd,  Leiden: 36-66. 
Repertoire d, epigraphie Semitique 

	• Salles, J. F., (1996), 
«Al-Ula-Dedan, recherché recentes», Topoi 6.2: 565-607.

	• Sauer J. A., (1973),
«Heshbon Pottery 1971, A Preliminary Report on the Pottery 
from the 1971 Excavations at Tell Hesban», Andrew University 
Monographs 7, Berrien Springs.



أ.د. سـلـيـمـــان بــن عـبـدالـرحـمـن الـذيـيـب

257

	• al-Scheiba, A., (1982),
Die Ortsnamen in den Altsudarabischen Inschriften (mit dem 
Versuch ihrer Identifizierung und Lokalisierung), Marburg: Druck 
Gorich, Weiershauser.

	• Schmid, S., (2001),
«The International Wadi Farasa Project (IWFP) 2000 Season», 
ADAJ 45: 343-57.

	• Schmid, S. G., (2004),
«The Distribution of Nabataean Pottery and The Organization 
of Nabataean Long Distance Trade», Studies in the History and 
Archaeology of Jordan VIII.   

	• Winnet, Fred V., (1937),
A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscription, Toronto: 
University of Toronto Press.

	• …………………………………….., (1957),
Safaitic Inscriptions from Joقden, Toronto: University of Toronto 
Press.

	• ………….....….., and William L. Reed.,(1970),
Ancient Records from North Arabia, Toronto: Near and Middle East 
Series 6.




