
اســتكماالً ألعمــال التنقيــب خــالل املواســم الســبعة املاضيــة، 
والتــي نتــج عنهــا الكشــف عّمــا يزيــد علــى اخلمســة والثالثــني 
مربــع  متــر  ومائــة  ألفيــن  إلــى  وصلــت  مبســاحة  مربًعــا 

)٢١٠٠م٢(.

وهكــذا تكــون املســاحة الكليــة للموقــع بعــد إضافــة نتائــج 
املوســم الثامــن املتمثــل فــي الوحــدة احلاديــة عشــرة هــي: 
ألفيــن وثالثمائــة وخمســني متــًرا مربًعــا )٢٣5٠م٢( )اللوحتان، 

١.٢أ(.  ،١.١

الوحدة احلادية عشرة: 
ــات مــن  ــب لهــذا املوســم مــن »١٠« مربع ــت وحــدة التنقي تكون

ــي: ــى النحــو التال ــوب عل ــى اجلن الشــمال إل

 =T12 )٣( مربــع =T11  )٢( مربــع =T10 )مربــع )١ =T9
مربــع )4( S9= مربــع )5(

S10=مربع )6(      S11=مربع )7(    S12=مربع )٢١( 
R9= مربع )٢4(     Q9= مربع )٢7(

وهــذه املربعــات وضعــت حســب اخلطــة املقــررة بأطــوال 5×5م، 
بواقــع فاصــل )٠،5م( مــن كل ضلــع؛ وهكــذا كانــت املســاحة 
املنقــب عنهــا فــي املربــع الواحــد هــي: 4م×4م. )اللوحــة ١.٢أ(، 
وفــي فتــرة الحقــة أزيلــت هــذه الفواصــل. والحًقــا تكونــت مــن 
بـــ:  اصطالًحــا  عرفناهــا  معماريــة  وحــدات  املربعــات  هــذه 

»األحيــاز« وعددهــا »٢7« حيــًزا.  

التسلسل الطبقي:
املعماريــة  الوحــدات  فــي  العمــل  انتهــاء  بعــد  للفريــق  تبــني 
للوحــدة احلاديــة عشــرة أن التسلســل الطبقــي فــي الوحــدة ال 
يختلــف كثيــًرا - كمــا نتصــور - عــن التسلســل الطبقــي العــام 

ــي: ــى النحــو التال ــت عل ــع ككل فكان للموق

الطبقة السطحية:
وقــد امتــدت الطبقــة بعمــق يزيــد علــى املتــر فــي بعــض أجــزاء 
الوحــدة، وصــل إلــى ١١9ســم، إذ إن أعمــق منطقــة امتــدت 
إليهــا هــذه الطبقــة كان فــي الغرفــة الرابعــة، )حيــز: ٢١(، 

مبنســوب بلــغ 74٠،٢5م. 

جــاءت هــذه الطبقــة، وحتديــًدا فــي املربعــات الثمانيــة )١-7، 
٢١(، مغطــاة بطبقــة علويــة )stratum(، مكونــة مــن حجــارة 
مختلفــة األشــكال واألحجــام؛ وهــذه احلجــارة الرمليــة فــي 
الغالــب، منهــا مــا هــو حجــارة بنــاء بعضهــا مقطــوع بشــكل 
جيــد ومشــذب، ممــا يشــير إلــى أنهــا قــد اســتخدمت فــي 
البنــاء، أو عناصــر معماريــة، إضافــة إلــى املعثــورات األثريــة. 
ــا أن بعًضــا مــن مكوناتهــا التصــق بعضــه ببعــض  وقــد الحظن
وبشــكل قــوي بواســطة الكلــس واألمــالح مــع تخللهــا بالرمــل، 
ممــا ضاعــف مــن اجلهــد فــي احلفــر والتنقيــب وجعــل احلفــر 

ــا. فيهــا صعًب

حتــى إن بعــض معثــورات هــذه الطبقــة كان متــآكاًل بدرجــات 
متفاوتــة، فبعضهــا طمســت تفاصيلــه اخلارجيــة بســبب عوامل 
التعريــة والتكلــس النــاجت عــن طبيعــة التربــة والعوامــل اجلويــة.

وأمــا ســماكة هــذه الطبقــة فقــد اختلفــت مــن مربــع إلــى آخــر، 
لكنهــا فــي النهايــة كانــت تنتهــي بســبب أحــد العوامــل التاليــة:

التــي - ١ اجلــدران  تلــك  بقايــا  مــن  القريبــة  املناطــق  فــي 
الواقــع  )ظ٢6(،  اجلــدار  نحــو  التخريــب  مــن  ســلمت 
جنوبــي الســاحة األولــى، والــذي جــاء تقريًبــا مســاوًيا 

املوقــع. فــي  البحــر  منســوب  الرتفــاع 

ظهــور طبقــة أخــرى تنتهــي هــذه الطبقــة أحياًنــا فــي - ٢
احلمــراء  الطبقــة  مثــل  الســطح  مــن  قريبــة  منطقــة 
)اللوحــة ١.٢ب(، فــي املربــع رقــم:١، والتــي كانــت بطــول 

٢8٠ســم.  وعــرض  ٣5٠ســم، 

نتائج أعمال التنقيب امليداني في دادان )اخلريبة( بالعا
)املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١ م(.

سليمان الذييب، حسني عمار، محمد الذيبي، إبراهيم مشبي
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أن هــذه الطبقــة جــاءت فــي »٢١«، حيــًزا بظواهــر بلغــت - ٣
»١8« ظاهــرة. 

وبعــد دراســتنا للطبقــة الســطحية التــي متثلهــا الظواهــر )١، 
 ،١٠8 ،١٠5 ،9١ ،8٢ ،6١ ،5٣ ،45 ،٣٠ ،7 ،6 ،5 ،4 ،٢، ٣

١66، ١١7، ١٢١، ١67، ١٢٢، ١٣8(، خرجنــا بالتالــي:

أن نشــاًطا بشــرًيا واضًحــا قــد مت بعــد مرحلــة الهجــران  أ- 
األخيــر للموقــع، وقــد متثــل هــذا النشــاط فــي أعمــال 
النبــش والتخريــب، باإلضافــة إلــى نــزٍع ورفــٍع ألحجــار 
البنــاء. واملالحــظ أن هــذا النشــاط البشــري منتشــر فــي 

ــه. ــري في ــل أث ــه ت ــو من ــكاد يخل ــع، وال ي كامــل املوق

والتخريــب(  )النبــش  البشــري  النشــاط  أن عمــق هــذا  ب- 
وصــل إلــى ١١9ســم، إذ إن أعمــق منطقــة امتــدت إليهــا 
هــذه الطبقــة كان فــي الغرفــة الرابعــة، وحتديــًدا احليــز 
رقــم: ٢١، مبنســوب بلــغ 74٠.٢5م، عــن ســطح البحــر 
لكــن تأثيــره ال يتجــاوز املرحلــة الرئيســة )اللحيانيــة( فــي 

املوقع. 

كثافــة األحجــار املختلفــة احلجــم والشــكل التــي انتشــرت  ج- 
في كامل الوحدة.  

أن معثــورات هــذا الطبقــة -علــى مســتوى الوحــدة- كانــت  د- 
مــواد حجريــة بلغــت »86«، منهــا »٣7« معثــورة )انظــر 
املعثــورات(. وقــد تراوحــت بــني أدوات الطحــن والســحن، 
واألحــواض، إضافــة إلــى كثيــر مــن الكســر الفخاريــة. 
والتــي بلغــت فــي مجموعهــا »٣5٣« قطعــة؛ وقــد توزعــت 

ــي: ــى النحــو التال ــورات هــذه الطبقــة عل معث

الزينةاملعدنيةالفخاريةاحلجرية
86٢64١٢

ونشــير هنــا إلــى أن التربــة البيضــاء اللــون املختلطــة بحصــى 
صغيــرة واملنتشــرة علــى مســتوى الوحــدة، هــي نتيجــة لعمليــات 
النبــش التــي أدت لتفريغهــا مــن أماكنهــا األصليــة )اللوحــة 

١.٢ج(.

التربة احلمراء:
بعــد أن انتهينــا مــن رفــع الطبقــة الســطحية - باســتخدام 
األيــدي فقــط- ظهــرت لنــا تربــة حمــراء اللــون جــاءت نتيجــة 
ــي  ــًدا ف ــر، وحتدي ــون األحم ــة ذات الل ــت األحجــار الرملي لتفت
األحيــاز مــن ١ إلــى 5، )اللوحــة ١.٢د(، ممــا يــدل علــى أنهــا 
أعمــال  أكدتــه  مــا  وهــو  واحــدة؛  لعناصــر معماريــة  تنتمــي 
التنقيــب التــي متــت فيمــا بعــد. وفيمــا يبــدو أنهــا ناجتــة عــن 
تســاقط عناصــر البنــاء التــي فــي اجلــدران؛ أحدهــا ذلــك 
املمتــد مــن الفاصــل الشــرقي للمربــع )T9( باجتــاه الغــرب 

 .)S9( ليدخــل فــي املربــع

ــرة  ــا مختلطــة بأحجــار صغي وقــد جــاءت هــذه الطبقــة أحياًن
ــا بعــرض ١٠٠ســم؛  ــا كانت احلجــم )ظ١٠6؛ ظ١١9(، وكلتاهم
أمــا الطــول فاألولــى بطــول 45٠ســم، والثانيــة بطــول 5٠٠ســم. 
وأحياًنــا أخــرى تكــون مختلطــة بأحجــار متوســطة أو كبيــرة 
احلجــم نســبًيا )ظ8؛ ظ58؛ ظ١4٠( )اللوحــة ١.٢هـــ( وهنــاك 

ظاهرتــان )ظ١5؛ ظ ٢١(، نقيتــان كانتــا غيــر مختلطتــني.

وقــد حــوت هــذه الظاهــرة عــدًدا مــن املعثــورات احلجريــة 
عليهــا  غلــب  حجريــة،  أداة  األولــى«١١«  بلغــت  والفخاريــة؛ 
املســاحن؛ فــي حــني بلغــت الكســر الفخاريــة »6١« كســرة، كلهــا 

محليــة الصنــع علــى بعضهــا زخــارف ملونــة ومحــزوزة. 

طبقة الردمي:
ــا واســتمراًرا فــي الوحــدة وتتكــون  ــر الطبقــات عمًق وهــي أكث
مــن حجــارة البنــاء املختلفــة األحجــام واألشــكال التي تســتخدم 
فــي بنــاء اجلــدران، أو تلــك التــي تســتخدم فــي أرضيــات 
الغــرف، إضافــة إلــى بقايــا األســقف؛ كمــا أنهــا تتكــون مــن 
بقايــا النشــاط اإلنســاني، مثــل املــواد العضويــة )84/١/8( 
وغيرهــا. لذلــك رأيــُت أن مــن األفضــل تقســيم هــذا الطبقــة 
إلــى ثالثــة أقســام هــي: تربــة طينيــة مختلطــة مــع حجــارة، 
وكتــل حجريــة متســاقطة أحيانــاً تكــون مختلطــة بتربــة طينيــة، 

ــة.  ــة الطيني ــًرا الترب وأخي

املراحل املعمارية:
إن نتائــج أعمــال هــذا املوســم فــي الوحــدة احلاديــة عشــرة قــد  

كشــفت عــن مرحلتــني معماريتــني:

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(

مــن  الشــرقي  اجلــزء  فــي  واضــح  بشــكل  املمثلــة  األولــى: 
الوحــدة، والتــي تكونــت مــن املربعــات ذوات األرقــام: ١، 5، 
 ،8( واألحيــاز   ،)S9, S10, S11, S12, T9(  ٢١  ،7  ،6
9، ١٣-١9، ٢١-٢٢، ٢4، ٢5، ٢7، واجلزأيــن الغربيــني مــن 
املرحلــة  متاثــل   - نعتقــد  كمــا   - وهــي   .)٢6 احليزيــن٢٣، 
الثــالث  املواســم  فــي  نقبــت  التــي  الوحــدات  مــن  املتأخــرة 
األولــى )األول والثانــي والثالــث(؛ والتــي نــرى أنهــا تعــود للفتــرة 

املتأخــرة. اللحيانيــة  أو  النبطيــة 

الثانية: وميثلها التالي:
قســمني  إلــى  الوحــدة  فصــل  الــذي  الضخــم،  اجلــدار   -

وغربــي.  شــرقي 
بعض املظاهر املعمارية في احليزين ٢، ٣.  -

وقــد اتضــح لنــا بشــكل واضــح أن املربعــات ذوات األرقــام: ٢، 
٣، T10, T11, T12( 4(، واألحياز )١٠، ١١، ١٢، ٢٠،٢٢(، 
للمرحلــة  معاصــرة  أنهــا  نعتقــد  التــي  املرحلــة  هــذه  متثــل 
املعماريــة والتاريخيــة لتلــك التــي يعــود إليهــا املعبــد الرئيــس، 

ــة. ــة اللحياني ــم تعريفهــا باملرحل ــي يت الت

كمــا أن الوحــدة احلاديــة عشــرة تنقســم مــن ناحيــة الوحــدات 
املعماريــة إلــى وحدتــني رئيســتني، همــا الغــرف، والســاحتان. 
كمــا لــم نتمكــن مــن العثــور علــى أدلــة مباشــرة عــن نظــام 
التســقيف فــي املبانــي فــي موقــع »ددن« فهــل كانــت تقــام علــى 
عقــود تكــون عــادة مســتندة علــى قاعــدة مبنيــة بشــكل مســتقل 
عــن اجلــدار أو املســتندة  مباشــرة علــى اجلــدار؟، وهنــاك 
العقــود التــي تكــون قواعدهــا متصلــة مــع اجلــدار ولكنهــا 
تبــرز قليــاًل للخــارج، كمــا هــو شــائع فــي العمــارة النبطيــة 
التســقيف فهــي  أمــا طريقــة  )الطويســي، ٢٠٠١م، ص٢6(. 

علــى الغالــب باأللــواح اخلشــبية. 

األرضيات: 
فهنـاك  وموادهـا،  املسـتخدمة  األرضيـات  أشـكال  تنوعـت 
األرضيـات التـي جـاءت علـى شـكل بالطـات صغيـرة وكبيـرة 
والطينيـة  والثالثـة،  الثانيـة  الغرفتـني  أرضيتـي  مثـل  احلجـم، 
فـي مرحلتيهـا  الرابعـة )ظ ١64(  الغرفـة  فـي  كمـا  املدكوكـة 

املعماريتـني، أو األرضيـة الطينية املختلطة باحلصى الصغيرة، 
كما في أرضية الساحة األولى )ظ4٣، ظ١٣، ظ١67(.

ــث  ــا  عــن بعــض مــن حي ــة بعضه ــف الوحــدات املعماري وتختل
التخطيــط وتوزيــع الفراغــات املعماريــة ومســاحاتها واتصالهــا 
بعضهــا مــع بعــض العائــد لتعــدد األذواق وبيئــة املوقــع، والواقــع 
كمــا هــو معلــوم أن بيئــة املوقــع حجريــة إضافــة إلــى أن وظيفــة 
هــذه الوحــدات جعلــت مــن التخطيــط املعمــاري املوضــح لهــذه 
الغــرف أنهــا خدميــة إذ تنتفــي فيهــا اخلصوصيــة فهــي غــرف 
خدميــة وليســت ســكنية تــؤدي وظائــف معينــة ملريــدي املعبــد 
بــل إن إحداهــا )الغرفــة الثانيــة( هــي مــوزع لبقيــة الوحــدات، 
فلهــا علــى األقــل بابــان ومدخــالن يؤديــان إلى غرفــة التقدمات 
أحدهمــا للدخــول واآلخــر للخــروج، والبابــان شــرقي يــؤدي 

للســاحة األولــى، والثانــي يقــود للمعبــد الرئيــس.

ومــن خــالل معطيــات العمــل خــالل هــذا املوســم نقــول إنــه قــد 
ُكشــف عــن عناصــر معماريــة مختلفــة نلخصهــا فــي التالــي:

مــن  الشــرقي  اجلــزء  فــي  واضــح  بشــكل  املمثلــة  األولــى: 
الوحــدة، والتــي تكونــت مــن املربعــات )5، 6، 7، ٢١(. وإن 
ثبــت ذلــك فهــي متاثــل املرحلــة املتأخــرة مــن الوحــدات التــي 
مت التعامــل معهــا فــي املواســم الثــالث األولــى )األول والثانــي 
والثالــث(؛ والتــي نــرى أنهــا تعــود للفتــرة النبطيــة، إضافــة 
إلــى احليــز رقــم 4 الــذي جــاء فــي الركــن اجلنوبــي الشــرقي  

.)T12( للمربــع 

الثانية: وميثلها التالي:
قســمني  إلــى  الوحــدة  فصــل  الــذي  الضخــم،  اجلــدار   -

وغربــي. شــرقي 
بعض املظاهر املعمارية في احليزين ٢، ٣.  -

وقــد اتضــح لنــا بشــكل واضــح أن األحيــاز )٢، ٣، 4، ١٠، ١١، 
١٢(، متثــل هــذه املرحلــة التــي نعتقــد أنهــا معاصــرة للمرحلــة 
املعماريــة والتاريخيــة لتلــك التــي يعــود إليهــا املعبــد الرئيــس، 

التــي ُعرفــت باملرحلــة اللحيانيــة.



أطالل ٢٧ - القسم األول ١٠١١

الوحدات املعمارية:- ١
وقــد تبــني عنــد انتهــاء املوســم الكشــف عــن خمــس غــرف 
جميعهــا تقــع فــي اجلانــب الغربــي مــن الوحــدة: اثنتــني )غرفــة 
٢، ٣( منهــا تأكــد لنــا أن بابيهمــا يفتحــان إلــى الشــرق أي إلــى 
جهــة الســاحة، والثــالث األخــرى )غــرف ١، ٢، 4( تفتــح إلــى 
جهــة الغــرب. ونشــير هنــا إلــى أننــا قــد وفقنــا فــي الكشــف عن 
أرضيــات الوحــدة احلاديــة عشــرة والتــي كانــت علــى نوعــني. 
املدكوكــة واألخــرى األرضيــة احلجريــة.  الطينيــة  األرضيــة 
األولــى مثلــت فــي أرضيــات الغــرف )١، ٣، 4، 5( وفــي اجلــزء 
احلجريــة  األرضيــة  أمــا  الســاحة،  مــن  الغربــي  اجلنوبــي 
فتمثلــت فــي أرضيــة الغرفــة رقــم ٢ واألرضيــة األولــى ألرضيــة 
الغرفــة رقــم ٣؛ وجــاءت هــذه الوحــدات علــى النحــو التالــي:

١/١- اجلدران:
ــة  ــي الوحــدة احلادي ــب ف ــال التنقي ــاء أعم ــد انته ــا بع ــني لن تب
عشــرة أن عــدد اجلــدران املكتشــفة هــو: »١١« جــداًرا أطولهــا 
اجلــدار الضخــم الــذي فصــل الوحــدة إلــى قســمني بطــول 
٢٠م، وإن كنــا محقــني فــي اعتبــار أن الوحــدات املعماريــة ومــا 
ــورات تعــود إلــى مرحلتــني تاريخيتــني مختلفتــني  بهــا مــن معث
فيحــق لنــا تقســيم اجلــدران التــي ُكِشــَف عنهــا إلــى مرحلتــني، 

همــا:

أ- املرحلة اللحيانية:
كشــف العمــل خــالل هــذه املــدة عــن جداريــن أهمهمــا اجلــدار 
الــذي ميتــد مــن جهــة الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول )٢٠م(، 
ــاد اســتخدامه  ــه املع ــل فــي جزئ ــى األق وبعــرض )١،5٠م(، عل
فــي الفتــرة النبطيــة، وال تعــود أهميتــه لطولــه الــذي أخــذ 
طــول الوحــدة كامــاًل، كمــا هــو واضــح، بــل بســبب فصلــه 
شــرقي  رئيســني؛  قســمني  إلــى  عشــرة  احلاديــة  للوحــدة 
)باجتــاه اجلبــل(، وغربــي )باجتــاه املعبــد(، ممــا قــد يوحــي 
علــى األقــل حتــى اآلن أن هــذا اجلــدار قــد فصــل بــني املعبــد 
الرئيــس وملحقاتــه وبــني الوحــدات املعماريــة التــي سيكشــف 
عنهــا خــالل املواســم القادمــة؛ والتــي قــد ال تخــرج عــن هذيــن 

االفتراضــني التاليــني:

معبد هام آخر وملحقاته.  -

بدايــة حــي جديــد يختلــف عــن احلــي الــذي كشــفت عنــه   -

حفريــات املواســم مــن األول إلــى الســابع،  والــذي ُســمي 
ــد.   ــة املعاب منطق

والــذي أوحــى للفريــق مبــا جــاء أعــاله أحــد هذيــن العاملــني 
أنهــا  افترضنــا  التــي  املعماريــة  العناصــر  األول  التاليــني: 
مصطبــات، والثانــي ضخامــة اجلــدار الفاصــل وهــو مشــابه 
للجــدار احمليــط باملعبــد الرئيــس؛ وهــو مــا قــد يعنــي أنــه كان 
فــي األســاس اجلــدار الفاصــل بــني املعبــد والوحــدات التــي 

جــاءت فــي اجلهــة الشــرقية منــه. 

وإضافــة إلــى هــذا اجلــدار اعتبرنــا اجلــدار املمتد من الشــمال 
إلــى اجلنــوب )ظ77(، املكــون مــن »5« مداميــك، وهــو بطــول 
)٢٣٠ســم(، مــن املرحلــة اللحيانيــة، فهــو مــواٍز للجــدار الكبيــر 
وجــاء مباشــرة أســفل األرضيــة األولــى فــي الســاحة األولــى. 

ب- جدران املرحلتني:
الفتــرة  فــي  اســتخدامه  أعيــد  )ظ8١(  واحــد  جــدار  وهــو 
النبطيــة، وميثــل اجلــزء الشــمالي،  وميتــد مــن جهــة الشــمال 
إلــى اجلنــوب بطــول )٢٠م(، وبعــرض )١،5٠م(، علــى األقــل 

فــي جزئــه املعــاد اســتخدامه فــي الفتــرة النبطيــة.

ج - املرحلة النبطية)١(:
ويعــود لهــذه املرحلــة »تســعة« جــدران، ثالثــة منهــا ظهــرت فــي 
اجلــزء الشــرقي مــن الوحــدة، وحتديــًدا فــي احليــز )رقــم:١(، 
)املربــع S9(، األول )ظ٢٣( جــاء فــي اجلهــة الشــمالية وميتــد 
مــن الشــرق إلــى الغــرب، والثانــي )ظ8٣( فــي اجلهــة الغربيــة. 
أمــا اجلــدار الثالــث الــذي بنــي مبحــاذاة اجلــدار الضخــم 
واملمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب فجــاء أســفل األرضيــة، 
ــت  ــي أعطي ــك أعطــي الظاهــرة )84(، وهــي الظاهــرة الت لذل
لألرضيــة، أمــا البقيــة التــي متتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق 
فجــاءت فــي اجلهــة الغربيــة مــن الوحــدة، وجميعهــا أحجــار، 
بعضهــا مشــذب بأســلوب جيــد. ونشــير هنــا إلــى أن اجلــدار 
)ظ١٣6(  فــي احليــز رقــم5، و)ظ١٢5( فــي احليــز٢4، ميتــد 
ــى الغــرب بطــول )8،6٠م(، وعــرض )٣7ســم(،  مــن الشــرق إل

يعّدهــا البعــض مرحلــة اللحيانيــة املتأخــرة، والتــي تعــادل النبطيــة،   )١(
فاحلضــور النبطــي واضــح مــن خــالل االنتشــار -القليــل نســبًيا- 

النبطــي. للفخــار 

مكوًنــا فــي جزئــه الشــرقي اجلدار الشــمالي لغرفــة التقدميات 
بطــول )4،8٠م(، وفــي جزئــه الغربي اجلدار الشــمالي للســاحة 
ــال  ــد إكم ــا عن ــه الحًق بطــول )٣،5٠م( وسيكشــف عــن وظيفت
التنقيــب فــي املوقــع، وحتديــًدا فــي اجلهــة الشــمالية للمعبــد. 

٢- األرضيات
أرضيــات  أن  عــن  الكشــف  اهلل-مــن  مــن  متكنا-بتوفيــق 
الغــرف اخلمســة كلهــا، وكذلــك تلــك األرضيــات التــي جــاءت 
ــات  ــا األرضي ــة، منه ــرة النبطي ــا للفت ــود كله فــي الســاحتني تع
ــات،  ــالث أرضي ــة عددهــا ث ــة وأخــرى حجري ــة املدكوك الطيني
وهنــاك أرضيــة واحــدة جــاء جــزء منهــا طينًيــا مدكــوًكا وآخــر 

عبــارة عــن بالطــات حجريــة.

الوصفالعرضالطولالغرفة

طينية مدكوكة مستوية بها ٢8٠سم٢5٠سم١
بالطات حجرية 

كتل حجرية٢4٢سم٣7٠سم٢

كتل حجرية مرصوصة ٢٠٠سم٢8٠سم٣
بشكل جيد

طينية مع أحجار متراصة ١75سم٢٢5سم4
على مستوى واحد

أرضية طينية مدكوكة ٢96سم٣9٢سم5
مستوية

الوصفالعرضالطولالساحة

تربة طينية مدكوكة بنية ٢٢٣سم4٢٠سماألولى
اللون

تربة طينية مدكوكة بنية 8٠سم٢75سمالثانية
اللون

تربة طينية مدكوكة بنية ١6٠سم٣7٠سمالثالثة
اللون

٣- الوحدات املعمارية:
كشــفت هــذه اجلــدران عــن مجموعــة مــن الوحــدات املعماريــة، 
التــي ال زال العمــل جارًيــا لتحديــد هويتهــا ونــوع النشــاط 

ــي: ــة فــي التال ــم بداخلهــا، وهــي متمثل القائ

١/٣- املرحلة النبطية:
ُكِشــَف فــي هــذا املوســم عــن عنصريــن معماريــني هامــني، 

همــا:

األول: الغرف:
وتتكــون هــذه الغــرف اخلمــس مــن األحيــاز  )١، ٢، ٣، 4، 5(، 

وهــي تشــترك فــي التالــي:

جميعها تقع في اجلهة الغربية من الوحدة.  -١
أن اجلــدار الغربــي لهــذه احلجــرات قــد مت كشــفه خــالل   -٢

املوســم اخلامــس.
أنها مستطيلة الشكل.  -٣

أمـــا أبوابهـــا )مداخلهـــا( فقـــد كشـــفنا عـــن عتبتـــي البابـــني 
الشـــرقيني للغرفتـــني »٢، ٣«. أمـــا أبـــواب الغرفتـــني »١، 5«، 
فكانـــا فـــي اجلهـــة الغربيـــة؛ فـــي حـــني أن الغرفـــة رقـــم »٢« لهـــا 
مدخـــالن شـــرقي وغربـــي. ومـــع أن أســـلوب بنائهـــا يـــدل داللـــة 
ـــا لـــم  ـــا، فإنن ـــى أن هـــذه الوحـــدات ليســـت إال غرًف واضحـــة عل
نتمكـــن مـــن تفســـير وظيفتهـــا بالشـــكل الصحيـــح. لكـــن ميكننـــا 
»تقدمـــات«؛  غرفـــة  إال  ليســـت  األولـــى  الغرفـــة  أن  القـــول 
لظهـــور عنصريـــن معماريـــني، يبـــدو أنهمـــا مصطبتـــان لتقـــدمي 
التقدمـــات والعطايـــا، وهـــي املناســـبة األكبـــر حجًمـــا. ولعلنـــا 
نشـــير هنـــا بشـــيء مـــن التفصيـــل املقتضـــب إلـــى الغرفـــة 
األول  مدخـــالن:  لهـــا  كان  التـــي  الوحيـــدة  ألنهـــا  الثانيـــة، 
شـــرقي وجـــدت عتبـــة بابـــه، والثانـــي مقابـــل لـــه غربـــي، تبلـــغ 
ــا األربعـــة مبنيـــة  مســـاحتها ٣،94م×٢،84م=١١،١8م؛ جدرانهـ
ــا  ــة، وبهـ ــة احملليـ ــن البيئـ ــودة مـ ــة املأخـ ــارة الرمليـ ــن احلجـ مـ
ـــا بعـــد  عـــدد قليـــل جـــًدا مـــن احلجـــارة الســـوداء، وقـــد تبـــني لن
ـــد  ـــني، نعتق ـــا أرضيت ـــوا عليه ـــد أضاف ـــا ق ـــب أن أصحابه التنقي
ـــة البـــاب  ـــان األولـــى معاصـــرة لعتب ـــان مرصوصت أنهمـــا حجريت
ــا  الشـــرقي، واألخيـــرة معاصـــرة للبـــاب الغربـــي، ونعتقـــد أنهـ
مدخـــل شـــرقي لهـــذه الوحـــدات املعماريـــة التـــي تتصـــل باملعبـــد 

الكبيـــر، ألســـباب عـــدة، منهـــا:

األدوات  بــني  تراوحــت  عنهــا  ُكِشــَف  التــي  املعثــورات   -
احلجريــة وغالبيتهــا مســاحن صغيــرة احلجــم لســحن 
املــواد العطريــة التــي تقــدم للمعبــود بلغــت »١٠« مســاحن، 

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ١٢١٣

كمــا ُعثــر علــى قطــع مــن النســيج  إضافــة إلــى معثــورات 
معدنيــة أهمهــا عملــة برونزيــة.

أســلوب تخطيــط الغرفــة، فهــي الوحيــدة التــي جــاء لهــا   -
وغربــي. شــرقي  بابــان 

الساحة الثانية )رقم ٢(:
وتتكــون هــذه الســاحة مــن األحيــاز )٢4-٢6-٢7(، ويبلغ طولها 
مــن الشــرق للغــرب »١٠م«، وعرضهــا »5م«، وقــد تراوحــت 
معثوراتهــا مــا بــني قواعــد للتماثيــل وتيجــان، أهمهــا مــا نعتقــد 
مبدئًيــا أنهــا قاعــدة متثــال تضمنــت رســومات حيوانيــة عبــارة 
عــن ثــور وبقــرة، وجمــل وناقــة، إضافــة إلــى عــدد مــن النقــوش 

اللحيانيــة التــي ُكتبــت علــى جوانــب هــذه القاعــدة.

٢/٣- املرحلة الثانية )اللحيانية(:
الوحــدات املعماريــة التــي متثــل هــذه املرحلــة هــي الســاحة 
األولــى )األحيــاز ٢، ٣، 4، ١٠، ١١، ١٢، ١6، ٢٠، ٢٢، ٢5(، 
العناصــر  مــن  عــدد  عــن  الســاحة  هــذه  فــي  ُكشــف  وقــد 
املعماريــة متثلــت فــي املصاطــب التــي توضــع عليهــا التماثيــل، 
ــو  ــة تخل ــارة عــن  جــدران متخلل واملالحــظ أن عــدًدا منهــا عب
ــي ١6،٢٠م؛ فــي حــني  ــة، وجــاء طــول جدارهــا الغرب مــن املون
كان طــول جدارهــا الشــرقي ١٣،٣٠م، أمــا عرضهــا املكشــوف 
حتــى اآلن فــكان »5م«. وأمــا معثوراتهــا فكانــت عبــارة عــن 

قواعــد للتماثيــل والتيجــان والدمــى الصغيــرة. 

وكــي ال نقحــم القــارئ فــي التفاصيــل الدقيقــة فإننــا ســنتحدث 
ــا -  ــرى أنه ــي ن ــى الت ــة األول ــة للمرحل عــن الوحــدات املعماري
كمــا ســبق ونوهنــا- للمرحلــة النبطيــة واملكونــة مــن خمــس 

ــة«. ــي عرفناهــا بالســاحة »الثاني غــرف والســاحة الت

الغرفة األولى:
 ،)S9( تكونــت هــذه الغرفــة مــن اجلــزء األكبــر مــن املربــع
إذ إن جــزءاً مــن جهتــه الشــمالية وحتديــًدا الظاهــرة »١7«، 
ومــا بعدهــا، فهــي خــارج هــذه الوحــدة )الغرفــة(؛ إضافــة إلــى 

األحيــاز التاليــة: 9، ١8،١4.

74١،٣6م،  هــي:  البحــر  مســتوى  مــن  نقطــة  أعلــى  وكانــت 

ــارة  وأقلهــا 74٠،59م، وقــد تبــني أن طبقــات هــذه الغرفــة عب
عــن »٣« طبقــات علــى النحــو التالــي:

الطبقة السطحية:
وكانــت عبــارة عــن أحجــار مختلفــة األحجــام واألشــكال، بعمــق 
»٣7ســم«، تضمنــت ثالثــة معثــورات حجريــة، أهمهــا دميــة 
الرملــي  مــن احلجــر  بشــكل غيــر متقــن  حيوانيــة منحوتــة 
ــارة عــن مــدق  ــورة الثانيــة عب )8/5/4(؛ فــي حــني كانــت املعث
مصنــوع مــن احلجــر البركانــي، ونشــير هنــا إلــى أننــا قــد بدأنــا 

ــن النقطــة 74٠،١٠م. ــزع أحجارهــا م بن

التربة احلمراء:
التــي ظهــرت مباشــرة بعــد الطبقــة  وهــي الطبقــة )ظ١5( 
ــى مســتوى  ــة عل ــت منتشــرة مبســتويات مختلف الســابقة، وكان

)اللوحــة ١.٣ج(. الوحــدة 

وفيمــا يبــدو أنهــا اكتســت اللــون األحمــر نتيجــة لتحلــل أحجــار 
ــا بعــد  ــاء التــي كانــت مــن احلجــر اجليــري، وقــد تبــني لن البن
االنتهــاء مــن هــذه الطبقــة تخللهــا بكتــل حجريــة، بعضهــا 
جــاءت  متخلخلــة ومتحللــة؛ أمــا الكتــل األخــرى فكانــت علــى 

ثــالث حــاالت هــي: 

حجارة متراصة مع بعضها )ظ١6(.  -١
كتل حجرية كبيرة احلجم )ظ5١(.- ٢

بالطات حجرية مستطيلة الشكل )ظ5٠(.  -٣

الترابية:
ــاحت؛  ــا غامــق واآلخــر ف ــني، أحدهم ــة بلون جــاءت هــذه الطبق
األولــى فــي اجلهــة الغربيــة، والثانيــة فــي اجلهــة املقابلــة لهــا، 

ــى عمــق »٢9ســم«. وهــي الشــرقية )ظ54(، وكالهمــا عل

املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران: 
حــوت هــذه احلجــرة أربعــة جــدران تعــددت مداميكهــا املتبقيــة، 
فأقلهــا اجلــدار الشــرقي بأربعــة مداميــك، وأكثرهــا اجلنوبــي 

الــذي احتفــظ بثمانيــة مداميــك )ظ59( وكانــت حجــارة هــذه 
املداميــك متوســطة احلجــم فــي الغالــب، لكــن بعضهــا كان 

صغيــًرا واآلخــر كبيــراً فــي حجمــه.

 ٢ - األرضيات:
متكنــا مــن الكشــف عــن أرضيتــني مبلطتــني: األولــى بطــول 
٣76ســم مــن الشــرق للغــرب، وبعــرض ٣٣٠ســم مــن الشــمال 
٢8٠ســم  الثانيــة  طــول  كان  حــني  فــي  )ظ١6١(؛  للجنــوب 
الثانيــة -فيمــا يظهــر-  وعرضهــا ٢5٠ســم، وقــد حتطمــت 
نتيجــة لســقوط الكتــل احلجريــة املتعــددة األشــكال واألحجــام.

٣ - األبواب: 
لعــل مــا ميــز هــذه الغرفــة عــن غيرهــا مــن بقيــة الغــرف هــو 
أبوابهــا التــي بلغــت ثالثــة أبــواب: اثنــان منهــا جــاءا فــي اجلدار 
اجلنوبــي، األول كان فــي أقصــى الشــرق مــن هــذا اجلــدار 
فــي  فــكان  الثالــث  أمــا  منــه،  الغــرب  أقصــى  فــي  والثانــي 
ــة  ــة الداخلي ــى الســاحة الثاني ــح عل ــي، وهــو يفت اجلــدار الغرب

ــس. ــد الرئي ــة واملعب ــني هــذه الغرف ــط ب ــي ترب الت

الظواهر:
ُعِثــَر علــى »١9« ظاهــرة مــا بــني ثابتــة ومتحركــة، إضافــة 
إلــى عــدد مــن األدوات بلغــت »١9١«، منهــا خمــس وأربعــون 

معثــورة. عددناهــا 

املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الغرفــة، فضمــت تلــك املصنوعــة مــن 
الفخــار ومــن املعــدن أو الزجــاج، وتلــك املصنوعــة مــن املــواد 

ــة أو النســيج. احلجري

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٣٢٢٣7١45

املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
١١١٣5١46

أ- الفخارية:

الصناعةاملجموعاحليزالظاهرة
باليدبالدوالب

١88١9١9-
55١88974١5
6٠8٣٣-
٣٣١١١96١5

ب- احلجرية
فــي ســبعة  أحيــاز   »4« مــن  جــاءت  »٣4«  قطعــة  وعددهــا 

ظواهــر.

وجاءت هذه املعثورات موزعة على النحو التالي: 

احليزالظاهرةالعددالصنف
5، ١4، 5٠١8، 54، ٣55مدق/ أداة سحن

١5٠5عقب باب
٢55١8قاعدة متثال

5، ١4، 54١8، ٣55مسحن
5، ٢55١8مهباش
4555مجمرة

١55١8مائدة قرابني
5، 5٠١8، 455جزء من حوض
٢55١8جزء من ميزاب
٢55١8جزء من مذبح

١٠55١8أداة غير محددة
١٢٣4٣٣

الغرفة الثانية:
 ،)S10( تكونــت هــذه الغرفــة مــن اجلــزء األكبــر مــن املربــع
ــى نقطــة  ــت أعل ــاز )9، ١٣، ١5، ١6(، وكان ــى األحي إضافــة إل

مــن مســتوى البحــر هــي: 74١،٣6م، وأقلهــا 74٠،59م. 

ومتيــزت هــذه الغرفــة عــن غيرهــا مــن بقيــة الغــرف فــي هــذه 
أربعــة  لهــا  أن  أولهمــا  بأمريــن معماريــني مهمــني:  الوحــدة 
أبــواب؛ وثانيهمــا أن بهــا ثــالث أرضيــات، ألنهــا -كمــا نعتقــد- 
املــكان املــوزع للغــرف للداخــل مــن الســاحة األولــى للســاحة 
الثانيــة فــي هــذه الوحــدة ومــن ثــم للمعبــد الرئيــس؛ وأنهــا 

تعــود ملرحلتــني معماريتــني مختلفتــني. 

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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ــات  ــارة عــن »٣« طبق ــة عب ــات هــذه الغرف ــني أن طبق ــد تب وق
ــي: ــى النحــو التال عل

الطبقة السطحية )الردمي(:
»7٠سـم«،  بعمـق  جـاءت  بتربـة  مختلطـة  كسـر حجريـة  وهـي 
ولكنهـا اسـتمرت فـي اجلـزء الشـرقي مـن الغرفـة، وحتديـداً 
الفاصـل الشـرقي للمربـع، حتـى مسـتوى 7٣8،85م، أي بعمـق 
»١٢5سـم«، حيـث كانـت فـي هـذا اجلـزء  مختلطـة إضافـة إلى 
األحجـار املتوسـطة والصغيـرة احلجـم بتربـة طينيـة؛ كما ظهر 
لنا طبقة حمراء بطول ٣98سـم وعرض ١5٠سـم على مسـتوى 
74٠،٢5م، أي بعمـق ١5سـم، لكنهـا كانـت بسـبب ردمي املونـة 
النـاجت عـن تفتـت األحجـار الرمليـة احلمـراء، وأمـا معثوراتهـا 
التـي جـاءت مـن أربـع ظواهـر، فالظاهـرة »9٣«، لـم يعثـر بهـا 
عشـرة  ثـالث  احلجـر  مـن  املصنـوع  وكان  معثـورة.  أي  علـى 
قطعـة، عبـارة عـن مسـاحن أو مـداق وأدوات حجريـة أخـرى، 
منهـا خمـس قطـع عددناهـا معثـورات، وهـي ثالثـة مسـاحن 
وعقـب بـاب إنـاء حجـري، ولعل ما ميز هذه الطبقة السـطحية 
لهـذه الغرفـة هـو عثورنـا علـى معثـورات فخاريـة بلغـت  »5٢« 
كسـرة: أربـع كسـر قـد تَكـوُن إنـاًء فخارًيـا أو جـزًءا كبيـًرا منـه؛ 
لكـن علـى مسـتويات وصلـت إلـى »١٠8سـم«. وأخيـًرا جـاء مـن 

ضمـن معثـورات هـذه الطبقـة خـرزة بهـا ثقـب. 

التربة احلمراء: 
التــي ظهــرت مباشــرة بعــد الطبقــة  وهــي الطبقــة )ظ6٢( 
الســابقة وكانــت منتشــرة مبســتويات مختلفــة علــى مســتوى 
الوحــدة، وفيمــا يبــدو أنهــا اكتســت اللــون األحمــر نتيجــة لتحلل 
أحجــار البنــاء التــي كانــت مــن احلجــر اجليــري، وقــد تبــني لنــا 
بعــد االنتهــاء مــن هــذه الطبقــة تخللهــا بكتــل حجريــة، بعضهــا 

ــة.  ــة ومتحلل جــاءت  متخلخل

وقــد ُعِثــَر علــى العديــد مــن املعثــورات التــي جــاءت علــى النحــو 
التالي:

الفخاراملعدنالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٣66٢6١54

وقــد متثلــت القطــع احلجريــة فــي مســاحن وميــازب وأواٍن 
وأدواٍت حجريــًة أخــرى وكان مــن ضمنهــا كتلتــان حجريتــان 

الفخاريــة  الكســر  أمــا  قدميــان،  عربيــان  نقشــان  عليهمــا 
املجموعــات. مــن  متعــددة  فعددناهــا ألســباب 

الطبقة الطينية:
جــاءت هــذه الطبقــة ذات لــون رمــادي فــي اجلــزء اجلنوبــي 
الشــرقي )ظ64(، ووصلــت إلــى عمــق ١54ســم، وجدنــا بهــا 

مســحنني حجريــني وكســرة مــن زجــاج.

الظواهر املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

١ - اجلدران:
حــوت هــذه احلجــرة أربعــة جــدران تعــددت مداميكهــا، فأقلهــا 
تســعة  منهمــا  كل  وارتفــاع  والشــرقي  اجلنوبــي  اجلــداران 
عشــر  بأحــد  احتفــظ  الــذي  الشــمالي  وأكثرهــا  مداميــك، 
مدمــاًكا، وكانــت حجــارة هــذه املداميــك متوســطة احلجــم فــي 
الغالــب، لكــن بعضهــا كان صغيــًرا واآلخــر كبيــراً فــي حجمــه 

)اللوحــة ١.4هـــ(.

٢ - األرضية:
متكنــا مــن العثــور فــي هــذه الغرفــة علــى أرضيتــني مبلطتــني: 
األولــى بطــول ٣76ســم مــن الشــرق إلــى الغــرب، وبعــرض 
فــي حــني كان طــول  إلــى اجلنــوب؛  الشــمال  ٣٣٠ســم مــن 
الثانيــة  حتطــم  وكان  ٢5٠ســم،  وعرضهــا  ٢8٠ســم  الثانيــة 
نتيجــة لســقوط الكتــل احلجريــة املتعــددة األشــكال واألحجــام.

 ٣ - األبواب:
امتــازت هــذه الغرفــة عــن غيرهــا مــن بقيــة الغــرف بأبوابهــا 
فــي اجلــدار  اثنــان منهــا جــاءا  أبــواب:  أربعــة  بلغــت  التــي 
اجلنوبــي، األول كان فــي أقصــى الشــرق مــن هــذا اجلــدار، 
فــي  فــكان  الثالــث  أمــا  منــه،  الغــرب  أقصــى  فــي  والثانــي 
اجلــدار الغربــي، ويفتــح علــى الســاحة الثانيــة الداخليــة التــي 

تربــط بــني هــذه الغرفــة واملعبــد الرئيــس.

الظواهر واملعثورات:
ُعثــر علــى »١5« ظاهــرة مــا بــني ثابتــة ومتحركــة، إضافــة 
ــي ضمــت  ــورة، والت ــت »4٣« معث ــورات بلغ ــى عــدد مــن املعث إل

وتلــك  الزجــاج،  أو  املعــدن  ومــن  الفخــار  مــن  املصنوعــة 
النســيج. أو  احلجريــة  املــواد  مــن  املصنوعــة 

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٢86٢5٢4٣

املجموعات:
أ - الفخارية:

تبــني مــن دراســة هــذه املجموعــة الفخاريــة والتــي بلغــت »٢٣5« 
كســرة، أن غالبيتهــا مصنوعــة بالــدوالب، وأنهــا جميًعــا محليــة 
الصنــع، كمــا تبــني أنهــا جــاءت مــن ســت ظواهــر، علــى النحــو 

التالي:

العدداحليزالعددالظاهرة
6١١8٣8
59١76١9
6٢١547٠١6

ب- احلجرية:
وعددهــا »٢7«  قطعــة جــاءت مــن »4« أحيــاز، ومــن أربــع 
ظواهــر، تعــددت مــا بــني مســاحن ومذابــح ومدقــات، وهــي 
مصنوعــة مــن مادتــي احلجــر الرملــي أو البركانــي؛ وهنــاك 

معثــورة نعتقــد أنهــا حليــة معماريــة.

العدداحليزالظاهرة
6١٣٢
١86٢
6٢١5١9
9١١64

44٢7املجموع

الغرفة الثالثة:
 ،)S9( تكونــت هــذه الغرفــة مــن اجلــزء األكبــر مــن املربــع
واحليــز )١9( إذ أن جــزًءا مــن جهتــه الشــمالية جــاء خــارج 
ــى نقطــة مــن مســتوى البحــر هــي:  ــت أعل هــذه الغرفــة. وكان
مــن  االنتهــاء  بعــد  تبــني  74١،٣7م، وأقلهــا 74٠،84م، وقــد 
التنقيــب أنهــا مثــل الغرفتــني الســابقتني تتكــون مــن ثــالث 

طبقــات، علــى النحــو التالــي:

الطبقة السطحية:
كانــت عبــارة عــن أحجــار مختلفــة األحجــام واألشــكال )ظ7(، 
بعمــق »٢١- ٢٢ســم«، وقــد متكنــا مــن العثــور فقــط علــى 
ثمانــي معثــورات، جميعهــا كســر فخاريــة محليــة الصنــع، فيمــا 
عــدا جــزء مــن مســحن مصنــوع مــن احلجــر الرملــي )٣/8/7(. 

الطبقة الطينية:
وهــي تربــة طينيــة )ظ١7( )اللوحــة ١.5أ( اختلطــت فيهــا 
كســر حجريــة صغيــرة، وقــد غطــت هــذه الطبقــة املربــع كامــاًل 
مــا عــدا اجلهــة اجلنوبيــة منــه. وكانــت بعمــق تــراوح مــا بــني 
علــى  كانــت  فقــد  ثمانيــة ســنتيمترات وعشــرين ســنتيمتر، 
74٠،9٢م، وانتهــت عنــد مســتوى 74١،٣٣م؛ ولــم نعثــر علــى 

أي معثــورة فــي هــذه الطبقــة.

التربة احلمراء: 
هــذه  ظهــرت  وقــد  ظ١٠6(،  )ظ٣٣،  الظاهرتــان  ومتثلهــا 
الطبقــة مباشــرة بعــد الطبقــة الســابقة، لكنهــا ظهــرت بعــد 
الطبقــة الســطحية فــي اجلــزء الشــمالي مــن الغرفــة، والــذي 
متثــل باجلــدار الشــمالي للغرفــة. وكانــت منتشــرة مبســتويات 
مختلفــة علــى مســتوى الوحــدة. وقــد تبــني لنــا بعــد االنتهــاء من 
هــذه الطبقــة تخللهــا بكتــل حجريــة بعضهــا جــاءت  متخلخلــة 
ومتحللــة، وأمــا معثوراتهــا فقــد كانــت أغنــى الطبقــات فــي 
هــذه الوحــدة حيــث بلغــت »٣١9« معثــورة، موزعــة علــى النحــو 

التالــي:

زجاجنسيج وألياففخاريةمعدنيةحجرية
58١٢54٣٣

ــر  ــي ُعث ــة )8/7/4٣(، والت لعــل أبرزهــا هــي الكســرة الفخاري
عليهــا علــى مســتوى 74٠،9٢م، أي علــى عمــق  واحد وعشــرين 
ســنتيمتًرا وهــو مــا يعكــس أن هــذه املرحلــة قــد عاصــرت 

ــة. ــة النبطي املرحل

املظاهر املعمارية:
١ - األرضيات:

متكنــا مــن العثــور فــي هــذه الغرفــة علــى ثــالث أرضيــات 
مبلطــة )الظواهــر: ٣9، ١5٠، ١5١(، وهــذه األرضيــات هــي 

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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التــي ميــزت هــذه الغرفــة وجعلــت مــن الصعوبــة مبــكان حتديــد 
وظيفتهــا؛ فقــد كانــت أرضيتهــا عبــارة عــن أحجــار متوســطة 
احلجــم توضــع بعضهــا بجانــب بعــض بطريقــة متقنــة تــدل 
نعتقــد  ونحــن  الغرفــة.  هــذه  احتلتهــا  التــي  األهميــة  علــى 
أنهــا كانــت لعــرض متاثيــل املعبــودات الكبيــرة؛ إذ إن أســلوب 
بنــاء األرضيــة يشــابه إلــى حــد كبيــر أســلوب بنــاء املصاطــب؛ 
فاالختــالف بينهمــا كان فــي نوعيــة البالطــات التي اســتخدمت 
لتكــون األرضيــة النهائيــة للمصطبــة، فقــد كانــت بالطــات 
كبيــرة نســبًيا تغطــي كتــاًل مــن األحجــار املختلفــة األحجــام 

ــا احلجــم املتوســط.   ــب عليه يغل

لســقوط  نتيجــة  تتحطــم  لــم  أن هــذه األرضيــات  والغريــب 
متخلخلــة  أنهــا  إال  ثابتــة،  بقيــت  بــل  واألســقف،  اجلــدران 
ــزع  ــى ن ــا إل ــة؛ وقــد اضطررن ــى العمــوم ثابت ــا عل نســبًيا، لكنه

١.5ب(.  )اللوحــة  والثانيــة  األولــى  األرضيتــني 

٢ - اجلدران 
حــوت هــذه احلجــرة أربعــة جــدران تعــددت مداميكهــا املتبقيــة، 
فأقلهــا اجلــدار اجلنوبــي )ظ٣4( حيــث بلغــت ثالثــة مداميــك، 
وأكثرهــا الشــمالي )ظ٣7( الــذي احتفــظ بثالثــة عشــر مدماًكا 
وكانــت حجــارة هــذه املداميــك متوســطة احلجــم فــي الغالــب، 
لكــن بعضهــا كان صغيــًرا، واآلخــر كبيــراً فــي حجمــه )اللوحــة 

١.5ج(.

وُعثــر فيهــا علــى مدخلــني: جنوبــي يربطهــا بالغرفــة الرابعــة، 
وهــو مالصــق للجــدار الشــمالي ويبعــد عــن اجلــدار اجلنوبــي 
بـــ: )6٠ســم(؛ وشــرقي يربــط بــني هــذه الغرفــة وبــني الســاحة 
ــه  ــة؛ املدخــل األول ب ــى الســاحة الثاني ــح عل ــى، وهــو يفت األول

درجتــان مــا زالتــا واضحتــني.

املعثورات:
مــن  املصنوعــة  فضمــت  الغرفــة،  هــذه  معثــورات  تعــددت 
ــواد  ــن امل ــة م ــك املصنوع ــدن أو الزجــاج وتل ــن املع الفخــار وم

النســيج. أو  احلجريــة 

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
65١٢٢8٢٣٣5٣

أ- الفخارية:
ــا زخــارف  ــى بعضه ــد، وعل ــدوالب وبالي وجــاءت مصنوعــة بال
ملونــة ذات أشــكال هندســية، واألخــرى عليهــا إمــا خطــوط 
وحــزوز أو كالهمــا، وعلــى ســطحها اخلارجــي أو الداخلــي أو 

ــا.  علــى كليهمــا أحياًن

ب- احلجرية:
وعددها »48«  قطعة جاءت من »4« أحياز في سبع ظواهر.

الغرفة الرابعة:
 ،)S12( املربـع  مـن  األكبـر  اجلـزء  مـن  الغرفـة  هـذه  تكونـت 
مبرحلتـني  مـرت  قـد  بأنهـا  ومتيـزت   ،٢٣  ،٢٢ واحليزيـن: 
معماريتـني مختلفتـني: األولـى كانـت فيهـا غرفـة كبيـرة احلجم 
تعـود إلـى الفتـرة اللحيانيـة املزدهـرة، والثانيـة عندمـا ُصممـت 
لتكـون غرفتـني وذلـك فـي الفتـرة النبطيـة، وال نعنـي بالنبطيـة 
أن األنبـاط قـد اسـتقروا فـي املوقـع، لكنهـا مرحلـة معماريـة 
بـدأت املدينـة  التـي  الفتـرة  النبطيـة، وهـي  الفتـرة  إلـى  تعـود 
تفقـد أهميتهـا، إذ َعِمـَل األنبـاط علـى نقـل الثقـل االقتصـادي 
والتجـاري والدينـي إلـى موقـع احِلْجـر، كما جـاءت هذه الغرفة 
بالدليـل الواضـح علـى النبـش والتخريب املعاصر إذ كان هناك 
فجوة كبيرة )ظ١١١( في وسـط املربع، كما أنها والغرفة التي 
عرفناهـا باملبهمـة )املربـع T9( قـد بينتـا االرتفـاع الكبيـر فـي 
جدرانهمـا )ظ١٠9، وظ8٣ بالنسـبة للغرفـة املبهمـة(، وهـذان 
األمـران دليـالن واضحـان علـى أن هـذه اجلـدران تعـود إلـى 

الفتـرة النبطيـة، بدايـة اختفـاء املوقـع متاًمـا.

وقــد تبــني لنــا الحًقــا أن هــذه الغرفــة قــد تكونــت مــن طبقتــني، 
إذ لــم نعثــر علــى أي دليــل علــى ظهــور طبقــة التربــة احلمــراء 

فيهــا؛ وهاتــان الطبقتــان همــا:

الطبقة السطحية:
أتربــة  تخللتهــا  ظ١66(،  ظ١٢١،  )ظ١٠8،  الطبقــة  وهــي 
وحجــارة رمليــة متوســطة وصغيــرة احلجــم مختلفــة األحجــام 
واألشــكال، بعمــق وصــل فــي بعــض األجــزاء إلــى »١٢ســم«، 
وعثرنــا فــي هــذه الطبقــة علــى »١٣8« معثــورة منهــا »٢6« 
معثــورة حجريــة، ولعــل أبرزهــا اإلنــاء الفخــاري الــذي لــم يتبــق 

ــه. ــه وبدن ــن قاعدت ــه إال جــزء م من

الطبقة الطينية:
وجــاءت  ظ١68(،  ظ١6١-١6٣،  )ظ١١٢،  الطبقــة  وهــي 
أيًضــا  تخللتهــا  وقــد  الســطحية،  الطبقــة  بعــد  مباشــرة 
حجــارة صغيــرة ومتوســطة احلجــم، وكانــت بعمــق وصــل إلــى 
اجلــدران  لطــول  واضحــة  إشــارة  العمــق  وهــذا  »٢٠٠ســم« 
فــي الفتــرة النبطيــة؛ ممــا يعنــي أنهــا جــدران دفاعيــة، أمــا 
معثوراتهــا فعلــى الرغــم مــن عمقهــا فإنهــا قليلــة جــًدا، إذ لــم 
نعثــر إال علــى أربــع عشــرة معثــورة. ولكنهــا متيــزت بأهميتهــا 
وقيمتهــا، فمنهــا إنــاء مــن األلباســتر )8/٢٣/٢69(، وخــرزة 
ذات لــون أزرق )8/٢١/١56(، لكــن مــن أهمهــا ذلــك املقبــض 

الــذي ُكتــب عليــه بأحــرف يونانيــة )٢٣/٢٢٢/8(.

العناصر املعمارية:
١- األرضيات:

بالنســبة للغرفــة فــي املرحلــة األولــى، فقــد عثرنــا فيهــا علــى 
أرضيتــني بينهمــا »46ســم«: األولــى طينيــة مدكوكــة )ظ١46(، 
والثانيــة كانــت مــن احلجــر الرملــي املرصــوص )ظ١49(، جــاء 
عليهــا طبقــة مــن املعيشــة )ظ١48(، )اللوحــة ١.5هـــ( كلتاهمــا 
بطــول 57٢ســم مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، وبعــرض ٣95ســم 

مــن الشــرق إلــى الغــرب.

اجلدران: - ٢
ألن هــذه الغرفــة مــرت -كمــا ذكرنــا- مبرحلتــني معماريتــني 
إلــى  تعــودان  اثنتــني  غــرف:  ثــالث  عــن  أثمــرت  مختلفتــني 
فإننــا  املتأخــرة،  اللحيانيــة  إلــى  والثالثــة  النبطيــة،  املرحلــة 

قســمناها علــى النحــو التالــي:

الغرفة الكاملة:
حــوت هــذه احلجــرة العائــدة إلــى الفتــرة اللحيانيــة املتأخــرة، 
أربعــة جــدران تعــددت مداميكهــا، فأقلهــا اجلــدار الشــمالي، 
وهــو مبدمــاك واحــد، وأكثرهــا الشــرقي الــذي احتفــظ بســتة 
متوســطة  املداميــك  هــذه  حجــارة  وكانــت  مدمــاًكا،  عشــر 
احلجــم فــي الغالــب، لكــن بعضهــا كان صغيــًرا، واآلخــر كبيــًرا 

فــي حجمــه.

الغرفة الشمالية: )اللوحة ١.5و(
حــوت هــذه احلجــرة أربعــة جــدران تعــددت مداميكهــا املتبقيــة 

فأقلهــا اجلــدار الشــرقي الــذي لــم يتبــق منــه أي مدمــاك؛ 
أمــا الشــمالي فــكان مبدمــاك واحــد، وأكثرهــا الغربــي الــذي 
احتفــظ بتســعة مــن مداميكــه، وكانــت حجــارة هــذه املداميــك 
كان صغيــًرا  بعضهــا  لكــن  الغالــب،  فــي  احلجــم  متوســطة 

ــًرا فــي حجمــه.  واآلخــر كبي

الغرفة اجلنوبية:
تعــددت مداميــك جدرانهــا فــكان أكثرهــا اجلــدار الشــرقي 
الــذي احتفــظ بســتة عشــر مدمــاكاً مــن مداميكــه، أمــا أقلهــا 
فهــو اجلــدار الشــمالي الــذي تبقــى مــن مداميكــه ثالثــة فقــط، 
وتنوعــت أحجــام احلجــارة املســتخدمة، ففــي حــني غلــب عليهــا 
احلجــم املتوســط، فقــد كان هنــاك احلجــر ذو احلجــم الكبيــر. 

- األبواب
وقــد متيــزت بكونهــا ذات بــاب واحــد اســتخدم للغرفــة الكبيرة، 
النبطيــة.  الفتــرة  إلــى  العائــدة  اجلنوبيــة  للغرفــة  وأيًضــا 
والطريــف أن املتبقــي مــن طولــه وارتفاعــه هــو: »١١٠ســم«، 
ــؤدي  ــني كان ي ــني املعماريت وهــو عــرض اجلــدار، وفــي املرحلت
مــن الغرفتــني إلــى املعبــد، ويبعــد عــن اجلداريــن الشــمالي 
واجلنوبــي مبســافة بلغــت ٢8٢ســم عــن األول؛ فــي حــني كان 
يبعــد عــن اجلــدار اجلنوبــي بـــ ١9١ســم. ونشــير هنــا إلــى أننــا 
لــم نتمكــن مــن حتديــد بــاب الغرفــة الشــمالية؛ ونحــن نرجح أن 
لهــا بابــني: األول مــن اجلهــة الشــرقية واآلخــر إمــا فــي اجلهــة 

ــة. الشــمالية أو الغربيــة، كمــا فــي الغرفــة الثالث

الظواهر واملعثورات:
متكنــا مــن العثــور علــى »١4« ظاهــرة مــا بــني ثابتــة ومتحركــة، 
ــي احلســبان أن الظواهــر: ١٠8، و١١٢، و١٢١،  ــا ف )إذا أخذن
ضمــت  وقــد  و١68(،  و١67،   ،١66 الظواهــر:  ذاتهــا  هــي 
مــن  عــدًدا  ظواهــر  عشــر  والبالغــة  املتحركــة  الظواهــر 
املعثــورات، فضمــت املصنوعــة مــن الفخــار ومــن املعــدن أو 
الزجــاج، وتلــك املصنوعــة مــن املــواد احلجريــة.  وتبــني أن 

هــذه املعثــورات جــاءت مــن املــواد التاليــة:

املجموعالبالسترالزجاجالفخاريةاجللديةاملعدنيةاجلدار
٢4٢١5٢١٣5

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ١8١9

أمــا مــن حيــث انتشــارها علــى الظواهــر فكانــت علــى النحــو 
التالــي:

عدد املعثوراتالظاهرة
١٠8١٠
١١٢5
١6٣9
١٢١8
١64٣

املجموعات:
أ- الفخارية: 

وقــد وصــل عددهــا إلــى »٢٣9« كســرة فخاريــة جــاءت مــن 
أربــع ظواهــر وثالثــة أحيــاز، جميعهــا صنعــت محلًيــا، كســرتان 
منهــا صنعتــا باليــد، وعلــى كثيــر منهــا حــزوز وخطوط وأشــكال 

هندســية، ومنهــا مــا كان ملوًنــا. 

احلجرية:
وعددهــا »١٢«  قطعــة جــاءت مــن ثالثــة أحيــاز ومــن أربــع 

ظواهــر.

الساحة الثانية: )اللوحة ١.6أ(
 ،R9( كان قرارنــا باالســتمرار فــي التنقيــب فــي احليزيــن
ــر، والفاصــل مــن املربــع  Q9( الواقعــني إلــى الشــرق مــن البئ
ــد كانــت  )S9(، يعــود الســتمرار امتــداد اجلــدار )ظ59(، وق
البدايــة مختلفــة عــن أحيــاز الوحــدة، إذ لــم تكــن طبقتهمــا 
ــارة عــن أحجــار متســاقطة ذات أحجــام كبيــرة  الســطحية عب
ومتوســطة كمــا فــي بقيــة أحيــاز الوحــدة احلاديــة عشــرة، فقــد 
كانــت هــذه الطبقــة طينيــة انتشــرت فــي معظــم أجزاء الســاحة 
املتكونــة مــن األحيــاز الثــالث، فوجدناهــا فــي كامــل احليــز 
)٢4( واجلــزء اجلنوبــي مــن احليــز)٢6(، بــل فــي معظــم أجــزاء 
ــع )٢7(  ــًدا فــي كامــل املرب ــاهُ وحتدي ــع )٢7(، ومــا الحظن املرب
وحتديــًدا علــى مســتوى 7٣9،68م، هــو اختــالط هــذه الطبقــة 
بأحجــار صغيــرة وعــدد ال بــأس بــه مــن األحجــار ذات احلجــم 
الكبيــر )ظ١٣8(، وأمــا معثــورات هــذه الطبقــة فكانــت عبــارة 
عــن »٣7« كســرة فخاريــة ُصنعــت محلًيــا وبالــدوالب، فيمــا 
عــدا واحــدة كانــت مصنوعــة باليــد، وقــد ُصنفــت كمجموعات. 
أمــا املعثــورات احلجريــة التــي بلغــت تســع قطــع فجــاءت مــن 

احلجــر الرملــي، فيمــا عــدا أداة حجريــة ُصنعــت مــن احلجــر 
البركانــي )8/٢7/٣٠٠(؛ أهمهــا حجــران مســتطيالن: األول 
بــه حفــر غائــر علــى شــكل خطــني )8/٢4/١٣٢(، والثانــي ُكتــب 

عليــه نقــش غائــر عبــارة عــن أربعــة حــروف )٢7/99/8(.

احلصى:
مــن  غيرهــا  عــن  الســاحة  هــذه  بهــا  متيــزت  طبقــة  وهــي 
وقــد  عشــرة،  احلاديــة  الوحــدة  فــي  املعماريــة  الوحــدات 
والشــرقية  )ظ١٢٣(،  الشــرقية  اجلهتــني  فــي  وجدناهــا 
الشــمالية )ظ ١٢4(، واجلديــر باملالحظــة أننــا لــم نتمكــن مــن 

الطبقــة. فــي هــذه  العثــور علــى أي معثــورة 

التربة احلمراء:
الطبقــة  بعــد  الســاحة مباشــرة  بعــض أجــزاء  فــي  وجــاءت 
الســطحية وبعــد طبقــة احلصــى فــي أماكــن أخــرى، ومتيــزت 
هــذه الطبقــة مبعثوراتهــا الهامــة التــي منهــا كســرة فخاريــة 
ــا، فكانــت مصنوعــة مــن احلجــر،  واحــدة محليــة الصنــع يدوًي

ــورات، هــي: ــالث معث ــا ث وأهمه
نقوًشــا  تضمنــت  التــي  الشــكل،  مكعبــة  مذبــح  قاعــدة   -١
حليانيــة، إضافــة إلــى رســمتني نُحتتــا بأســلوب يــدل علــى 

.)8/٢7/٢95( اللحيانــي  الفنــان  مقــدرة 
ــارة عــن فخــذ  ــي عب ــن احلجــر الرمل ــال م ــن متث جــزء م  -٢

.)8/٢7/٢9٣( مهشــم 
عليــه  ُرســم  أحــد أضالعــه  بشــكل جيــد  ُشــغل  حجــر   -٣

أشكال مستطيالت متقطعة.

املظاهر املعمارية:
تبــني لنــا بعــد انتهــاء التنقيــب الظواهــر املعماريــة الرئيســة 

التاليــة:

١- اجلدران:
جاء في هذه الساحة خمسة جدران هي:

اجلــدار الــذي اعتبرنــاه اجلــدار الشــمالي )ظ١4١(، فقــد  أ- 
بلــغ طولــه »٣4ســم«، وعرضــه »٣7ســم«؛ أمــا ارتفاعــه 
فــكان مــن اجلهــة الشــمالية »9٠ســم« مبداميــك بلغــت 
ثمانيــة، أمــا ارتفاعــه مــن جهتــه اجلنوبيــة فــكان »٣8ســم« 

ومنتظمــة،  وكانــت حجارتــه مشــذبة  ثــالث،  مبداميــك 
وعــرض  »48ســم«،  بلــغ  بطــول  احلجــم  كبيــر  بعضهــا 

»١6ســم«، وبعضهــا اآلخــر صغيــر احلجــم. 

اجلــدار )ظ١54( املمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول  ب- 
»٢4٢ســم«، وعــرض »5٢ســم«؛ فــي حــني كان ارتفاعــه 
»78ســم«؛ وقــد تبقــى مــن مداميكــه خمســة، ذات حجــارة 

مختلفــة احلجــم والشــكل.

اجلــدار اآلخــر املمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بطــول  ج- 
»٢77ســم«، وعــرض »5٠ســم«، وقــد بلــغ ارتفاعــه مــن 
جهتــه الغربيــة »١١٣ســم« مبداميــك بلغــت ثمانيــة، أمــا 
بلــغ  إذ  ثالثــة،  مداميكــه  فكانــت  الشــرقية  جهتــه  مــن 
عــن  يبعــد  أنــه  بالذكــر  واجلديــر  »49ســم«.  ارتفاعــه 
ــوب  ــى اجلن ــد أيًضــا مــن الشــمال إل اجلــدار اآلخــر املمت

»١١٠ســم«. مقدارهــا  مبســافة 

اجلــدار املمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول »٢4٢ســم«،  د- 
جهتــه  مــن  »49ســم«  بلــغ  وارتفــاع  »5٢ســم«  وعــرض 
ــه الغربيــة؛ ولذلــك كانــت  الشــرقية و»١١٣ســم« مــن جهت
مداميكــه مختلفــة، ففــي حــني كانــت ثالثــة مداميــك مــن 
جهتــه الشــرقية، فقــد بلغــت ثمانيــة مداميــك مــن جهتــه 

الغربيــة.

ــغ »١٣٢ســم« طــوالً، و«57ســم« عرًضــا،  اجلــدار الــذي بل هـ- 
أنــه  نرجــح  الــذي  اجلــدار  وهــو  ارتفاًعــا،  و»5١ســم« 
اســتخدم فــي الفترتــني اللحيانيــة املزدهــرة والنبطيــة، 
وقــد ٌكشــف عــن التمثــال الــذي تبقــى منــه الفخــذ املهشــم 

ملتصًقــا بــه. 

الظواهر: 
بلغ مجموعها »١8« ظاهرة من ثالثة أحياز.

املعثورات:
لــم جنــد فــي هــذه الســاحة إال املعثــورات احلجريــة والفخاريــة؛ 
ففــي حــني كانــت احلجريــة اثنتــي عشــرة قطعــة، تنوعــت مــا 
بــني مســحن وميــزاب ومــدق وإنــاء ومبخــرة، فــإن أبرزهــا -كمــا 

ســبق التنويــه- هــي قاعــدة مذبــح )8/٢7/٢95(، إضافــة إلــى 
فخــذ التمثــال )٢9٣/٢7/8(، 

أ- الفخارية:
وجــاءت مصنوعــة بالــدوالب وباليــد، وهــي جميًعــا محليــة 

الصنــع، وقــد توزعــت علــى النحــو التالــي:.

الصناعةاملجموعاحليزالظاهرة
باليدبالدوالب

١٢6٢4١١-١١
١٢٢٢4٣7٣6١
١٢5٢4١9١9-
١45٢4١7١7-

ب - احلجرية:
وعددها »8«  قطع، موزعة على النحو التالي:

العدداحليزالظاهرة
١٢٢٢44
١٢5٢44

٢٢8املجموع

الساحة األولى: )اللوحة ١.6ب(
ــغ طولهــا »١6، ٢٠م« وعرضهــا  ــي بل تكونــت هــذه الســاحة الت
»5« أمتــار، مــن املربعــات )T10, T11, T12(، واألحيــاز: 
١٠، ١١، ١٢، ١6، ٢٠، ٢٢، ٢5، وكانــت أعلــى نقطــة فيهــا مــن 
علــى مســتوى البحــر هــي: 74١،44م، وأقلهــا 74٠،49م، وبعــد 
انتهــاء التنقيــب تبــني لنــا أن هــذه املربعــات ليســت إال ســاحة 
شــرقية للمعبــد أنشــئت بعــد التوســعات التــي أُدخلــت علــى 
املعبــد مــع الزمــن، بــل إن الذيــن صمموهــا الحًقــا عِملــوا علــى 
أن تكــون مشــابهة مــع الفــارق للســاحة الشــرقية للمعبــد، فــكان 
أن وجــد مصطبتــان: األولــى جنوبيــة واألخــرى شــمالية، وكان 
يوضــع عليهمــا التماثيــل، فعلــى ســبيل املثــال وجدنــا عــدًدا مــن 
قواعــد التيجــان فــي املصطبــة اجلنوبيــة إضافــة إلــى عــدد مــن 
الدمــى اآلدميــة واحليوانيــة؛ أمــا علــى املصطبــة الشــمالية 
املصطبــة  علــى  ظهــرت  التــي  للحيــة  رســم  علــى  فعثرنــا 
الشــمالية للســاحة الغربيــة، ويبــدو أنهــم اضطــروا إلــى إنشــاء 
هــذه الســاحة التــي تختلــف عــن األولــى فــي الغــرف اخلدميــة 

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢٠٢١

فــي أنهــا قــد فصلــت بينهــا وبــني املعبــد بســبب تزايــد املتعبدين 
وممارســي الطقــوس والنــذور، إضافــة إلــى تعــدد املعبــودات. 
األمــر اآلخــر الالفــت لالنتبــاه هــو أننــا متكنــا مــن ترجيــح 
احتمــال أن الســاحة قــد مــرت بثــالث مراحــل تاريخيــة، وهــي 
الددنيــة أو اللحيانيــة املبكــرة، واللحيانيــة املزدهــرة، والنبطيــة 

ومتثلــت املرحلــة األولــى فــي العناصــر املعماريــة التاليــة:

جــداران: وهمــا الظاهرتــان: 89، 9٠، فــي احليــز )١٢(   -
كانــت حجارتهمــا كبيــرة ومتوســطة احلجــم وبــني هــذه 
احلجــارة مونــة: األول منهمــا ميتــد مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب؛ فــي حــني أن الثانــي ميتــد مــن الشــرق إلــى 

الغــرب.

أحجــار بــارزة )ظ١١6( فــي أســفل اجلــدار قــد تكــون   -
مدخــاًل أو نافــذًة أو كــوًة كبيــرة نســبًيا طولهــا 8٠ســم، 

5٠ســم. عرضهــا  كان  بينمــا 

أمــا املرحلــة اللحيانيــة املزدهــرة املعاصــرة للمعبــد الرئيــس 
فبــرزت فيهــا العناصــر املعماريــة التاليــة:

اجلــدار الطويــل )ظ8١( املمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب   -
بطــول ٢٠م.

اجلــدار املائــل )ظ٢7(، ذو األحجــار املشــذبة واملمتــد مــن   -
الشــمال الشــرقي إلــى اجلنــوب الغربــي.

)ظ8١(  الطويــل  اجلــدار  علــى  كانتــا  اللتــان  الكوتــان   -
ــا تســتخدمان لوضــع  ــا فــي احليــز رقــم: ١٢، وكانت وجدت

الصغيــرة. التماثيــل  أو  الُســرج 

وأخيًرا النبطية التي مثلتها املظاهر املعمارية التالية:

ــى الغــرف  ــؤدي مــن الســاحة إل ــذي ي ــس ال املدخــل الرئي  -
اخلدميــة أو العكــس )ظ7٠(، وهــو مشــترك بــني الســاحة 

والغرفــة الثانيــة.

اجلــداران التاليــان: ظ٢5، و ظ٢6. الثانــي ميتــد مــن   -
الغــرب. إلــى  الشــرق 

ظ٢9،  البالطتــان  متثلهــا  التــي  األولــى  األرضيتــان:   -
ــرض ٢7ســم، جــاءت  ــى بطــول 4٣ســم، وبع وظ69، األول
علــى مســتوى 74١،٢6م، والثانيــة بطــول 47ســم، وعــرض 
٣7ســم، أمــا الثانيــة فهــي األرضيــة املدكوكــة، التــي جــاءت 

مباشــرة أعلــى ردمي احلصــى.

ونشــير هنــا إلــى أن بعــض هــذه العناصــر املعماريــة اســتخدمت 
فــي مرحلتــني تاريخيتــني، مثــل املصطبتــني اللتــني اســتخدمتا 

فــي املرحلتــني التاريخيتــني اللحيانيــة والنبطيــة.

الطبقات:
تبــني أن طبقــات هــذه الســاحة عبــارة عــن ثــالث طبقــات 
رئيســة تخللتهــا أخــرى ثانويــة، وهــي علــى النحــو التالــي:

١ - الردمي: 
وهــو ردمي تخللــه كتــل حجريــة، متثــل فــي الظواهــر التاليــة: ٢، 
٣، 4، ١١7، والتــي وجــدت  فــي األحيــاز: ٢، ٣، 4، ٢5. وكانــت 
هــذه الطبقــة بطــول 45٠ســم، وبعــرض 45٠ســم؛ فيمــا عــدا 
الظاهــرة )١١7( التــي جــاءت بالطــول نفســه، ولكــن بعــرض 
ــغ  ــي بل ــة الت ــغ ١٠٠ســم؛ وجــاء فــي هــذه الطبق ــر بل أقــل بكثي

ارتفاعهــا »١٠٣«ســم، عــدد مــن الظواهــر هــي:

األحجــار املتماســكة: وقــد وجدناهــا فــي احليزيــن »٢،  أ- 
٢١٠سم×١٠٠ســم؛  األولــى  وكانــت  ظ4١(،  )ظ9،   »٣
أمــا الثانيــة فكانــت ١4٠سم×٣٣ســم، واســتمرت هــذه 
ــى مســتوى 74٠،86م،  ــد انتهــت عل الظاهــرة 86ســم، فق
فــي حــني اســتمرت ســماكة هــذه األحجــار املتماســكة فــي 
الظاهــرة الثانيــة )ظ4١( 6٠ ســم عنــد مســتوى 74٠،٠5م. 

)اللوحــة  )ظ١٠(،  البنــاء  فــي  مســتخدمة  ردمي  مونــة  ب- 
١.6هـــ( وقــد جــاءت مباشــرة بعــد الظاهــرة الســابقة 
واســتمرت ســماكتها إلــى مســتوى74٠،4٣م، وبهــذا يكــون 
ارتفاعهــا 4٣ســم، ولــم نالحظهــا فــي مــكان آخــر مــن هــذه 

الســاحة.

أحجــار متخللــة متســاقطة )ظ١١؛ ظ66( )اللوحــة 7.١(  ج- 
وهــي ظاهــرة وجدناهــا فقــط فــوق املربــع رقــم:٢، فــي 

ــرض ١٠٠ســم؛  ــى بطــول ٢٠٠ســم، وبع ــت األول حــني كان
أمــا )ظ66(، فــكان طولهــا  ١٣5ســم،  وعرضهــا 8٠ســم.

علــى  عثرنــا  فقــد  ومعثوراتهــا  الطبقــة  هــذه  أدوات  وأمــا 
»٢١4« معثــورة، منهــا ثــالث عشــرة اعتبرناهــا معثــورات، أمــا 
البقيــة فقــد وضعــت فــي خانــة املجموعــات، وهــذه الثالثــة 
عشــر  املعثــورات منهــا ثــالث معثــورات فخاريــة إحداهــا فوهــة 
ــورات  ــي حــني تنوعــت العشــر املعث ــاء فخــاري )8/٣/٣(، ف إن
احلجريــة مــا بــني مســحن وحــوض وإنــاء وأداة، ولعــل أهمهــا 
القطعــة التــي ُصنعــت مــن حجــر املرمــر )8/٣/١(، علــى هيئــة 
الشــكل املكعــب بطــول ١،7ســم، وارتفــاع بلــغ ١ســم، كمــا ُعثــر 
ــا نشــير  ــة )8/٢/٣9(، ولعلن ــاف املجدول ــى قطــع مــن األلي عل
هنــا إلــى أن املعثــورات التــي صنفناهــا باملجموعــات والبالغــة 
»٢٠٠«، كان عــدد الكســر الفخاريــة »١69« كســرة جميعهــا 
صناعــة محليــة منهــا »١٣6« كســرة ُصنعــت بالــدوالب، والبقيــة 

ــد. ــة بالي )٣٣( مصنوع

٢- التربة الطينية: 
جــاءت هــذه الطبقــة التــي كانــت عبــارة عــن ردمي مــن التربــة 
مســتوى  علــى  وظ٢5(  )ظ٢٠،  ١.7د(  )اللوحــة  الطينيــة 
74٠،١٣م، وذلــك فــي املربــع رقــم:٣، وكالهمــا بطــول ١44ســم، 
ــن )4، و١٠(، فقــد جــاءت  وعــرض ١٠٠ســم، أمــا فــي احليزي
هــذه الطبقــة مختلطــة بأحجــار رمليــة صغيــرة )ظ٢٢؛ ظ٣١(. 
وكانــت فــي ظ٢٢ بطــول ١7٠ســم، وعــرض ١5٠ســم، أمــا فــي 
)ظ٣١( فــإن طولهــا كان بطــول املربــع وهــو 5٠٠ســم، وعــرض 
ــز  ــة فــي احلي ــغ ١٠٠ســم، كمــا جــاءت هــذه الطبقــة الترابي بل
رقــم:١١، مختلطــة بأحجــار متوســطة احلجــم، علــى مســتويني 
مختلفيــن همــا: 74٠،9١م، فــي الظاهــرة: 46، وعلــى مســتوى 
74١،٠7م، فــي الظاهــرة: 47، وقــد جــاءت نهايــة هــذه الطبقــة 
عبــارة عــن تربــة طينيــة بنيــة اللــون، وهــي فــي الغالــب الظاهرة 

التــي تســبق األرضيــات.

ــن الســاحة،  ــن م ــة أماك ــي ثالث ــا هــذه الظاهــرة ف ــد وجدن وق
ــي: ــى النحــو التال هــي عل

املنسوبالعرضالطولاحليزالظاهرة
7٣9،5١م6٠سم8٠سم١١4١٢
7٣9،67م8٠سم١٣٠سم١١5١٢
74١،96م١٠٠سم5٠٠سم١١8٢5

وقــد متكنــا مــن رصــد مــا مجموعــه ســت عشــر ة معثــورة 
اختلفــت فــي مــواد صناعتهــا والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:

عشــر معثــورات ُصنعــت مــن احلجــر، ثمــاٍن منهــا مــن   -
احلجــر الرملــي، ومعثورتــان مــن األلباســتر: األولــى جــزء 
مــن قاعــدة إنــاء )8/٢٠/١١١(، والثانيــة جــزء مــن طبــق 
عليــه  ُكتــب  الرمليــة  األحجــار  هــذه  أحــد  )8/4/١6(؛ 

.)8/١٢/٢4٣( املســند  بالقلــم  نقــش 

أربــع معثــورات ُصنعــت مــن الفخــار، أهمهــا الكســرة التــي   -
ــا غطــاء مســرجة )8/٢٠/١١٢(، وكســرة مــن  نعتقــد أنه

قاعــدة إنــاء فخــاري )١٢/٢44/8(. 

خــرزة  عــن  عبــارة  إحداهمــا  الزجــاج  مــن  معثورتــان   -
مــن  قطعــة  عــن  عبــارة  كانــت  واألخــرى   ،)8/١٢/7٢(

 .)8/١٢/٢4١( الزجــاج 

ونشير هنا إلى أننا قد عثرنا على )١١١( معثورة صنفت على 
أســاس أنهــا مجموعــات حجريــة )١٣( وفخاريــة )98(، وجميــع 
املعثــورات الفخاريــة كانــت محليــة الصنــع منهــا )76( ُصنعــت 
باليــد.  كانــت مصنوعــة  والباقــي وعددهــا )٢٢(  بالــدوالب 

٣- التربة احلمراء: 
علــى الرغــم مــن ســعة الســاحة التــي بلــغ طولهــا ١6،٢٠م 
ــا  ــار، فقــد عثرن ــة األمت ــغ 5م، وبعمــق زاد علــى ثالث بعــرض بل
علــى مــكان واحــد ميثــل هــذه الطبقــة )ظ١١9( بلــغ طولهــا 
الطبقــة  هــذه  أن  واملالحــظ  ١٠٠ســم.  وعرضهــا  5٠٠ســم، 
ظهــرت بعــد عــدد مــن األرضيــات، تضمنــت مــواد حجريــة 
بلغــت إحــدى عشــرة معثــورة جميعهــا مــن احلجــر الرملي، فيما 
عــدا رجــل مجمــرة كانــت مصنوعــة مــن احلجــر الصابونــي 

.)8/٢5/٢46(

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢٢٢٣

املظاهر املعمارية:
هـذه  فـي  وجدناهـا  التـي  املتعـددة  املعماريـة  املظاهـر  لعـل 
السـاحة هـي مـن األسـباب الرئيسـة التـي أعاقـت تفسـيرنا لها 

بالشـكل املناسـب؛ وقـد تكونـت هـذه العناصـر مـن التالــــي:

١- األرضيات: 
وأرضيــات هــذه الســاحة تعــود فقــط إلــى املرحلتــني اللحيانيــة 

والنبطية. 

٢- اجلدران:
الطويــل  عــدا اجلــدار  فيمــا  الســاحة  هــذه  جميــع جــدران 
)ظ8١( هــي جــدران داخليــة )غيــر الرئيســة(، وكانــت هــذه 
ــني  ــا عالقــة باملصطبت ــي له ــك الت ــر تل ــة غي اجلــدران الداخلي
مكونــة مــن أحجــار متوســطة احلجــم فــي الغالــب، لكنهــا خلــت 
مــن املونــة، وبعضهــا عبــارة عــن أقــواس تفتــح جلهــة اجلنــوب 
أمــا  الشــمال )ظ68(؛  يفتــح جلهــة  )ظ٢8، ظ68(، وواحــد 
البقيــة فهــي كمــا قلنــا جــدران داخليــة، وبالنســبة ألطــول هــذه 
اجلــدران، فهــو  اجلــدار املمتــد مــن املصطبــة الشــمالية جنوًبــا 
فقــد بلــغ 6١٢ســم، أمــا أعرضهــا فهــو اجلــدار )ظ١١9، إذ 
بلــغ عرضــه ١٣٠ســم وارتفاعــه ١5٢ســم(، وقــد جــاءت أيًضــا 

ــر فكانــت اثنــي عشــر مدمــاًكا. مداميكــه األكث

٣ - الكوات:
وجدنــا فــي هــذه الســاحة بشــكل مؤكــد كوتــني تســتخدمان 
لعــل  األشــياء،  مــن  العديــد  وذكرنــا -حلفــظ  كمــا ســبق   -
ــا باعتبارهــا  ــذه الوحــدة صحيًح ــا- إن كان تفســيرنا له أهمه
ســاحة غربيــة للمعبــد - الســرج أو التماثيــل، ويبــدو أنهمــا 
ــا الكوتــني  تســتخدمان للحفــظ بدليــل عمقهمــا الطويــل، وكلت
مســتطيلتا الشــكل تبعــدان عــن قمــة الســور الطويــل مبســافة 
44ســم لألولــى )ظ7١(، و٣4ســم بالنســبة للثانيــة )ظ7٢(، 
وتبعــد الكــوة األولــى عن اجلدار الشــمالي للســاحة بـ:١5٣ســم، 
عــن  تبعــد  الثانيــة  أن  أي  ١٠١ســم،  هــي  بينهمــا  واملســافة 

اجلــدار ذاتــه مســافة ٢54ســم. 

وهنــاك كمــا ذكرنــا )ظ١١6( قــد تكــون مدخــاًل أو كــوة كبيــرة، 
العنصــر  لهــذا  املرجــح  الــرأي  إعطــاء  نســتطيع  ال  لكننــا 
املعمــاري إال فــي حــال اســتمر التنقيــب والنــزول فــي الطبقــات 

ــاب. ــا مدخــل لب الســفلى، واملرجــح أنه

٤ - املصطبتان:
أ - اجلنوبية:

)اللوحـــة ١.7ج(  اجلنوبـــي  الشـــرقي  الركـــن  احتلـــت  وقـــد 
وكانـــت بدايتهـــا- فـــي ضـــوء مـــا ُكشـــف عنـــه إلـــى اآلن- مـــن 
ــرة،  ــة املبكـ ــى اللحيانيـ ــد إلـ ــاري )ظ٣٢( والعائـ ــر املعمـ العنصـ
الـــذي يتكـــون مـــن جداريـــن بُنيـــا علـــى شـــكل قوســـني، ويفصـــل 
بينهمـــا حيـــز ملـــيء باحلصـــى: الشـــمالي منهمـــا يزيـــد طولـــه 
عـــن اجلنوبـــي بــــ 9٠ســـم، وكذلـــك بزيـــادة مقدارهـــا »٢٣ســـم«. 

ومــع الزمــن وازديــاد املتعبديــن زاد ارتفــاع هــذه املصطبــة؛ 
مــن قواعــد التيجــان  وقــد وجدنــا فــي هــذا الركــن عــدداً 
ــر مكتمــل مــن احلجــر  ــال غي )١8؛ 7٣؛ 8/4/74(، ورأس متث
)96؛  احلجريــة  الدمــى  مــن  وعــدداً   ،)8/4/9٣( الرملــي 
١١٠؛ 8/4/١١4؛ 8/١٢/١6٢(، أو الفخاريــة؟ )١٣٠/8/4(، 
وهــذه املعثــورات تــدل علــى البعــد الدينــي لهــذه املصطبــة. 
واملالحــظ عليهــا البســاطة فــي بنــاء األقــواس فقــد خلــت مــن 
ــة )8/١٠/7٣(، واســتخدام األحجــار املشــذبة واملنتظمــة  املون
فــي األحجــار املســتخدمة فــي قمتهــا والعائــدة إلــى الفتــرة 

.)8/4/٢6 )٢5؛  املبكــرة  اللحيانيــة 

الشمالية: 
وجــاءت هــذه املصطبــة )اللوحــة ١.8هـــ( فــي غــرب الســاحة 
محتلــة الركــن الشــمالي الغربــي، جــاء خلفهــا جــدار طويــل 
بطــول 6١٢ســم قــد يكــون هــو اجلــدار الشــرقي للمصطبــة 
وقــد ال يكــون، وقــد متيــزت حجارتــه املشــذبة بصغــر حجمهــا 

ــة بحجــم حجــارة اجلــدران األخــرى.  مقارن

وهــذه املصطبــة مكونــة مــن جزأيــن معماريــني اعتبرناهمــا 
مصطبتــني، قياســاتهما علــى النحــو التالــي:

املداميكاالرتفاعالعرضالطول
١569سم٣٣٠سم٢١٠سمالعلوية

-١٣8سم9١سم٢6٠سمالسفلية

والواضــح أن هــذه املصطبــة قــد مــرت مبرحلتــني معماريتــني 
مختلفتــني بدليــل إنشــائهم لألرضيتــني بينهمــا مســافة 59ســم، 
ــة كان العامــل األســاس وراء  ــة الثاني ــدو أن إنشــاء األرضي ويب

إضافــة املصطبــة العلويــة.

وتشــابه هــذا املصطبــة معمارًيــا املصطبتــني الواقعتــني فــي 
الثعبــان   رســمة  وجدنــا  فقــد  املعبــد؛  مــن  الغربيــة  اجلهــة 
ــة والتــي ُعرفــت أيًضــا فــي املصطبــة  )اللوحــة ١.4د( احلامي

الغربيــة. للواجهــة  الشــمالية 

٥- عنصر معماري:
ــاءة  ــوب بانحن ــى اجلن ــد مــن الشــمال إل ــارة عــن جــدار ميت عب
»١8٣ســم«،  بطــول  وكان  )ظ67(،  للشــرق  تفتــح  بســيطة 
وارتفــاع بلــغ »79ســم«. وقــد فصــل هــذا اجلــدار الداخلــي 
ــن: الشــرقي، وهــي  ــى جزأي ــة الشــمالية مــن الســاحة إل اجله
املصطبــة الشــمالية، والغربــي الــذي أصبــح غرفــة صغيــرة 
بعــرض مــن الشــرق إلــى الغــرب بلــغ »١٠٠ســم«، ويبــدو أن 
ظروفــاً معماريــة وخدميــة قــد دفعتهــم إلضافتــه؛ ولعلنــا نلفــت 
االنتبــاه إلــى أن هــذا اجلــزء املكــون مــن املصطبــة وهــذا احليــز 

ــدرج. ــع وســط الســاحة ب ــر يتصــل م الصغي

٦ - وسط الساحة:
ــة أو  ــى الداداني ــد إل ــا العائ ــدم تاريخًي ــا األق ــي تصورن وهــو ف
ــد مــن  ــن: أحدهمــا ميت ــة املبكــرة ويتكــون مــن جداري اللحياني
ــرب للشــرق )ظ74(،  ــن الغ ــوب، واآلخــر م ــى اجلن الشــمال إل
إضافــة إلــى مــا نرجــح أنــه فتحــة بــاب أو كــوة )ظ١١6( جــاءت 
أســفل اجلــدار الطويــل )ظ8١(، وذلــك القــوس الــذي يفتــح 

للشــمال )ظ68(.

املعثورات:
ــورات  ــرى، فضمــت معث ــورات هــذه الســاحة الكب ــددت معث تع
ُصنعــت مــن الفخــار ومــن املعــدن والزجــاج واألحجار والنســيج؛ 

وهــي موزعــة علــى النحــو التالــي:

أمــا املعثــورات احلجريــة فــكان أكثرهــا املذابــح التــي بلغــت 
ســت عشــر معثــورة، تلتهــا املســاحن التــي كانــت عبــارة عــن 
التــي مت تصنيفهــا علــى  تلــك  أمــا  معثــورة،  إحــدى عشــرة 
أســاس أنهــا متاثيــل أو أدوات، فقــد بلغــت كل منهمــا ســت 
ــني اخلمــس  ــورات ب ــة املعث ــي حــني تراوحــت بقي ــورات، ف معث
ــى  ــورة واحــدة، وهــي موزعــة عل ــة  ومعث ــل القطــع احلجري مث

النحــو التالــي: 

املجموعات:
أ- الفخارية:

جــاء بعضهــا مزخرًفــا باأللــوان، وكذلــك باخلطــوط واحلــزوز، 
بزخــارف  مزيًنــا   ،)8/٢5/١١9( ملوًنــا  كان  بعضهــا  إن  بــل 
هندســية )8/4/4(؛ وجميعهــا محليــة الصنــع، منهــا خمــس 
كســر نبطيــة )٣٠؛ 8،4/١٠/7٣؛ 8/4/٢7(، وواحــدة يونانيــة 

 .)8/4/76(

ب- احلجرية:
وعددهــا »77«  قطعــة، جــاءت مــن عشــرة أحيــاز موزعــة علــى 

ســبع ظواهــر.

الوحدة املعمارية املبهمة:
تقــع هــذه الوحــدة املبهمــة فــي اجلــزء الشــمالي الشــرقي مــن 
 ،T9( الوحــدة احلاديــة عشــرة؛ وقــد تكونــت مــن احليزيــن

و١7(، واألخيــر هــو الفاصــل بــني املربعــني ١، 5.

علينــا حتديــد   يصعــب  الــذي   - اجلــزء  هــذا  تضمــن  كمــا 

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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وظيفتــه قبــل التنقيــب عــن املنطقــة الواقعــة إلــى الشــمال منــه 
أرضيتــني:  -

ــة  ــواد عضوي ــا م ــة )ظ84(، جــاء عليه ــة طيني األولــى: أرضي
ألغــراض املعيشــة مماثلــة للظاهــرة )ظ١48؛ والتــي كانــت 
علــى املنســوب 7٣9،55م(. ولعلنــا نشــير هنــا - وهــو أمــر غيــر 
مؤكــد- إلــى أن مــن اســتخدم هذه الوحــدة املعمارية الحًقا، قد 
اســتخدم الســور الطويــل )ظ8١(، العائــد للمرحلــة اللحيانيــة 
أرضيــة، وإن كان هــذا االســتنتاج مقبــوالً فإنهــا تكونــت فــي 
جزئهــا الغربــي مــن حجــارة  الســور والتربــة الطينيــة املدكوكــة. 
والواقــع أننــا الحظنــا أن هنــاك فاصــاًل بســيًطا ال يزيــد عــن 
عــدد مــن الســنتمترات بــني الســور واألرضيــة املدكوكــة، الــذي 

قــد يوحــي بأحــد األمريــن التاليــني:
أن الســور )ســطح الســور( قــد اســتخدم أرضيــة دون علــم   -١

املجموعــة التــي اســتخدمته بوظيفتــه الســابقة.   
أن اجلــدار الــذي بُنــي علــى الســور قــد تهــدم، وهــو مــا ال   -٢
نرجحــه إذ لــم جنــد كميــة كبيــرة مــن أحجــار البنــاء فــي 

ــز )١7(. هــذا احلي

الثانيــة: األرضيــة املدكوكــة )ظ85( والتــي تقــع فــي املربــع )5( 
فهــي بطــول ٢١6ســم مــن الشــرق إلــى الغــرب وبعــرض مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب بلــغ ١5٠ســم، وإحداثياتهــا 74٠،٣٠م 

أي علــى عمــق ١١4ســم مــن ســطح املربــع.

الوحــدة  لهــذه  التمعــن باملظاهــر املعماريــة  بعــد  لنــا  وتبــني 
املمتــدة مــن الشــرق إلــى الغــرب التالــي:

األولــى  تاريخيتــان،  مرحلتــان  عليهــا  مــّرًت  قــد  أنهــا   -١
العائــدة إلــى اللحيانيــة املزدهــرة وميثلهــا معمارًيــا الســور 
النبطيــة،  املتأخــرة  املرحلــة  والثانيــة  الضخــم )ظ8١(، 

التــي متثلهــا الظواهــر املعماريــة التاليــة:

اجلــدار الشــرقي املكــون مــن أحجــار مرصوصــة، واملتــآكل  أ- 
أجــزاء كبيــرة منــه )ظ١4(، وهــو بطــول بلــغ ٣٠٠ســم علــى 

مســتوى 74١،٠٣م.
األرضيــة الطينيــة )ظ84( الواقعــة فــي شــرق الوحــدة،  ب- 
وقــد جــاءت بطــول ٢5٠ســم  مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، 

وعــرض مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بـــ: ١54ســم.

األرضيــة املدكوكــة )ظ58( والتــي تقــع فــي غــرب الوحــدة،  ج- 
والدعامــة  )ظ١8(،  الضخــم  الســور  بــني  وحتديــًدا 

)ظ٠5(. اخلارجيــة 

اجلــدران الثالثــة )ظ٠٢١( الــذي فصــل بــني الســاحة  د- 
ــى  ــد مــن الشــرق إل ــى وهــذه الوحــدة، واآلخــر املمت األول
الغــرب بطــول 5٣ ســم داخــل الســاحة )ظ6٣١(، إضافــة 
إلــى جــدار ثالــث )ظ ٢5( املمتــد مــن املصطبــة حتــى 
ــي  ــم: ١، بطــول 97ســم، ف ــع رق الفاصــل الشــمالي للمرب

حــني كان ارتفاعــه ٣6ســم.

ــت  ــد بني ــة )ظ8١، ظ١٢٠، ظ١٣6( ق أن اجلــدران الثالث  -٢
مــن أحجــار ذات أشــكال وأحجــام مختلفــة؛ ممــا يعنــي 
واملعماريــة  التاريخيــة  الفتــرة  إلــى  تعــود  أنهــا  -رغــم 
ذاتهــا- أنهــا قــد بنيــت مــن قبــل أشــخاص مختلفيــن.

ــه دعامــة )ظ5٠(،  ــذي نعتقــد أن أن العنصــر املعمــاري ال  -٣
تكــن  ولــم  اجلــدار  بنــاء  بعــد  أي  الحًقــا  أنشــىء  قــد 
معاصــرة لــه، والواقــع أنهــا مــن األســباب التــي جتعلنــا 
نعتقــد أن هــذا اجلــزء يقــع علــى الشــارع الشــمالي للمعبــد 
أو أنهــا ســاحة أخــرى متامــا مثــل الســاحة األولــى، وهــي 
متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب بطــول ٢4٠ســم، وبعــرض 

مــن اجلنــوب إلــى الشــمال بـــ: ١٢٣ســم.

ــة  ــة القريب ــذه الوحــدة بالغــرف اخلدمي ــة له ــه ال عالق أن  -4
ــات  ــه تنقيب ــا ســتؤكدهُ أو تنفي ــد فهــي - وهــو م مــن املعب
املواســم القادمــة - مطلــة علــى مــا نعتقــد أنــه الشــارع 
الشــمالي للمعبــد ووحداتــه اخلدميــة، وذلــك إن أخذنــا 
ــاء اجلــدران، والدعامــة،  فــي احلســبان تعــدد مراحــل بن
املربعــات  عــن  متيــزت  التــي  معثوراتــه  إلــى  إضافــة 
واألحيــاز األخــرى بعثورنــا علــى ثالثــة أعقــاب لثالثــة 

.)8/١7  /٢٢٠  ،٢١9  ،٢١8( أبــواب 

وأمــا الطبقــات فلــم جنــد إال طبقــة واحــدة واضحــة، وهــي 
الــردمي )ظ١( الــذي تضمــن أحجــاراً وكتــاًل مختلفــة األحجــام 
حجريــة  كتــل  إلــى  إضافــة  »١٢4ســم«،  بعمــق  واألشــكال، 
)ظ85(،  طينيــة  تربــة  ظهــرت  وبعدهــا  )ظ١٣(،  متماســكة 

علــى  احتــوت  )ظ84(،  داكنــة  طينيــة  تربــة  ســبقتها  التــي 
املــواد العضويــة اخلاصــة بأغــراض املعيشــة، وكانــت بطــول 
»٢5٠ســم«، وعــرض »١4٠ســم«. وهــي األرضيــة املالصقــة 

)ظ8١(.  الطويــل  للجــدار 

املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الغرفــة، فضمــت املصنوعــة مــن الفخار 

ومــن املعــدن واحلجرية أو النســيجية.

املجموعالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
١94٣5٣١

أمــا املعثــورات احلجريــة فقــد كانــت جميعهــا مــن احلجــر 
البازلــت  مــن  ُصنعــت  واحــدة  قطعــة  عــدا  فيمــا  الرملــي 
)8/١/86(، وقــد شــملت ميزاًبــا ومذبًحــا ومســحنني وإنــاًء 
ــد وظيفتهمــا، إضافــة  ــم نتمكــن مــن حتدي وحوًضــا وأداتــني ل
إلــى مجمرتــني )88، 8/١/9٠(. لكــن أهــم هــذه املعثــورات 
ــال  ــه جــزء مــن متث ــى مــا نعتقــد أن ــان: األول ــة معثورت احلجري
ارتفاعــه ٢٠ســم، وطــول قاعدتــه 8 ســم )8/١/89(؛ والثانيــة 
دميــة علــى شــكل حيــوان )8/١/٢٢(، يشــبه اجلمــل يتضــح فيه 
أربعــة أعضــاء مــن أعضائــه هــي: الــرأس، واألرجــل، والســنام، 

والذيــل.

وتكمــن أهميــة الكســر الفخاريــة فــي كــون إحداهــا مــن النــوع 
األتيكــي )8/١/٢٢(، الــدال علــى التواصــل احلضــاري، وأن 
اثنتــني منهــا مــن الفخــار املزجــج )٢١؛ 8/١/87(، وهــذا النــوع 
مــن الفخــار يشــير إلــى ثــراء املقتنــي وغنــاه، وهــو فــي حالتنــا 

هذه املعبد. 

املجموعات:
الفخارية:أ- 

ُعثــر علــى »٢٢8« كســرة فخاريــة، بخــالف الوحــدات األخــرى، 
جــاءت جميعهــا بعــد الدراســة فــي كونهــا محليــة الصنــع وأنهــا 
ــة وأخــرى  ــى بعضهــا زخــارف ملون ــدوالب، كان عل ُصنعــت بال
عليهــا حــزوز وخطــوط وأشــكال هندســية، اجلديــر باإلشــارة 

أن بعــض هــذه الزخــارف كانــت ملونــة. 

احلجرية:ب- 
وجدنــا فــي هــذه الوحــدة املعماريــة »٣٣«  قطعــة موزعــة فــي 
أربــع ظواهــر؛ جميعهــا مــن احلجــر الرملــي، فيمــا عــدا خمــس 
قطــع: أربــع منهــا مصنوعــة أو منحوتــة مــن احلجــر البركانــي، 

وواحدة من احلجر الصابوني. 

ثانًيا: املعثورات
بــنيَّ لنــا هــذا املوســم التنــوع الواضــح فــي املــواد املكتشــفة 
فــي الوحــدة احلاديــة عشــرة، وقــد كانــت  هــذه املــواد مــن 
املعثــورات احلجريــة واملعدنيــة والفخاريــة أو تلــك التــي جــاءت 
مــن النســيج؛ أو مــواد الزينــة املصنوعــة مــن الزجــاج، وكذلــك 
اخلشــب. والواقــع أن مقــدار هــذه املعثــورات وتنوعهــا عكــس 
جــزًءا مــن احلضــارة اللحيانيــة كمــا أبــرزت لنــا بشــكل واضــح 
ــا  ــاة اليوميــة لســكان هــذه العاصمــة التــي أدت دوًرا جلًي احلي
أو  »ددن«  باســم  آنــذاك  املعروفــة  اجلــدار احلضــاري،  فــي 

»اخلريبــة« حالًيــا. 

احلجرية:أ- 
املعثــورات احلجريــة فــي هــذه الوحــدة مــن حيــث املقــدار تأتــي 
بعــد تلــك التــي جــاءت مصنوعــة مــن مــادة الفخار، وقــد تنوعت 
وتعــددت أمناطهــا وأنواعهــا )اللوحتــان: ١.9 - ١.١١(، فجــاء 
منهــا املــواد التاليــة: التماثيــل، واملجامــر، واألوانــي، وأدوات 

الطحــن واملســاحن، وموائــد القرابــني، والعناصــر املعماريــة. 

         
لوحة رقم١5: شارة توضح العدد الكلي لألدوات احلجرية

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢6٢7

                     
لوحة رقم ١6: شارة توضح العدد وأنواع األدوات احلجرية

ــغ  ــة مــن هــذه الوحــدة بل ــورات احلجري والواقــع أن عــدد املعث
»448« قطعــة حجريــة؛ ُقســمت إلــى صنفيــن: األول مــا َعرفنــاه 
باســم املجموعــات والثانــي املعثــورات، أمــا القســم األول فقــد 
منهــا خمــس  اســتبعدنا  معثــورة   »٢6٣« عــدد قطعــه  بلغــت 
قطــع،  والباقــي إمــا لتحديدنــا املبدئــي لوظيفتهــا أو لتميزهــا 
بزخرفــة مــا أو شــكلها الالفــت للنظــر اعتبرنــاه مدخــرة ميكــن 
دراســتها دراســة علميــة الحًقــا أو اســتخدامها فــي العــرض 
املتحفــي. وميكننــا القــول بأنهــا قــد جــاءت منحوتــة مــن املــواد 
التاليــة: اجليــر، واملتحــول، والبركانــي، والصابونــي إضافــة 
إلــى العنصــر املوجــود بشــكل كبيــر فــي البيئــة احملليــة الرملــي 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

الرمليالصابونيالبركانياملتحولاجليري
٢٢٣٢9٢١8

فــي  أيًضــا  تعــددت  مــادة صنعهــا فقــد  فــي  تعــددت  وكمــا 
وظيفتهــا وطبيعتهــا فشــملت معظــم األدوات اليوميــة التــي 
ــك العصــر بشــكل يومــي، منهــا واحــدة  اســتخدمها إنســان ذل
قــد تكــون حافــة ملســرجة، وأخــرى ملجمــرة، وهنــاك جــزء وحيد 

ــي: ــى النحــو التال ــت عل ــة فكان ــا البقي ــال، أم ــه لتمث ــدو أن يب

املذابح

ض
األحوا

األواني

املدقات

صر 
العنا

املعمارية

الثقاالت

املساحن

غير معروفة

١8٣٠١6٢94٢٠56١١8
ونشــير هنــا إلــى تعــدد أجــزاء هــذه املعثــورات، والــذي كان 

علــى النحــو التالــي:

مقبضقاعدةبدنحافلةاألداة
6١٠7١مذابح
-١٢9٣حوض
٢٣٢9إناء
-9١64مدق
-497ثقالة

-9٣7١٠مسحن
-١7956غير معروفة

9٢١79٣9١٠املجموع

ــَز للدراســة العلميــة وللعــرض  أمــا القســم الثانــي الــذي ُجهَّ
املتحفــي فقــد بلــغ »١7١« معثــورة، جــاءت منتشــرة علــى نطــاق 
الوحــدة، فقــد كان مــن نصيــب الســاحتني »١١٠«، جــاء مــن 
األولــى »١٠٠« قطعــة ومــن الســاحة الثانيــة عشــر قطــع؛ فــي 
حــني كان نصيــب الغــرف اخلمــس مجتمعــة »١٠7« معثــورة. 
أمــا البقيــة وعددهــا »٣4« معثــورة، فــكان مكانهــا احليزيــن ١، 
١7، وهمــا مــن الناحيــة املعماريــة ال عالقــة لهمــا بالســاحتني 
والغــرف اخلمــس، وســتتبني عالقتهمــا ووظيفتهمــا الحًقــا مــن 
خــالل املواســم القادمــة. وكمــا جــاء وجودهــا واضحــاً علــى 
ــى املســتوى  ــا فإنهــا كذلــك انتشــرت عل مســتوى الوحــدة أفقًي
مــن  جــاءت  فقــد  مختلفــة،  أعمــاق  علــى  فكانــت  الطبقــي 
املعثــورات احلجريــة معثورتــان )8/٢١/٢٠١؛ ٢١/٢٠٢/8(، 
»74ســم«،  بحوالــي  للموقــع  البحــر  مســتوى  نقطــة  فــوق 
والنقطــة الرئيســة هــي: )74١،44(، أمــا أقــرب معثــورة حجرية 
للســطح فكانــت علــى عمــق 7ســم )8/١/١٢(، إذ كان منســوبها 
74١،٣7م، وهنــاك معثورتــان جاءتــا علــى عمــق متقــدم وصــل 
 .)8/١٢/٢٣6 )8/٢7/٢85؛  ٣،٠5م  والثانيــة  ٣،٢٣م،  إلــى 
وأمــا تنوعهــا مــن حيــث النمــط فقــد كانــت علــى النحــو التالــي:

املجامر
األواني
موائد 
القرابني
املدقات
الثقاالت
التماثيل

صر 
عنا

معمارية

املساحن  

ض  
األحوا

١٠١6٢٢459١94٠46
  

املجامر:- ١
ــأس  ــة ال ب ــة عــن كمي ــر املواســم املاضي ــع عب ُكشــف فــي املوق
بهــا مــن املجامــر، ولــم يختلــف الوضــع هــذا املوســم عنــه فــي 
املواســم الســابقة فقــد عثرنــا علــى »١٢« مجمــرة، منهــا ثــالث 

فقــط جــاءت كاملــة )8/7/45؛ 8/5/56؛ 8/5/57(، والبقيــة 
عبــارة عــن أجــزاء مــن مجامــر، منهــا اثنتــان لــم يتبــق منهمــا 
ســوى رجــل واحــدة )8/١/9٠؛ 8/٢5/٢46(. وقــد اختلفــت 
ــث الشــكل  ــا، فمــن حي ــا ومــواد صناعته فــي أشــكالها وألوانه
 ،)8/٢٣/٢٣9 )8/7/45؛  كرويتــني  مجمرتــني  عــن  ُكشــف 
واثنتــني مربعتــني )8/5/56؛ 8/5/57(؛ أمــا البقيــة فكانــت 
غيــر منتظمــة الشــكل، وجميعهــا فرديــة، فيمــا عــدا واحــدة 
ثنائيــة )8/5/6٠(، والتــي جــاءت مســتطيلة الشــكل، وقــد ُعثــر 
علــى مثيــل لهــا فــي املوســم الثانــي )الغــزي، ٢٠٠9م، اللوحــة 
ــوع الثنائــي احلــوض -كمــا يســميه الغــزي-  ١.9أ(، وهــذا الن
ُعــرف فــي موقعــي الفــاو وثــاج باململكــة العربيــة الســعودية 

)الغــزي، ٢٠٠9م، ص٢5(.

يســهل  التــي  الصغيــر)٢(  احلجــم  مــن  هــي  املجامــر  وهــذه 
االحتفــاظ بهــا فــي املنــازل والتنقــل بهــا مــن مــكان إلــى آخــر 
ومــن يــد إلــى أخــرى، حتــى تشــيع رائحــة الطيــب الزكيــة فــي 
جميــع أرجــاء املــكان، وكمــا تعــددت فــي أشــكالها فقــد تعــددت 
األحمــر  هــي:  ألــوان  ثالثــة  علــى  كانــت  التــي  ألوانهــا  فــي 
8/٢٣/٢٣9؟(،  8/5/6٠؛  8/5/57؛  8/5/56؛  )8/7/45؛ 
األســود  باللــون  األولــى  مختلفيــن:  بلونــني  جاءتــا  واثنتــان 
فلــم  البقيــة  أمــا  األخضــر؛  باللــون  والثانيــة   ،)8/١/88(
نتمكــن مــن حتديــد ألوانهــا بشــكل مــرٍض أمــا مــن حيــث مــواد 
ــي، إال واحــدة  ــت مصنوعــة مــن احلجــر الرمل ــا فكان صناعته
ــع هــذه  ــي )8/٢5/٢46(. وجمي ُصنعــت مــن احلجــر الصابون

املجامــر جــاءت مــع التجويــف الــذي توضــع بــه البخــور.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو إلــى أي فتــرة تاريخيــة تعــود 
هــذه املجامــر، إذ علــى الرغــم مــن أن الغــزي، ٢٠٠9م، ص٢6، 
قــد أعــاد مجموعــة مشــابهة فــي دراســته العلميــة ملجامــر 
املواســم األربعــة األولــى إلــى القــرن الثالــث قبــل امليــالد، فــإن 
هــذا ال يعنــي أنهــا كذلــك، فهــذا ُعــرف فــي تلــك الفتــرة لكنــه 
اســتخدم حتــى نهايــة القــرن الثانــي وبدايــة األول قبــل امليــالد، 
وإضافــة إلــى عثورنــا علــى مجموعــة مــن املباخــر املختلفــة 
فــي  مبخرتــني  علــى  العثــور  مت  فقــد  واألحجــام،  األشــكال 

للمعبــد أو  التــي تقــدم  الذبائــح  الكبيــرة تســتخدم حلــرق  املباخــر   )٢(
املعبــود وهــذا النــوع مــن املباخــر وجــد فــي معبــد أم درج )أبــو احلســن، 

٢٠٠٢م، ص٣٢5، صــورة رقــم:8، ص٣68(.

ــون  ــي ذي الل ــن احلجــر الرمل ــني م ــب منحوتت ــل الكثي ــع ت موق
لوحــة:١٠١،  ص٢48،  ٢٠٠7م،  )الزهرانــي،  الفــاحت  الرملــي 
أكبــر  ذات حجــم  لكنهــا  درج  أم  موقــع  فــي  وكذلــك  ١٠٢(؛ 
 ،٢٠٠٢ احلســن،  )أبــو  اللحيانــي  باخلــط  كتابــات  وعليهــا 
ص48، لوحــة:١، ص67، لوحــة:٢، ص78، لوحــة:٣، ص٣68، 

صــورة:8(.

ــى  ــا عل أمــا مجامــر هــذه الوحــدة فقــد كان انتشــارها واضًح
أعمــاق  علــى  وجــدت  فقــد  والرأســي،  األفقــي  املســتويني 
»4٣ســم«  علــى عمــق  كان  الســطح  إلــى  فأقربهــا  مختلفــة، 
علــى  وجــدت  التــي  املعثــورة  كانــت  وأعمقهــا   ،)8/7/45(
عمــق ١98ســم )8/7/45(، مــن مســتوى ســطح البحــر، وأمــا 
انتشــارها علــى املســتوي األفقــي، فقــد ُعثــر علــى أجــزاء منهــا 
فــي الغــرف )انظــر الوحــدات املعماريــة(، عددهــا »6« مجامــر، 
وأربــع فــي الوحــدات األخــرى: اثنتــان فــي الســاحة األولــى 
واثنتــان فــي اجلهــة الغربيــة الشــمالية مــن الوحــدة؛ فــي حــني 

ــة.  ــى مجامــر فــي الســاحة الثاني ــر عل ــم نعث ــا ل أنن

٢- موائد القرابني: )اللوحة ١.9ب(
ــة مــن احلجــر  ــارة عــن طــاوالت أو حامــالت منحوت وهــي عب
ــودات  ــي تقــدم للمعب ــب التقدمــات الت توضــع عليهــا فــي الغال
فــي املعابــد، وفــي هــذا املوســم لــم نوفــق فــي العثــور علــى 
ــه هــو أجــزاء مــن هــذه  ــا علي ــذي عثرن ــة، فــكل ال ــدة كامل مائ
املوائــد، وحتديــًدا إحــدى أرجلهــا، وهمــا قطعتــان، واحــدة ُعثــر 
عليهــا فــي الســاحة األولــى )8/٢5/٢45(، علــى عمــق ١4٣ســم 
مــن مســتوى البحــر، أمــا األخــرى )8/١5/٢6٠(، فــكان مكانهــا 

علــى عمــق ٢٢٢ســم، فــي الغرفــة الثانيــة. 

٣- أدوات الدق: )اللوحة ١.9ج(
وهــي كمــا نعتقــد صنفــان األول املدق )أداة الدق(، وقد عثرنا- 
فــي هــذا املوســم- علــى أربعــة مــداق، اثنــان منهــا كرويــان 
ولونهمــا أســود، لكنهمــا اختلفــا فــي نوعيــة احلجــر، فأحدهمــا 
بازلتــي )8/٢١/٢٠٢(، واآلخــر بركانــي )8/٣٠١/٣٠٠(؛ وأمــا 
ســطحاهما فكانــا مصقولــني وناعمــني، أمــا املدقــان اآلخــران 
البازلــت  مــن  أحدهمــا  أســود،  ولونهمــا  بيضاويــني  فكانــا 
ــواد  ــدق امل ــي تســتخدم ل ــداق الت ــرو، وهــذه امل ــي مــن امل والثان

العطرية والتقدمية البسيطة.   

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢8٢9

والصنــف الثانــي هــي أداة صغيــرة احلجــم مقارنــة باملســاحن 
يــدق بهــا املــواد العطريــة أو التجميليــة أو الطبيــة، وفــي حالتنــا 
ــي  ــة الت ــواد العطري ــدق وطحــن امل ــب ل ــا - فــي الغال ــرى أنه ن
تســتخدم فــي الطقــوس الدينيــة، التــي ميارســها رواد هــذا 
املعبــد، وقــد جــاءت األدوات علــى أشــكال بلغــت ســبعة، موزعــة 

علــى النحــو التالــي:

نصف الدائري
نصف مستطيلمربعالدائري

غير بيضاويمستطيل
منتظم

٢١٢١١١9

ــي، مــا عــدا واحــدة منهــا  وجميعهــا نحتــت مــن احلجــر الرمل
جــاءت منحوتــة مــن حجــر البازلــت )8/١/86(؛ أمــا مــن حيــث 
اللــون فغالبهــا جــاء باللــون األحمــر إذ بلغــت األدوات التــي 
حملــت هــذا اللــون »١٢« أداة؛ فــي حــني كانــت ســبعة منهــا ذات 

لون بني، وواحدة فقط باللون األسود.   

وهــذه العشــرون أداة مــع املــداق األربعــة وجــدت غالبيتهــا فــي 
ــغ  ــة مــن الغــرف، حيــث بل اجلــزء الشــرقي مــن الوحــدة املكون
مــا ُعثــر عليــه فيهــا »١4« أداة، وثمــاٍن منهــا كان مــن الســاحة 

األولــى.

٤- الثقاالت: )اللوحة ١.9د(
وهي في الغالب -أدوات دائرية الشكل تُصنع من الصلصال 
نافذ،  ثقب  منها  الواحد  ويتوسط  احلجر،  من  تشكل  أو 
في  استعمالها  الدراسات  بينتها  التي  استخداماتها  ومن 
جانب  إلى  للنسيج،  وثقاالت  للوزن  ومكاييل  األسماك  صيد 
االستخدامات األخرى، وقد وجدت أمثلة لهذه الثقاالت)٣( في 
املوسم الثاني، وفي هذا املوسم عثرنا على خمس جميعها غير 
كاملة. الالفت أن واحدة منها )8/١٢/١٢٢(، جاء ثقبها في 

نهاية طرفها مما قد يعني أن لها ثقبني في طرفيها. 

قــد يتبــادر إلــى ذهــن البعــض أن بعــض هــذه األدوات ليســت إال   )٣(
ــخ مــن خــالل الثقــوب  ــى قــدور الطب ــوزع احلــرارة عل ــي ت املناقــل، الت
التــي عملــت بهــا، وملــن ال يعرفهــا فهــي تصنــع مــن الفخــار أو احلجــر 
الصابونــي علــى هيئــات مختلفــة، منهــا املســتطيل والدائــري الشــكل 
ــى األرجــح  ــك املصنوعــة مــن الفخــار تعمــل عل ــا، وثقــوب تل وغيرهم
  Nasif,( بواســطة األصبــع أو أداة أخــرى؛ ُعثــر عليهــا فــي أم درج
ص٢5٢،  ٢٠٠7م،  )الزهرانــي،  الكثيــب  وتــل   ،)1981, Pl.XCV

لوحة:١٠٣(. 

والواقــع أن اســتخدام الثقــاالت فــي موقــع ددن ال يخــرج فــي 
ــا فــي احلســبان املــكان- عــن أنهــا كانــت  ــا - إن أخذن تصورن
تســتخدم إمــا للــوزن وحتديــًدا املــواد التــي تقــدم كقرابــني 
للمعبــودات أو تلــك التــي تســتخدم فــي الطقــوس التعبديــة، أو 
أنهــا مــن تلــك الثقــاالت التــي تســتخدم فــي صناعــة النســيج. 

٥ - املساحن: )اللوحة ١.١٠أ(
شـكلت هذه األدوات ال في هذا املوسـم فقط، بل في املواسـم 
السـابقة النسـبة الكبـرى مـن املعثـورات احلجريـة؛ وهـي مـن 
بغـذاء  األثريـة الرتباطهـا  املواقـع  فـي  املتوفـرة  األدوات  أكثـر 
اإلنسـان احلبـوب وأهمهـا القمـح، وهـي تعطـي صـورة للوضـع 
االقتصادي الذي كان سائًدا ليس فقط في موقع اخلريبة، بل 
فـي أي موقـع توجـد، ويقـاس املسـتوى االقتصـادي مـن مقـدار 
موقـع  معثـورات  وأمـا  وتعددهـا،  واملطاحـن  املسـاحن  أنـواع 
دادان فإنهـا قدمـت صـورة طيبـة عن وضعها االقتصادي، فهي 
ال تشـير فقـط إلـى توفـر احلبـوب الواضـح من البيئـة احمليطة 
وثرائهـم،  دادان  مواطنـي  غنـى  إلـى  بـل  للزراعـة  والصاحلـة 
فكميـة املسـاحن واملطاحـن الصغيـرة احلجـم هـي تلـك التـي 
تسـتخدم فـي طحـن وسـحن املـواد العطريـة والتقدمـات التـي 
تقـدم للمعبـودات، فعددهـا فـي الوحـدة احلاديـة عشـرة الـذي 
الثـراء االقتصـادي.  يـدل علـى هـذا  إلـى »4٠« قطعـة  وصـل 
وإضافـة إلـى تنـوع أشـكال هـذه املسـاحن فإنهـا ُصنعـت مـن 
احلجـارة احملليـة، وهـي فـي الغالـب رمليـة، مـع وجـود عـدد 
فـي  أيًضـا  املتوفـرة  البركانيـة  احلجـارة  مـن  مصنـوع  بسـيط 
املنطقة، التي متيزت بضيق مسـاماتها وخشـونة ملمسـها مما 
سـاعد علـى إنتـاج أدوات متنوعـة ومتخصصـة للحصـول علـى 
حبـوب مطحونـة باخلشـونة املرغـوب فيها؛ فمن هذه املسـاحن 
بدرجـات  وذلـك  جريًشـا  يطحـن  مـا  ومنهـا  طحيًنـا  ينتـج  مـا 

خشـونة مختلفـة.

ــى أن هــذا  ــدل عل ــة ي ــذه الكمي ــذا احلجــم وبه إن ظهورهــا به
اجلــزء مــن موقــع دادان هــو موقــع تقــام فيــه الطقــوس الدينيــة 

والتعبديــة. 

وقــد توزعــت أماكــن العثــور عليهــا علــى كافــة مســاحة الوحــدة 
وذلــك علــى النحــو التالــي:

الساحة الثانيةالساحة األولىالغرف
٢5١٢٣

وكمــا تنوعــت فــي أشــكالها التــي وصلــت حســب دراســتنا إلــى 
عشــرة أشــكال هــي:

العددالشكل
١٢املستطيل

٢شبه املستطيل
١مربع

١شبه املربع
١دائري

١نصف دائري
٣أسطواني

١شبه أسطواني
٣بيضاوي

١5غير منتظم

٦- املذابح واألحواض: )اللوحة ١.١٠ب(

٧- عناصر معمارية: )اللوحة ١.١٠ج(
ــة  ــر معماريـ ــى عناصـ ــر علـ ــع ُعثـ ــة أو أي موقـ ــل أي حفريـ مثـ
كانـــت ضمـــن الـــردمي، ومـــن هـــذه العناصـــر ثالثـــة أحجـــار 
ــة  ــدة حجريـ ــا قاعـ ــى أنهـ ــة األولـ ــدو للوهلـ ــكل تبـ ــدورة الشـ مـ
مـــدورة لكنهـــا فيمـــا يبـــدو ال تخـــرج عـــن كونهـــا قاعـــدة لتمثـــال 
أو حلقـــة مـــن حلقـــات عمـــود، اثنتـــان مـــن هـــذه القواعـــد 
جـــاءت مـــن الغرفـــة األولـــى )8/١8/١77؛ 8/١8/٢١5(، وهـــي 
الغرفـــة التـــي نعتقـــد أنهـــا كانـــت للتقدمـــات وتقـــدمي القرابـــني، 
أمـــا القاعـــدة الثالثـــة فـــكان مكانهـــا وســـط الســـاحة األولـــى 
)8/١6/٢٣7(. وأمـــا العناصـــر املســـتطيلة الشـــكل )8/4/١8؛ 
8/4/7٣(، فهـــي علـــى األرجـــح قواعـــد لتيجـــان، علـــى وجهيهـــا 
ــار  ــة أحجـ ــن خمسـ ــف عـ ــر ُكشـ ــن العناصـ ــل، ومـ ــار األزميـ آثـ
اســـتخدمت فـــي البنـــاء: ثالثـــة منهـــا كان عليهـــا رســـم حليـــة 
ــة  ــار الثالثـ ــذه األحجـ ــن هـ ــان مـ )8/7/6١؛ 8/١٢/١87(، اثنـ
ــي  ــرة فـ ــة منتشـ ــة احليـ ــى؛ وزخرفـ ــاحة األولـ ــي السـ ــدا فـ وجـ
مواقـــع عـــدة مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية، أمـــا احلجـــران 
اآلخـــران فقـــد ظهـــر علـــى أحدهمـــا زخرفـــة عبـــارة عـــن رســـم 
بـــارز خلـــط مـــن املثلثـــات شـــبيه إلـــى حـــد كبيـــر بالزخرفـــة التـــي 
جـــاءت علـــى مقابـــر احِلْجـــر )مدائـــن صالـــح( )١٢/١٢١/8(،  

أمـــا اآلخـــر فـــكان كتلـــة حجريـــة عليهـــا زخرفـــة بـــارزة علـــى 
ــث )١84/١5/8(.  ــكل مثلـ شـ

٨ - أعقاب األبواب: )اللوحة ١.١١أ(
لعــل مــا ميــز -حســب علمنــا- معثــورات هــذا املوســم، هــو 
العثــور علــى هــذه األدوات التــي اعتبرناهــا لســببني همــا: 
مــكان العثــور والشــكل، أعقــاب أبــواب، والالفــت أن ثالثــة 
ــز »١7«، وهــو باملناســبة خــارج نطــاق  ــا وجــدت فــي احلي منه

الغــرف مــن اجلهــة اجلنوبيــة. 

9- التماثيل:
مــن املعلــوم تعــدد املــواد التــي تصنــع منهــا التماثيــل، لكننــا 
فــي هــذا املوســم لــم جنــد إال تلــك املصنوعــة أو املنحوتــة مــن 
احلجــر، وحتديــًدا الرملــي القاســي الصلــد قليــل املســامية، 
الــذي يوجــد بكثــرة فــي بيئــة املنطقــة، ومتيــز هــذا املوقــع 
مبعثوراتــه مــن التماثيــل اآلدميــة ذات احلجم الكبيــر، وحتديًدا 
تلــك التــي ُعثــر عليهــا فــي املواســم مــن الثانــي إلــى اخلامــس. 
وأمــا معثــورات هــذا املوســم فقــد كشــفت عــن مجموعــة منوعة 
ال بــأس بهــا تنوعــت مــا بــني أجــزاء مــن متاثيــل آدميــة ودمــى 

حيوانيــة طينيــة. 

التماثيل اآلدمية: )اللوحة ١.١١ب(
وعددهــا أربعــة أجــزاء مــن متاثيــل آدميــة: ثالثــة منهــا -كمــا 
نعتقــد - متثــل الصــدر مــن جســد اإلنســان، أمــا اجلــزء الرابــع 
ــا القــول إن هــذه األجــزاء  فقــد يكــون فخــًذا إلنســان؛ وميكنن
وجــدت  فقــد  األصليــة  أماكنهــا  فــي  ليســت  التماثيــل  مــن 
متســاقطة فــي طبقــات الــردمي مــا عــدا )8/٢7/٢9٣( اجلــزء 
املتبقــي مــن فخــذ متثــال ُعثــر عليــه فــي الســاحة الثانيــة فقــد 

يكــون هــذا مكانــه األصلــي.       

ب- الدمى احليوانية: )اللوحة ١.١١ج(
لــم نعثــر فــي هــذا املوقــع حتــى اآلن علــى متثــال حيوانــي مــا 
عــدا مــا يعتقــد أنــه رأس لتيــس جبــل ُعثــر عليــه فــي املوســم 
الرابــع )الســعيد وآخــرون، تقريــر املوســم الرابــع(، لكننــا فــي 
هــذا املوســم متكنــا مــن العثــور علــى خمســة أجــزاء مــن دمــى 
حيوانيــة تشــترك جميعهــا فــي أنهــا قــد تكــون أجــزاء غيــر 
ــة مــن متاثيــل جلمــال. تتميــز عجينــة ثالثــة منهــا بأنهــا  متقن

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٣٠٣١

زيــادة صالبتهــا-  -بغــرض  إليهــا  حمــراء وخشــنة مضــاف 
كرميــي  بلــون  بطانــة  ســطحها  علــى  وأن  والرمــل،  احلجــر 

 .)8/4/١١4 8/4/١١٠؛  )8/4/96؛ 

ــال  ــي الع ــه ف ــر علي ــى ُعث ــن الدم ــوع م ــأن هــذا الن ــر ب واجلدي
مــرات عــدة مــن ذات املوقــع اخلريبة )الســعيد وآخــرون، تقرير 
املوســم الثانــي(، ومــن تــل الكثيــب حيــث كشــفت التنقيبــات 
عــن دميتــني جلملــني )الزهرانــي، ٢٠٠7م، ص ٢٣4(؛ كمــا 
جــاءت فــي العديــد مــن املواقــع فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــى إضاف ــاء. وهــذه الدم ــاج واألخــدود وتيم ــاو، وث ــل: الف مث
إلــى ذلــك تصنــع مــن الصلصــال ولهــا ارتبــاط وثيــق بالعقائــد 

الدينيــة التــي يرتبــط بهــا اإلنســان القــدمي آنــذاك.

ونشــير هنــا إلــى أن نــدرة نحــت التماثيــل احليوانيــة يقابلــه 
اســتخدام نقــش احليوانــات بشــكل بــارز علــى احلجــر إذ ُعثــر 
علــى هــذه األشــكال منحوتــة بشــكل بــارز علــى املذابــح بشــكل 
واضــح، وقــد متثلــت احليوانــات املنحوتــة فــي التالــي: الوعــول 
والثيــران إضافــة إلــى نحــت لكلــب، وآخــر للبــؤة  ترضع شــبليها 
)الســعيد وآخــرون، تقريــر املوســم الثانــي(؛ ولــم يختلــف هــذا 
املوســم عــن املواســم الســابقة فقــد كشــف عــن مذبــح تضمــن 
نحًتــا بــارًزا ألســد ولبــؤة وجمــل وناقــة نحتــت علــى وجهــني 
مختلفيــن لهــذا املذبــح )8/٢7/٢95(، وقــد نفــذ النحــت بشــكل 
بــارز، وهــو بــروز خفيــف ال يزيــد عــن نصــف الســنتيمتر وهــذا 
النحــت احليوانــي مشــابه إلــى حــد كبيــر لنحــت أحــرف الكتابــة 

اللحيانيــة علــى احلجــر.

األواني:
لألســف الشــديد لــم نتمكــن فــي هــذا املوســم مــن العثــور علــى 
آنيــة كاملــة، فمــا حالفنــا احلــظ بالعثــور عليــه هــو أجــزاء 
بســيطة مّمــا نعتقــد أنــه قــدور أو صحــون أو قواريــر، وقــد 
جــاءت هــذه األوانــي مصنوعــة مــن احلجــر والفخــار والزجــاج.

األواني الزجاجية: )اللوحة ١.١٢أ(
اكتشــفنا فــي هــذا املوســم خمــس كســر بألــوان متعــددة: ثــالث 
ــان مــن الســاحتني؛ ونســتطيع  منهــا جــاءت مــن الغــرف، واثنت
القــول إن إحداهــا أنيــة نظــًرا ألنهــا عبــارة عــن كســرة صغيــرة 
حلافــة مــع جــزء بســيط مــن البــدن )8/7/48(، ذات لــون 

أخضــر، وكســرتان: األولــى شــفافة )8/٢4/٢٣4(، والثانيــة 
متعــددة األلــوان )8/١8/٢7١(، كانتــا جــزء مــن مــا نظــن أنــه 

ــان.  قارورت

األواني الفخارية: )اللوحة ١.١٢ب(
ــة  ــى آنيـ ــر علـ ــم نعثـ ــديد- لـ ــف الشـ ــع األسـ ــرى - مـ ــرة أخـ مـ
ــددة  ــع ألواٍن متعـ ــو قطـ ــد هـ ــذي وجـ ــن الـ ــة، لكـ ــة كاملـ فخاريـ
األلـــوان، عددهـــا ثمانـــي عشـــرة قطعـــة: واحـــدة منهـــا ذات 
ــود  ــون أسـ ــان ذات لـ ــج )8/١/٢١(، واثنتـ ــر ومزجـ ــون أخضـ لـ
ـــني  ـــني اللون ـــة فتراوحـــت ب )8/4/١7؛ 8/١٢/٢44(، أمـــا البقي
األحمـــر وعددهـــا ســـبع قطـــع، والبنـــي وعددهـــا تســـع قطـــع. 
ونظـــًرا ألن هـــذه القطـــع غيـــر كاملـــة فـــإن اجلـــزم بوظائفهـــا 
إن  القـــول  نســـتطيع  لكننـــا  مؤكـــد؛  غيـــر  أيًضـــا  احملـــددة 
للشـــرب  كانتـــا   ،)8/١6/١88 )8/١8/١٣7؛  القطعتـــني 
لوضـــوح حافتيهمـــا وقاعدتهمـــا مـــع جـــزء مـــن بدنيهمـــا، ومـــن 
حجـــم القطعـــة )8/٢٢/١95( نرجـــح أنهـــا ليســـت إال كوًبـــا 
للشـــرب، وأن الفوهـــة )8/٣/٣٠(، متثـــل جـــرة، وإحـــدى هـــذه 
املعثـــورات هـــي صحـــن متوســـط احلجـــم ألن حافتـــه مالصقـــة 
ـــه )8/١/١9(، أمـــا البقيـــة وعددهـــا ســـبع قطـــع، فهـــي  لقاعدت
ــاًء للطبـــخ  ــا قـــد يكـــون إنـ علـــى األرجـــح أواٍن فخاريـــة أحدهـ
ـــى أن ســـت قطـــع يصعـــب جـــًدا  ـــا إل )8/١٢/٢44(، ونشـــير هن
ــه  ــا عليـ ــارة عـــن مقابـــض أحدهـ ــا: أربـــع عبـ حتديـــد وظيفتهـ

كتابـــة يونانيـــة )١9١=٢٢٢؟/٢٣/8(.

 األواني املصنوعة من املرمر:
)اللوحة ١.١٢ج(

األدوات أو األواني املصنوعة من املرمر -وهو حجر يتكون من 
الكلسـايت- غالًبـا مـا تكـون نادرة الظهور فـي املواقع القدمية، 
لكـن ظهورهـا فـي أي موقـع يعكـس أمريـن مهمـني: أولهمـا؛ 
القـوة االقتصاديـة التـي يتمتـع بهـا املجتمـع، وثانيهمـا: التبـادل 

التجـاري والتواصـل مـع اقتصاديـات املجتمعـات املؤثرة. 

ومـا ُعثـر عليـه فـي هذا املوسـم هو ثالث كسـر صغيرة نسـبًيا: 
اثنتـان منهـا عبـارة عـن حافـة وبـدن -وفيمـا يبـدو أنهمـا كسـر 
مـن قواريـر صغيـرة توضـع فيهـا املـواد العطريـة أو الطبيـة - 
والداخلـي  اخلارجـي  سـطحاه  إلنـاء  قاعـدة  كانـت  واألخيـرة 

مصقـوالن وأملسـان ولونهمـا كرميـي مييـالن إلـى األبيـض.

األواني احلجرية: )اللوحة ١.١٢د(
مــن الالفــت - رغــم أننــا قــد نقبنــا هــذا املوســم فــي مســاحة 
مقدارهــا ٢5٠م - أن فيهــا أربــع غــرف متالصقــة بعضهــا 
بجانــب بعــض مكونــة مســاحة تصــل إلــى املائــة متــر مربــع 
إال أننــا لــم نعثــر فيمــا يبــدو علــى القــدور اخلاصــة بالطبــخ، 
منهــا،  املتبقيــة  األجــزاء  أدق  بشــكل  أو  واألوانــي احلجريــة 
علينــا  يصعــب  قطعــة،  إحــدى عشــرة  جــاء عددهــا  والتــي 
بحالتهــا الراهنــة حتديــد وظيفتهــا بشــكل دقيــق لكــن ميكننــا 
القــول إن أربًعــا منهــا عبــارة عــن صحــون؛ نظــًرا لبقــاء بعــض 
حوافهــا امللتصقــة بقواعدهــا عبــر البــدن، أحدهــا ســطحه 
أملــس وحافتــه مشــذبة بشــكل جيــد، ومصنــوع مــن احلجــر 
ســطحاهما  فــكان  اآلخــران  أمــا   ،)8/4/٢٣١( الصابونــي 
مشــغولني بشــكل جيــد )8/٢١/٢٠٠؛ 8/7/٢9١(، ونشــير هنــا 
إلــى أمريــن: األول: أن اإلنــاء الوحيــد الــذي وجــد إلــى حــد 
مــا كامــاًل لــوال حتطــم جــزء مــن حافتــه قــد وجــد فــي الغرفــة 
األولــى )8/١8/٢١٢(، والثانــي: أن جميــع أجــزاء هــذه األوانــي 
كانــت عبــارة عــن حافــة وبــدن وقاعــدة إال قطعــة واحــدة كانــت 

بــدون قاعــدة )١/٢٣/8(. 

املواد املعدنية: )اللوحة ١.١٣أ،ب(
دادان  ودولتــا  دادان  مدينــة  احتلتهــا  التــي  األهميــة  بحكــم 
مكانــة  تتبــوأ  أن  للمعــادن  ينبغــي  كان  اإلقليميــة  وحليــان 
مناســبة بــني املعثــورات األخــرى، وفيمــا يبــدو أن اســتخدامهم 
للمعــدن اقتصــر علــى وظائــف معينــة، آخذيــن فــي احلســبان 
وفــرة البيئــة باملــواد األخــرى؛ فعلــى ســبيل املثــال لــم جنــد حتــى 
اآلن متاثيــل مصنوعــة أو مصبوبــة مــن املعــادن، لذلــك كانــت 
ــي هــذه الوحــدة  ــل ف ــى األق ــة محصــورة عل ــورات املعدني املعث
ــا بشــكل  ــى قطعتــني جاءت ــة، إضافــة إل ــى العمــالت املعدني عل
طولــي، إحداهمــا مســمار يشــبه املســامير املســتخدمة فــي 
وقتنــا احلاضــر )8/٢5/٢57(، واألخــرى جــاءت بشــكل طولــي 

ــرة أو جــزء مــن مســمار )٣5/8/8(.  ــا إب ــه إم ــدو أن يب

وكذلــك اســتُِدلَّ علــى صناعــة املكاحــل، كمــا يــدل علــى ذلــك 
 ،»١7« احليــز  مــن  جــاءت  التــي   ،)8/١7/١74( املعثورتــان 
ــة األخــرى  ــى، والقطع ــة األول ــوب مــن الغرف ــى اجلن ــع إل الواق
التــي كانــت عبــارة عــن قاعــدة مــع جــزء مــن   ،)8/7/66(
البــدن، والتــي نعتقــد أنهــا قنينــة حلفــظ مــادة الكحــل، أمــا 

كانــت صغيــرة  فقــد  قطــع  ثمانــي  البالغــة  املتبقيــة  القطــع 
احلجــم وبأشــكال مختلفــة منهــا شــبه املســتطيل )8/١5/١4٣؛ 
 ،)8/١5/١6١ )8/١5/١44؛  الدائــري  وشــبه   ،)8/١٢/١45
وواحــدة شــبه مثلــث )8/١5/١8١(، والثالثــة األخيــرة جــاءت 
طوليــة الشــكل. ونشــير هنــا إلــى أننــا عثرنــا علــى قطعــة 
معدنيــة ميكــن اعتبارهــا »خبــث«، فهــي مكونــة من شــوائب غير 
نقيــة نتيجــة لتصنيــع املعــادن فــي الغالــب، لكننــا منيــل إلــى أن 
هــذا اخلبــث نــاجت عــن عوامــل الصــدأ والتلــف وحتــول القطعــة 
األصليــة بســبب عوامــل االحتــكاك الكيمائيــة إلــى شــكلها هــذا 
ــد  ــة للمعب ــا وهــو الســاحة احملاذي )8/٢7/١9٠(؛ إذ إن مكانه
ــس  ــر لي ــى الشــرق مــن البئ ــة إل ــة والواقع ــة اجلنوبي مــن اجله

ــا للصناعــة واحلــدادة.  بــأي حــال مــن األحــوال مكاًن

ونشــير هنــا إلــى أن صناعــة املعــادن فيمــا يبــدو كانــت رائجــة 
أكثــر فــي جنوبــي شــبه اجلزيــرة العربيــة عنهــا فــي شــماليها، 
فاملعثــورات املعدنيــة - كمــا دلــت التنقيبــات األثريــة - أكثــر 
غــزارة فــي املواقــع اجلنوبيــة مثــل الفــاو عنهــا فــي تلــك املواقــع 

فــي شــمالي اجلزيــرة العربيــة. 

العمات:
وهاتــان  محليتــني،  عملتــني  عــن  املوســم  هــذا  فــي  كشــفنا 
املواســم  خــالل  عليهــا  ُعثــر  التــي  العمــالت  مــع  العملتــان 
»دادان«  بــني  احلضــاري  التواصــل  علــى  تــدل  الســابقة، 
اليونــان)4(. فــي  احلضاريــة  واملراكــز  الدادانيــة  العاصمــة 

- أدوات الزينة: )اللوحة ١.١4أ(
األولــى  البدايــات  منــذ  الزينــة  أدوات  اإلنســان  اســتخدم 
بــه مبتدئــاً  لإلنســانية فاتخــذ الزينــة مــن البيئــة احمليطــة 
ــذور النباتــات املجففــة والطــني،  باحلجــر والحًقــا العظــام وب
ومــن ثــم اخلشــب، مــروًرا بالزجــاج، حتــى وصــل فــي فتــرات 
األحجــار  علــى  الزينــة  أدوات  قصــر  إلــى  الحقــة  تاريخيــة 
الكرميــة فصنــع منهــا اخلــرز بأشــكال كثيــرة وأحجــام متنوعــة 
نظمهــا علــى شــكل قالئــد وعقــود وداليــات ومتائــم؛ وكانــت 
تســتخدم إضافــة إلــى الزينــة كتعويــذات حلمايــة مرتديهــا مــن 

بــن عبدالعزيــز الدهــام، قســم اآلثــار، كليــة  قــام الزميــل ســلطان   )4(
الســياحة واآلثــار، جامعــة امللــك ســعود، بإجــراء دراســة علميــة علــى 

هاتــني العملتــني لــم تنشــر حتــى اآلن.

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول ٣٢٣٣

الشــر مهمــا كان نوعــه ومتائــم جللــب احلــظ والفــأل احلســن. 
وقــد انتشــر اســتعمال اخلــرز لهــذه األغــراض فــي املجتمعــات 

اإلنســانية القدميــة كلهــا.

ــب األخــرى  ــي مواســم التنقي ــى هــذه األدوات ف ــر عل ــد ُعث وق
ــاء املوســمني  ــي أثن ــي وجــدت ف ــك الت ــل أبرزهــا تل ــع لع باملوق
الثانــي والثالــث، حيــث وجــد اخلــرز املصنــوع مــن العقيــق 
األحمــر، والزجــاج العســلي اللــون، والفيــروز، والعــاج، وأمــا 
معثــورات هــذا املوســم الثامــن، فقــد عثرنــا علــى »8« قطــع 
ــرة غالبيتهــا بهــا ثقــب ليســهل صناعــة القــالدة والعقــد  صغي
منهــا إال واحــدة )8/٢٣/٢4٠(، خلــت فيمــا يبــدو مــن الثقــب 
الــذي مييــز خــرز هــذا املوســم. وخمــس مــن هــذه اخلــرز 
وجــدت فــي الغــرف والثــالث األخــرى ُعثــر عليهــا فــي الســاحة 

.)8/١٢/١65 8/١6/١٢6؛  )8/١٢/7٢؛  األولــى 

وقــد اختلفــت فــي ألوانهــا وأشــكالها ومــادة الصنــع؛ فقــد 
جــاءت ثــالث خــرزات بأكثــر مــن لــون: األولــى باأللــوان األزرق 
واألخضــر واألبيــض )8/7/46(، والثانيــة بأربعــة ألــوان هــي: 
ــة  ــر )8/٢١/١56(؛ والثالث ــض واألصف ــر واألبي األزرق واألحم
باللونــني األزرق واألخضــر )8/١5/٢5٠(، أمــا البقيــة فكانــت 

بلــون واحــد.

ــون  ــا خــامت رصاصــي الل ــر عليه ــي ُعث ــة الت ــن أدوات الزين وم
وكــروي الشــكل مصنــوع مــن الفضــة لــه فــص أســود اللــون 
ــوع مــن العقيــق األحمــر أو مــن  )8/١7/١69(، واخلــرز املصن

خــام الزجــاج معــروف فــي احلضــارات القدميــة.

اجللود: )اللوحة ١.١4ب(
علــى الرغــم مــن أهميــة اجللــود فــي احليــاة اليوميــة، فإننــا لــم 
نعثــر فــي هــذا املوســم علــى مــواد جلديــة ســوى هــذه القطــع 
الصغيــرة التــي ُعثــر عليهــا فــي احليــز »٢٣«، وقد يكــون لنوعية 
املــواد اجللديــة وتأثرهــا مبحيطهــا الــدور األســاس فــي عــدم 
عثورنــا علــى كميــة مناســبة منهــا، ومــن املعلــوم أنهــا تســتعمل 
فــي العديــد مــن األغــراض، أهمهــا تلــك املتعلقــة بنقــل املــواد 
ــي  ــة املســتعملة ف ــا، أو األحذي ــرب وخالفه الســائلة، نحــو الق

احليــاة اليوميــة.

اخلشب:
اســتخدم اللحيانيــون وقبلهــم الدادانيــون األخشــاب بأنواعهــا 
املختلفــة )األثــل، جــذوع النخــل ... إلــخ( فــي حياتهــم اليوميــة، 
العضويــة  املــواد  كميــة  مــن  وحتديــًدا  املثــال  ســبيل  فعلــى 
املتحللــة، نــرى أن اخلشــب )جــذوع النخــل( قــد اســتخدم فــي 
تدعيــم األســقف، وكمــا أن املعــادن أنــواع، فــإن اخلشــب كذلــك 
ــواب  ــع األب ــذي يســتخدم لصن ــل ال ــاك خشــب األث ــواع، فهن أن
األمشــاط،  منــه  صنعــت  الــذي  العــاج  وخشــب  واملفاتيــح، 
ــا  بخــالف املــواد  واملــراود واملكاحــل وغيرهــا؛ ومــع هــذا فإنن
ــدة  ــة وحي ــى قطع ــر فــي هــذا املوســم إال عل ــم نعث ــة ل العضوي

ــى. ــة الشــمالية للســاحة األول ــي أقصــى اجله وجــدت ف

احلبال والنسيج: 
الكميــة التــي عثرنــا عليهــا فــي هــذا املوســم رغــم قلتهــا إال 
أنهــا تعكــس بشــكل واضــح اســتعمال النســيج واحلبــال فــي 
احليــاة اليوميــة ملدينــة دادان، فقــد عثرنــا علــى تســع قطــع 
منهــا الصغيــرة )8/5/58(، ومنهــا املتوســطة احلجــم إلــى حــد 
ــي  ــا ف ــر عليه ــد ُعث ــرى ق ــة الكب ــت الكمي ــا )8/5/55(، وكان م
الغــرف، فــي حــني وجدنــا معثورتــني فقــط فــي الســاحة األولــى 

.)8/١٢/١46 )8/4/١٠9؛ 

النباتيــة،  األليــاف  مــن  واملصنوعــة  املجدولــة  القطــع  وأمــا 
)اللوحــة  قطــع  خمــس  فكانــت  رائــع  بأســلوب  واملجدولــة 
ــة  ــم تكــن مجدول ١.١4ج، ١.١5أ(، إذ إن القطعــة السادســة ل
)8/٢5/٢58(، وال ميكننــا حتديــد وظيفــة هــذه القطــع بشــكل 

جــازم.

النقوش:
بلــغ عــدد النقــوش املكتشــفة حتــى اآلن »١5٠« نقًشــا، وهــو رقم 
جيــد إذا أخذنــا فــي احلســبان املســاحة املكتشــفة حتــى هــذا 
املوســم، وجــاءت هــذه النقــوش باخلطــوط اللحيانيــة، واملعينيــة 
والثموديــة واليونانيــة؛ وفــي هــذا املوســم وجدنــا عــدداً مــن 

النقــوش بلــغ »١٢« نقًشــا)5(،

سيتم مبشيئة اهلل تعالى دراسة هذه النقوش الحًقا.  )5(

النقش رقم )١(: )اللوحة ١.١5ج(
م ل س ر ع 

ملس رع

يقــرأ هــذا النقــش القصيــر مــن اليســار إلــى اليمــني، وهــو 
عبارة عـــن علـــم مركـــب من عنصريـــن: األول م ل س، والثاني 
يأتــي  هــذه  وهــو بصيغتــه  ع«،  »ر  القــدمي  املصــري  املعبــود 
- حســب معلوماتنــا - للمــرة األولــى فــي النقــوش العربيــة 

القدميــة.

النقش رقم )٢(: )اللوحة ١.١5د(
ش هـ د ن / )ب ن( .  .

ب ا ل ق .  .
شهدان بن ...

النقــش  هــذا  عليــه  ُكتــب  الــذي  احلجــر  لتحطــم  نتيجــة 
اللحيانــي، فــإن قراءتــه غيــر ممكنــة حتًمــا، عـــدا العلــم ش هـــ 
د ن، فإننــا لــم نتمكــن مــن قــراءة اجلــزء املتبقــي مــن ســطوره 
الثالثــة، ورد فــي الصفويــة )Winnett, 1957, 894(، علــم 

ــى وزن فعــالن مــن ش هـــ د. بســيط عل

النقش رقم )٣(: )اللوحة ١.١6أ(
جاء على قاعدة هذا املذبح املكعب الشكل )٢95/٢7/8( 

أربعة نقوش، جميعها ُكتبت بالقلم اللحياني املتأخر.
ل ش ف ت     ب ن 

ح ج ج     ص ن ع         
ُسبك لَشْفة بن َحْجاج

القــراءة املعطــاة أعــاله لهــذا النقــش القصيــر جيــدة، وهــو 
يتكــون مــن علمــني ومفــردة، العلــم األول إن صحــت قراءتــه 
فــي  األولــى  للمــرة  معلوماتنــا-  -حســب  يــرد  ت،  ف  ش 
هــذه النوعيــة مــن النقــوش؛ أمــا العلــم الثانــي ح ج ج، فهــو 
مــن األعــالم املعروفــة فــي اللحيانيــة وكذلــك فــي العديــد 
 Harding, 1971,( انظــر  للمزيــد  القدميــة  اللغــات  مــن 

.)p.177

النقش رقم )٤(:
ع )م( ل     خ ر ش

هـ ص و غ
العمل اجليد )التصميم( من َعمل خرش 

القــراءة املعطــاة خصوًصــا للكلمــة األولــى غيــر مؤكــدة؛ هـــ ص 
و غ اســم مفــرد معــّرف يعنــي »العمــل اجليــد، الســبكة، األجــر« 
ــبَكُه«،  ــه َصْوغــاً أي »َس ــْوُغ مصــدر صــاغ الشــيء يَُصوُغ فالصَّ
اُغ احللــي )ابــن منظــور، 55-١956م، مــج8،  والَصــّواغ هــو َصــوَّ
ص44٢(؛ كمــا أن صاغــه اهلل صيغــة حســنة أي »خلقــه« )ابــن 

منظــور، 55-١956م، مــج8، ص44٣(.

النقش رقم )٥(: )اللوحة ١.١6ب(
)ل( س خ م  / ب ن  / ت  

م  / هـ ص ن ع  /  )و ل( ع ب د  
ز د /  هـ ص و غ               

سخام بن تيم الصانع 
َعبْد زيد املصمم 

العلــم األول يــرد للمــرة األولــى فــي هــذه النوعيــة مــن النقــوش؛ 
 CIS( الصفويــة  النقــوش  فــي  هــذه  بصيغتــه  ُعــرف  لكنــه 
2633 ,1731(. أمــا العلــم الثانــي فجــاء بصيغــة مشــابهة 
 Harding,( »فــي النقــوش اللحيانيــة وهــي »ع ب د ز د ل هـــ
p.399  ,1971(. هـــ ص ن ع اســم مفــرد مذكــر معــرف يعنــي 
»الصانــع« ورد فــي النقــوش اللحيانيــة )أبواحلســن، ٢٠٠٢م، 
ــا »املصمــم«. نــق٢١٣، نــق٢٢٠(؛ ونعتقــد أن ص و ع تعنــي هن

النقش رقم )6(: )اللوحة ١.١6ج(

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

ل ذ غ ب ت  /  ف ر ض ي هـ م 
ب ن ي  / ب ن /  أ

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

بــن علهــان عــرش بــن َحــْرق أدى حجــة لــذي غيبــة فرضــي 
عنــه، بنــى بــن أْوس الصانــع، واملصمــم )الســابك( )هــو( َعبْــد 

ــم َعْجــل بــن تَيْ

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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هــذا النــص املكــون مــن ســتة أســطر أوضــح أمريــن: أولهمــا: 
قيــام »بــن علهــان عــرس« بتأديــة حجــة للمعبــود ذي غيبــة، 
وثانيهمــا: ذكــر اســمي الصانــع واملصمــم )الســابك(، وقــد 
تضمــن هــذا النقــش ســتة أعــالم: علمــان منهــا يــردان فــي 
صيغتهمــا هــذه للمــرة األولــى، وهمــا العلــم املركــب ب ن ع 
ــم البســيط ح ر ق، أمــا األعــالم  ل هـــ ن ع ر س، والثانــي العل
األربعــة األخــرى، وهــي: ب ن ي، ا و س، ع ج ل، ت م، فــاألول 
 Harding, 1971,( أخــرى  ســامية  نقــوش  فــي  ُعــرف 
p.122(؛ أمــا الثانــي فقــد ُعــرف فــي اللحيانيــة )أبواحلســن، 
ــد انظــر  ــوش ســامية أخــرى، للمزي ــق١97: ٣(، ونق ٢٠٠٢م، ن
)الذييــب، ٢٠١٠م، ص ص١١8- ١١9(. فــي حــني لــم يــرد ع 
ج ل فــي النقــوش اللحيانيــة لكنــه جــاء فــي النقــوش الثموديــة 
والصفويــة )Harding, 1971, p.408(، أمــا ت م، فقــد 
جــاء فــي النقــوش اللحيانيــة )أبواحلســن، ١997م، نــق١٣٢: 
٢، ١45: ١؛ أبواحلســن، ٢٠٠٢م، ص٣٢8(، وللمزيــد انظــر 

١999م، ص8٢(.  )الذييــب، 

الفخار:
شــكلت الكســر الفخاريــة النســبة العليــا مــن املــواد األثريــة 
ــة أو  املكتشــفة فــي املوســم، إال أننــا  لــم نعثــر علــى أواٍن كامل

ــة. شــبه كامل

ملواقــع:  الفخاريــة  املــواد  أن  إلــى  الدراســات  هــذه  وتشــير 
اخلريبــة وخيــف الزهــرة وتــل الكثيــب وموقــع بئــر وطيــف 
ــر  ــه عب ــت أوصال ــع واحــد، تقطع ــود ملوق ــت متعاصــرة وتع كان

الزمــن بواســطة اإلنســان فــي العصــور املتأخــرة.  

وقــد متيــزت معثــورات هــذا املوســم الفخاريــة بتنوعهــا، حيــث 
ُكشــف عــن مجموعــات فخاريــة متنوعــة مــن حيــث مادتهــا 
تشــكيلها  وطــرق  وزخارفهــا  ووظائفهــا  وأشــكالها  اخلــام 
وحرقهــا؛ وكمــا هــو معتــاد جــاءت أغلــب املجموعــات الفخاريــة 
محليــة الصنــع، باإلضافــة إلــى كســر قليلــة جــًدا مــن الفخــار 
اليونانــي )األتيكــي(، )اللوحــة ١.١7ج( والنبطــي، إضافــة إلــى 
كســر فخاريــة بســيطة جــًدا يعتقــد أنهــا تعــود للفتــرة اليونانيــة 
املتأخــرة؛ الرســوم البيانيــة التاليــة )١-١١( توضــح كثيــًرا مــن 

النقــاط عــن فخــار هــذا املوســم:

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على متغيرين أساسني هما: 
املصدر)6( والبنية)7(. 

هــذه الدراســة تقتصــر علــى املــواد الفخاريــة املكتشــفة فــي 
املعماريتــني  للمرحلتــني  تعــود  والتــي  الثامــن  املوســم  هــذا 
نهايــة  شــهدت  نعتقــد-  -كمــا  والتــي  واملتأخــرة  األخيــرة 

باملدينــة. االســتيطان 

الرسم البياني )١(: أعداد الكسر الفخارية

الرسم البياني )٢(: أعداد الكسر حسب نوعها

املصــدر: هــو حتديــد أصــل مــورد الفخــار )محلــي أم غيــر محلــي(   )6(
بنــاء علــى الدراســات الســابقة واملقارنــة لفخــار موقــع اخلريبــة/دادان 
وشــمال غربــي اجلزيــرة العربيــة بصــورة عامــة، نــود أن نقــدم جزيــل 
الشــكر واالمتنــان للدكتــور أحمــد أبوالقاســم، قســم الســياحة واآلثــار، 
كليــة اآلداب، جامعــة حائــل علــى مســاعدته القيمــة بإعــداد جــزء كبيــر 

مــن دراســة الفخــار.

البنيــة: هــو مكــون ونــوع الطينــة وســمات البنيــة كاللــون وامللمــس   )7(
والصالبــة )صلــب، متوســط، هــش( واملســامية ودرجــة احلــرق )6٠٠ 
- 65٠ رجــة حــرارة منخفضــة ، حوالــي 7٠٠ درجــة حــرارة متوســطة( 
ــة والتــي يعتقــد أنهــا  ــر العضوي ــة وغي ــة الشــوائب العضوي ــوع وكمي ون

وظيفيــة فــي أدائهــا.

الرسم البياني )٣(:أنواع الزخارف املستخدمة وعددها

الرسم البياني )4(: مكان الزخرفة

الرسم البياني )5(: لون العجينة الفخارية

الرسم البياني )6(: نوع البنية الفخارية

ــة فــي  ــر العضوي ــة وغي الرســم البيانــي )7(:الشــوائب العضوي
ــة ــة الفخاري العجين

الرسم البياني )8(: درجات احلرق للفخار

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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الرسم البياني )9(: طرق املعاجلة

الرسم البياني )١٠(: أنواع الصناعة املستخدمة

الرسم البياني )١١(: مصدر الفخار املكتشف

وقــد اخترنــا »١45« كســرة فخاريــة كعينــة للدراســة التمهيديــة؛ 
وقــد روعــي عنــد اختيارهــا أن تكــون ممثلــة ملجتمعهــا، وأن 
تكــون الكســر املختــارة ضمــن العينــة مفيــدة معلوماتًيــا مــن 
ناحيــة اخلصائــص واملتغيــرات التــي أسســنا عليهــا التصنيــف 

ــدي. التمهي

أنواع الفخار املكتشف: 

تشــكلت املــواد الفخاريــة املكتشــفة فــي موقــع دادان مــن نوعــني 
متميزيــن مــن الفخــار )محلــي عــادي، وغيــر محلــي(  يختلفــان 
ــة والشــكل ومظاهــر الســطح والزخــارف، فالفخــار  ــي البني ف
العــادي احمللــي )اللوحــة ١.١6د( وهــو الغالــب )بنســبة ال تقــل 
عــن 8٠%( تتبايــن مادتــه بــني اخلشــونة واخلشــونة املتوســطة 
النــوع  حســب طبيعــة اســتعمال اآلنيــة، ومــادة فخــار هــذا 
متوفــرة فــي األوديــة احمليطــة باملوقــع وتتميــز بوفــرة مــادة 

ــس.  ــة والكل ــت واحلجــارة البركاني اجلراني

هــذا التبايــن الواضــح فــي بنيــات فخــار موقــع دادان يجعــل 
دراســتها واختيارهــا كمتغيــر أســاس للتصنيــف هــو األنســب، 
مــع دراســة املتغيــرات األخــرى ومنهــا مظاهــر الســطح، وشــكل 
Sec� ــة  مســاعدة ــرات ثانوي ــخ... كمتغي ــة إل ــاء والزخرف  اإلن

 .ondary

البنية: - ٢
ــالث مجموعــات  ــز ث ــة أمكــن متيي ــة البني ــى طبيع اعتمــاداً عل

ــي: ــي فخــار دادان احملل ف

مــن  عاليــة  نســبة  علــى  وحتتــوي  البنيــة  خشــنة  األولــى: 
والكلــس  كاجلرانيــت  العضويــة  وغيــر  العضويــة  الشــوائب 
الكســر  والرمــل واحلصــى والتــنب وروث احليوانــات، وهــي 

الغالبــة.

الثانيــة: املتوســطة اخلشــونة، وحتتــوي علــى نســب قليلــة مــن 
الشــوائب املماثلــة للمجموعــة األولــى.

الثالثــة: وهــي املجموعــة التــي امتازت برقة بنيتهــا؛ وانحصرت 
بأن معظمها مســتورد.

الشوائب:- ٢
وتــؤدي أدواراً هامــة ليــس فقــط فــي مرحلــة التجفيــف، وإمنــا 
أيضــاً فــي مراحــل احلــرق، وقــد توجــد طبيعيــاً فــي التربــة أو 
يضيفهــا الفاخــوري، ومهمــا كان أصلهــا فهــي مهمــة فــي أثنــاء 
احلــرق فــي عاملــي التمــدد واالنكمــاش والبنــاء الدقيق للجســم 

الطينــي، لذلــك فالشــوائب مهمــة خلصائــص القــوة ومقاومــة 
الصدمــات احلراريــة والنفاذيــة واللــون والصالبــة للفخــار، مــن 

أهمهــا:

الكوارتز أو السليكا.
.)alumina silicate( Feldspar الفلدسبار

 .Calcium الكالسيوم

وتبــني مــن الدراســة، وجــود نوعــني مــن الشــوائب معــاً )عضوية 
وغيــر عضويــة( أو منفرديــن، فالشــوائب العضويــة )بصــورة 
عامــة تزيــد مــن اللزوجــة( أمكــن متييزهــا بالفحــص النظــري 
)واالختبــار املعملــي( ملــا تخلفــه مثــل هــذه املــواد مــن جتاويــف 
وأخاديــد علــى ســطوح األوانــي ومقاطــع كســرها، وتتألــف هــذه 
الشــوائب مــن جزيئــات القــش والتــنب، ويظهــر شــكلها فــي 
العــادة طوليــاً وتنتشــر بتجانــس فــي العجينــة، ويبــدو أن هــذه 
الشــوائب قــد شــملت أيضــاً مــادة الــروث حيــث تظهــر آثارهــا 
وبقاياهــا بوضــوح علــى ســطوح األوانــي ومقاطــع مكاســرها. 

أمـــا الشـــوائب غيـــر العضويـــة فقـــد متيـــز فخـــار »دادان« بوجـــود 
نســـبة عاليـــة مـــن مادتـــي الكلـــس والرمـــل )كســـر اجلرانيـــت 
الســـوداء واحلمـــراء - صخـــور احلـــرة الســـوداء منتشـــرة فـــي 
املنطقـــة وتغطـــي قمـــم اجلبـــال احمليطـــة باملوقـــع(، وتختلـــف 
ـــا؛  ـــي وأنواعه أحجـــام هـــذه الشـــوائب باختـــالف أحجـــام األوان
فقـــد لوحظـــت الشـــوائب الكبيـــرة فـــي بعـــض جـــرار التخزيـــن.

األشكال:
مـن بـني مجموعـة املـواد الفخارية في هذا املوسـم أمكن متييز 
عـدة أشـكال ارتبطـت بأشـكال مختلفـة مـن احلـواف والقواعد 
واألجـزاء املضافـة كاملقابـض، وأحجـام هذه األشـكال تناسـبت 
الكبيـرة -وكميتهـا قليلـة- فتبًعـا  كبـراً وصغـراً، وأمـا الكسـر 
ألشـكالها انقسـمت إلـى األوانـي الواسـعة املفتوحـة واألوانـي 
الضيقـة الفوهـة، وتضـم األوانـي الواسـعة الفوهـة بعـض جرار 
التخزيـن، الزبديـات، األطبـاق، بينمـا تضـم األوانـي الضيقـة 

الفوهـة أيًضـا بعـض اجلـرار والقـدور. 

وقــد ضمــت اللقــى الفخاريــة بعــض املعثــورات األخــرى، مثــل 
املجامــر واملصافــي وأجــزاء مــن دمــى جلمــال.

الصناعة: 
يتضــح مــن طبيعــة  فخــار دادان وأســلوبه وأشــكاله أن معظمــه 
قــد ُصنــع بالــدوالب؛ ولذلــك لــم نأخــذ فــي احلســبان متغيــر 

الصناعــة كمتغيــر أســاس لتصنيــف هــذا الفخــار.

الزخارف: 
ــي مبوقــع دادان غيــر مزخــرف، إال  جــاء معظــم الفخــار احملل
أن الفخــار املزخــرف تغلــب عليــه الزخــارف املطليــة الهندســية 
الطابــع فــي شــكل خطــوط أو أشــرطة مســتقيمة أو متعرجــة 
أو فــي شــكل شــبكي ملربعــات أو مســتطيالت علــى احلــواف 
هــذه  تشــترك  وقــد  اخلارجيــة.  أو  الداخليــة  والســطوح 
الزخــارف مــع زخــارف أخــرى غيــر مطليــة شــكلت بالتحزيــز 
أو الضغــط املباشــر أو التضليــع العريــض أو اإلضافــة علــى 

ســطوح األوانــي.    

ومعظــم هــذه الزخــارف املطليــة تتكــون مــن طــالء مــن املغــرة 
احلمــراء أو البنيــة الداكنــة )غيــر عضويــة( أو الطــالء األســود 
العضــوي املنشــأ أو اجليــري األبيــض، وتشــكل هــذه الزخــارف 
عــادة علــى أرضيــة مصقولــة )بطانــة( بيضــاء مصفــرة أو ذات 
ــواع  ــا حصــر هــذه الزخــارف باألن ــف.  وميكنن ــي خفي ــون بن ل

التاليــة: 

املضغوطــة، وأبرزهــا الزخرفــة املصبعــة - مثلثــات صغيرة   -
غائــرة. 

املضافة.  -

املضلعة العريضة.   -

احملــززة:  حتزيــز غائــر عريــض أو رفيــع غيــر غائــر فــي   -
شــكل خطــوط متوازيــة أو متعرجــة مشــكلة باملشــط.

رموز أو وعامات: 
ــا يعـــودان  ــار احمللـــي )رمبـ ظهـــرت علـــى مقبضـــني مـــن الفخـ
جلرتـــني( طغـــراء )مونوجـــرام( أو كتابـــة مـــن حـــرف نفـــذ 
 )leather hard( متامـــاً  اإلنـــاء  جفـــاف  قبـــل  باخلتـــم 
ـــك  ـــع أو املال )اللوحـــة ١.١7أ(، وهـــذه قـــد تكـــون إشـــارة للصان

أو التاجـــر.

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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الفخار املستورد: 
ــد  ــل مــن الكســر، وق ــدد قلي ــوع مــن الفخــار بع ــل هــذا الن متث

ظهــر نوعــان متميــزان همــا الفخــار النبطــي واألتيكــي. 

وتضــم مجموعــة الفخــار النبطــي )اللوحــة ١.١7ب( منطــني 
أحدهمــا رقيــق ومزخــرف باأللــوان احلمــراء أو البنيــة الداكنــة 
أو غيــر مزخــرف، واآلخــر متوســط اخلشــونة نوًعــا مــا وخــاٍل 
مــن الزخــارف، ويُعــد الفخــار النبطــي أكثــر أنــواع الفخــار 

املســتورد انتشــاًرا. 

أمــا أكثــر أشــكال كســر الفخــار النبطــي انتشــاًرا فــي هــذه 
الوحــدة، فهــي التــي تعــود لزمزميــات؛ وقــد تتميــز فــي أغلــب 
األحيــان ببنيــات رماديــة اللــون متيــل لالحمــرار جيــدة احلــرق 
وصلبــة، وتضــم بعــض الشــوائب والــذرات الســوداء والتــي 

ــة. ــا جرانيتي ــدو أنه يب

ولوحــظ فــي بعــض الكســر مــن هــذه األشــكال أن لهــا مقبضــني 
طرفاهمــا  يلتقــي  واملقبضــان  الشــكل،  أســطواني  وعنًقــا 
العلويــان بوســط العنــق وطرفاهمــا الســفليان بأعلــى البــدن 
)الكتــف(، وتتميــز ســطوحهما اخلارجيــة باللــون األحمــر أو 

البنــي املصقــول. 

اخلشــونة  املتوســط  النبطــي  الفخــار  كســر  أيضــاً  وتضــم 
أو  لزبديــات  تعــود  قــد  التــي  الكســر  بعــض  )١٢5قطعــة( 

احلجــم. متوســطة  قصعــات 

الفخار األتيكي اإلغريقي: 
ُعثــر علــى عــدد محــدود مــن كســر هــذا النــوع مــن الفخــار ذي 
الطــالء األســود )اللوحــة ١.١7ج(. وقــد ُعثــر علــى أنــواع منــه 
فــي مواقــع مختلفــة فــي شــبه اجلزيــرة العربيــة، فعلــى ســبيل 
ــاج ومدافــن الظهــران فــي اململكــة  ــال وجــد فــي موقعــي ث املث
العربيــة الســعودية، وفيلــكا فــي الكويــت. ويرجــح -حســب 
الدراســات املتخصصــة- أن هــذا النــوع مــن الفخــار يعــود إلــى 
الفتــرة الواقعــة مــا بــني القرنــني الرابــع حتــى نهايــة القــرن 

ــل امليــالد.  األول قب

الفخار املزجج:
الفخــار املزجــج )لوحــة  ُكشــف عــن عــدد قليــل مــن كســر 
رقــم: ٢7(، املعــروف عنــد بعــض املتخصصــني باســم: الفخــار 
الهلنســتي، وتختلــف بنيــات كســر هــذا الفخــار عن بنيــة الفخار 
العــادي احمللــي مــن حيــث نقاوتهــا وجتانســها؛ وهــو فخــار نقــي 
ــة أو  ــب، وال يضــم شــوائب عضوي ــة، جيــد احلــرق وصل الطين
غيــر عضويــة واضحــة، ويتــراوح لونــه بــني اللــون األبيــض 
واألصفــر الباهــت، وأشــكال أوانــي هــذا الفخــار غيــر واضحــة 
لقلــة الكســر، ولكــن بعــض هــذه الكســر رمبــا تعــود ألطبــاق 
ــات.  ــق أو مزهري ــود ألباري ــد يع ــا اآلخــر ق ــات وبعضه أو زبدي
ومعظــم هــذه الكســر ذات تزجيــج فيــروزي )أخضــر مائــل للــون 
ــاق  ــود ألطب ــي تع ــى الســطحني للكســر الت األزرق( ســميك عل
أو زبديــات، وســميك علــى الســطح اخلارجــي علــى األوانــي 
التــي تعــود ألباريــق أو مزهريــات، وزخــارف هــذا النــوع مــن 
الفخــار غيــر واضحــة؛ رمبــا لقلــة كســره التــي مت العثــور عليهــا 
هــذا املوســم، ويصعــب تأريخــه إال مــن خــالل الكســر الفخاريــة 
األخــرى املرافقــة واملعروفــة التأريــخ كالفخــار النبطــي املبكــر 

واألتيكــي. 

الدراسة املقارنة والتأريخ النسبي:
املراحــل  اقتصــر علــى  قــد  املوســم  فــي هــذا  التنقيــب  ألن 
مــا  فــإن  دادان  االســتيطان مبوقــع  مــن  املتأخــرة  املعماريــة 
ُعثــر عليــه مــن فخــار يعــود للمرحلــة األخيــرة مــن االســتيطان 
املســتورد  الفخــار  حســب  نســبياً  أرخــت  والتــي  باملوقــع 
)املعــروف التاريــخ كالفخــار النبطــي املبكــر والفخــار األتيكــي( 

للقــرن األول قبــل امليــالد.

ــة  ــة والدراســات األخــرى املقارن وتشــير هــذه الدراســة األولي
الســابقة بــأن لفخــار موقــع دادان احمللــي جــذور حضاريــة 
ممثلــة فــي مواقــع شــمال غربــي اجلزيــرة العربيــة والتــي تعــود 
لأللفيــن الثانــي واألول قبــل امليــالد مثــل مواقــع تيمــاء وقرّيــة 

وزبيــدة. 

ويشــير الفخــار املســتورد -رغــم قلتــه- إلــى وجــود عالئــق 
مبحيطــه  دادان  ملوقــع  واجتماعيــة  واقتصاديــة  حضاريــة 
اجلزيــرة  ووســط  غــرب  شــمال  فــي  املعاصــر  احلضــاري 

املتوســط.    األبيــض  البحــر  وحــوض  العربيــة 

املصادر واملراجع العربية:
أوجيــه، كرســتيان؛ ف. برنــارد؛ بــي دال- بــرا؛ ي. جيربــر؛ 

ليلــى نعمــة؛ إيزابيــل ساشــيه، )١4٣١هـــ/ ٢٠١٠م(
»تقريــر املوســم الرابــع عــام ١4٢4هـــ/ ٢٠٠4م ملشــروع البعثــة 
الســعودية الفرنســية فــي مدائــن صالــح )احلجــر( اخلامــس«، 

أطــالل ٢٠، ص ص١45- ١58.
البراهيم، محمد؛ ضيف اهلل الطلحي )١989م(

»تقريــر مبدئــي عــن حفريــة احلجــر- املوســم الثانــي ١4٠8هـ«، 
أطالل ١٢، ص ص٢5-٣٣.

بودن، جارث .، )١979م(
»موقــع خيــف الزهــرة وطبيعــة الســيادة الدادانيــة فــي واحــات 

العــال«، أطــالل ٣، ص ص84-7٣.
مــراد  عبداجلــواد  البراهيــم.،  محمــد  مايــكل.،  جليمــور، 

١98٢م( (
الغربيــة  الشــمالية  املنطقتــني  مســح  عــن  مبدئــي  »تقريــر 

ص7-٢١. ص   ،6 أطــالل  والشــمالية«، 
أبو احلسن، حسني بن علي.، )١997م(

العــال،  قــراءة لكتابــات حليانيــة مــن جبــل عكمــة مبنطقــة 
فهــد.  امللــك  مكتبــة  الريــاض: 

أبو احلسن، حسني بن علي؛ )٢٠٠٢م(
ــة،  نقــوش حليانيــة مــن منطقــة العــال: دراســة حتليليــة مقارن

ــار واملتاحــف. ــوزارة لآلث ــة ال ــارف، وكال ــاض: وزارة املع الري
الديري، محمد.، سحلة سامر.، )١4٢9هـ/٢٠٠8م(

١4٢9هـــ/  اخلامــس  احلفريــات  موســم  دادان:  »اخلريبــة 
.١١١-95 ص  ص   ،٢5 أطــالل  األولــي«،  التقريــر  ٢٠٠8م، 

الذييب، سليمان بن عبدالرحمن، )١999م(
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  شــمال  مــن  ثموديــة  نقــوش 

الوطنيــة. فهــد  امللــك  مكتبــة  الريــاض: 

)أبو احلسن، حسني بن علي؛ )٢٠٠٢م(
املعجــم النبطــي: دراســة مقارنــة للمفــردات واأللفــاظ النبطيــة، 

الريــاض: مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.

)الذييب، سليمان بن عبدالرحمن، )٢٠٠٠م( 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  شــمال  مــن  صفويــة  نقــوش 

اخليريــة. الســديري  عبدالرحمــن  مؤسســة  الريــاض: 

الذييب، سلمان بن عبدالرحمن )١4٣٢هـ(
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  فــي  النبطيــة  النقــوش  مدونــة 

عبدالعزيــز. امللــك  دارة  الريــاض: 
الزهراني، عوض، )٢٠٠7م(

تــل الكثيــب بالعــال: دراســة آثاريــة مقارنــة. الريــاض: وزارة 
التربيــة والتعليــم، وكالــة اآلثــار واملتاحــف.

الســعيد، ســعيد؛ محمــد النجــم؛ أرنولــف هاوســاليتر؛ ريــكاردو 
آيشمان، )١4٣١هـ/ ٢٠١٠م(

عــن  الثانــي  التقريــر   :٢٠٠5 وربيــع  »تيمــاء: خريــف ٢٠٠4 
املشــروع اآلثــاري الســعودي األملانــي املشــترك«، أطــالل ٢٠، 

.١٠٢ ص7٣-  ص 

علــي  محمــد  الغــزي،  ســعود  عبدالعزيــز  ســعيد،  الســعيد، 
الديــري، ســامر أحمــد ســحلة، حســني عبداحلليــم عمــار، 

)١4٢6هـــ/٢٠٠5م( العامــر،  العامــر  حســن  فــؤاد 

»تقريــر دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار فــي جامعــة 
امللــك ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم الثانــي 

١4٢6هـــ/ ٢٠٠5م، »، أطــالل ٢١، ص ص ١6-٢7.

علــي  محمــد  الغــزي،  ســعود  عبدالعزيــز  ســعيد  الســعيد، 
الديــري، ســامر أحمــد ســحلة، حســني عبداحلليــم عمــار، 

النشــر( العامــر، )حتــت  العامــر  فــؤاد حســن 

»تقريــر دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار فــي جامعــة 
امللــك ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم الثالــث 

١4٢7هـــ/ ٢٠٠6م، »، أطالل.

الســعيد، ســعيد، محمــد علــي الديــري، محمــد عائــل الذيبــي، 
فــؤاد حســن العامــر العامــر، )١4٢9هـــ/٢٠٠8م(.

» دادان نتائــج التنقيــب األثــري لقســم اآلثــار فــي جامعــة امللــك 
ســعود عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلثــار املوســم اخلامــس 

١4٢9هـــ/ ٢٠٠8م، »، أطــالل ٢5، ص ص 95-١١١.

الســعيد، ســعيد، ســامر أحمــد ســحلة، محمــد علــي الديــري، 
محمــد عائــل الذيبــي، فــؤاد حســن العامــر العامــر، )حتــت 

النشــر(

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(



Dadan Excavation 2011اللوحة ١.٢  Plate 1.2حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Plate 1.1  اللوحة ١.١

أ.  الوحدة احلادية عشرة.
a.  Excavations in unit no. 11.

ج.  منظر عام للموقع
c.. General view of the site.

هـ.  الظاهرة ٥٨.
e.   Locus 58.

ب.  الظاهرة رقم ٢6.
b.  Locus 26.

د.  قطاع اجلهة الشرقية.
d.. Section of eastern area.

و.  الظاهرة رقم ٨١.
f.. Locus 81, first room.

رسم بياني يوضح مواقع التنقيب لألعوام السابقة على شبكية املوقع.
Graph showing work in different seasons of excavations.



Plate 1.4  اللوحة ١.٤ Plate 1.3  اللوحة ١.٣ حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011Dadan Excavation 2011

أ.  مقطع للضلع الشرقي
a.  Section of eastern area.

أ.  الظاهرة رقم ٥٠.
a.  View of locus 50.

ب.  الغرفة األولى
b.  First room.

ج.   الغرفة الثانية.
c. Second room.

هـ.  جدار مبداميك صغيرة ومتوسطة احلجم.
e.   Wall in second room of locus 54.

د.   الظاهرة رقم ١6
d.  Surface layer of first room in Locus 16.

ب.  الظاهرة رقم ٥٤.
b.  View of locus 54.

ج.  الطبقة السطحية للغرفة األولى
c.  Floor of first room.

د.  لوحة رقم ١٤.
d.  Debris at the beginning of digging.

و.  الغرفة الثالثة .
f.  Third room.

هـ.  الظاهرة رقم ٥١
e. Excavated area of locus 51.



Plate 1.6  ١.6 اللوحة Plate 1.5  اللوحة ١.٥ حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011Dadan Excavation 2011

أ.  الظاهرة رقم ١7.
a.  Locus no. 17.

ج.   مداميك متوسطة وكبيرة احلجم.
c. Wall with small and medium size courses.

ب.  الساحة األولى.
b.  First courtyard.

هـ.  الظاهرة رقم ١٤9.
b.  Locus 149.

د.  الظاهرة رقم ٤١.
d.  Locus 41.

ب.  لوحة رقم ١٠.
b.  Plate no. 10.

د.  الغرفة الرابعة.
d.  Fourth room.

ج.  الظاهرة رقم 9.
c.  Locus no. 9.

و.  الغرفة الشمالية.
c.  Northern room.

هـ.  الظاهرة رقم ١٠.
e.  Locus no. 10.

أ.  الساحة الثانية.
a.  Second courtyard.



Plate 1.7  ١.7 اللوحة اللوحة ١.٨  Dadan Excavation 2011Plate 1.8حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

أ.  الظاهرة رقم ١١.
a.  Locus 11.

د.  الظاهرة رقم ٢٠.
d.  Locus 20.

ب.  الظاهرة رقم 66.
b.  Locus 66.

ج.  املصطبة اجلنوبية مع جزء من الساحة األولى.
c.  Southern platform and part of first compound.

هـ.  املصطبة الشمالية.
e.  Northern elevated area.

أ.  الوحدات املعمارية املبهمة.
a.  Architectural components.

ب.  الظاهرة رقم ١٣
b.  Locus 13.



Plate 1.9  ١.9 اللوحة اللوحة ١.١٠  Dadan Excavation 2011Plate 1.10حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

أ.  منوذج من املجامر.
a.  Objects located in locus 13, incense burners and bowls.

ب.  مائدة قرابني.
b.  Pottery bowls.

ج.  مناذج من أدوات الدق.
c.  Grinding stones.

د.  مناذج من الثقاالت.
d.  Grinders, incense burners located in excavations.

أ.  مناذج مختارة من املساحن.
a.  Examples of crushing stones.

ب.  منوذجان مختاران من املذابح واألحواض.
b.  Slaughtering stones.

ج.  مناذج مختارة من أجزاء من عناصر معمارية.
c.  Examples of buildings material.



Plate 1.11  اللوحة ١.١١ اللوحة ١.١٢  Dadan Excavation 2011Plate 1.12حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

أ.  مناذج مختارة من أعقاب األبواب.
a.  Examples of door shoulders.

ب.  مناذج من أجزاء من متاثيل آدمية.
b.  Parts of human statue.

ج.  اجلزء املتبقي من دمية حيوانية.
c.  Part of human figurine.

أ.  كسر من أواٍن مصنوعة من املرمر.
a.  Glass shreds of broken objects.

ب.  قطع مختارة من األواني احلجرية.
b.  Broken objects of marble.

ج.  كسرتان من آنيتني فخاريتني.
c.  Pottery shreds of bowls.



Plate 1.13  اللوحة ١.١٣ اللوحة ١.١٤  Dadan Excavation 2011Plate 1.14حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

مناذج مختارة من املواد املعدنية.
Metal objects.

أ.  مناذج مختارة من أدوات الزينة.
a.  Woman beauty objects.

ب.  قطع صغيرة من اجللد.
b.  Leather piece.

ج.  قطع صغيرة من اجللد.
c.  Leather piece.

د.  قطع مختارة من النسيج
d. Pieces of cloths and met.



Plate 1.15  اللوحة ١.١٥ اللوحة ١.١6  Dadan Excavation 2011Plate 1.16حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

أ.  قطعتان مجدولتان
a.  Twisted or braided hair.

ب.  قطعة غير مجدولة
b.  Flat or unbraided hair.

ج.  النقش رقم: ١.
c.  Incription no. 1.

د.  النقش رقم:٢
d.  Incription no. 2.

أ.  النقشان: ٣، ٤
a.  Incription no. 4.

ب.  النقش رقم: ٥
b.  Incription no. 5.

د.  مناذج من كسر فخارية محلية الصنع.
d.  Inscriptions engraved on stones.

هـ.  مناذج من كسر فخارية نبطية.
e.  Local made Nabataean and other pottery shreds.

ج.  النقش رقم: 6
c. Incription no. 6.



Plate 1.17  ١.١7 اللوحة اللوحة ١.١٨  Dadan Excavation 2011Plate 1.18حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

أ.  كسرة فخارية عليها طغراء )موجنرام(.
a.  Pottery shreds withy monogram.

ب.  مناذج من كسر فخارية نبطية الصنع.
b.  Nabataean pottery shreds.

ج.  كسر من الفخار األتيكي.
c.  Latin pottery shreds.

د.  كسرتان مزججتان.
d.  Glazed pottery shreds.

جدران من احلجر.

بناية مستديرة من احلجر

منطقة بها تداخالت من احلجر

املنطقة الثانية )اخلريبة(
Plan of stone walls in the second area of al-Khuraybah.



Plate 1.19  ١.١9 اللوحة اللوحة ١.٢٠  Dadan Excavation 2011Plate 1.20حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م( Dadan Excavation 2011حفرية دادان )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م(

جدران من احلجر.

بناية مستديرة من احلجر

منطقة بها تداخالت من احلجر

نطاق التنقيبات األثرية 
Plan of walls made of stones and entrances.

مخطط لقطاعات التنقيب في 
موقع دادان. 

Plan and sections of 
excavated areas at Dadan.


