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Cover Photo: Aerial view of south of lower and upper Aynuna (2014-2017 AD).



حولية اآلثار العربية السعودية

�أطالل

العدد التاسع والعشرون
)١٤٤١هـ/٢٠٢٠م(

تصدر عن قطاع اآلثار واملتاحف
بوزارة السياحة



أطــال: حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية
رقم اإليداع : ١٤/٠١٨٦

ردمد : ٨٣٥١-١٣١٩



رئيس التحرير
د. عبداهلل بن علي الزهراني

أعضاء هيئة التحرير
أ. عبدالعزيز إبراهيم احلماد العرينيد. مجيد خان حسن خان
أ. سالم بن هذال القحطانيأ. ماهر بن خليفة املوسى

أعمال الترجمة
أ. عايض بن عبدالهادي القحطاني

العدد التاسع والعشرون

وزارة السياحة
قطاع اآلثار واملتاحف ص.ب ٢٧٣٤ - الرياض ١١٤٨١

هاتف: ٤٠٢٩٥٠٠ - ٤٠٣٦٦٣٧ فاكس: ٤٠٣٦٩٥٢

scth.gov.sa





المحتويــــــــــــــات

الصفحة املوضوع 

تصدير ............................................................................................................... ١  l

٣ ............................................................................................................... تقدمي   l

القسم األول:-
تقاريرالتنقيبات األثرية:

٧ .................................................... تقرير حفرية جرش مبنطقة عسير )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(.  l
عبدالعزيز اليحيى، عبد العزيز احلنو، فهد اجلبرين ،عبداهلل الشهري، بسام الهالل، صالح الزهراني  

١٥ .............................. نتائج التنقيب امليداني يف دادان )اخلريبة( بالعا )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢ م(.   l
محمد الذيبي، فؤاد العامر، إبراهيم مشبي.  

٣١ .................. تقرير أولي عن نتائج التنقيبات األثرية مبدينة فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م(.  l
. فهد احلواس، ضيف اهلل الطلحي، عباس سيد أحمد، عبدالعزيز لعرج، جمال عبدالرؤوف، أحمد أبو القاسم، محمد خير النواصرة، سالمه فياض.

٥٧ ........................... تقرير أولي عن نتائج التنقيبات األثرية مبوقع قرية زباال التاريخية يف محافظة رفحاء  l.
مبنطقة احلدود الشمالية )املوسم األول ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م(.

جهز الشمري، عبدالعزيز احلماد، سمير التواتي، تركي الرويلي، عبدالعزيز النوفل، فهد الظفيري، رضا الشمري، عيسى الشمري.  

٦٩ ... التقرير املبدئي ألعمال املشروع السعودي البولندي املشترك للتنقيب يف ميناء نبطي مبوقع عينونة األثري  l.
على البحر األحمر مبنطقة تبوك )املوسم األول والثاني والثالث والرابع ٢٠١٤-٢٠١٧م(.                                     

  مايكل غوليكوفسكي، عبداهلل الزهراني، كارول جوشني فيش، وليد البديوي

القسم الثاني:-
تقارير املسح األثري:

تقرير مبدئي عن مشروع مسح العا - الوجه   للبعثة السعودية الفرنسية الفنلندية املشتركة.................... ٧٩  l.
)املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/  ٢٠١٦م(.

        زبيجنيو توماس فيما، نايف القنور، كارولني ديوراند، ول كينيدي ، بدر أبا حسني، إبراهيم الدايل، ماجد الفقير.

التقرير األولي لألعمال امليدانية يف جنوب غربي اململكة العربية السعودية، مشروع )ديسبيرس(:................. ٩٧  l.
منطقتي جازان وعسير )١( )١٤٣٥هـ/٢٠١٤م(.

         روبني أنغليس، أنطوني سنكلير، أ. شاتلوورث، عبدالرزاق املعمري، وليام بود، نيكالس هوسمان،
ماثيو ميريديث وليامز، عبداهلل الشارخ، سعود الغامدي، جيف بيللي.

القسم الثالث:-
دراسات تخصصية:

 ١٠٩  .............................. رسوم غامضة وسحرية وأسطورية يف الفنون الصخرية يف اململكة العربية السعودية  l
مجيد خان  

١١٣  ........................................................................................................................ اللوحات  l





يتواصـل االستكشـاف األثـري ألراضـي اململكـة العربيـة السـعودية يف متابعـة البحـث العلمي 
والعمـل األثـري املتمثـل يف برامـج املسـح والتنقيبـات األثريـة؛ وذلـك وفًقـا للسياسـة العامـة 
لـوزارة السـياحة )هيئـة السـياحة التـراث الوطنـي( التـي أولت اآلثار اهتمامهـا منذ انضمام 
اآلثـار إلـى الـوزارة؛ حيـث قامـت بإعداد خطة شـاملة للنهوض بالعمـل األثري وإبراز اململكة 

وحضارتهـا علـى املسـتوى احمللي والعربـي والدولي. 

وتتنـوع مصـادر تاريـخ اجلزيـرة العربيـة وحضارتهـا؛ ومـن أهـم هـذه املصـادر وأوثقهـا هـو 
نتائـج األعمـال امليدانيـة واألبحـاث العلميـة التـي تقـوم بهـا البعثـات املتخصصـة عـن آثـار 

اململكـة العربيـة السـعودية.

وانطالقـًا مـن دور الـوزارة ممثلـة بقطـاع اآلثـار واملتاحـف يف التوعيـة واحملافظـة علـى آثـار 
اململكـة والتعريـف بهـا وإبرازهـا عـن طريـق اإلنتـاج والنشـر بجميـع وسـائله املتاحـة؛ ومـن 
ضمنهـا حوليـة اآلثـار السـعودية "أطـالل" التـي تعنـى بنتائـج األعمـال احلقليـة لفـرق املسـح 

والتنقيـب األثريـة.

نضـع بـني يـدي القـارئ الكـرمي العدد التاسـع والعشـرين الذي الغرو يف أن نشـره سـيضيف 
إضافـة جديـدة إلـى مـا هـو معـروف عـن تاريـخ احلضارات التـي توالت علـى أراضي اململكة 

العربيـة السـعودية؛ ممـا يرسـخ البعـد احلضاري لهـا، ويثري ذاكرتها الثقافيـة والتراثية.

النائب لآلثار والمتاحف المكلف
رستم بن مقبول الكبيسي

تصديــــر





تقـــــــــــديــم

يطـل علينـا العـدد التاسـع والعشـرون مـن حوليـة اآلثـار السـعودية " أطـالل"؛ املجلـة العلميـة التـي تعنـى بآثـار اململكـة العربيـة 
السـعودية، وقـد احتـوى التقاريـر األثريـة التـي متيـزت بتنوعهـا وثرائهـا العلمـي واملوضوعـي لترصـد العديـد من أعمال املسـح 
والتنقيـب األثـري التـي أجنـزت يف بعـض مناطـق اململكـة، ولعـل كل قـارئ ومتابـع لهـذا العـدد يجـد أن وزارة السـياحة )الهيئـة 
العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي سـابقاً( سـاعية إلـى إكمـال مسـيرتها العلميـة واملهنيـة التـي بدأتهـا ضمـن رؤيـة مسـتقبلية 

واسـتراتيجية واضحـة يف استكشـاف مواقـع التـراث احلضـاري يف اململكـة.

وقـد تنـاول هـذا العـدد ثالثـة محـاور: األول التنقيبـات األثريـة ويضـم خمسـة من التقاريـر العلمية: أولها تقريـر حفرية جرش 
مبنطقـة عسـير والـذي كشـف لنـا عـن مزيـد مـن الظواهـر األثرية ملوقع حصن جـرش، وإبراز أجزاء من أسـواره اخلارجية من 
الواجهـة الشـمالية والشـرقية للحصـن؛ وقـد مت العثـور علـى كثيـر مـن اللقى األثرية مثـل األواني الفخاريـة واألدوات احلجرية 

واألوانـي الزجاجيـة وبعض مـن القطع املعدنية.

وثانيهـا: نتائـج أعمـال التنقيـب امليدانـي يف دادان )اخلريبـة( العـال؛ وهـو اسـتكمال الكشـف عـن الوحـدات املعمارية ومراحلها 
وتدريـب الطـالب علـى مناهـج التنقيـب، ومت العثـور علـى كثيـر مـن اللقـى األثرية يف املوقع؛ مثل الفخار متعـدد األنواع والدمى 

الطينيـة واألوانـي احلجريـة، وكذلـك مت العثـور علـى بعض الرسـوم والنقوش األثرية.

وثالثهـا: تقريـر أولـي عـن نتائـج التنقيبـات األثريـة مبدينـة فيد التاريخية مبنطقة حائل الذي يوضح لنا يف مجمله النشـاطات 
التـي متـت مـن أعمـال مسـحية وتنقيبـات أثريـة خـالل املوسـم الثانـي للمشـروع؛ والـذي تركـز علـى أعمـال الصيانـة والترميـم 
للمبانـي األثريـة يف املوقـع لبعـض املعالـم واألساسـات األثريـة، ومت الكشـف عن العديد مـن أجزاء احلصن داخل املوقع وبعض 
مـن الوحـدات املعماريـة األخـرى، والعثـور خـالل عمليـات التنقيـب األثـري علـى العديـد مـن اللقـى األثريـة؛ متثلـت يف الكثيـر 
مـن الكسـر الفخاريـة واخلـزف والعديـد مـن األدوات احلجريـة والكسـر املعدنيـة والزجاجيـة واملـواد العضويـة، والعثـور أيضـاً 

علـى نقـوش ورسـوم صخرية.

ورابعهـا: تقريـر أولـي عـن نتائـج التنقيبـات األثريـة مبوقـع زبـاال التاريخية يف محافظة احلدود الشـمالية؛ ويشـير التقرير إلى 
أن املوقـع هـو مدينـة إسـالمية كبيـرة بنيـت علـى طريـق احلـج الكـويف؛ وتسـمى زبالـة نسـبة إلى زبالة بنت مسـعود، وقد كشـف 
الفريـق عـن بعـض الوحـدات املعماريـة، وعثـر علـى كثيـر مـن اللقـى األثريـة املتنوعـة مثـل الكسـر واألوانـي الفخاريـة واألدوات 

احلجريـة واملعدنيـة والزجاجية.

ويختتـم العـدد يف محـوره األول بتقريـر خامـس مبدئـي عـن أعمـال املشـروع السـعودي البولنـدي املشـترك للتنقيـب يف موقـع 
عينونـة االثـري مبنطقـة تبـوك؛ وقـد عملـت التنقيبـات األثريـة يف ثمانيـة مبانـي يف عينونـة السـفلى وهـي عبـارة عـن مبـان 
متفرقـة رمبـا اسـتخدمت ألغـراض جتاريـة، وأيضـاً مت التنقيـب يف بعـض املقابـر وعددهـا أربـع؛ وعثـر يف املوقـع علـى بعـض 

اللقـى األثريـة متمثلـة يف الكسـر الفخاريـة وزبديـات وأوانـي طهـي قدميـة، وبعـض مـن أدوات الزينـة وأدوات زجاجيـة.

ويحتـوي احملـور الثانـي مـن العـدد علـى مجموعـة متميـزة مـن التقارير العلمية للمسـح األثـري؛ يتصدرها التقريـر املبدئي عن 



مشـروع العـال_ الوجـه للبعثـة السـعودية الفرنسـية الفنلنديـة املشـتركة، وشـمل املسـح  العال-الوجـه؛ ويتركـز علـى دراسـة 
دروب التجـارة واملواصـالت قدميـًا، وقـد سـجلت العديـد مـن املواقـع األثريـة.

أمـا التقريـر األولـي لألعمـال امليدانيـة يف جنـوب غربـي اململكـة العربيـة السـعودية- مشـروع ديسـبيرس؛ والـذي اسـتهدف 
منطقتـي جـازان وعسـير، فقـد شـمل مسـح املواقـع التـي بهـا أدوات حجريـة؛ وقد ركز املسـح على مواقع مختـارة، ومت الوقوف 

علـى عـدد )40( موقعـاً وأكثرهـا يعـود للعصـور احلجريـة.

ويختتـم هـذا العـدد تقاريـره يف احملـور الثالث-دراسـات تخصصيـة بتقريـر عـن الرسـوم الغامضـة واألسـطورية يف الفنـون 
الصخريـة باململكـة العربيـة السـعودية، وقـد اشـتمل هـذا التقريـر علـى أنحـاء متفرقـة مـن اململكـة والتـي تكثـر فيهـا الرسـوم 
والنقوش القدمية، وكذلك ناقش التقرير مواقع العصور احلديثة والعصر احلديدي والبرونزي من خالل الفنون الصخرية.

ومـن جهـة أخـرى فقـد تواصلـت حمـالت املسـح والتنقيـب األثـري يف أراضـي اململكـة مـن قبـل بعثـات التنقيـب األثريـة احملليـة 
وعـدد مـن الفـرق األجنبيـة؛ والتـي أسـفرت عـن مكتشـفات أثريـة مهمـة؛ نخـص بالذكـر منهـا البعثـة السـعودية اليابانيـة يف 
موقع احلوراء يف محافظة أملج، والبعثة السـعودية البولندية للتنقيب يف موقع عينونا، والبعثة السـعودية النمسـاوية األملانية 
للتنقيـب يف موقـع قريـة مبنطقـة تبـوك، والبعثـة السـعودية اليابانيـة ملسـح مواقـع العصـور احلجريـة وتتبـع األمنـاط الرعويـة 
القدميـة يف منطقتـي اجلـوف وتبـوك، والبعثـة السـعودية األملانيـة للتنقيـب يف موقـع تيمـاء األثـري مبنطقـة تبـوك، والبعثـة 
السـعودية اليابانيـة ملسـح مواقـع الثقافـة التقليديـة يف وادي فاطمـة مبكـة املكرمـة، والبعثـة السـعودية الفرنسـية للتنقيـب يف 
موقـع مدائـن صالـح مبحافظـة العـال يف منطقـة املدينـة املنورة، ومشـروع اجلزيرة العربية اخلضـراء بالتعاون مع معهد ماكس 
بالنـك األملانـي وجامعـة امللـك سـعود وهيئـة املسـاحة اجليولوجيـة، واملشـروع السـعودي اإليطالـي يف دومـة اجلنـدل دراسـة 
ألوائـل املسـتوطنات العربيـة القدميـة يف شـمالي اململكـة؛ والتـي سـوف نقـوم بدورنـا بتقدميهـا إلـى القـارئ الكـرمي ضمـن 

األعـداد القادمـة إن شـاء اهلل.

إن إجنـاز األعمـال امليدانيـة بشـقيها املتمثلـني يف التنقيبـات واملسـوح األثريـة، واسـتمرار تسـجيل العديـد من النتائج يسـاعدنا 
علـى إلقـاء الضـوء لفهـم تطـور املسـتوطنات البشـرية؛ خاصـة وأن أراضـي اململكـة حتتضـن إرثـاً حضاريـاً عريقـاً مـن العصـور 
احلجريـة ومـروراً باملمالـك العربيـة قبـل اإلسـالم وخـالل العصـور اإلسـالمية املختلفـة، والتـي سـوف تسـاعد اجلهـات املعنيـة 

علـى املسـاهمة يف حمايـة التـراث احلضاري.

رئيس التحرير
مدير عام إدارة البحوث والدراسات األثرية

د. عبد اهلل بن علي الزهراني



القسم األول
تقارير التنقيبات األثرية





تواصلــت األعمــال امليدانيــة يف موقــع ُجــرش مبنطقــة عســير 
ــاط  ــذي نفــذ خــالل عــام ١4٣8هـــ، والرتب للموســم التاســع ال
األعمــال املنفــذة بأعمــال املوســم الســابقة، فقــد اســتمر العمــل 
هــذا املوســم بالكشــف عــن مزيــد مــن الظواهــر األثريــة يف 

املوقــع.

العمل امليداني:

لقــد كانــت نتائــج املوســمني الســابع والثامــن يف املوقــع مشــجعة 
ــد مــن النتائــج يف  ــى اســتمرار العمــل يف الكشــف عــن مزي عل
املنطقــة التــي تقــع شــمالي املســجد والــذي ُكشــف عنــه خــالل 

أحــد املواســم الســابقة )اللوحــة ١.١(.

أهداف األعمال امليدانية يف املوقع:

الكشــف عــن مزيــد مــن املعلومــات عــن املوقــع مــن خــالل   .١
االســتمرار يف التنقيبــات األثريــة يف اجلهتــني الشــمالية 
والشــرقية مــن احلصــن الــذي مت الكشــف عــن أجــزاء 

ــه يف املواســم الســابقة. ــرة من كبي

الزيــارات  الســتقبال  ُمهيئــاً  ليصبــح  املوقــع  تأهيــل   .2
الرســمية والســياحية وذلــك مــن خــالل االســتمرار يف 
ــراز أجــزاء  ــة وإب الكشــف عــن أســوار احلصــن اخلارجي
الشــرقية  والواجهــة  الشــمالية  الواجهــة  مــن  أخــرى 
حلصــن جــرش، ورفــع احلجــارة املتســاقطة مــن جــدران 
احلصــن. أســوار  مــن  والشــرقية  الشــمالية  الواجهــة 

العمل امليداني يف املوقع:

أواًل: التنقيب األثري:

شمل التنقيب األثري يف املوقع املربعات التالية:

١ .)R 34( املربع

يقــع هــذا املربــع يف اجلهــة الشــمالية مــن املســجد ١0×١0م2 
ــا  ــع الطبقــي )اللوحــة ١.5د( فيه )اللوحــة ١.2(، وجــاء التتاب

متســاقطة  حجــارة  مــن  املكونــة  الســطحية  الطبقــة  بإزالــة 
متوســطة وصغيــرة احلجــم واحلشــائش املنتشــرة علــى ســطح 
املوقــع جــراء هطــول األمطــار علــى املنطقــة، إضافــًة إلــى كســر 

مــن بالطــات اآلجــر.

مت النــزول إلــى عمــق 20ســم حيــث ظهــرت طبقــة مخلوطــة مــن 
الرمــل والطــني والعظــام قليلــة املعثــورات، وبعــد ذلــك نزلنا إلى 
عمــق 40ســم حيــث بــدأت مالمــح بعــض الظواهــر املعماريــة يف 
الظهــور مــن خــالل بعــض احلجــارة املرصوفــة بشــكل منتظــم 
يف اجلــزء الشــمالي مــن املربــع وامتــداده مــن الناحيــة الشــرقية 
وارتفــاع  بطــول 5.60م  املربــع  منتصــف  إلــى  الغربيــة  إلــى 
90ســم وعرض50ســم، ويفصــل بــني األحجــار تربــة طينيــة، 
ــه يف  ــع (R35) مت الكشــف عن ــد يف املرب ويتصــل بجــدار ممت
املوســم الســابق، وأثنــاء احلفــر يف املربــع ظهــرت لنــا حجــارة 
مصفوفــة يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن املربــع ممتــدة إلــى الناحيــة 
الشــمالية بطــول4.60م وعــرض ١م وارتفــاع 95ســم وتصــل 
إلــى منتصــف املربــع مشــكلة جــداراً مييــل عنــد املنتصــف إلــى 
اجلهــة الغربيــة علــى شــكل حــرف (L) بطــول 6.5م وارتفــاع 
75ســم وعــرض 90ســم وميتــد إلــى جــدار املربــع الغربــي، وال 
تخلــو هــذه اجلــدران مــن بعــض احلجــارة املتســاقطة، وبجانــب 
هــذا اجلــدار ظهــر جــدار مــواٍز يف نفــس االجتــاه ولكنــه أقصــر 
منــه بطــول 4.90م وعــرض 95ســم وارتفــاع 90ســم، وأثنــاء 
احلفــر يف هــذه الطبقــة مت العثــور علــى كميــة مــن الرمــاد يف 
اجلهــة الشــمالية مــن املربــع يُحتمــل أن يكــون مكبــاً للرمــاد 
حيــث لــم نلحــظ أي آثــار حــرق علــى اجلــدران قــرب مــكان 
الرمــاد، كمــا ُعثــر يف الرمــاد علــى قطعــة دائريــة الشــكل مــن 
احلجــر الصابونــي ميكــن أن تكــون غطــاء إلنــاء صغيــر قطــره 
2ســم، وخــالل احلفــر مت العثــور علــى بعــض الكســر الفخاريــة 
دائــري  غطــاء  أهمهــا  مــن  الصابونــي  احلجــر  مــن  وكســر 
الشــكل إلنــاء بقطــر 5ســم وبعــض الكســر الزجاجيــة، إضافــة 
)اللوحــة  بــاب  قاعــدة  متثــل  منحوتــة  حجريــة  قطعــة  إلــى 
١.7ج( وذلــك يف اجلــزء اجلنوبــي الشــرقي مــن املربــع، وبعــد 
ــع  ــى عمــق 70ســم حيــث مت تتب ــزول إل ــدرج يف الن ذلــك مت الت
اجلــدران، وكانــت التربــة طينيــة مخلوطــة برمــل، ويف هــذه 
الطبقــة مت العثــور علــى مســمار مــن املعــدن عليــه طبقــة مــن 

تقرير حفرية ُجرش مبنطقة عسير )املوسم التاسع ١٤٣٨ هـ /٢٠١٧م(

عبدالعزيز اليحيى، عبد العزيز احلنو، فهد اجلبرين، عبداهلل الشهري، بسام الهال، صالح الزهراني                                



أطالل ٢٩ - القسم األول 8

الصــدأ باإلضافــة إلــى بعــض الكســر الفخاريــة واألحجــار 
املربــع مت  مــن  الشــرقية  اجلنوبيــة  اجلهــة  ويف  الصابونيــة، 
الكشــف عــن طبقــة رمــاد خــالل تتبــع اجلــدار الــذي ميتــد مــن 
اجلنــوب إلــى الشــمال، وأثنــاء النــزول إلــى عمــق 90ســم اتضــح 
لنــا جــدار ممتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب متصــل مــع املربــع 
R35 والــذي مت االنتهــاء منــه يف املوســم الثامــن بطــول ٣.5م 
وارتفاع40ســم وعــرض80 ســم، وبعــد إكمــال احلفــر مت العثــور 
علــى إنــاء فخــاري صغيــر احلجــم شــبه مكتمــل ممكــن أن يكــون 
إبريقــاً قاعدتــه مكســورة عليــه زخــارف عبــارة عــن حــزوز ذات 

أشــكال هندســية. )اللوحــة ١.6د(.

)Q34( ٢ ـ املربع

يقــع هــذا املربــع شــمالي املســجد ويبعــد عــن احملــراب مســافة 
١0م تقريبــاً وتبلــغ أبعــاده ١0م ×١0م2 )اللوحــة ١.5أ(.

وجــاء التتابــع الطبقــي )اللوحــة ١.5ج،د( فيهــا بإزالــة الطبقــة 
املتســاقطة  واحلجــارة  احلشــائش  مــن  املكونــة  الســطحية 
ــى كســر مــن بالطــات  ــرة احلجــم، إضافــة إل متوســطة وصغي
ــل والطــني،  ــة أخــرى مخلوطــة بالرم ــرت طبق ــم ظه اآلجــر، ث
ــل مــن  ــا كســر مــن العظــام وقلي ــة يخالطه تالهــا طبقــة طيني
الفحــم، وكانــت املعثــورات يف هــذه الطبقــة قليلــة جــداً عبــارة 

ــى وصــل العمــق ٣0ســم. ــة حت ــة مختلف عــن كســر فخاري

بعــد النــزول إلــى 40ســم ظهــر لنــا باجلهــة الشــرقية مــن املربــع 
بعــض األحجــار املتراصــة عبــارة عــن جــدار ممتــد باجتــاه 
الشــرق للمربــع )R34( بطــول ١.20م وعــرض 70ســم، وبعــد 
االســتمرار يف النــزول إلــى 60ســم مت الكشــف عــن بدايــة 
اجلــدار مــن اجلهــه الغربيــة وعثــر علــى مجموعــة مــن بــالط 
اآلجــر مالصقــة للجــدار بطــول ١.٣5م وعــرض ١.80م رمبــا 

تكــون أرضيــة إلحــدى الغــرف.

أرضيــة  علــى عمــق 60ســم يف  املربــع  كامــل  تســوية  وبعــد 
ــع تبــني  اآلجــر نفســها املنتشــرة يف اجلهــة الشــرقية مــن املرب
لنــا باجلهــة الغربيــة بعــض األحجــار املتراصــة التــي ميكــن 
أن تكــون جدرانــاً، لذلــك اضطررنــا إلــى أن نتتبــع األحجــار 

للكشــف عنهــا والنــزول عــن أرضيــة اآلجــر.

مت االســتمرار بالنــزول حتــى عمــق 90ســم وتتبــع األحجــار 
فاتضــح أنهــا عبــارة عــن أساســات جلــدران ومنهــا اجلــدار 
املمتــد مــن اجلهــه اجلنوبيــة بعــرض ١م وطــول2.60م باجتــاه 
بطــول 4.80م  الغــرب  باجتــاه  ينحنــي  ذلــك  بعــد  الشــمال، 
حتــى البلــك الغربــي وهنــاك تفريعــه مــن نفســه اجلــدار أيضــاً 
مقــدار  الغربــي  البلــك  عــن  تبعــد  الشــمال  باجتــاه  متجهــة 
البلــك  باجتــاه  تفريعــه  لــه  ويوجــد  ٣.50م،  بطــول  90ســم 
الغربــي بطــول 90ســم يف نهايــة اجلــدار املمتــد باجتــاه الشــمال 
بطــول ٣.50م ينحنــي اجلــدار باجتــاه الشــرق بطــول 4.80م 
ــرة متراصــة بانتظــام وينتهــي اجلــدار  ــه أحجــار كبي ويوجــد ب
املتجــه إلــى الشــرق بجــدار ممتــد مــن البلــك الشــمالي باجتــاه 
اجلنــوب بطــول 5.90م وعــرض١.40م وتــوازي اجلــدار املمتــد 
مــن البلــك الشــمالي إلــى اجلنــوب قنــاة مائيــة لهــا مجــرى 
مجصــص وتوجــد بعــض أحجــار اآلجــر لتقويــة جــدران القنــاة، 
ــد مــن الغــرب  ــني اجلــدار املمت ــع ب كمــا يوجــد يف وســط املرب
إلــى الشــرق واجلــدار املمتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــرق ضلعــان 
شــمالي وشــرقي حلــوض مائــي مربــع الشــكل تقريبــاً مجصــص 

تبلــغ أطوالــه 4.١0م×٣.80 م.

ومــن أهــم املعثــورات حجــر مــن اجلرانيــت عليــه نقــش باخلــط 
١.6ج(  )اللوحــة  )46سم×٣7ســم(  وأطوالــه  املــورق  الكــويف 
وكذلــك بعــض األغطيــة الصابونيــة ومجموعــة مــن الكســر 
ــم وكســر مــن الزجــاج  ــى ترمي ــاج إل ــل جــرة حتت ــة متث الفخاري

ــت. ــن حجــر اجلراني ــدق م ومســحنان وم

)U35, U36( ٣ ـ املربعات

مــن  الشــرقية  الشــمالية  اجلهــة  يف  املربعــان  هــذان  يقــع 
احلصــن، وقــد مت اختيارهمــا لتتبــع جــدار واجهــة احلصــن 
الشــمالي اســتكماالًَ ألعمــال املوســم الثامــن علمــاً أن مربــع 
منــه  جــزء  )U36( حفــر  واملربــع  كامــاًل  كشــفه  )U35( مت 

.)١.2 )اللوحــة  اجلنوبيــة  اجلهــة  مــن  5م×١0م  بأطــوال 

بــدأ العمــل بنقــل األحجــار الكبيــرة املتســاقطة مــن اجلــدران 
ــاً(  ــم الحق ــال الترمي ــا بأعم ــا واالســتفادة منه ــاظ عليه )للحف
ومــن ثــم إزالــة األعشــاب واألشــجار والــردمي اخلارجــي الــذي 
يتكــون مــن رمــال تخالطهــا تربــة طينيــة وحجــارة صغيــرة 
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ــرة وكســر مــن اآلجــر ومــواد عضويــة عبــارة  ومتوســطة وكبي
ــة ورمــاد. عــن عظــام حيواني

أساســات  ظهــرت  أن  إلــى  2.١0م  عمــق  حتــى  احلفــر  مت 
اجلــدران اخلارجيــة، وظهــرت واجهــة اجلــدار واضحــة يف 
اجلهــة الشــمالية، وهــي مبنيــة مــن احلجــارة الكبيــرة املشــذبة 
علــى هيئــة مداميــك بقــي منهــا صفــان، كمــا لوحــظ وجــود 
انكســارات هندســية بنائيــة يف اجلــدار بعمــق ١5ســم تقريبــاً، 
إلضافــة مزيــد مــن اجلمــال إلــى فــن العمــارة املســتخدمة يف 
بنــاء احلصــن، وكانــت املعثــورات باملربعــني قليلــة جــداً عبــارة 

ــي. ــن احلجــر الصابون ــة وكســر م عــن كســر فخاري

اللقى األثرية:

التــي مت احلصــول عليهــا خــالل هــذا  اللقــى األثريــة  تعــد 
املوســم اســتمراراً ملــا مت العثــور عليــه يف املواســم الســابقة، 
ولعــل أبــرز مــا مييــز معثــورات هــذا املوســم نقــش باخلــط 
يلــي  )اللوحــة ١.6ج(، وفيمــا  املــورق علــى احلجــر  الكــويف 

املعثــورات: وصــف ألهــم 

١ ـ األواني الفخارية:

جــرار  مــن  أجــزاء  عــن  عبــارة  الفخاريــة  املعثــورات  جــاءت 
ــى أجــزاء  ــة إل ــخ باإلضاف ــدور طب ــرة احلجــم، وق ــة كبي فخاري
ــم  ــث ل ــن مصــاٍف حي ــرة وأجــزاء م ــواب صغي ــاق وأك ــن أطب م
يغفــل الصانــع عــن النواحــي الفنيــة واجلماليــة لتلــك األوانــي، 
أســطحها  علــى  الزخرفيــة  أشــكالها  تنــوع  إلــى  باإلضافــة 
الداخليــة واخلارجيــة وأيضــاً حوافهــا والتــي متثلــت يف أشــكال 
هندســية أو خطــوط متموجــة جــاءت إمــا بــارزة أو غائــرة 
نفــذت بــآالت حــادة أو بالضغــط باإلصبــع )اللوحــة ١.١0(.

٢ ـ املشغوالت احلجرية:

أ/ احلجر الصابوني 

متثــل هــذه األدوات أجــزاء مــن احلجــر الصابونــي وهــي عبــارة 
عــن كســر مــن أوانــي الطبــخ عليهــا آثــار تلحيــم بقطــع مــن 

النحــاس، وهــي يف مجملهــا ذات أســطح ملســاء ممــا يعنــي 
ــور  ــا مت العث ــا، كم ــن جماله ــد م ــا ليزي ــع بنحته ــام الصان اهتم
علــى أغطيــة مربعــة ودائريــة الشــكل )اللوحــة ١.9(، إضافــة 
إلــى بعــض الزخــارف واألشــكال الفنيــة علــى ســطح األغطيــة 
تلــك  أعطــت  هندســية  زخرفيــة  أشــكاالً  متثــل  واملقابــض 
ــى أواٍن  ــض إل ــا تشــير بعــض املقاب ــر، كم ــة أكث ــي جمالي األوان
ذات أحجــام كبيــرة، وقــد وعثــر علــى بعــض األوانــي التــي 
ــى  ــل النحــات عل ــار إزمي ــا حيــث تظهــر آث ــم تكتمــل صناعته ل
اجلــزء الداخلــي مــن تلــك اآلنيــة ممــا يجعلنــا نعتقــد أنــه كانــت 
ــي احلجــر  ــن أوان ــواع م ــك األن ــل تل ــة ملث ــاك صناعــة محلي هن

الصابونــي.

ب/ األحجار األخرى:

متثلــت يف عــدد مــن املســاحن واملدقــات التــي عثــر عليهــا 
خــالل احلفريــة وجــاءت مختلفــة مــن حيــث أشــكالها ونوعيــة 
الصخــور التــي نحتــت منهــا، كمــا عثــر أيضــاً علــى جــزء مــن 
قاعــدة تســتخدم لتســهيل حركــة األبــواب )قاعــدة بــاب(، وعثــر 
أيضــاً علــى جــزء مــن رحــى حجريــة صغيــرة طــول قطرهــا 

حوالــي )٣7( ســم )اللوحــة ١.7ج،د(.

٣ ـ األواني الزجاجية:

جــاءت تلــك األوانــي بأشــكال مختلفــة منهــا القواعــد التــي 
جــاءت إمــا مقعــرة أو محدبــة أو مســتوية إضافــة إلــى إنهــا 
ذات أعنــاق تنتهــي بحــواف مقلوبــة إلــى اخلــارج، ونالحــظ 
أن بعضهــا جــاء مغلقــاً رمبــا للمحافظــة علــى مــا فيهــا مــن 
مــواد إمــا عطريــة أو طبيــة، ومجملهــا صنعــت بطريقــة النفــخ، 
ولــون الزجــاج أخضــر فــاحت وغامــق، وزينــت بعضهــا بزخــارف 
بســيطة عبــارة عــن خطــوط متوازيــة جــاءت أســفل احلافــة أو 
ــى البــدن بالقــرب مــن القاعــدة )اللوحــة  بأشــكال مقوســة عل

١.8أ(.

٤ ـ املعثورات املعدنية:

لــم يتــم العثــور علــى معــادن كثيــرة ومــامت العثــور عليــه كان 
ــي ميكــن أن تكــون قرطــاً  ــرة مــن احلل ــارة عــن قطــع صغي عب
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أو بعــض املســامير التــي كانــت تســتخدم لتثبيــت األخشــاب 
١.8ب(. )اللوحــة 

ثانيًا ـ تأهيل املوقع:

ــن اجلــدار الشــمالي للحصــن يف  ١ ـ مت الكشــف عــن جــزء م
املواســم الســابقة وتواصلــت أعمــال الكشــف عــن أجــزاء أخــرى 
منــه يف هــذا املوســم )التاســع(، وظهــرت أحجــار متســاقطة 

مــن اجلــدار اخلارجــي مت رفــع بعضهــا وإعادتهــا إلــى أماكنهــا 
األصليــة.

يدويــاً  واألعشــاب  احلشــائش  مــن  املوقــع  تنظيــف  مت  ـ   ٢
١.6ب(. )اللوحــة  عليــه  للمحافظــة 

معثورات املوسم التاسع

رقم م
الوصفاملربعاملادةالتسجيل

R34فخار9/١ج١

جــزء مــن قاعــدة لبــدن مصنوعــة مــن عجينــة غيــر نقيــة وعليهــا زخرفــة 
ــا  ــن الداخــل، يوجــد بداخله ــري تتقاطــع م ــى شــكل دائ ــن اخلــارج عل م
ــر  ــا غي ــدوالب وحرقه ــت بواســطة ال ــد صنع ــاط وبعــض احلــزوز، وق نق

جيــد.

جزء من حافة إناء زجاجي لونه أخضر معكوفة الى الداخل.R34زجاج9/2ج2

R34فخار مزجج9/٣ج٣
ــا  ــة عليه ــر نقي ــة غي ــن الفخــار، والعجين ــاء م ــدن إلن ــن قاعــدة ب جــزء م
زخرفــة مــن الداخــل علــى قاعــدة البــدن عبــارة عــن خطــوط ســوداء 

وصنعــت بواســطة الــدوالب وحرقهــا غيــر جيــد.

R34فخار9/4ج4
جــزء مــن حافــة بــدن، والعجينــة غيــر نقيــة لوجــود حــرق داخــل املســامات 
ــى شــكل متــوج وخطــوط مســتقيمة، صنعــت  ومزخرفــة مــن اخلــارج عل

بواســطة الــدوالب واحلــرق غيــر جيــد.

R34زجاج9/5ج5
مقبــض إلنــاء منفــوخ بشــكل دائــري مدبــب بطــول ٣ســم ويوجــد يف 
منتصــف املقبــض بــروز صغيــر ميكــن أن يكــون زخرفــة بشــكل التــاج 

لونــه اخضــر.

Q34فخار9/6ج6
جــزء مــن قاعــدة وبــدن، عجينتــه غيــر نقيــة، ويوجــد حــرق مــن الداخــل 
واخلــارج وال يوجــد عليهــا زخرفــة، صنعــت بواســطة الــدوالب واحلــرق 

جيــد.

Q34فخار9/7ج7
ــة ومزخــرف بخطــوط حــول  ــر نقي ــه غي ــاء، عجينت ــض إن ــن مقب جــزء م

املقبــض مصنــوع بواســطة الــدوالب وحرقــه غيــر جيــد.

Q34فخار9/8ج8
ــة عليهــا زخرفــة مــن اخلــارج  ــر نقي ــه غي جــزء مــن قاعــدة بــدن، عجينت

ــد. ــر جي ــا غي ــدوالب وحرقه ــث، مصنوعــة بواســطة ال ــى شــكل مثل عل
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Q34فخار9/9ج9
جــزء مــن بــدن إنــاء، عجينتــه غيــر نقيــة، ظهــرت أصابــع الصانــع غائــرة 

للداخــل، مصنــوع بواســطة الــدوالب وحرقهــا غيــر جيــد.

R34فخار9/١0ج١0

ــة غيــر نقيــة مزخــرف مــن  ــع مــن عجين ــاء، صن جــزء مــن حافــة بــدن إن
اخلــارج بخطــوط مســتقيمة بداخلهــا نقــاط علــى شــكل دائــري مــع حافــة 
البــدن واســتخدم احلــريف أداة حــادة للزخرفــة مــن األعلــى وضع بواســطة 

الــدوالب وحرقــه جيــد.

Q34فخار9/١١ج١١
جــزء مــن إنــاء فخــاري، عجينتــه غيــر نقيــة وتوجــد حــزوز خارجيــة 
ومزخرفــة علــى شــكل هرمــي ونقــاط، اســتخدم احلــريف أداة حــادة 

الــدوالب وحرقــه جيــد. بواســطة  لزخرفتــه، صنــع 

R34فخار9/١2ج١2
جــزء مــن حافــة بــدن إلنــاء، عجينتــه غيــر نقيــة واســتخدم احلــريف اداة 
حــادة لزخرفــة حافــة البــدن، صنــع بواســطة الــدوالب وحرقــه غيــر جيــد.

نصف رحى بشكل نصف دائرة من حجر اجلرانيت.Q34حجر9/١٣ج١٣

Q34فخار9/١4ج١4
جــزء مــن حافــة بــدن إنــاء، صنــع بعجينــة غيــر نقيــة مزخــرف مــن اخلــارج 

بحــزوز مموجــة، صنــع بواســطة الــدوالب وحرقــه غيــر جيد.

R34معدن9/١5ج١5
قطعــة معــدن متأكســدة مــن اخلــارج باللــون األخضــر رمبــا يســتخدم 

للزينــة بــدون زخــارف.

R34معدن9/١6ج١6
قطعــة صغيــرة ميكــن أن تكــون أســورة عليهــا طبقــة أكســدة مــن اخلــارج 

وهــي بشــكل دائــري، تســتخدم للزينــة وال يوجــد عليهــا زخــارف.

R34معدن9/١7ج١7
مســمار مــن احلديــد ذو رأس مدبــب، ال يوجــد عليــه زخــارف ميكــن أن 

يكــون للزينــة.

جزء من معدن ميكن أن يكون من حلي الزينة.R34معدن9/١8ج١8

كسرة من الصدف البحري بيضاء اللون تستخدم للزينة.R34صدف9/١9ج١9
كسرة من احملار البحري أبيض اللون ميكن أنها تستخدم للزينة.R34صدف9/20ج20

R34فخار مزجج9/2١ج2١
كســر مــن أبــدان إنــاء مــن الفخــار املزجــج، مصنوعــة مــن عجينــة لونهــا 
بيــج نقيــة نســبياً وعليهــا طبقــة تزجيــج باللــون البنــي وهــي صلبــة، 

وصنعــت بواســطة الــدوالب وحرقهــا جيــد.

تقرير حفرية ُجرش منطقة عسير )املوسم التاسع١4٣8 هـ /20١7م(
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Q34فخار9/22ج22
كســرة مــن حافــة بــدن ذات عجينــة لونهــا بنــي فــاحت نقيــة ومزججــة مــن 
الداخــل، عليهــا زخــارف علــى شــكل أزهــار ومصنوعــة بواســطة الــدوالب 

وحرقهــا جيــد.

قاعدة من إناء مزجج باللون األبيض عليها زخارف.Q34فخار مزجج9/2٣ج2٣

Q34فخار9/24ج24
جــزء مــن عنــق وحافــة بــدن إلنــاء مــن الفخــار، ذو عجينة نقيــة بها فتحات 
جيــد. وحرقهــا  الــدوالب  بواســطة  للتثبيــت، صنــع  تســتخدم  دائريــة 

جزء من حافة بدن فخاري مزجج، ذو بريق معدني والعجينة نقية.Q34فخار مزجج9/25ج25
قطعة صغيرة دائرية الشكل تستخدم للحلي عليها طبقة أكسدة.Q34معدن9/26ج26

Q34زجاج9/27ج27
فوهــة زجاجيــة عبــارة عــن جــزء مــن بــدن لونــه أخضــر، ويالحــظ أن 

احلافــة مقلوبــة إلــى اخلــارج.

جزء من قاعدة عليها زخرفة نباتية غائرة ذات لون أخضر غامقQ34زجاج9/28ج28

Q34زجاج9/29ج29
جــزء مــن مقبــض صغيــر احلجــم معكــوف، ولــه تــاج متصــل بجــزء صغيــر 

مــن البــدن لونــه أخضــر غامــق.

كسر زجاجية مختلفة منها احلواف والبدن والقاعدة.Q34زجاج9/٣0ج٣0

R34زجاج9/٣١ج٣١
جــزء مــن حافــة إنــاء ذات عجينــة خضــراء، وعليهــا زخرفــة مضافــة 

عبــارة عــن خطــني متوازيــني باللــون األســود.

جزء من حافة مسحن مقوسة من حجر اجلرانيت.R34حجر جرانيتي9/٣2ج٣2

Q34حجر جرانيتي9/٣٣ج٣٣
مســحن دائــري الشــكل صغيــر احلجــم غيــر منتظــم، يعتقــد أنــه لســحن 

البهــارات أو املــواد الطبيــة.

جزء من مقبض مستطيل الشكل، يف منتصفه حز غائر.Q34حجر صابوني9/٣4ج٣4

Q34حجر صابوني9/٣5ج٣5
تســتخدم  ثقــوب  الســطح اخلارجــي  علــى  توجــد  مقبــض،  مــن  جــزء 

طويلــة. خطــوط  أو  عموديــة  زخــارف  عليــه  للتلحيــم 

جزء من قاعدة إلناء مستطيل الشكل سطحه ناعم.R34حجر صابوني9/٣6ج٣6

غطاء دائري الشكل على سطحه حزوز.R34حجر صابوني9/٣7ج٣7

جزء من غطاء دائري الشكل على سطحه اخلارجي حزوز.R34حجر صابوني9/٣8ج٣8

قطعتان دائريتان إحداهما أكبر من األخرى عبارة عن أغطية.R34حجر صابوني9/٣9ج٣9



١٣
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Q34حجر صابوني9/40ج40
غطــاء مربــع الشــكل منحــوت علــى ســطحه زخــارف هندســية متثــل دوائــر 

متداخلة.

R34حجر صابوني9/4١ج4١
جــزء مــن مقدمــة مســرجة يظهــر منهــا جــزء مــن البــدن والقاعــدة، 

وتظهــر عليهــا آثــار حــرق مــن الداخــل نتيجــة االســتخدام.

جزء من قاعدة وبدن، ذو سطح أملس.Q34حجر صابوني9/42ج42

كسرة عليها حزوز وثقوب متثل زخارف عبارة عن تاج.R34حجر صابوني9/4٣ج4٣

Q34حجر صابوني9/44ج44
جــزء مــن قاعــدة وبــدن ومقبــض لــم يكتمــل تصنيعــه حيــث تظهــر آثــار 

ــاء. ــي لإلن ــى الســطح الداخل ــل النحــات عل إزمي

جزء من حافة وبدن تبدو آثار النحت على السطح اخلارجي.Q34حجر صابوني9/45ج45

Q34فخار9/46ج46
أجــزاء مــن جــرة فخاريــة متثــل قاعــدة وأجــزاء مــن البــدن واحلافــة 
ســطحها اخلارجــي خشــن، صنعــت بواســطة الــدوالب وحرقهــا غيــر 

جيــد.

R34فخار9/47ج47
جــرة صغيــرة شــبه مكتملــة يعتقــد أنهــا مصفــاة أو مصــب )إبريــق(، عليهــا 
زخرفــة، مفقــودة القاعــدة، وزخرفتهــا عبــارة عــن خطــوط هندســية 

وثقــوب يف داخــل اجلــرة.

جزء من قاعدة باب نحتت من احلجر.R34حجر بازلتي9/48ج48

Q34حجر9/49ج49
حجــر جرانيــت عليــه نقــش باخلــط الكــويف املــورق عبــارة عــن أربعــة 

أســطر، والنــص غيــر مكتمــل وأطوالــه 46 × ٣7ســم.

نصف رحى متوسطة احلجم قطرها حوالي 50سم.Q34حجر9/50ج50

قطعة مشغولة بشكل فني عليها حزوز وثقوب متثل تاجاً ومقبضاً.R34حجر صابوني9/5١ج5١

R 34فخار مزجج9/52ج52
ــي  ــون البنــي مــن اخلــارج، ومــن الداخــل مطل ــي بالل جــزء مــن بــدن مطل

ــون األحمــر واألســود. ــه زخرفــة هندســية بالل ــي، علي ــون الذهب بالل

Q34حجر جرانيت9/5٣ج5٣
مــدق مــن احلجــر بيضــاوي الشــكل صغيــر احلجــم لونــه أحمــر، تظهــر 

ــار االســتخدام. ــه آث علي

تقرير حفرية ُجرش منطقة عسير )املوسم التاسع١4٣8 هـ /20١7م(





مواد البناء: 

أنواع األحجار: 

ــز مــن حجــارة  ــت جــدران احلي احلجــر الرســوبي الرملــي: بني
الرملــي  واحلجــر  األحمــر،  الرملــي  احلجــر  مــن  مقطوعــة 
األحمــر الفــاحت، واحلجــر الرملــي األحمــر الداكــن، الــذي يغلــب 
عليــه أكســيد احلديــد، وحجــارة رمليــة مســامية هشــة تكثــر يف 

املوقع نتيجة العوامل الطبيعية.

احلجــر البركانــي: اســتعمل احلجــر البركانــي يف أساســات 
اجلــدران، والــذي ُجلــب مــن املناطــق املجــاورة، وهــو إمــا غيــر 

منتظم أو مقطوع بشكل منتظم.

الســور: ظ 26 يتفــاوت مســتوى ارتفــاع 74١.22 - 742.09م 
ـ وانخفاض 740.50 - 740.60م عن مستوى سطح البحر.

ُكشــف خــالل هــذا املوســم عــن جــزء كبيــر مــن جــدار الســور 
الشــرقي )مبيــل شــمال ـ وشــرق إلــى جنــوب ـ وغــرب( ويقــع يف 
بلــغ  بطــول   N2, N3, N4, M2, M3, M4, M5 املربعــات 
١7.١0م، وبلــغ اجلــزء الواقــع داخــل ســاحة املركــز الدينــي 
١2.١0م، وبلــغ طــول مــا كشــف منــه حتــى اآلن ٣7.20م خــالل 
املوســمني الثامــن والتاســع، وســمكه ١.54م. ونظــراً لضعــف 
يف اجلــدار فقــد دعــم بجــدار ســمكه 0.5٣م ليصــل الســمك  
كمــا  7.70م،  بطــول  2.07م،  إلــى  الســور  جلــدار  النهائــي 
كشــف عــن بوابــة يف الســور تعــود للمرحلــة الرابعــة B بعــرض 
١.40م، تقــع يف املربــع M3, N3 )احليــز٣، احليــز5(، كمــا 
 A كشــف عــن بوابــة يف الســور مغلقــة تعــود للمرحلــة الرابعــة
ــع M4 )احليــز4(، وكشــف عــن بعــض العناصــر  تقــع يف املرب
املعماريــة داخــل املركــز الدينــي، إلــى جانــب أجــزاء مــن وحدات 
بنائيــة )غــرف مــن منــازل( خــارج الســور، وعلــى جــزء مــن 
جــدار مــن املرحلــة اخلامســة املتأخــرة مــع التقائــه مــع اجلــدار 
 M4 املربــع  يف  )ظ26(  الســور  جــدار  أن  كمــا  )ظ٣7(، 

 نتائج أعمال التنقيب امليداني يف دادان )اخلريبة( بالعا
)املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(. 
محمد الذيبي، فؤاد العامر، إبراهيم مشبي.١

العمــل خــالل هــذا  كان  فقــد  التنقيــب  الســتراتيجية  وفقــاً 
املوســم يف اجلهــة الشــرقية والشــمالية مــن موقــع التنقيــب يف 
املوســم الثامــن ١4٣2هـــ/ 20١١م، متاشــياً مــع االســتراتيجية 
التــي مت التوافــق عليهــا خــالل اخلطــة اخلمســية والتــي أجنــز 
منهــا املوســم الثامــن يف العــام املاضــي، واعتمــدت اخلطــة 
ــي ســبق  ــة عشــرة والوحــدة الســابعة الت ــط الوحــدة الثاني لرب
الكشــف عنهمــا يف مواســم ســابقة، واالســتمرار بالعمــل علــى 
والرابعــة  املتأخــرة  اخلامســة  املعماريتــني  املرحلتــني  كشــف 
الســابقة لهــا، وتركيــز العمــل يف اجلــزء الشــرقي مــن أجــل 
الكشــف عــن وحــدات ســكنية متكاملــة، واملضــي بالكشــف عــن 
جــزء مــن الســور الشــرقي والعمــل يف نطــاق الســور ملعرفــة 
الفراغــات  توزيــع  ومعرفــة  لــه،  املالصقــة  املبانــي  وظيفــة 

املعمارية داخل السور وخارجه.

لهــذا  واملــراد حتقيقهــا  رســمت  التــي  األهــداف  مــن  ولعــلَّ 
املوســم تدريــب الطــالب علــى مناهــج التنقيــب العلميــة وطــرق 
التوثيــق العلميــة والتــي شــارك فيهــا 9 طــالب مــن املســتوى 

الثامن.

املنطقة األولى: املنطقة الدينية

خــالل العمــل امليدانــي لهــذا املوســم ُكِشــَف عــن ١٣ مربعــاً 
أبعــاد     )K2, L3, 4. M2, 3, 4. N2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(
الواحــد منهــا 5×5م مبســاحة 25م2 باإلضافــة إلــى ١0×١.5م 
ــع )K5, M5( مبســاحة بلغــت ٣40م2 وعمــق يصــل  مــن املرب

من١.60م ـ 2.٣0م ومبتوسط بلغ  680م٣ )اللوحة ١.2(. 

شارك يف فريق العمل:  ١
مرمم - محسن صالح   
رسام - مبارك احلسينة   
مرمم - محمد السحيمي   
مصور - سعيد األحمري   
مصور - نايف اليوسف   
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)احليــز4(، ميتــد يف اجلــزء الغربــي خــارج مبنــي املركــز الدينــي 
خــالل املرحلــة اخلامســة، حجارتــه معظمهــا مقطوعــة بشــكل 
جيــد ومعشــقة عنــد زاويــة البــاب، واملتبقــي مــن مداميــك هــذا 
)احليــز ١4(، يف  بارتفــاع ١.٣١م يف  منهــا عشــرة  اجلــدار 
اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن املربــع احملصــور مــا بــني اجلــدار 
)ظ26( واجلــدار )ظ89(، وذلــك للكشــف عــن الوجــه الشــرقي 
للجــدار )ظ 26( بطــول 2.١0م، وقــد ألصقــت بــه منصبــة 
أغلقــت البــاب. ويف طرفــه اجلنوبــي توجــد فتحــة بــاب مغلقــة 
بحجــارة بصفــوف بعضهــا غيــر منتظمــة وأحجارهــا مختلفــة 
األحجــام، والبــاب ميتــد يف املربــع M5 الــذي حفــر يف املوســم 
الثامــن، واســتكمل اجلــزء املتبقــي منــه خــالل املوســم ومــا 

كشف عنه يف )احليز ١١( )اللوحة 2.2ب، ج(. 

أمــا جــزء الســور يف املربــع N3،  فيقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن 
)احليــز 5(، والــذي ميثــل جــزءاً مــن الســور الشــرقي للمركــز 
الدينــي بطــول 2.45م، وارتفــاع ١.٣م، ويتكــون مــن عشــرة 
مداميــك: األول منهــا أســفل الطبقــة األرضيــة التــي كســرت يف 
الزاويــة الشــمالية الغربيــة. والســور مبنــي مــن احلجــر الرملــي 
مختلــف األلــوان واألحجــام، صفــت مداميكــه بشــكل متــواٍز 
بعضهــا مــن احلجــر البركانــي صغيــر احلجــم ارتفــاع ١٣ســم، 
وطــول ١2ســم، منهــا حجــارة رمليــة متباينــة، البعــض منهــا 
بطــول 26.5ســم، وارتفــاع ١١ســم، واألخــرى بطــول ٣2ســم، 
وارتفــاع ١١ســم، ربــط بينهــا مبونــة مــن الطــني. ويالحــظ علــى 
املدمــاك الثالــث أن بعــض حجارتــه معــاد اســتعمالها، جــاء 
طــول بعضهــا 75ســم بارتفــاع ١0ســم، قطعــت بشــكل جيــد 
ــك األخــرى  ــع املدامي ومشــذب، واحلجــارة املســتعملة يف جمي
مشــذبة ومخشــنة كنــوع مــن العنصــر اجلمالــي. ويف الطــرف 
الشــمالي منــه قطــع ينفــذ إلــى احليــز الغربــي مــن احملتمــل أن 
ــة  ــد مــن املرحل ــى ســاحة املعب ــؤدي إل ــاب ي يكــون جــزءاً مــن ب
الرابعــة B، ومنســوب العتبــة 74١.00م عــن مســتوى ســطح 
البحــر. ال يســتبعد أن يكــون هــذا اجلــزء قــد حصــل عليــه. أمــا 
البوابــة فقــد اســتمر اســتعمالها بديــاًل عــن البوابــة املغلقــة يف 
املربــع M4 حيــز20 والســور مــن داخــل املركــز الدينــي ولســبب 

ما ُدعم بجدار إضايف ميتد حتى املنصبة )اللوحة 2.٣أ(. 

وقـد دعـم السـور بجـدار يف املربعـني M3, M4 )ظ20( نتيجة 
لضعـف جـدار السـور، حيـث أضيـف لـه جـدار داعـم يف نهايـة 

املرحلـة الرابعـة بسـمك 0.٣5م، بنـي مـن حجـارة متباينـة يف 
نوعيتهـا مـن احلجـر الرملـي بعـدد مـن املداميـك: فاملدمـاك 
األول حجارتـه بلـغ طولهـا مابـني 26-٣8سـم، بارتفـاع من ١0-

أمـا  ومخشـن.  جيـد  بشـكل  مقطوعـة  واحلجـارة  ١٣سـم، 
بلغـت  أفقـي  بشـكل  حجارتـه  وضعـت  فقـد  الثانـي  املدمـاك 
أطوالها ما بني 9-١٣سـم وارتفاعاتها من ١١-١8سـم. ويظهر 
أنهـا  نعتقـد  والتـي  البركانيـة  احلجـارة  العاشـر  املدمـاك  يف 
وضعـت أساسـاً جلـدار املرحلـة اخلامسـة وبلـغ طولها من ٣0-
باملونـة  احلجـارة  بـني  ربـط  وقـد  7سـم،  وارتفاعهـا  ٣7سـم، 
صغيـرة  بحجـارة  املداميـك  حجـارة  بـني  وحشـي  الطينيـة 
)شـظايا( لتسـوية سـطح املدمـاك، وقـد بنـي اجلـدار بطريقـة 
الشـناوي. ويف الطرف الشـمالي من اجلدار يبرز كتف البوابة 
عـن العتبـة والتـي عملـت بسـماكة جـدار السـور الرئيـس، أمـا 
البـروز فقـد بلـغ 0.٣5م، كمـا بنـي ركـن اجلـدار بحجـارة بلـغ 
أفقـي  بشـكل  وضعـت  ١4سـم،  وارتفاعهـا  0.76م  أطولهـا 
وسـطحها املسـتوي وضع داخل اجلدار والتي تشـير إلى إعادة 
اسـتعمال احلجـارة. تبلـغ املسـتويات 742.62م وعند األرضية 
علـى مسـتوى 74١.57م، والعتبـة علـى مسـتوى 74١.١5م عـن 
مسـتوى سـطح البحـر(. ونعتقـد أن حجـر النقـش )رقـم ١8( 

استعمل عتبة البوابة )اللوحة 2.2د(. 

 N2 ،)22حيــز( M2 يف املربعــني )ميتــد جدارالســور )ظ١09
)حيــز2٣(. يظهــر، علــى بنائــه، وحتديــداً يف اجلــزء الواقــع يف 
وبهــا  منتظمــة،  غيــر  مداميكــه  أن  )حيــز2٣(   )N2( املربــع 
بعــض الفراغــات الناجتــة عــن ذوبــان وتهتــك مــادة الربــط 
يف  االنبعــاج  بعــض  عليــه  يالحــظ  كمــا  )املونــة(،  الطينيــة 
الوســط، أمــا بنــاء حجارتــه، فاملتبقــي منهــا ١5 مدمــاكاً؛ أمــا 
الواجهــة الشــرقية مــن املربــع N2 )حيــز2٣(، فاملتبقــي مــن 
 B بنائــه ســبعة مداميــك، كمــا يظهــر أنــه يف املرحلــة الرابعــة
قــد أصيــب بخلــل أثــر علــى بنائــه وأعيــد جــزء منــه، كمــا 
ويالحــظ علــى اجلــزء العلــوي منــه أنــه قــد تعــرض للنبــش 
وأزيــل جــزء منــه، ويظهــر علــى احلجــارة املســتعملة يف بنائــه 
أنهــا مــن احلجريــن الرســوبي الرملــي، والرســوبي األحمــر 
املســامي، باإلضافــة إلــى احلجــر البركانــي البازلــت، وبلــغ 
أعلــى مســتوى للســور يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة 472.8١م، 
البحــر  عــن مســتوى ســطح  اجلــدار 742.22م  ويف وســط 

)اللوحة 2.١( )اللوحة 2.2ج(.
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العناصر املعمارية داخل املركز الديني:

األول:  جزأيـن  إلـى  التنقيـب  موقـع  َقَسـَم  السـور  ألن  نظـراً 
العناصـر املعماريـة داخـل املركـز الديني، و الثاني من العناصر 

املعمارية خارجه، إذ إن لكل جزء منهما وظيفة واضحة.

املربــع L3 )حيــز١( واملربــع L4 )حيــز2( واملربــع M3 )حيــز٣ 
)وجزء من املربع M4 )حيز١4( أعطي رقم حيز ١9.

املربع L3 )حيز١(:

تشــير املعطيــات التــي حصلنــا عليهــا إلــى العبــث والنبــش 
الــذي تراكمــت فيــه احلجــارة املفككــة، الــذي طــال األرضيــات 
التــي تبقــى منهــا جــزء مــن أرضيــة )ظ22( علــى مســتوى 
74١.40م عــن مســتوى ســطح البحــر، واألرضيــة )ظ١5٣( 
74١.52م عــن مســتوى ســطح البحــر التــي كســرت ووجــد 
والتــي يســتمر  الشــرقية،  الزاويــة اجلنوبيــة  جــزء منهــا يف 
اجلــزء  ويف  احليــز١9،  يف  األخــرى  املربعــات  يف  امتدادهــا 
ــة  ــع، فقــد وجــد جــزء مــن منصب الشــمالي الشــرقي مــن املرب

)مذقنة()2( )اللوحة 2.2د(. 

املنصبــة )١(: ظ١48 علــى مســتوى 74١.١7م عــن مســتوى 
ســطح البحــر، وأساســها علــى مســتوى 740.79م، منصبــة 
صغيــرة )ظ ١48(  ُكشــف عنهــا يف اجلــزء الغربــي مــن املربــع، 
واملتبقــي منهــا جــزء مســتطيل بطــول ١.0٣م وبعــرض 0.5م، 
بنيــت بحجــارة معــاد اســتعمالها حيــث ُعثــر علــى النقــش )رقــم 
١98( علــى مســتوى 74١.١7م عــن مســتوى ســطح البحــر 

وأساسها على مستوى 740.79م.

أرضيــة طينيــة: ظ5، وهــي مــن التربــة الطينيــة املتماســكة تقــع 
يف اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن املربــع بطــول ١.5م وعــرض 
ــى مســتوى 740.79م عــن مســتوى ســطح البحــر.  ١.2م وعل
ــة )ظ١٣5(،  ــداد لألرضي ــة الفاصــل اتضــح أنهــا امت بعــد إزال
 )١( املنصبــة  عليهــا  بنــي  الشــرقية  الشــمالية  الزاويــة  ويف 

)اللوحة 2.٣أ(. 

2  فضلنــا إطــالق هــذا املصطلــح مذقنــة والتــي تعنــي »البنــاء املرفــق بــه 
ــح بتعريــف بهــذا  درجــات« ألنهــا اســتخدمت عنــد الســبئيني كمصطل

ــة. ــوع مــن العناصــر املعماري الن

املربع M3 : )حيز٣(

للســور  الداعــم  واجلــدار  )ظ26(  الســور  مــن  جــزءاً  ضــم 
)ظ20(، ولعــل مــا ميــز هــذا احليــز الكشــف عــن األرضيــات 

)ظ22(  )ظ ١٣5(. 

علـى مسـتوى  املدكـوك  الطـني  مـن  وهـي  األرضيـة )ظ٢٢(:  
470.40م عـن مسـتوى سـطح البحـر، وهـي تشـغل السـاحة 
 K4, K5, L3, L4,( الداخليـة للمركـز الدينـي يف املربعـات
M3, M4( وعلـى احليـز١، واحليـز 2، وجـزء مـن احليـز 4، 
واحليز ١2، واحليز 9، واحليز 25، بسـمك 4-7سـم، مهشـمة 
يف املربع L3. وأسـفلها ردمي من الطني )ظ١2٣( يبلغ سـمكها 
١4سـم مكونـة مـن التربـة الطينيـة املفككـة واملختلطـة بكسـر 
صغيـرة مـن احلجـارة والعظـام والكسـر الفخارية، وقد كسـرت 
األرضيـة يف اجلهـة الشـمالية لوضـع أسـاس اجلـدار )ظ20 
وظ2٣( والدعامـة )ظ89( وجـدار املنصبـة )ظ١48( وكذلـك 

اجلدار الشمالي للمنصبة الكبيرة )ظ١42( )اللوحة 2.2د(.

ـ  740.72م  ارتفــاع  مســتوى  علــى  )ظ١٣٥(:  األرضيــة 
املتماســك  املدكــوك  الطــني  مــن  أرضيــة  وهــي  740.٣8م، 
 K4, تغطــي الســاحة، متتــد مــن الســور واملنصبــة يف املربعــات
K5, L3, L4, M3, M4, M5 يبلــغ ســمكها مــا بــني 4-6ســم 
األرضيــة علــى  فــرش طــني  وقــد  رمــادي،  لــون  ذات  وهــي 
حجــارة صغيــرة وبعــض الكســر الفخاريــة، يبلــغ مســتواها يف 
ــة الشــمالية 740.8٣م مــن مســتوى ســطح البحــر، ويف  اجله
اجلهــة الشــمالية مــن املنصبــة وبجــوار الســور 740.72م عــن 
مســتوى ســطح البحــر، بينمــا يف اجلهــة الغربيــة مــن املنصبــة 
740.58م عــن مســتوى ســطح البحــر ويف اجلــزء الشــرقي 
بجــوار املنصبــة 74١.٣6م عــن مســتوى ســطح البحــر، وترتفــع 
 K4 740.7٣م ويف املربــع .L4 يف اجلهــة الغربيــة مــن املربــع
يبلــغ منســوبها 740.58م عــن مســتوى ســطح البحــر )حيــز ٣ 

و حيز١4( )اللوحة 2.2د(

ســطح  مســتوى  مــن   M3 للمربــع  الشــرقي  اجلــدار 
البحــر )حيــز ٣( جــزء مــن الســور: )ظ 26( يتفــاوت علــى 
مســتوى ارتفاع 742.09م عن مســتوى ســطح البحر ومســتوى 

انخفاض 74١.50م.

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(



أطالل ٢٩ - القسم األول ١8

يقــع يف اجلهــة الشــرقية مــن احليــز، وميثــل جــزءاً، مــن الســور 
١.٣م،  وارتفــاع  2.45م،  بطــول  الدينــي  للمركــز  الشــرقي 
ويتكــون مــن عشــرة مداميــك األول مــن أســفل الطبقة األرضية 
التــي كســرت يف الزاويــة الشــمالية الغربيــة، وتتكــون معظــم 
حجارتــه مــن احلجــر الرملــي متفــاوت األلــوان واألحجــام، 
صفــت مداميكــه بشــكل متــواٍز، بعضهــا مــن احلجــر البركانــي 
صغيــر احلجــم بارتفــاع ١٣ســم وطــول ١2ســم، بينهــا احلجــارة 
الرمليــة املتباينــة يبلــغ طــول بعضهــا 26.5ســم وارتفاع ١١ســم، 
وأخــرى بطــول ٣2ســم وارتفــاع ١١ســم، اســتخدم للربــط بينهــا 
مونــة مــن الطــني. أمــا املدمــاك الثالــث فيالحــظ علــى بعــض 
حجارتــه أنهــا معــاد اســتعمالها؛ الظاهــر منهــا بطــول 75ســم 
واالرتفــاع ١0ســم، مقطوعــة بشــكل جيــد ومشــذبة، واحلجــارة 
ومخشــنة  مشــذبة  األخــرى  املداميــك  جميــع  املســتعملة يف 
ــي، ويف الطــرف  ــن العنصــر اجلمال ــوع م ــا ن ــا أنه ــر عليه يظه
الشــمالي منــه توجــد فتحــة تــؤدي إلــى احليــز الغربــي، مــن 
احملتمــل أن تكــون جــزءاً مــن بــاب يــؤدي إلــى ســاحة املعبــد مــن 
يبلــغ 74١.00م عــن  العتبــة  B، ومنســوب  الرابعــة  املرحلــة 
مســتوى ســطح البحــر، ومــن احملتمــل أن يكــون هــذا اجلــزء قــد 
تعــرض لعمليــة تخريــب يف املربــع، وأن البوابــة اســتمرت يف 
االســتعمال بديــاًل عــن البوابــة املغلقــة، أمــا جــدار الســور مــن 
داخــل املركــز الدينــي لســبب مــا فقــد مت تدعيمــه بجــدار 

إضايف ميتد حتى املنصبة. 

اجلدار الداعم للســور )ظ ٢٠(: على مســتوى 74١.57م، 
التــي  الداعمــة  اجلــدران  مــن  أنــه  معماريــاً  الواضــح  مــن 
أضيفــت علــى الواجهــة الغربيــة مــن الســور )ظ26(، وذلــك 
بعــد تعــرض الســور لتخريــب اســتدعى تدعيمــه يف املرحلــة 
الرابعــة B، وقــد بلــغ ســمك اجلــدار املضــاف 0.5٣م، بنــي مــن 
حجــارة رمليــة مختلفــة ومتباينــة يف أحجامهــا، فاملدمــاك األول 
يالحــظ أن بعــض أحجــاره بلــغ طولهــا ٣8ســم وارتفــاع ١0ســم، 
بــني  تتــراوح  متفاوتــة  وارتفاعــات  ٣0ســم  بطــول  واألخــرى 
١١ســم، و26ســم، و١٣ســم، كمــا أن حجــارة بنائــه مقطوعــة 
ومصقولــة بشــكل جيــد، أمــا املدمــاك الثانــي، فقــد بنيــت 
بعــض حجارتــه بشــكل عمــودي، وبلــغ طــول بعضهــا ١١ســم 
وبارتفــاع ١6ســم، واألخــرى بطــول 9ســم وارتفــاع ١٣ســم، 
وأحيانــاً يصــل ارتفــاع بعضهــا إلــى ١8ســم. ونــوع حجارتهــا مــن 
احلجــر الرملــي األحمــر أو احلجــر الرملــي ذي اللــون األحمــر 

الداكــن أو البازلــت، وجنــد أن املدمــاك التاســع شــبه مســتٍو 
ــني  ــراوح ب ــاع يت ــن ١9-25ســم بارتف ــه م ــراوح طــول حجارت يت

١2-١4سم )اللوحة 2.2د(.

جــدار )ظ٢٣(: كشــف عــن جــزء منــه يف املربــع M3 احليــز ٣، 
وباقــي اجلــدار يف املربــع M2 احليــز 22. يبلــغ طولــه ١.50م 

وعرضه ١.20م.

املربع  L4, L5 )حيز٢(  M4, 5 )حيز٤، احليز١٤(:

املنصبـــة )٢(: تتفـــاوت علـــى مســـتوى ارتفـــاع 74١.2١ عـــن 
ــاء  ــي بنـ ــر - وانخفـــاض 740.47م، وهـ ــتوى ســـطح البحـ مسـ
صفـــني  شـــكل  علـــى  جدرانـــه  جـــاءت  الشـــكل  مســـتطيل 
متوازيـــني مـــن احلجـــارة، فجـــداره الشـــمالي )ظ9١( يبلـــغ 
عـــن   74١.84 ارتفـــاع  مبســـتوى  تتفـــاوت  2.97م،  طولـــه 
مســـتوى ســـطح البحـــر انخفـــاض 74١.52م، اســـتعمل يف 
ــن  ــاس مـ ــى أسـ ــت علـ ــتعمالها وضعـ ــاد اسـ ــارة معـ ــه حجـ بنائـ
ــدار  ــا اجلـ ــاكان. أمـ ــه مدمـ ــي منـ ــرة، واملتبقـ ــارة الصغيـ احلجـ
الغربـــي )ظ١٣4( فيقـــع يف املربـــع L4 )حيـــز 2( وميتـــد مـــن 
الشـــمال إلـــى اجلنـــوب بطـــول 4.20م حجارتـــه مقطوعـــة 
واجليـــري؛  والبازلـــت  الرمليـــة  منهـــا  ومتباينـــة،  ومخشـــنة 
وحشـــي بـــني الصفـــني بحجـــارة صغيـــرة. أمـــا اجلـــدار اجلنوبـــي 
ـــى الغـــرب ويتعامـــد مـــع الســـور  ـــد مـــن الشـــرق إل )ظ١4( فيمت
يف طرفـــه الشـــرقي، بلـــغ طولـــه ٣.90م، ومنســـوبه يف الطـــرف 
ـــي 740.96م  عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر، ويف الطـــرف  الغرب
ــا  ــارة بعضهـ ــة بحجـ الشـــرقي 74١.١2م. وردم وســـط املنصبـ
ـــا أجـــزاء مـــن  ـــورات املكســـورة ومنه ـــا مـــن املعث مقطـــوع وبعضه
نقـــوش ومســـاحن. ولعـــل بنـــاء هـــذه املنصبـــة كان يف املرحلـــة 
ـــي شـــكل جـــدار الســـور  ـــة، والت ـــد إغـــالق البواب ـــة B، بع الرابع
ـــع الشـــرقي لهـــا. وألصـــق باجلـــدار الغربـــي عتبـــة مكونـــة  الضل
مـــن حجريـــن كبيريـــن )ظ١٣6( أحجارهـــا بطـــول 45ســـم 
وعـــرض ٣0ســـم وارتفـــاع 5٣ســـم، واألخـــرى املالصقـــة للجـــدار 

بطول ٣2سم وعرض 42سم )اللوحة 2.٣ب(.

املربع M4-5 )حيز٤( ظ٢٥ 

بالرمــل  مختلطــة  طينيــة  تربــة  مــن  الســطح  طبقــة  تتكــون 
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وباحلجــارة املنتشــرة عليهــا يف اجلهــة الشــمالية حيث تنخفض 
يف الزاويــة الشــمالية الغربيــة مبســتوى 74١.06م وترتفــع يف 
الزاويــة الشــمالية الشــرقية 742.09م مــن مســتوى ســطح 
فترتفــع  الغربيــة  اجلنوبيــة  الزاويــة  يف  وكذلــك  البحــر، 
742.44م مــن مســتوى ســطح البحــر وتنخفــض يف الزاويــة 
ــث  ــع يف الوســط حي ــا ترتف ــة 74١.66م بينم ــة الغربي اجلنوبي
يبــرز عنصــر معمــاري 742.67م مــن مســتوى ســطح البحــر، 
والــذي يبعــد عــن الضلــع الشــرقي ١.78م وعــن الضلــع الغربي 
2.20م. ويف الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن )حيــز4( يظهــر 
تخريــب يف طبقــة الســطح بطــول 2.06م وعــرض ١م، وكذلــك 
يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية )ظ29( مســتوى 742.09م عــن 
مســتوى ســطح البحــر بجــوار جــدار الســور )ظ26(، حيــث 
ظهــرت كتــل مــن احلجــارة املقطوعــة املختلطــة بتربــة حمــراء، 
وكذلــك عمليــة نبــش )ظ٣2 حيــز ١4( الطبقــة الطينية )ظ٣0( 
وهــي مكونــة مــن حجــارة مفككــة مختلطــة بالتربــة يف الزاويــة 
حيــز١4(  حيــز4،   M4 )املربــع  حيــز  املربــع  مــن  الشــمالية 

)اللوحة 2.2ج(.

املربع K4 )حيز ٢٥(:

يتكــون هــذا احليــز مــن جــزء مــن احليــز ١٩، إضافــة إلــى 
شــريط لــم يكشــف عنــه يف املوســم الثامــن بعــرض ١.60م 
وطــول 4.5م مــن )املربــع K5(. ومــا ُكشــف عنــه يف هــذا املربــع 
عبــارة عــن جــزء مــن جــدار مقــوس )ظ١47( يتوســط الســاحة 
بالقــرب مــن احلــوض. والحظنــا أن مســتوى أرضيــة احلــوض 

أعلى من أساس اجلدار.

جــدار احلــوض )ظ ١٤٧(: يتفــاوت مســتوى ارتفــاع 74١.٣8 
وانخفــاض 740.٣8م عــن مســتوى ســطح البحــر، وهــو جــزء 
الرملــي  احلجريــن  مــن  مبنــي  مــزدوج  مقــوس  جــدار  مــن 
والبازلــت، اســتعملت املونــة اجلصيــة يف الربــط بــني حجارتــه، 
ميتــد طرفــه الشــمالي يف املربــع K4 وطرفــه الغربــي يف املربــع 
J4، وهــو مكــون مــن ســتة مداميــك مــن اخلــارج، أمــا مــن 
الداخــل فنتيجــة للنبــش لــم يبــق منــه إال 4 مداميــك. ونشــير 
هنــا إلــى أن األرضيــة التــي حتيــط باجلــدار مــن اخلــارج هــي 
مســتوى  علــى  وترتفــع  )ظ١٣5(  الســاحة  ألرضيــة  امتــداد 

740.٣8م عن مستوى سطح البحر.

الغرفة: املرفق ١: املربع M2 )حيز٢٢( 

هــو عبــارة عــن غرفــة داخــل املركــز الدينــي، بنيــت يف املرحلــة 
جدارهــا  بنــي  اخلامســة،  املرحلــة  يف  واســتمرت  الرابعــة 
ــة الســاحة، وهــو جــدار مــزدوج  ــى أرضي ــي )ظ2٣( عل اجلنوب
البنــاء، بلــغ طولــه ٣.50م، وارتفاعــه ١.20م، مكــون مــن 8 
مداميــك علــى مســتوى 74١.76م عــن مســتوى ســطح البحــر، 
يرتفــع يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة عنــد التقائــه باجلــدار 
ظ26(  )ظ١09،  مــن  فيتكــون  الشــرقي  اجلــدار  أمــا  ظ8. 
عــن مســتوى ســطح  ارتفاعــه 74١.46م  ويتفــاوت مســتوى 
البحــر وانخفــاض 740.96م، وهــو جــزء مــن ســور املعبــد، 
الــذي أعيــد بنــاؤه ووضــع لــه أســاس حجــري علــى امتــداد 
الســور يف املرحلــة الرابعــة A، وقــد يكــون اســتمراراً للمرحــة 
الثالثــة، ونتيجــة للنبــش والتخريــب فــإن املتبقــي منــه ســتة 
مداميــك علــى مســتوى 740.96م مــن مســتوى ســطح البحــر؛ 
طولــه ٣.80م. وجــداره الغربــي )ظ 8( بارتفــاع 742.١2م عــن 
مســتوى ســطح البحــر، ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب ويلتقي 
مــع اجلــدار ظ2٣ يف طرفــه اجلنوبــي، وقــد مــرت الغرفــة 
إلــى  مبرحلتــني معماريتــني، فقــد أغلقــت البوابــة العاشــرة 
املرحلــة اخلامســة، وحجارتــه متباينــة بعضهــا مصقــول بشــكل 
ــاب ١.64م وســمكه  ــة )عــرض الب ــد وخاصــة كتفــي البواب جي
اجلنوبــي  الطــرف  يف  مداميــك   7 منــه  واملتبقــي  ١.١0م(. 
مســتوى  علــى  ظ7  األرضيــة   أمــا  البوابــة.  مــن  بالقــرب 
74١.48م عــن مســتوى ســطح البحــر فمكونــة مــن التربــة 
الطينيــة املدكوكــة واملتماســكة وهــي مهشــمة يف أجــزاء منهــا، 
مســتوى   ،24 ظ  الرمــاد  مــن  خفيفــة  طبقــة  وجدنــا  وقــد 
ارتفاعهــا 74١.47م عــن مســتوى ســطح البحــر، علــى أرضيــة 
املرحلــة اخلامســة، وهــي بســمك 2ســم وطــول ٣4ســم وعــرض 
60ســم بجــوار البوابــة املغلقــة، كمــا كشــف عــن أرضية تتوســط 
احليــز مكونــة مــن تربــة طينيــة متماســكة متتــد علــى مســاحة 
املرفــق مبســتوى ارتفــاع 740.95م، وكشــف أيضــاً عــن طبقــة 
ارتفــاع  مســتوى  )ظ١45(  املفككــة  الطينيــة  التربــة  مــن 
74١.48م عــن مســتوى ســطح البحــر وانخفــاض 740.95م 
علــى   ١49 )ظ(  األرضيــة  وتعلــو   )7 )ظ  األرضيــة  أســفل 
مســتوى املرفــق وخاصــة يف اجلهــة اجلنوبيــة وهــي مهشــمة يف 

الوسط ويف اجلهة الشمالية )اللوحة 2.٣ج(. 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(



أطالل ٢٩ - القسم األول 20

العناصر البنائية خارج سور املركز الديني:

الغرفة: املرفق ٢ املربع N2 )حيز٢٣(

غرفــة تقــع خــارج املركــز الدينــي، كان جدارهــا الغربــي ميثــل 
ســور املركــز )ظ١09، ظ26(، حجارتــه مخلخلــة بفعــل فقــدان 
املــادة الرابطــة، واملتبقــي يف طرفــه اجلنوبــي ١5 مدمــاكاً وقــد 
أعيــد بنــاؤه بحجــارة متباينــة، بعضهــا مقطــوع ومشــذب بشــكل 
أو غيــر  الواجهــة اخلشــنة  ذو  ومنهــا  منعــم  وبعضهــا  جيــد 
الرملــي  الرســوبي  مــن احلجــر  القطــع، وحجارتهــا  منتظــم 
واحلجــر الرســوبي اجليــري الرملــي والبازلــت، وأعلــى مســتوى 
الطــرف  ويف  البحــر،  ســطح  مســتوى  عــن  742.8١م  لــه 
ــد  الشــمالي 742.22م، أمــا اجلــدار الشــمالي )ظ١١0( فيمت
مــن الشــرق إلــى الغــرب، ويتعامــد يف طرفــه الغربــي علــى 
جــدار الســور، وهــو مبنــي مــن حجــارة معــاد اســتعمالها، وهــو 
جــدار مــزدوج مــن صفــني مــن احلجــارة حشــي مــا بينهمــا 
بحجــارة صغيــرة وربــط مبونــة مــن الطــني، ووضــع لــه أســاس 
ــك وضعــت بشــكل عشــوائي  ــة مدامي حجــري مكــون مــن ثالث
مــن  مــا هــو  نوعياتهــا، فمنهــا  وأحجامهــا متباينــة وكذلــك 
للوجــه  مداميــك   8 واملتبقــي  البازلــت؛  أو  الرملــي  احلجــر 
الشــمالي للجــدار، أمــا الواجهــة اجلنوبيــة فلــم تتبــني منــه 
بســبب النبــش ســوى ٣ مداميــك، واجلــدار مييــل نحــو الداخــل 
نتيجــة للضغــط احلاصــل عليــه. أمــا اجلــدار اجلنوبــي )ظ٣8(  
يف  الشــمالية  )واجهتــه  للمرفــق  اجلنوبيــة  الواجهــة  فيمثــل 
املربــع N3 حيــز5(، وضــع أساســه احلجــري علــى أرضيــة 
ــة الرابعــة  ــة الرابعــة A، واجلــدار بنــي يف املرحل وردمي املرحل
الشــرقي  اجلــدار  أمــا  اخلامســة.  املرحلــة  يف  واســتمر   B
إلــى اجلنــوب وهــو مــزدوج  )ظ١١١(، فيمتــد مــن الشــمال 
الوجهــني يتعامــد يف طرفــه اجلنوبــي علــى اجلــدار )ظ٣8( ويف 
طرفــه الشــمالي علــى اجلــدار )ظ١١0(، ويف طرفــه اجلنوبــي 
بوابــة، وحجارتــه معــادة االســتعمال وهــي تتكــون مــن احلجــر 
ــغ طــول  ــد يبل ــا مقطوعــة بشــكل جي ــت بعضه ــي والبازل الرمل
بعضهــا 64ســم بعــرض ٣2ســم وارتفــاع 9ســم، ويعــود بنــاء 
اجلــدار للمرحلــة اخلامســة. كمــا أن عتبــة البوابــة اســتعملت 
جــزءاً مــن جــدار )ظ١57(،  واجلــدار الشــرقي )ظ ١57( ميتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب وهــو مــزدوج الوجهــني مالصــق 
للجــدار )ظ١١١(، ويتعامــد يف طرفــه اجلنوبــي علــى اجلــدار 

)ظ٣8(، واســتعمل عتبــة للبوابــة يف املرحلــة اخلامســة، جــاءت 
عــن  74١.09م  ارتفــاع  مســتوى  علــى  )ظ١5٣(  األرضيــة 
يف  مهشــمة  املدكــوك  الطــني  مــن  البحــر   ســطح  مســتوى 
وســطها نتيجــة النبــش، واملتبقــي منهــا يف اجلهــة الشــرقية 
بســمك ١4ســم، وعنــد املدخــل 4-6ســم، بنيــت علــى ردمي مــن 
ــة اخلامســة )اللوحــة  ــة  )ظ١08( تعــود للمرحل ــة الطيني الترب

2.2د، 2.٣د(.

املرفق ٣ املربع N3 )حيز٥(: 

وهــو ممــر يــؤدي مــن طرفــه الغربــي للدخــول إلــى املركــز 
الدينــي، بنــي يف املرحلــة الرابعــة B، ويظهــر فيــه جــدران مــن 
املرحلــة الرابعــة يعلوهــا بقايــا جــدران مــن املرحلــة اخلامســة 
)اللوحــة 2.٣هـــ(. جــداره اجلنوبــي )ظ٣7( ميتــد مــن الشــرق 
إلــى الغــرب مبيــل نحــو اجلنــوب الشــرقيـ  أمــا الشــمال الغربي 
منــه فيتكــون مــن تســعة مداميــك تعــود للمرحلــة اخلامســة 
املتأخــرة، أمــا اجلــزء العائــد للمرحلــة الرابعــة B )اللوحــة 
2.٣و(، الــذي يتعامــد يف طرفــه الغربــي علــى الســور )ظ26( 
فقــد بنــي يف مرحلــه متأخــرة عــن الســور، وهــو يقــوم علــى 
ردمي مكــون مــن التربــة املفككــة علــى أرضيــة )ظ8١(، أمــا 
اجلــدار الشــمالي )ظ ٣8( فيفصــل بــني املرفقــني 2 و ٣، وهــو 
يتعامــد علــى اجلــدار الغربــي املكــون للســور؛ ويتكــون مــن 
تســعة مداميــك، ويقــوم علــى األرضيــة )ظ40( املكونــة مــن 
الطــني املدكــوك والتــي ترتفــع يف اجلهــة الشــرقية وتنخفــض 
يف اجلهــة الغربيــة بنحــو ٣5ســم، حيــث بلــغ منســوبها يف اجلهة 
الغربيــة 740.85م عــن مســتوى ســطح البحــر، بينمــا يبلــغ يف 

اجلهة الشرقية 740.50م )اللوحة 2.4أ(.

املرفق ٤: املربع M4 )حيز ٤( N4 )حيز٢١(: 

ويتكـون هـذا املرفـق مـن اجلـزء الشـرقي مـن املربـع M4 )حيز 
4، ١١( واملربـع N4 )احليـز 2١(، وهـو عبـارة عـن غرفـة تعـود 
املرحلـة  يف  جدرانهـا  اسـتعمال  اسـتمر  الرابعـة،  للمرحلـة 
اخلامسـة، واجلـدار )ظ٣4( فيرتفـع علـى مسـتوى 74٣.00م، 
عن مسـتوى سـطح البحر فجزء منه بني يف املرحلة اخلامسـة 
البحـر  أساسـه علـى مسـتوى 742.2٣م عـن مسـتوى سـطح 
علـى مسـتوى سـطح البحـر، واملتبقـي مـن هـذا األسـاس جـاء 
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بطـول ١27سـم. ونشـير هنـا إلـى أن أعمـال النبـش والتخريـب 
قـد أدت إلـى زوال واجهتـه اجلنوبيـة يف املربـع N3 )احليز 5(، 
كمـا يبـرز أسـاس اجلـدار يف املرحلـة اخلامسـة عـن اجلـدار 
الرئيـس مـن أسـفل مبقـدار ١٣سـم، وقـد بنـي علـى اجلـدار 
اجلـدار  سـمك  ويبلـغ  الرابعـة.  للمرحلـة  العائـد  )ظ٣7( 
اجلهـة  مـن  مبيـل  فيمتـد  )ظ٣7(  اجلـدار  أمـا  ١.٣5سـم، 
الشـمالية الغربيـة إلـى اجلهـة اجلنوبيـة الشـرقية بطـول 5م، 
وبعشـرة مداميك. وكشـف داخل املرفق على جدارين مقوسـني 
للجـدار  مالصـق  مداميـك  أربعـة  مـن  مكـون  )ظ86(  األول 
)ظ٣7( يعـود كمـا نعتقـد إلـى فترة متأخـرة من املرحلة الرابعة 
B، كما يضم اجلدار قوسـني بشـكل درجتني تشـغالن مسـاحة 
كبيـرة مـن املرفـق، أمـا حجارتـه فبعضهـا مقطـوع بشـكل جيـد 
وبعضهـا غيـر منتظـم الشـكل، وتتألـف مـن احلجـارة الرمليـة 
)ظ١25(  مقـوس  جـدار  والثانـي  واجلرانيـت.  والبازلتيـة 
ارتفاعه على مسـتوى 74١.44م عن مسـتوى سـطح البحر، مت 
ثمانيـة  مـن  مكـون  )ظ86(،  اجلـدار  أسـفل  عنـه  الكشـف 
مداميـك، أمـا اجلـدار اجلنوبي )ظ٣١( فيمتد مبيل من اجلهة 
اجلنوبيـة الشـرقية إلـى اجلهـة الشـمالية الغربيـة، حيـث يلتقي 
بجـدار السـور يف طرفـه الغربـي، وهـو يرجـع الى فتـرة متأخرة 
مـن املرحلـة الرابعـة B، ولـم يتبـق منـه سـوى ثمانيـة مداميـك، 
وأساسـه مكـون مـن مدماكـني، كمـا أن واجهتـه الشـمالية يف 
)احليـز 20( واملتبقـي منهـا مدمـاكان فقـط مـع أسـاس مكـون 
يف  )ظ١24(  املقـوس  اجلـدار  وجـاء  كذلـك،  مدماكـني  مـن 
مـن  واحليـز2١(  )احليـز4،  مـن  الغربيـة  اجلنوبيـة  الزاويـة 
ارتفاعهـا،  يف  متباينـة  الرمليـة  حجارتـه  مداميـك،  خمسـة 
وأرضيتـه )ظ 88( مـن الطـني املدكـوك، مهشـمة يف طرفهـا 
)ظ١26(  األرضيـة  أمـا  واحليـز2١(،  )احليـز4،  يف  الغربـي 
والتـي جـاءت علـى مسـتوى ارتفـاع 740.27م فهـي مـن الطـني 
املدكـوك، فقـد بنـي عليهـا )ظ٣١( و )ظ١24( و ) ظ١26(، 

وهي تعود للمرحلة الرابعة )اللوحة 2.2ج(.

املرفق ٥: )حيز ٢٠ ، حيز ٧(

يتكــون احليــز مــن املربعــات M4, M5, N4, N5، وهــو يتميــز 
التــي كانــت  عــن غيــره  بالبوابــة املغلقــة يف جــدار الســور 
مفتوحــة يف املرحلتــني الثالثــة والرابعــة A، وأغلقــت يف املرحلة 
علــى  املرتفــع  )ظ98(  الغربــي  اجلــدار  يضــم   .B الرابعــة 

مســتوى 74٣.٣١م، واملمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب ويفصــل 
بــني احليزيــن )20 و ١8(؛ وبســبب النبــش والتخريــب فــإن 

واجهة اجلدار اجلنوبية قد أزليت )اللوحة 2.2ج(. 

املرفق ٦: املربع N5 )حيز٧(:

وهـــو ممـــر داخـــل الوحـــدة املعماريـــة يف املربـــع N6، جـــداره 
الغربـــي )ظ50( بارتفـــاع علـــى مســـتوى 74٣.67م عـــن مســـتوى 
ســـطح البحـــر، يتوســـط املربـــع، وميتـــد مـــن الشـــمال إلـــى 
اجلنـــوب، ويتعامـــد بطرفـــه اجلنوبـــي علـــى اجلـــدار )ظ45 و 
ظ99(، وهـــو مبنـــي مـــن صفـــني مزدوجـــني مـــن احلجـــارة، 
ويتكـــون مـــن اثنـــي عشـــر مدمـــاكاً، ومـــن خـــالل هـــذه املداميـــك 
متكنـــا مـــن متييـــز املراحـــل املعماريـــة الســـبعة العليـــا مـــن 
حجـــارة مقطوعـــة بشـــكل جيـــد ومخشـــنة الوجـــه ومتوســـطة 
االرتفـــاع مـــا بـــني 9-١2ســـم، فإننـــا نســـتطيع القـــول أن هـــذا 
ــا  ــة؛ بينمـ ــة الرابعـ ــة، وبدايـ ــة الثالثـ ــى املرحلـ ــود إلـ ــزء يعـ اجلـ
ـــة B، فهـــي  ـــة الرابع ـــك الســـفلى فتعـــود للمرحل خمســـة املدامي
مماثلـــة حلجـــارة اجلـــدار )ظ45( الرمليـــة ذات اللـــون األحمـــر 
ــمال  ــن الشـ ــد مـ ــدار )ظ54( فيمتـ ــا اجلـ ــر. أمـ ــرق باجليـ املعـ
ــن  ــع اجلداريـ ــي مـ ــه اجلنوبـ ــد يف طرفـ ــوب، ويتعامـ ــى اجلنـ إلـ
)ظ45 و ظ99( يف طرفـــه اجلنوبـــي، ويعـــود إلـــى املرحلـــة 
اخلامســـة، ويتكـــون مـــن ســـبعة مداميـــك وأساســـه يف اجلهـــة 
اجلنوبيـــة مكـــون مـــن مدماكـــني، ويف اجلهـــة الشـــمالية أربعـــة 
بـــني  مـــا  املتنـــوع  الرملـــي  احلجـــر  مـــن  مبنيـــة  مداميـــك 
البركانـــي،  واحلجـــر  والبازلـــت  والليماتايـــت  الهيماتايـــت 
ومعظـــم حجارتـــه مـــن احلجـــر الرســـوبي الرملـــي اجليـــري ذي 
اللـــون األحمـــر املعـــرق باألبيـــض، وأمـــا اجلـــدار )ظ99( فيمتـــد 
مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب كشـــف عـــن طرفـــه الغربـــي يف املوســـم 
الثامـــن 20١١م، يف املربـــع M5  ويعـــود بنـــاؤه إلـــى املرحلـــة 
الرابعـــة وميتـــد داخـــل املربـــع N6، ويعلـــوه أســـاس اجلـــدار 
)ظ45( العائـــد للمرحلـــة اخلامســـة، والـــذي لـــم يبـــق منـــه 
ــي  ــا املتبقـ ــز ١8( أمـ ــك فقـــط يف )احليـ ــة مداميـ ــوى ثمانيـ سـ
منـــه يف )احليـــز 7( فهـــي أربعـــة مداميـــك، وهـــذا اجلـــدار 
ميتـــد يف املربعـــني P5, P6 يف اجلهـــة الشـــرقية. أمـــا اجلـــدار 
ـــي مـــن حجـــارة  ـــى الغـــرب، ومبن ـــد مـــن الشـــرق إل )ظ45( فيمت
متباينـــة: الرمليـــة والبركانيـــة مثـــل: البازلـــت واجلرانيـــت، وقـــد 
وضـــع لـــه أســـاس مكـــون مـــن مدماكـــني بعـــض حجارتـــه غيـــر 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(
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مخشـــنة  ومشـــذبة  مقطوعـــة  وبعضهـــا  القطـــع،  منتظمـــة 
الوجـــه. أمـــا األرضيـــة )ظ5٣( فهـــي مـــن التربـــة الطينيـــة 
املدكوكـــة تنتشـــر علـــى كامـــل املرفـــق وحتيـــط بهـــا اجلـــدران 

)ظ50، وظ54، وظ99( )اللوحة 2.2ج(. 

املرفق ٧:  املربع N5 )احليز ١٨(: 

مــن  ميتــد  74٣.67م  االرتفــاع  مســتوى  )ظ50(  اجلــدار 
الشــمال إلــى اجلنــوب لــم يتبــق مــن مداميكــه ســوى ســتة 
مداميــك مــن طرفــه اجلنوبــي؛ مــن أصــل اثنــي عشــر مدمــاكاً 
حســب مــا يتضــح يف طرفــه الشــمالي. أمــا اجلــدار الشــمالي 
)ظ98( فيمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب ويتعامــد يف طرفــه 
الشــرقي مــع اجلــدار )ظ50( ويف طرفــه الغربــي علــى الســور 
ــه جيــدة  )ظ26(، وهــو مبنــي مــن صفــني مزدوجــني، وحجارت
ــي )ظ99(  القطــع مشــذبة ومخشــنة الوجــه، واجلــدار اجلنوب
الــذي ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب يعــود إلــى املرحلــة الرابعة، 
وقــد كشــفنا عــن طرفــه الغربــي يف املوســم الثامــن 20١١م 

)املربع M5، الذييب، وآخرون، أطالل 27(.

املرفق ٨: املربع N5 )احليز ٣٢(:

يقــع احليــز يف الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية، ويحــده مــن الغــرب 
اجلــدار )ظ45(، ومــن الشــرق الضلــع الشــرقي للمربــع، ُكشــف 
بــه عــن طبقــة مــن الــردمي مكونــة مــن التربــة الطينيــة املفككــة 
)ظ١00( على مســتوى ارتفاعه 74٣.62م عن مســتوى ســطح 

البحر ومختلطة باحلجارة والكسر الفخارية والعظام.

املرفق ٩: املربع N6 )احليز٦(:

ميتــد جــداره الشــمالي )ظ45( مــن الشــرق إلــى الغــرب، وهــو 
مبنــي مــن حجــارة رمليــة و بركانيــة )بازلــت وجرانيــت(؛ وقــد 
ــر  ــه غي ــه أســاس مكــون مــن مدماكــني، بعــض حجارت وضــع ل
منتظمــة القطــع، وهنــاك املقطوعــة واملشــذبة اخلشــنة الوجــه؛ 
اجلــدار  أمــا  ١.٣6م،  وســمك  2.٣م  بطــول  منــه  املتبقــي 
اجلنوبــي )ظ46( فيمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب ويتعامــد 
مــع اجلــدار )ظ99( يف طرفــه الشــمالي، بنــي بشــكل مــزدوج 
مــن صفــني مــن احلجــارة، كشــف عــن واجهتــه الشــرقية يف 

املوســم الثامــن 20١١م )الذييــب، وآخــرون، حتــت النشــر(، 
يبلــغ طولــه ٣م وعرضــه 95ســم، ويعــود إلــى املرحلــة الرابعــة. 
أمــا جــداره الشــرقي )ظ47، ظ١٣7( فيمتــد مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب ويتعامــد مــع اجلــدار )ظ99(، واجلــدار )ظ45( يف 
إنــه  حيــث  )ظ99(  للجــدار  مشــابه  وهــو  الشــمالي  طرفــه 
مــزدوج الوجهــني ولــم يتبــق منــه ســوى خمســة مداميــك، لكنــه 
اختلــف عنــه يف ســقوط جــزء مــن واجهتــه الغربيــة، يبلــغ طولــه 

١.82م وسمكه 0.54سم )اللوحة 2.2ب(.

املربع N7: )احليز ٨( مت دمج الظواهر مع )احليز٦(:

الظاهــرة املعماريــة التــي رصدناهــا يف هــذا احليــز )ظ١20(، 
والــذي كشــف عــن جــزء منــه يف املوســم الثامــن )الذييــب، 
وآخــرون، حتــت النشــر(، بطــول بلــغ 95ســم، وعــرض ١م. أمــا 
مداميكــه فإضافــة إلــى األســاس، فلــم يتبــق منهــا ســوى ســبعة 
مداميــك، وهــو مــزدوج البنــاء يتعامــد عليــه اجلــدار )ظ46( يف 

طرفه اجلنوبي.

املرفق ١٠: املربع N7 )احليز١٣(

أربعــة  مــن خمســة عناصــر معماريــة،  املرفــق  يتكــون هــذا 
جــدران، وأرضيــة، اجلــدار االول )ظ62(، جــاء علــى مســتوى 
مــن  ميتــد  البحــر،  ســطح  مســتوى  عــن  742.87م  ارتفــاع 
الشــرق إلــى الغــرب ويتعامــد علــى اجلــدار )ظ58( يف طرفــه 
يبلــغ  متباينــة،  حجارتــه  الوجهــني  مــزدوج  وهــو  الشــرقي، 
ارتفاعهــا مــا بــني 9-١4ســم، ومتوســط أطوالهــا مــا بــني ١8-

ــد  25ســم، وعــدد مداميكــه تســعة، أمــا اجلــدار )ظ64( املمت
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب فيــوازي ضلــع املربــع الشــرقي وهــو 
امتــداد للجــدار )ظ58(، ينحــدر يف انخفــاض نحــو اجلنــوب، 
ــغ متوســط ارتفــاع حجارتــه  وهــو أيضــاً مــزدوج الوجهــني، يبل
وعــدد  ١5-٣2ســم،  بــني  مــا  وطولهــا  9-١٣ســم  بــني  مــا 
ــى أســاس مــن مدماكــني. واجلــدار  ــوم عل ــه ســتة ويق مداميك
الثالــث )ظ7٣( ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، ويتعامــد عليــه 
اجلــداران )ظ64( يف طرفــه اجلنوبــي، و)ظ66( يف طرفــه 
ثالثــة  مــن  مكــون  البنــاء،  مــزدوج  أيضــاً  وهــو  الشــمالي، 
مداميــك. وآخــر هــذه العناصــر املعماريــة األرضيــة املدكوكــة 
)ظ74( والتــي جــاءت علــى مســتوى ارتفــاع 74١.٣9م عــن 
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مســتوى ســطح البحــر، وهــي أرضيــة طينيــة، متماســكة وصلبــة 
ذات لون رمادي فاحت تشغل كامل احليز١٣ )اللوحة 2.2ج(.

املرفق ١١: املربع N7 )حيز١٦(:

اجلــدار )ظ75( ميتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، ويتعامــد يف 
طرفــه الشــمالي مــع اجلــدار )ظ62( وهــو فاصــل مــا بــني 
)احليــز١٣( )واحليــز١6(، مــزدوج الوجهــني تبقــى منــه ســبعة 
مداميــك فقــط يف )احليــز١6( ويتســاوى مــع أرضيــة )احليــز 
ــع اجلــدار )ظ7٣( ١.85م.  ــه م ــى التقائ ــه حت ــغ طول ١٣(، يبل
أمــا اجلــدار )ظ76( فيمتــد مــن الشــمال إلــى اجلنــوب مــزدوج 
الوجهــني املتبقــي منــه ســتة مداميــك، ُكشــف عــن واجهتــه 
الشــرقية يف املوســم الثامــن عــام 20١١م )الذييــب، وآخــرون، 
ــة.  ــه الشــمالي بواب ــه ١.4م، ويف طرف ــغ طول أطــالل 27(، يبل
مــزدوج  الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  واجلــدار )ظ١20( ميتــد 
ــي،  ــه اجلنوب ــه اجلــدار )ظ46( يف طرف ــد علي ــني يتعام الوجه
ُكشــف عــن جــزء منــه يف املوســم الثامــن 20١١م )الذييــب، 
وآخــرون، أطــالل 27( يبلــغ طولــه 0.95م وعرضــه ١م، يتكــون 
مــن ســبعة مداميــك ويقــوم علــى أســاس مــن مدماكــني، ويشــكل 
ــز١6(.  ــي )للحي مــع اجلــدار )ظ76( جــزءاً مــن اجلــدار الغرب
واجلــدار )ظ77( ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب ويتعامــد مــع 
ــك اجلــدار )ظ75(  ــي وكذل اجلــدار )ظ76( يف الطــرف الغرب
ويبلــغ طولــه ١.١8م  )للحيــز١6(  اجلنوبــي  اجلــدار  ويكــون 
اجلهــة  يف  )ظ78(  البوابــة  لــه  وعملــت  0.60م.  وســمكه 
الشــمالية مــن احليــز١6، حيــث يبــرز صــف مــن احلجــارة 
وارتفاعهــا  مــع اجلــدار )ظ١20( طولهــا ٣0ســم،  ملتصقــة 
احلجــارة  مــن  صــف  ويقابلهــا  ١٣ســم،  وســمكها  45ســم 
ــا 40ســم  ــا 25ســم وارتفاعه ــة باجلــدار )ظ62( طوله ملتصق

وسمكها ١5سم )اللوحة 2.4ب(.

املرفق ١٢: املربع N7 )احليز ٣٤(

يقــع هــذا احليــز يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة بــني اجلداريــن 
ــى مســتوى  ــة ردمي )ظ79( عل ــا طبق )ظ77( و )ظ7٣(، بينهم
املفككــة  الطينيــة  التربــة  مــن  تتكــون  742.١2م،  ارتفــاع 
املختلطــة باحلجــارة بعضهــا كبيــر احلجــم، والكســر الفخاريــة، 
مت الكشــف عــن جــزء منهــا يف املوســم الثامــن عــام 20١١م 

)الذييــب، وآخــرون، أطــالل 27(. وطبقــة طينيــة )ظ80( علــى 
مســتوى ارتفــاع 74١.56م عــن مســتوى ســطح البحــر أســفل 
باحلجــارة  مختلطــة  اللــون  رماديــة  وهــي  )ظ79(  الطبقــة 

والكسر الفخارية.

املرفق ١٣: املربع N8 )احليز٩(

يقــع احليــز يف اجلهــة الشــرقية مــن املربــع N8. كشــف بــه عــن 
ــوب بطــول 4م  ــى اجلن ــد مــن الشــمال إل اجلــدار )ظ66( املمت
وعــرض 0.6م تتوســطه بوابــة يبلــغ عرضهــا ١.١م، ويف حــني 
بلــغ عــدد مداميكــه ســتة يف طرفــه اجلنوبــي، إال أنــه لــم يتبــق 
منهــا ســوى ثالثــة مداميــك يف طرفــه الشــمالي، أمــا طبقــة 
التربــة الطينيــة )ظ67( علــى مســتوى ارتفــاع 742.74م عــن 
مســتوى ســطح البحــر وانخفــاض 74١.87م، عــن مســتوى 
ســطح البحــر فقــد انتشــرت إضافــة إلــى )احليــز 9(، ويف 
)احليــز ١0( شــرقي املربــع N8، وهــي مختلطــة بعــدد مــن 
ــا  ــا 4م، وعرضه ــغ طوله ــة، وقــد بل األحجــار والكســر الفخاري

١.99م.

املرفق ١٤: املربع N8 )احليز١٢(:

األولــى  ظ69(؛  )ظ68،  طينيتــني  طبقتــني  عــن  بــه  كشــف 
مختلطــة باحلجــارة وكســر الفخــار، مالصقــة للجــدار )ظ66( 
والثانيــة )69( علــى مســتوى ارتفــاع 74١.64م عــن مســتوى 
ســطح البحــر وهــي عبــارة عــن كتــل عــن احلجــارة املتســاقطة، 
ــى مســتوى ارتفــاع 74١.60م هــو جــدار  واجلــدار )ظ70( عل
مــزدوج  )ظ66(  للجــدار  مالصــق  الشــرقي  طرفــه  مقــوس 
الوجهــني، وقــد رصدنــا أربعــة عناصــر معماريــة: ثالثــة منهــا 
عبــارة عــن ثالثــة جــدران مقوســة )ظ66، ظ7١، ظ72(: األول 
لــم يتبــق مــن مداميكــه إال ثالثــة، أمــا الثانــي فســجلنا لــه 
عشــرة مداميــك، ممــا يشــير إلــى ارتفــاع جــدران هــذا املرفــق. 
ــي  ــة )ظ١06( الت ــة الطيني ــر فهــي األرضي أمــا العنصــر األخي
كشــف عنهــا يف وســط املربــع ومتتــد حتــى املربــع M8 )اللوحــة 

2.4ج(.

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(



أطالل ٢٩ - القسم األول 24

املعثورات

الفخار احمللي:

متوســطة 	  حمــراء  عجينــه  ذات  إنــاء  بــدن  مــن  كســرة 
اجليــر  لهــا  ومضــاف  وصلبــة،  ومســامية،  اخلشــونة، 
والرمــل، وعلــى ســطحها الداخلــي آثــار الطــرد املركــزي 
اخلارجــي  ســطحيها  وعلــى  الصناعــة،  عــن  النــاجت 
والداخلــي بطانــة بالتمليــس، وعليهــا زخرفــة بشــكل خــط 
ــارزة مضافــة،  ــر مســتقيم، ويعلوهــا شــريط زخرفــة ب غائ
وزخرفــة محــزوزة بشــكل خطــوط عموديــة تقســم الشــريط 
مرتفعــة  احلــرق  ودرجــة  دوالبيــة  صناعتهــا  املضــاف، 

)اللوحة 2.5أ(. 

جــزء مــن حافــة وبــدن مقبــض جــرة كبيــرة، اســتعملت 	 
ــا 5ســم،  ــن، قطــر الفوهــة ٣7ســم، وســمك حافته للتخزي
ــة للداخــل ومثنيــة مــن اخلــارج مــع ميــل مــن  احلافــة مائل
طــرف الشــفة، عجينتهــا حمــراء، خشــنة مســامية، صلبــة، 
ومضــاف لهــا مــواد عضويــة ومــواد غيــر عضويــة مــن جيــر 
ورمــل، وعلــى ســطحها الداخلــي بطانــة بالتمليــس، وســوي 
ســطحها بقمــاش إلخفــاء آثــار العجلــة، ويظهــر ضغــط 
األصابــع عنــد تثبيــت املقبــض، وعلــى ســطحها اخلارجــي 
بطانــة حمــراء بالتمليــس، أضيــف علــى البــدن مقبــض يف 
ــة مــن  ــى الســطح اخلارجــي زخرفــة مكون ــه، وعل جــزء من
نفــذت  بعــرض 0.٣ســم،  متوازيــة  ثالثــة حــروز غائــرة 
بشــكل مقــوس باملشــط تلتقــي عنــد املقبــض، وأســفلها 
جانبــي  وعلــى  غائــرة  حــروز  بشــكل  متموجــة  زخرفــة 
دوالبيــة،  وصناعتهــا  باملشــط،  نفــذا  قوســان  املقبــض 

ودرجة احلرق مرتفعة. 

ــخ مــن الفخــار، 	  ــدن ومقبــض قــدر طب جــزء مــن حافــة وب
املقبــض ملتصــق باحلافــة والبــدن بشــكل عــروة أذنيــة 
5.7ســم  وعرضهــا  7.7ســم  طولهــا  بيضاويــة  الشــكل 
وعمقهــا ١.7ســم وســمكها ١.١ســم يف اجلهــة اليســرى، 
ومــن أعلــى ومــن اجلهــة اليمــني ١.7ســم، علــى ســطحها 
طبقــة ســوداء مــن آثــار االســتخدام يف الطبــخ، احلافــة 
مائلــة للخــارج ومســتديرة، لهــا لســان ممتــد للداخــل يف 
ــة،  ــراء بني ــا حم ــة، عجينته ــدن وانعطــاف احلاف ــة الب نهاي

ــة،  ــا دوالبي ــة وصناعته ــر، صلب ــا الرمــل واجلي مضــاف له
ســطحها  وعلــى  الصناعــة،  بعــد  مضــاف  واملقبــض 
مرتفعــة احلــرق  ودرجــة  بالتمليــس،  بطانــة   الداخلــي 

)اللوحة 2.5ب(. 

فخار مدين:

جـــزء مـــن بـــدن وقاعـــدة جـــرة مـــن الفخـــار امللـــون، عجينتـــه 	 
بيضـــاء كرمييـــة متيـــل للبنـــي الفـــاحت، مضـــاف لهـــا مـــواد 
اللـــون،  أحمـــر  الناعـــم  احلصـــى  مـــن  وذرات  عضويـــة 
وعلـــى ســـطحها بطانـــة كرمييـــة نفـــذت عليهـــا زحرفـــة 
بشـــكل خطـــني متوازيـــني باللـــون األســـود وبهـــا طـــالء 
باللـــون األحمـــر، وأســـفل البـــدن والقاعـــدة بهـــا طـــالء 
باللـــون البنـــي األحمـــر وعلـــى جـــزء مـــن البـــدن والكتـــف 
ـــن  ـــون الداك ـــون األحمـــر وجـــزء مـــن الطـــالء بالل طـــالء بالل
 املســـود، وصناعتهـــا دوالبيـــة ودرجـــة احلـــرق مرتفعـــة

)اللوحة 2.5ج(.

الفخار النبطي:

جـزء مـن بـدن وقاعـدة إنـاء )زبديـة( مـن الفخـار النبطـي 	 
املبكـر )200-١00ق.م(، وقاعدتهـا حلقيـة بارزة ومسـتوية، 
وباطـن القاعـدة رقيـق، وعجينتهـا حمراء، ناعمـة، وصلبة، 
وصناعتهـا  الرمـل،  لهـا  مضـاف  السـطحني،  ومصقولـة 
مـن  أعلـى  إلـى  ودرجـة احلـرق متوسـطة تصـل  دوالبيـة، 
داخـل  اللـون  رمـادي  رفيـع  خـط  وجـود  مـع  املتوسـط، 
البـدن  وسـمك  رقيقـة،  اإلنـاء  قاعـدة  أن  كمـا  مكسـرها. 
0.4سـم، وارتفـاع القاعـدة 0.4سـم. وسـمك القاعـدة مـن 

الداخل 0.٣سم )اللوحة 2.5د(.  

جــز مــن حافــة وبــدن طبــق مــن الفخــار النبطــي، واحلافــة 	 
مســتقيمة والشــفة مســتديرة عجينتهــا حمــراء ناعمــة، 
وصلبــة، ومصقولــة، مضــاف لهــا رمــل، صناعتهــا دوالبيــة، 
ومدهــون  رمــادي،  مكســرها  متوســطه  احلــرق  ودرجــة 
ســطحها الداخلــي باللــون األحمــر )املغــرة احلمــراء( وعلــى 
داكــن بنــي  لونــه  البــدن،  انحنــاء  حتــى   احلافــة 

)اللوحة 2.5هـ(.
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الفخار املستورد:

جــزء مــن حافــة وبــدن طبــق مــن الفخــار األتيكــي املطلــي 	 
باألســود، وعجينتهــا حمــراء ناعمــة،  وصلبــة، وصناعتهــا 
للداخــل  دوالبيــة، درجــة احلــرق عاليــة، احلافــة متيــل 
والشــفة مســتديرة وعلــى الســطح الداخلــي طبقــة تزجــج 
ســوداء المعــة، مفقــودة جــزء مــن احلافــة وبعــض مــن 

طبقة التزجيج )اللوحة 2.5و(.

كسـرة مـن بـدن إنـاء مـن الفخار األسـود األتيكـي اليوناني، 	 
ناعمـة، وصلبـة،  داكنـة،  الشـكل، عجينتهـا حمـراء  مثلثـة 
ومصقولـة، وصناعتهـا دوالبيـة، ودرجـة احلـرق مرتفعـة، 
وعلـى  المعـة،  سـوداء  بطانـة  الداخلـي  سـطحها  وعلـى 
السـطح اخلارجـي زخرفـة بشـكل دائـرة حلزونيـة نفـذت 
باللـون األسـود علـى أرضيـة حمـراء، قـد تكـون جـزءاً مـن 

ذيل حليوان وجزءاً من البدن )اللوحة 2.5ز(. 

جــزء مــن بــدن وفوهــة مســرجة، مــن الفخــار األتيكــي، 	 
عجينتهــا بنيــة، وناعمــة، وصلبــة، صناعتهــا باليــد والقالــب 
والــدوالب، وعلــى ســطحها الداخلــي واخلارجــي طبقــة 
وعلــى  منهــا،  أجــزاء  متآكلــة يف  ســوداء المعــة  تزجيــج 
ســطحها اخلارجــي عنــد نقطــة التقــاء البــدن بالفوهــة 
جــزء غائــر، وقطــر املصــب 0.9ســم عنــد البــدن، ودرجــة 

احلرق مرتفعة )اللوحة 2.5ح(. 

خزف صيني

كســرة مــن حافــة وبــدن إنــاء مــن اخلــزف الصينــي، احلافــة 	 
مســتديرة،  والشــفة  للخــارج،  قليــاًل  ومتيــل  مســتقيمة 
وصناعتهــا  وصلبــة،  وناعمــة،  نقيــة،  بيضــاء  عجينتهــا 
دوالبيــة، ودرجــة احلــرق عاليــة، وعلــى ســطحها طبقــة 
اإلســالمية  للفتــرة  تعــود  مســودة.  داكنــة  بنيــة  تزجيــج 

)اللوحة 2.5ط(. 

الفخار املزجج

جــزء مــن حافــة وبــدن وقاعــدة طبــق، مــن الفخــار املزجــج 	 

العمــق واحلافــة مســتوية،  فــاحت قليــل  لــون أخضــر  ذو 
التزجيــج،  أســفل طبقــة  حــزان  وبهــا  مســتوية  والشــفة 
فاحتــة،  بنيــة  وعجينتهــا  مســتوية،  حلقيــة  والقاعــدة 
متوســطة النعومــة، وصلبــة، مضــاف لهــا الرمــل، وعلــى 
وصناعتهــا  فاحتــة.  خضــراء  مزججــة  طبقــة  ســطحها 
دوالبيــة، ودرجــة احلــرق مرتفعــة. ميكــن تأريخهــا مــا بــني 
القــرن ٣-2 ق.م، وجــدت يف طبقــة الــردمي مــن املرحلــة 

الرابعة. 

الدمى الطينية )التراكونا(

جــزء مــن بــدن جمــل مــن الفخــار، فاقــد الــرأس والرقبــة، 	 
واألقــدام األربعــة، وجــزء مــن الســنام والذيــل، كمــا أن 
الرجــل اليســرى )املقــدم( مفقــودة حتــى الصــدر، عجينتــه 
خشــنة، ومضــاف لهــا مــواد غيــر عضويــة مــن اجليــر 
مخضــرة،  كرمييــة  بطانــة  ســطحه  وعلــى  واحلصــى، 
وتعلوهــا عنــد مؤخــر الســنام طبقــة داكنــة ســوداء، صناعته 
يدويــة، ودرجــة احلــرق عاليــة، وعلــى ســطحه زخرفــة 
بشــكل شــريط مكــون مــن حزيــن غائريــن متوازيــني، بينهما 
خــط مــن نقــاط غائــرة، الشــريط األول يبــدأ مــن طــرف 
ــد طــرف الســنام يف  ــة وينتهــي عن الســنام ويحيــط بالرقب
اجلهــة األخــرى، وجــزء مــن الزخرفــة عنــد الرقبــة مفقــود 
حيــث احلــز العلــوي وجــزء مــن النقــر، ويلتقــي بــه شــريط 
آخــر يبــدأ مــن أســفل البطــن عنــد الرجــل اليمنــى األماميــة 
ليلتــف علــى البــدن إذ يعلــو الســنام، وطرفــه اآلخــر ينتهــي 
أمــا  األماميــة،  اليســرى  والرجــل  البطــن  أســفل  عنــد 
الشــريط الثالــث فمكــون مــن شــريطني يبــدأ الشــريط 
األول مــن اجلهــة اليمنــى مــن أســفل البطــن عنــد الفخــذ 
األميــن حتــى طــرف الســنام، والشــريط الثانــي يبــدأ مــن 
أســفل البطــن عنــد الفخــذ األيســر حتــى طــرف الســنام، 
كمــا تبقــى جــزء مــن الذيــل علــى مؤخــرة الســنام، فمــن 
مبؤخــرة  ينتهــي  مقــوس  ذيــل  عمــل  اجلمــال  مميــزات 
والذيــل البــدن  بــني  نافــذة  فتحــة  وجــود  مــع   الســنام 

)اللوحة 2.5ي(.

ــرأس جمــل 	  ــر مــن الفخــار ل ــوان صغي ــة حي جــزء مــن دمي
ــن  ــذا املُنخري ــم بشــكل حــز، وك ــَل الف ــام وُفِص متجــه لألم

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(
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ُشــكال بفتحتــني دائرتــني غائرتــني، واجلســم مســتطيل وبــه 
جــزء مــن رجلــني قصيرتــني، ويحيــط بالبــدن شــريط مــن 
حزيــن غائريــن ومتوازيــني بينهمــا نقــر صغيــر، وعجينتــه 
حمــراء مبطــن بالتمليــس، وصناعتــه يدويــة ودرجــة احلــرق 

مرتفعة.

املرمر

املرمــر 	  مــن  إنــاء  ومقبــض  وقاعــدة  بــدن  مــن  جــزء 
)Alabaster( األلبســتر املعــرق باللــون األبيــض والبنــي 
الفــاحت، مييــل البــدن نحــو الداخــل، وســطحه الداخلــي 
مشــذب ومصقــول، والســطح اخلارجــي مصقــول ومنعــم، 
وعلــى البــدن مقبــض نصــف دائــري بقطــر 6.١ســم بــه 
فتحــة نافــذة، وســماكة البــدن والقاعــدة 0.4ســم، وعنــد 
نقطــة التقــاء البــدن بالقاعــدة 0.9ســم، والقطعــة مــن 

األواني املستعملة للعطور والدهون )اللوحة 2.5ك(.

األواني احلجرية

جــزء مــن حافــة وبــدن وقاعــدة إنــاء من احلجــر الصابوني، 	 
والشــفة  ١8ســم،  وقطرهــا  للخــارج،  مائلــة  احلافــة 
آثــار  مــن  حــزوز  الداخلــي  ســطحها  علــى  مســتديرة، 
ــل 0.٣ســم، وســطح  الصناعــة والتشــذيب، عــرض األزمي
قاعدتــه، وهــو مصقــول ومنعــم مــن الداخــل واخلــارج، 
مســتوية  والقاعــدة  التشــذيب.  آثــار  مــن  حــزوز  عليــه 

)اللوحة 2.5ل(.

جــزء مــن بــدن هــاون أو إنــاء مــن احلجــر الرملــي، املتبقــي 	 
منــه مــا يقــرب مــن الربــع، احلافــة مســتوية، والبــدن مــن 
الداخــل مخشــن بالنقــر، والســطح الداخلــي مييــل بانحدار 
نحــو املركــز حيــث يبلــغ مــا تبقــى مــن ســمك القاعــدة يف 
املركــز ٣ســم، ووســطها منعــم، والبــدن اخلارجــي منعــم 

وعليه نقر للتخشني )اللوحة 2.6أ(.

جــزء مــن حــوض مــن احلجــر اجليــري الرملــي الرســوبي، 	 
أبيــض اللــون، مســتطيل الشــكل، احلافــة متيــل قليــاًل إلــى 
اخلــارج، والشــفة مســتوية، والبــدن مــن اخلــارج والداخــل 
جــاء مصقــوالً ومنعمــاً، وســطحه مســتٍو يتوســطه حفــر 

مقعــر مييــل نحــو الوســط، وينحني ســطح البــدن اخلارجي 
نحو القاعدة والقاعدة مرتفعة )اللوحة 2.6ب(.

املساحن

جــزء مــن مســحن مــن احلجــر الرســوبي الرملــي مثلــث 	 
الشــكل تقريبــاً رأســه مقــوس، وســطحه مســتٍو ومصقــول، 
ويرتفــع عنــد الــرأس 5ســم، وينخفــض نحــو جهــة الكســر 
ليبلــغ ٣.2ســم وعرضــه ١4.5ســم وعــرض الــرأس 6ســم، 

والقاعدة مستوية )اللوحة 2.6ج(.

جــزء مــن أداة ســحن هرميــة، أضالعهــا األربعــة مســتوية، 	 
وناعمــة، ومصقولــة، وارتفاعهــا 8.5ســم، والطــول عنــد 
الــرأس 4.٣ســم، وعرضهــا  القاعــدة 5.4 ســم، وعنــد 
ــا  ــرأس ٣ســم، وقاعدته ــد ال ــد القاعــدة 4.5ســم، وعن عن

مستوية، وعليها آثار التشذيب وطرفها متآكل.

الرملــي، 	  احلجــر  مــن  الشــكل  مســتطيلة  ســحن  أداة 
مــن  منحنيــة  خفيــف،  تقعــر  وبــه  مصقــول  ســطحها 
والقاعــدة  وأطرافهــا مقوســة،  الوســط،  إلــى  األطــراف 

مشذبة وناعمة وبها بعض النقر الناجتة عن الطرق.

مثلــث، 	  شــبه  الرملــي  احلجــر  مــن  مســحن  مــن  جــزء 
يبلــغ  حيــث  الوســط  بســيطة يف  تقعيــرة  بــه  وســطحها 
ســمكها ٣ســم، ويرتفــع رأســها 4ســم، بينمــا يف طرفهــا 
بســبب  ومنعــم  مصقــول  الســطح  4.5ســم،  املكســور 
االســتخدام، الظهــر شــبه مســتقيم مــع وجــود ســطح غيــر 
منتظــم بســبب عمليــة التشــذيب، مــن أعلــى لونــه بنــي، 

ومن أسفل لونه أحمر.

املذابح

جــزء مــن ميــزاب مذبــح مــن احلجــر الرســوبي الرملــي بنــي 	 
فــاحت مييــل لألصفــر بســبب تكوينــه اجليولوجــي )ملتايــت(، 
ــغ  ــاة متقعــرة بل ــه قن ــه بطــول 4١ســم، وعمــل ل املتبقــي من
عمقهــا 2.7ســم، وعرضهــا 7ســم، مصقولــة وناعمــة لهــا 
ــا مــن  ــة مســتوية إحداهــا بعــرض 4.٣ســم، وعرضه حاف



27

ــاة ١١.55ســم، أمــا العــرض  ــاة 5.7ســم. وســط القن القن
اإلجمالي للقناة فيبلغ 2١سم )اللوحة 2.6د(.

جــزء مــن بــدن حــوض مذبــح مــن احلجــر الرملــي ســمك 	 
حافتــة ٣-4ســم وارتفاعهــا عنــد ســطح املذبــح 2ســم . 
واحلافــة مســتوية ومفقــود جــزء منهــا وســطحها مســتٍو 
ــدن  ــد التقــاء الب ــل وخاصــة عن ــار إزمي ــه آث ومشــذب، علي
منتظــم  وغيــر  مقطــوع  اخلارجــي  والســطح  باحلافــة، 
بســبب التــآكل والقاعــدة مســتوية ومتآكلــة أجــزاء منهــا 

)اللوحة 2.6هـ(. 

موائد القرابني

جــزء مــن مائــدة قرابــني مــن احلجــر، احلافــة منحنيــة، 	 
وســطحها مييــل الــى الداخــل، وســطحها مصقــول وناعــم، 
وجانباهــا شــبه مســتقيم، ومصقــول ومشــذب، وعليهــا 
ــن أســفل  ــار التشــذيب، وســطح القاعــدة م ــن آث حــزوز م
مســتٍو ومصقــول وعليــه حــزوز قليلــة العمــق مــن آثــار 

التسوية والتشذيب )اللوحة 2.6و(.

 املجامر احلجرية

مجمـرة مـن احلجـر الرملـي مكعبـة الشـكل، لونهـا أحمـر، 	 
يعلـو سـطحها العلـوي حـوض جوانبـه غيـر عميقـة بلغـت 
2مم، ويبلـغ عـرض ثـالث حـواف مـن أضالعهـا 0.5سـم 
والرابعة العريضة تبلغ ٣سـم، وجوانبها مصقولة، إحداها 
بـه تشـويه يف سـطحها، مفقـود جـزء مـن إحـدى زواياهـا 
والقاعـدة حيـث شـكلها احلالـي  العريضـة،  عنـد احلافـة 
غيـر مسـتٍو، وهـذا النـوع لـه قوائـم أربعـة قليلـة االرتفـاع، 
بـني  الفاصـل  للطـرف  حـز  اجلوانـب  أحـد  علـى  يوجـد 

الرجلني بشكل مثلث )اللوحة 2.6ز(.

مجمــرة مــن احلجــر الرملــي مكعبــة لهــا قوائــم أربعــة بقــي 	 
منهــا واحــدة شــبه مكتملــة، وأجــزاء مــن ثــالث أرجــل، 
وعلــى الســطح العلــوي حــوض عمقــه 0.5ســم وعرضــه 
وحافتــه  احلــوض،  مــن حافــة  جــزء  ومفقــود  ١.4ســم، 
مســتوية، وســطحها مســتٍو ومصقــول وعلــى أطرافــه نقــر 

مــن آثــار النحــت وجــد بهــا مقطوعــة باســتقامة ومنعمــة، 
وعلــى القاعــدة بــني األرجــل حــزوز مــن آثــار التشــظية 

)اللوحة 2.6ح(.

ــي 	  ــاف البركان ــن حجــر اخلف ــرة شــكلت م ــن مجم جــزء م
أســود اللــون ذات ســطح خشــن نــاجت عــن تكويــن احلجــر 
ســطح  علــى  يالحــظ  البركانــي،  احلجــر  مــن  املتشــكل 
املجمــرة اخلارجيــة عمليــة صقــل مــن عمــل الصانــع، وهــي 
مــن املجامــر الصغيــرة تســتخدم عــادة يف عمليــة احلــرق، 
زخــارف  أي  مــن  خاليــة  احملليــة  الصناعــة  مــن  وهــي 

)اللوحة 2.6ط(.

املسارج احلجرية

مســرجة مــن احلجــر الرملــي الهــش، حمــراء اللون، شــكلها 	 
شــبه مثلثــة، مصنوعــة مــن كتلــة حجريــة مــن احلجــر 
الرملــي، بواســطة النحــت، ويالحــظ علــى القطعــة آثــار 
الصقــل والصنفــرة لتنعيــم الســطح، يتوســطها جتويــف 
عميــق يأخــذ شــكل املســرجة يبلــغ عمقــه 2ســم، يتصــل بــه 
يف ضلــع املســرجة الضيــق مثعــب صغيــر، كمــا يالحــظ 
علــى حوافهــا االســتقامة، يبلــغ عرضهــا ١.8ســم، وقاعــدة 
منعمــة  وهــي  نفســها  القطعــة  مــن  مســتوية  القطعــة 
بواســطة الصنفــرة الناعمــة وتأخــذ شــكل القطعــة، ســطح 
القطعــة اخلارجــي يظهــر عليــه آثــار التلــف نتيجــة تفتــت 
حبــات الرمــل املكــون للحجــر، والقطعــة خاليــة مــن أي 

زخرفة )اللوحة 2.6ي(.

مســرجة مــن احلجــر بهــا مصــب بشــكل مثلــث وحافــة 	 
احلــوض متيــل للخــارج والشــفة مســتديرة، ومييــل البــدن 
نحــو الداخــل قليــاًل واحلــوض بشــكل كمثــري، ومفقــود 
ولهــا مصــب بشــكل مثلــث عليــه  طــرف مــن حوضهــا، 
آثــار حــرق. الســطح الداخلــي مصقــول وناعــم وعمقــه 
4،7ســم بقطــر  مســتوية  دائريــة  وقاعدتهــا   2ســم، 

)اللوحة 2.6ك(.

 	

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(
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النقوش:

جـزء مـن مذبـح مـن احلجـر الرملـي علـى سـطحه حـوض 	 
قليـل العمـق )0.5سـم( حافتـه مسـتوية بعـرض 4سـم، نفذ 
بعـرض  إطـار  يعلـوه  البـارز  باحلفـر  نقـش  الواجهـة  علـى 
بعـرض  عمـودي  إطـار  األيسـر  اجلانـب  وعلـى  4.5سـم، 
بينهمـا  يفصـل  سـطرين  مـن  جـزء  منـه  واملتبقـي  ١سـم، 
شـريط بارز بعرض ١سـم، والفاصل بني الكتلة يف السـطر 
األول لسـان من أعلى اإلطار ولسـان يعلوه الشـريط وعلى 
الوجـه اآلخـر مـن اجلهـة اليسـرى جـزء مـن إطـار بعـرض 
4.5سـم، وجـزء مـن إطـار عمـودي بعـرض ١سـم، ونفـذ به 
نحـت بـارز حليـوان )الثـور( وهـو متـآكل بسـبب األمـالح . 

واملذبح مقدم لإلله ذوغبت )ذوغيبة( )اللوحة 2.6ل(.
النص

.../ب ن
...[ذ]غ ب ت

املنطقة الثانية: احلصن اإلسامي

تركــز العمــل يف اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة مــن احلصــن، وكان 
هــدف هــذا املوســم اســتكمال الكشــف عــن ســور احلصــن 
اجلنوبــي والغربــي لتحديــد العناصــر املعماريــة داخــل وخــارج 
احلصــن وخارجــه، حيــث مت العمــل يف 8 مربعــات تبلــغ أبعادها  
ســور  عــن  ُكشــف  حيــث  م.   ١.5  -2.5 بلــغ  بعمــق  200م2 
ــة؛ باإلضافــة لبعــض  ــة الغربي ــة اجلنوبي ــرج الزاوي احلصــن وب

الغرف داخل احلصن )اللوحة 2.2أ( )اللوحة 2.4د(.

املربع: )حيز١(:

يقــع هــذا املربــع يف املنطقــة التــي تلــي األرضيــة احلجريــة  
ــة الغــرب، وقــد مت  املكتشــفة يف املوســم الثامــن 20١١م، ناحي
إلنشــاء  املعاصــرة  املدكوكــة  األرضيــة  حتــى  فيــه  التنقيــب 
املبنــى، حيــث أمكــن الربــط بــني هــذه األرضيــة وبــني أساســات 
الســور اخلارجــي للمبنــى والتي كشــفت عنها أعمــال التنقيبات 
يف الناحيــة اجلنوبيــة مــن الســور. مت الركيــز يف هــذا املوســم 
علــى الفــارق الكبيــر بــني مســتوى األرضيــة املدكوكــة التــي 
كشــفت يف هــذا املربــع وبــني األرضيــة احلجريــة التــي كشــفت 

يف املوســم الثامــن، ويعــود هــذا الفــارق إلــى وجــود فاصــل مــن 
ــى  ــة عل ــة احلجري ــق الضخمــة، جــاءت األرضي طبقــات احلري
تســويته؛ يف حــني جــاءت األرضيــة  أن متــت  بعــد  ســطحه 
املدكوكــة يف املربــع )حيــز١( يف املنطقــة املنخفضــة التــي تلــت 
ــد مــن  ــا أن الســور اخلارجــي )ظ 5( املمت احلريــق، وإذا علمن
الشــرق إلــى الغــرب ميتــد ليحصــر اجلــدار احمليــط باألرضيــة 
مــع  تابعــة  كانــت  وأنهــا  الشــرقية،  الناحيــة  مــن  احلجريــة 
أن  إال  واحــدة،  معماريــة  وحــدة  لتكــون  عناصــر  مجموعــة 
حتديــد طبيعــة ووظيفــة هــذه الوحــدة املعماريــة هــو رهــن 
مــا  إذا  املوقــع  مــن  اجلــزء  هــذا  يف  املســتقبلية  لألعمــال 
ــة  ــا وجــود عالقــة تربــط بــني هــذه العناصــر املعماري افترضن

)اللوحة 2.4هـ(. 

املربع: )حيز ٢(:

ــز١(  ــرب مــن )احلي ــى الغ ــع إل ــع الواق ــور يف هــذا املرب مت العث
علــى حــوض صغيــر بنــي مــن احلجــر الرملــي، يرجــح أنــه كان 
االكتشــاف  هــذا  وُعــّد  احلجريــة،  باألرضيــة  اتصــال  علــى 
مؤشــراً علــى ضــرورة تكثيــف العمــل يف هــذا االجتــاه لتحديــد 
ــة  ــى اإلداري مبــا فيهــا األرضي ــك املنطقــة مــن املبن وظيفــة تل
احلجريــة وكذلــك عتبــة املدخــل واجلــدران احلجريــة واملوقــد 

)اللوحة 2.4هـ(.

كمــا لوحــظ إلــى الغــرب مــن هــذا احليــز وجــود تراكــم كميــات 
كبيــرة مــن احلجــارة الهشــة، ذات أحجــام كبيــرة علــى الســطح، 
ممــا يرجــح بــأن بعــض املعالــم املعماريــة كانــت قائمــة يف هــذه 
اجلزئيــة، كمــا مت العمــل يف )حيــز7 وحيــز8 وحيــز9 وحيــز١0 
ــة للمبنــى  ــم املعماري وحيــز١9 وحيــز20(، والتــي حــددت املعال
الســور اخلارجــي الضخــم احمليــط  بهــا عــن  ُكشــف  حيــث 
باملبنــى. ويف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة للســور مت الكشــف عــن 
بــرج دفاعــي، بيضــاوي الشــكل، ومدخــل بكتفــني، ودرج يــؤدي 
إلــى البــرج. ويرجــح أن هــذه العناصــر كانــت ضمــن وحــدات 

معمارية لها عالقة بحراسة هذا املبنى. 
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األرضيات:

وهــي  ظ٣9(،  ظ٣6،  )ظ١4،  اآلتيــة:  الظواهــر  ومتثلهــا 
أرضيــات ترتبــط بالعناصــر املعماريــة املتأخــرة، التــي شــملت 
املرحلــة الســكنية األخيــرة، وهنــاك أرضيــات تعــود إلــى املرحلة 

املبكرة والتي متثلها )ظ 55(. 

العناصر املعمارية:

)الوجــه اخلارجــي(  الســور اخلارجــي اجلنوبــي )ظ 5(   -
ميتــد الســور يف )حيــز 2(، ويتكــون جــداره احلجــري مــن 
صفــني مــن حجــارة مشــذبة ومخشــنة، معظمهــا معــاد 
ــت مــن األحجــار املنتشــرة يف  ــاء، جلب اســتخدامها يف البن
ــك الختــالف األحجــار يف قياســاتها وأشــكال  املوقــع، وذل
وطــرق تشــذيبها وصقلهــا. واملتبقــي مــن الســور تســعة 
مداميــك بلــغ ارتفاعهــا ١.26م، مــن األحجــار الرمليــة 

والبركانية البازلتية واجلرانيتية.

الوجــه الداخلــي للســور، املتبقــي منــه ســبعة مداميــك مــن   -
أن  مالحظــة  مــع  اســتخدامه،  املعــاد  الرملــي  احلجــر 
املدمــاك األخيــر أعــرض مــن املداميــك األخــرى، وقــد 
العناصــر   مــن  عــدد  الداخــل  مــن  الســور  علــى  تعامــد 
املعماريــة لتكــون وحــدات معماريــة مختلفــة، يف فتــرات 

الحقة على بناء السور. 

اجلــدار احلجــري )ظ ١٣( بُنــي يف فتــرة متأخــرة عــن   -
فتــرة بنــاء الســور )ظ 5( وهــو يقــوم علــى طبقــة مــن 
الــردمي أســفل منــه، ويتكــون مــن مدماكــني مــن احلجــر 
الرملــي، يبلــغ ارتفاعهمــا 0.45م، ويبلــغ طــول هــذا اجلدار 
9.0م، وعرضــه 0.92م، ميتــد باجتــاه الشــمال ليكــون 
املبلطــة  واألرضيــة  )ظ7(  احلجريــة  القبــة  مــع  زاويــة 

باألحجار الرملية.

كمــا مت الكشــف عــن عناصــر معماريــة ترتبــط مبــا ُكشــف عنــه 
معهــا   وكونــت  معماريــة  عناصــر  مــن  الســابقة  املواســم  يف 

وحدة معمارية  مستقلة هي على النحو اآلتي:

الغرفة )١(

جنوبــاً،   )5 )ظ  الســور  جــدار  علــى  الغرفــة  هــذه  تســتند 
ــاً، أمــا جدارهــا الشــرقي فقــد ُكشــف  واجلــدار ظ )١٣( غرب
عنــه يف املوســم الثامــن عــام 20١١م، وأرضيــة وعتبــة للمدخــل 
)ظ7( شــماالً، وهــي غرفــة خدميــة مســتطيلة الشــكل يبلــغ 
طولهــا )٣.75م( وعرضهــا )٣.20م( تفتــح ناحيــة الشــمال 
ــا مبلطــة  ــة، أرضيته ــة مشــذبة بعناي ــة حجري ــه عتب مبدخــل ل
طبقــة  عــن  بداخلهــا  ُكشــف  املختلفــة،  الرمليــة  باألحجــار 
ســميكة مــن احلريــق والرمــاد، تتمثــل يف حجــم كثيــف مــن 
جــذوع النخــل وســعفه، ويرشــح أنهــا كانــت مســقوفة بجــذوع 
النخيــل ومغطــاة بالســعف والطــني، وهــذه الوحــدة متثــل الفترة 
عــن  احلجريــة  أرضيتهــا  أســفل  ُكشــف  للمبنــى،  املتأخــرة 
رمليــة  أحجــار  مــن  وظ54(،  )ظ52  معماريــني  عنصريــن 
مشــذبة ومرصوفــة بشــكل جيــد يعتقــد أنهمــا امتــداد جلــدار 

حجري يف الفترة املبكرة للمبنى )اللوحة 2.4و(.

الساحة:

ُكشــف عــن جــزء بســيط مــن ســاحة داخليــة أرضيتهــا طينيــة 
مدكوكــة خــارج )احليــز ٣(، فصلهــا عــن )الغرفــة ١( جــدار 
ــى رمــاد مختلــط بالفحــم  ــر بداخلهــا عل حجــري )ظ ١٣(، عث
يبلــغ طولــه 6.٣5م، وعرضــه 4.٣٣م، وقــد انحصــرت بــني 
الظاهــرة  يف  املتمثــل  )احليــز6(،  )ظ١٣(  واجلــدار  )ظ5( 
)ظ١5، ظ١7، ظ88( الشــمالي، كمــا عثــر بهــا علــى موقــد 
)ظ٣0(، يتألــف مــن حجريــن رمليــني غيــر مشــذبني تظهــر 
عليهمــا آثــار حــرق، وطبقــة ســميكة مــن الرمــاد كشــف عنهــا 
يف الركــن الشــمالي الغربــي للســاحة، كمــا ُكشــف عــن حــوض 
)اللوحــة   )١6 )ظ  0.60م  وعــرض  ١.٣6م،  بطــول  صغيــر 

2.4د(.

غرفة )٢( )حيز ٦(.

تكونــت هــذه الوحــدة املعماريــة مــن الظواهــر التاليــة: )ظ 5، 
وعرضهــا  2.٣7م،  طولهــا  ويبلــغ  ظ١7(،   ،١8 ظ   ،١5 ظ 
0.70م، لهــا أرضيــة مرصوفــة باحلجــر الرملــي )ظ20(،  ولهــا 
مدخــل يفتــح باجتــاه الشــرق )ظ١8(، قــد متثــل هــذه الوحــدة 

دادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١4٣٣هـ / 20١2 م(
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بدايــة الــدرج الصاعــد إلــى قمــة البــرج، ويــدل علــى ذلــك 
ــة الشــمالية الشــرقية  وجــود حجــر بشــكل عرضــي يف الزاوي
للوحــدة املعماريــة يف زوايــا اجلــدران عــادًة مــا تكــون يف جدران 

البرج.

)حيز ١٥(:

ــدرج  ــة لل ــة قــد تكــون مكمل ــز وحــدة معماري ــل هــذا احلي  ميث
هــذه  يؤكــد  ولكــن  منهــار،  ومعظمــه  البــرج  إلــى  الصاعــد 
الفرضيــة وجــود دعامــة مربعــة الشــكل أضيفــت الحقــاً، كمــا 
بظهــر ذلــك وجــود مســتويني مــن األدوار احلجريــة املرصوصــة 

ظاهرة يف الفاصل الشرقي )للحيز ١5(.

البرج ظ ٢٤:

ُكشــف عــن بــرج بيضــاوي الشــكل يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة 
للمبنــى، وهــو معشــق مــع الســور ) ظ5( ممــا يؤكــد أنهــا تعــود 
لفتــرة البنــاء نفســها، وهــي الفتــرة األولــى إلنشــاء املبنــى. 
آثــار  ظهــور  للبــرج  الشــمالية  اجلهــة  يف  أيضــاً  ويالحــظ 
ــار،  ــى انهي ــرض إل ــد تع ــرج ق ــى أن الب ــدل عل ــم، ممــا ي الترمي
وقــد ُكشــف عــن ثمانيــة مداميــك حجريــة فقــط  يف هــذا 
التربــة الطينيــة، ويبلــغ  اجلــزء منــه، بنيــت علــى ردمي مــن 

ارتفاع هذا اجلزء من البرج ١.20م.

السور اخلارجي الغربي  )ظ ٢٣(:

 كشــفنا عــن جــزء بســيط مــن الســور، ميتــد باجتــاه الشــمال، 
يبــدأ مــن البــرج )ظ24( ليدخــل يف الفاصــل الشــمالي، حيــث 
كشــف عــن 2.60م مــن هــذا اجلــدار، الــذي يتكــون مــن أحــد 
عشــر مدمــاكاً مــن احلجــر الرملــي  املشــذب بشــكل جيــد، 
املدمــاكان األخيــران فيهمــا بــروز عــن مســتوى اجلــدار الغربــي 
بواقــع 7ســم، ممــا يــدل علــى أنهمــا أحجــار األســاس للجــدار. 
ــة  األحجــام واألشــكال والتشــذيب  ــي بأحجــار مختلف وقــد بن
اســتخدامها يف  أعيــد  بأنهــا أحجــار  انطباعــاً  يعطــي  ممــا 
البنــاء، ويبلــغ عــرض هــذا اجلــدار 0.8٣م، وهــو مبنــي مــن 

وجهني، ويبلغ ارتفاع  اجلزء  املكتشف منه ١.42م.

)احليز ١(:

ميثــل هــذا احليــز اجلــزء الداخلــي مــن املبنــى املالصــق للجدار 
اخلارجــي، تركــزت معظــم األحجــار الرمليــة الســاقطة مــن 
أحجــار بنــاء اجلــدار يف الضلــع اجلنوبــي للحيــز، والــذي يقــع 
علــى قمــة اجلــدار، وتقــل كثافــة احلجــارة الرمليــة كلمــا اجتهنــا 

شماالً.



امللخص:

ــف النشــاطات  ــه مختل ــي يف مجمل ــر األول ــاول هــذا التقري يتن
خــالل  أثريــة  وتنقيبــات  مســحية  أعمــال  مــن  متــت  التــي 
املوســم الثانــي ملشــروع فيــد األثــري عــام )١4٣6هـــ/20١5م(، 
ومــا متخضــت عنــه مــن نتائــج مختلفــة يف أعمــال التنقيبــات 
األثريــة وأعمــال املســح األثــري باإلضافــة إلــى أعمــال الصيانــة 
والترميــم لكافــة املعالــم األثريــة املعماريــة التــي مت الكشــف 

عنهــا خــالل هــذا املوســم.

فقــد كشــفت أعمــال املســح األثــري الــذي جــرى يف مدينــة 
فيــد القدميــة وماجاورهــا عــن نتائــج دلــت بشــكل واضــح علــى 
أن املوقــع قــد اســتوطن خــالل العصــور احلجريــة املبكــرة، 
وذلــك مــن خــالل ماعثــر عليــه مــن أدوات حجريــة مت التعــرف 
علــى مادتهــا وأنواعهــا وتقنيــة صناعتهــا، والتــي أكــدت أن 
مدينــة فيــد القدميــة شــهدت تعاقبــاً اســتيطانياً منــذ العصــور 
احلجريــة القدميــة ستكشــف عــن تفاصيلهــا األعمــال األثريــة 
املعمقــة يف املوقــع والدراســات التفصيليــة التــي ســتجرى علــى 

ــورات. املعث

 ،)B( أمــا أعمــال التنقيبــات األثريــة فقــد تركــزت يف املنطقــة
بهــدف التعــرف علــى ماهيــة اآلثــار املعماريــة التــي مت الكشــف 
باآلثــار  ربطهــا  ومحاولــة  االســتيطانية،  ومراحلهــا  عنهــا 
املعماريــة املكتشــفة التــي تقــع مابــني ســوري احلصــن اجلنوبــي 

اخلارجــي والداخلــي.

ــة  ــة واملظاهــر البنائي ــر املكتشــفات املعماري ــاول التقري ــا تن كم
ملجموعــة الوحــدات الســكنية، حيــث مت الكشــف عــن أحــد 
عشــر وحــدة معماريــة ضمــن املجموعــة املعماريــة الثانيــة، كمــا 
مت الكشــف عــن وحدتــني ســكنيتني ضمــن املجموعــة األولــى، 
ــة وتقســيماتها  حيــث ناقــش هــذا التقريــر خصائصهــا البنائي

ــة.  املعماري

إضافــة الــى ذلــك فقــد تضمــن التقريــر املعثــورات التــي عثــر 
عليهــا خــالل هــذا املوســم، حيــث عمــد إلــى إجــراء دراســة 
مقارنــة مبدئيــة للمعثــورت )الفخاريــة واخلزفيــة واحلجريــة 
واملعدنيــة والزجاجيــة( مــع معثــورات املواقــع اإلســالمية التــي 
مت مســحها أو التنقيــب فيهــا علــى طريــق درب زبيــدة واملواقــع 
التاريخيــة  الروابــط  االعتبــار  بعــني  األخــذ  مــع  األخــرى، 
االســالمية  العصــور  يف  قائمــة  كانــت  التــي  واالقتصاديــة 

ــع. ــك املواق ــد وتل ــع في ــني موق ــرة ب املبك

وأخيــراً جــرت أعمــال الصيانــة والترميــم لآلثــار املعمارية التي 
ــر  ــاول التقري ــث تن ــا خــالل هــذا املوســم، حي مت الكشــف عنه
أهــم أعمــال الترميــم والتقويــة ألساســات البنــاء وذلــك بهــدف 
إلــى  باإلضافــة  املعماريــة،  العناصــر  هــذه  علــى  احملافظــة 
ــى أجــزاء مــن ســور احلصــن  ــي جــرت عل ــم الت أعمــال الترمي

ــه. ــراج الواقعــة علي ــي وأحــد األب الداخل

املقدمة:

يعــد هــذا املوســم الثانــي مــن أعمــال التدريبــات امليدانيــة 
ــى أعمــال  ــل عل ــة حائ ــار بجامع لطــالب قســم الســياحة واآلث
التنقيبــات األثريــة وأعمــال الصيانــة والترميــم للمبانــي األثريــة 
يف موقــع فيــد األثــري، وهــو مــن أهــم املواقــع األثريــة علــى 
درب احلــج العراقــي )درب زبيــدة(، والــذي يتميــز مبجموعــة 
مــن اخلصائــص والعناصــر عــن باقــي احملطــات الواقعــة علــى 

هــذا الــدرب.

ابتــدأ العمــل يف هــذا املوســم بتاريــخ ١4٣5/4/١6هـــ وانتهــى 
بتاريــخ ١4٣5/6/١7هـــ، وقــد اشــتمل علــى نشــاطات مختلفــة 
متثلــت يف اســتكمال أعمــال الرفــع املســاحي والتنقيــب األثــري، 
باإلضافــة إلــى أعمــال الصيانــة والترميــم ملــا مت الكشــف عنــه 

مــن معالــم وأساســات بنائــه.

 تقرير أولي عن نتائج التنقيبات األثرية يف مدينة فيد التاريخية
)املوسم الثاني١٤٣٦هـ/٢٠١٥م( 

 فهد احلواس، ضيف اهلل الطلحي، عباس سيد أحمد، عبدالعزيز لعرج،
جمال عبدالرؤوف، أحمد أبو القاسم، محمد خير النواصرة، سامه فياض
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يف  املوســم  هــذا  يف  األثريــة  التنقيبــات  أعمــال  تنفيــذ  مت 
ــة )B(، منطقــة  ــث تغطــي املنطق ــني همــا )B, C(، حي منطقت
احلصــن. مت التنقيــب يف املنطقــة اجلنوبيــة الواقعة بني ســوري 
احلصــن والتــي تعــد اســتكماالً ألعمــال املوســم الســابق، وقــد 
كان الهــدف منهــا الكشــف عــن العناصــر املعماريــة يف تلــك 
املنطقــة، وكذلــك الكشــف عــن األجــزاء املتبقيــة مــن ســور 
احلصــن الداخلــي اجلنوبــي، أمــا املنطقــة )C( فتغطــي املنطقة 
املتعــارف عليهــا مبنطقــة التــالل، حيــث كشــف فيهــا عــن مزيــد 
ــى خصائصهــا ووظائفهــا . ــة للتعــرف عل ــم املعماري مــن املعال

ــع  ــق وحفــظ جمي ــة يف املوقــع بتوثي اختتمــت األعمــال امليداني
مــا مت الكشــف عنــه مــن عناصــر معماريــة  وحفظــه مــن خــالل 
القيــام بأعمــال الصيانــة والترميــم ألساســاتها املكتشــفة، كمــا 
مت ترميــم األجــزاء التــي مت الكشــف عنهــا مــن ســور احلصــن 
اجلنوبيــة  الزاويــة  يف  الواقــع  والبــرج  اجلنوبــي  الداخلــي 

ــه. الشــرقية من

املسح األثري

خــالل موســم 20١5م )١4٣6هـــ( اســتمر املســح األثــرى الــذى 
قطاعــات  ثالثــة  وشــمل  20١4م  موســم  املوقــع يف  يف  بــدأ 
يف املنطقــة التــي يغطيهــا املوقــع )اللوحــة ٣.١ب( مــن أجــل 
ــد  ــى كامــل املوقــع، وقــد مت حتدي اســتكمال أعمــال املســح عل
مواقــع املســح بنــاًء علــى النشــاط الســكاني يف أرجــاء املنطقــة 

ــة. ــة وأطــراف املدين األثري

هــذا وقــد كشــفت أعمــال املســح عــن مجموعــة مــن  األدوات 
احلجريــة، رمبــا لــم تكــن أي منهــا يف املناطــق التــي تركــت 
عليهــا يف املوقــع بحكــم مــا شــهده املوقــع مــن نشــاطات الحقــة. 
ــا اخلــام أو  ــاً يف مادته ــم تظهــر تباين ــات ل حيــث مت جمــع عين
تقنياتهــا أو أنواعهــا، غيــر أنــه يتعــذر تأكيــد ذلــك أو دحضــه 
قبــل إجــراء دراســة متأنيــة وإحصائيــة تخلــص إلــى نســبة 
ــر دقــة. وقــد كشــفت  ــات أكث ــا مــن إجــراء مقارن ــة متكنن مئوي

ــي: ــا يل ــة للمــادة عّم الدراســة املبدئي

· املادة اخلام:

حــوت املــادة اخلــام تباينــاً يف أنواعهــا كان أكثرهــا وفــرة حجارة 
)البازلــت( التــي نتجــت عــن تفتــت أطــراف الصخــور البركانيــة 
احمليطــة باملوقــع. وتــكاد هــذه احلجــارة يف أشــكالها تغطــي 
ســطح املوقــع واملنطقــة احمليطــة بــه، أمــا األنــواع األخــرى فقــد 
حــوت حجــارة الريواليــت والكوارتزيــت املتوفــرة بشــكل طبيعــي 
يف التكوينــات القاعديــة للمنطقــة، كذلــك حــوت مجموعــة 
قليلــة مــن حجــارة )الشــرت( وهــي مــادة غيــر متوفــرة يف 
املنطقــة ممــا يعنــي جلبهــا مــن خــارج املنطقــة بحكــم جــودة 
تشــظيتها عنــد صناعــة األدوات، إلــى جانــب معثــورات أخــرى 

صنعــت مــن احلجــر الرملــي.

تقنية األدوات وأنواعها:

حــوت العينــة احلجريــة أيضــاً تباينــاً يف أنــواع القطــع املشــظاة 
ومخلفــات  وبقايــا  وثانويــة  أوليــة  وشــظايا  نــوى  إذ ضمــت 
ــي  ــاج األدوات يف املراحــل الت الصناعــة. ومــن الواضــح أن إنت
عكســتها هــذه العينــة قــد ارتكــزت علــى النــوى وإنتــاج الشــظايا 
) اللوحــة ٣.5، ٣.2أ(. لقــد غابــت ظاهــرة إنتــاج الشــفرات 
ــل  ــى، ولع ــة العصــر احلجــري القــدمي األعل ــزت حقب ــي مي الت
ذلــك قــد نتــج عــن غيــاب االســتيطان يف تلــك احلقبــة يف 
املنطقــة نســبة لظــروف بيئيــة قاســية امتــدت فيهــا الصحــراء 

وتقلــص عطاؤهــا وغابــت خاللهــا املســتوطنات.

ــوى بعــد  ــة شــطرت مــن الن ــى شــظايا لفالوازي ــر عل كذلــك عث
ــا دون  ــى أحــد جانبيه ــم التشــظية عل ــر معال جتهيزهــا، وتظه
)اللوحــة ٣.5ج،  الطــرق  قاعــدة  فيهــا  تظهــر حيــث  اآلخــر 
٣.2ب(. هــذه التقنيــة ميــزت إلــى حــد كبيــر حقبــة العصــر 
احلجــري القــدمي األوســط يف بعــض مناطــق العالــم، مــن بينهــا 

ــى. ــة الشــرق األدن منطق

أمــا أنــواع األدوات فمــن الواضــح أيضــاً أنهــا تعــود إلــى أكثــر 
مــن مكــون واحــد، ممــا يعكــس تعاقــب جماعــات بشــرية يف 
ــة، رمبــا  ــى املنطق ــة عل ــن العصــور احلجري حقــب متباعــدة م

ــم عليهــا وفيهــا. ــه ظــروف التأقل حســب مــا تســمح ب
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حتمـــل  ٣.2ب(  )اللوحـــة  األشـــولية  احلجريـــة  فالفـــأس 
اخلصائـــص التقنيـــة )االرتـــكاز علـــى النـــواة والطـــرق املباشـــر( 
والنوعيـــة )الشـــكل الكمثـــري واألطـــراف احلـــادة والـــرأس 
خـــالل حقـــب  األشـــولية  األداة  بتطـــور  اخلاصـــة  الثاقـــب( 
العصـــور األشـــولية الثالثـــة )األســـفل واألوســـط واألعلـــى(. 
القشـــرة  وغيـــاب  أطرافهـــا  وانتظـــام  األداة  ويشـــير حجـــم 
ـــى آخـــر مراحـــل  ـــة األشـــولي األعل ـــز حقب ـــى ماميي أونحوهـــا إل

العصـــر األشـــولي.

ومــن الشــظايا اللفلوازيــة التــي ميــزت حقبــة العصــر احلجــري 
القــدمي األوســط صنــع إنســان تلــك احلقبــة أدوات قاطعــة مــن 
شــظايا مســننة ومكاشــط ومناجــل حجريــة وغيرهــا )اللوحــة 

٣.6أ(. 

ومــن بــني األدوات األخــرى التــي كشــفتها العينــة بعــض املخــارز 
ــورات مجموعــة مــن  ــني املعث ــك كان ب والشــظايا املســننة، كذل
أدوات الطحــن مــن مدقــات ومجــارش ونحوهــا، غيــر أن هــذه 
تشــكل تســاؤالً عمــا إن كانــت تعــود إلــى تلــك احلقــب احلجريــة 
أعيــد  قــد  كان  إن  وعمــا  الحقــة؟  حقــب  إلــى  أم  أصــاًل؟ 
ــروف أن  ــن املع ــة، إذ م ــه الحق ــن حقب ــر م اســتخدامها يف أكث
ذلــك النــوع مــن األدوات ظــل مســتخدماً حتــى حلقــب حديثــة.

خالصــة القــول إن موقــع فيــد قــد شــهد تعاقبــاً اســتيطانياً 
تفاصيلهــا  عــن  ستكشــف  املبكــرة  احلجريــة  العصــور  منــذ 
ــة  ــع والدراســات التفصيلي ــة الالحقــة يف املوق األعمــال األثري

التــي ســتجرى علــى املعثــورات.

أعمال التنقيبات األثرية

جــرت أعمــال التنقيبــات األثريــة يف هــذا املوســم يف منطقتــني 
همــا: )B, C(حيــث يوجــد ضمــن املنطقــة )B( احلصــن بينمــا 
يقــع ضمــن املنطقــة )C( منطقــة التــالل أو مــا يســمى باملنطقــة 

الصناعيــة التــي حتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األفــران.

تركــزت أعمــال التنقيبــات األثريــة لهــذا املوســم ضمــن املنطقــة 
)B( بــني ســوري احلصــن مــن اجلهــة اجلنوبيــة والتــي تعــد 
ــة للموســم الســابق، وقــد  اســتكماالً ألعمــال التنقيبــات األثري

ــة  ــة الواقع ــا الكشــف عــن الوحــدات املعماري ــدف منه كان اله
مبحــاذاة الســور الداخلــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة والتعــرف علــى 
خصائصهــا ووظائفهــا، باإلضافــة إلــى الكشــف عــن مزيــد مــن 
الوحــدات املعماريــة للمجموعــة األولــى التــي مت الكشــف عنهــا 
خــالل املوســم الســابق، وكذلــك الكشــف عــن اجلــزء املتبقــي 
مــن ســور احلصــن الداخلــي والبــرج اجلنوبــي الشــرقي الواقــع 
عليــه، وقــد مت التنقيــب يف هــذا املوســم يف )48( مربعــاً ضمــن 
املجموعــة  عــن  للكشــف  املنطقــة خصصــت معظمهــا  هــذه 

الثانيــة مــن الوحــدات املعماريــة.

أمــا املنطقــة )C( فقــد مت العمــل فيهــا ضمــن أربعــة مربعــات 
مت حتديدهــا يف اجلهــة الشــمالية للوحــدات املعماريــة التــي مت 
الكشــف عنهــا ســابقاً مــن قبــل فريــق التنقيــب بهيئــة الســياحة 
والتــراث الوطنــي، حيــث كان العمــل فيهــا يهــدف إلــى كشــف 
وظيفتهــا  علــى  والتعــرف  املعماريــة  الوحــدات  مــن  املزيــد 
فيهــا  البشــري  االســتيطان  مراحــل  علــى  التعــرف  وكذلــك 
واحلصــول علــى مزيــد مــن املعثــورات الدقيقــة للمســاعدة يف 

ــة. ــادة األثري تفســير امل

·  أهداف التنقيبات األثرية:

ــد خــالل  ــري يف موقــع في ميكــن تلخيــص أهــداف العمــل األث
هــذا املوســم فيمــا يلــي: 

الكشــف عــن مزيــد مــن الوحــدات والعناصــر املعماريــة . ١
اجلهــة  مــن  احلصــن  ســوري  بــني  الواقعــة  للمنطقــة 
املنطقــة. تلــك  يف  االســتيطان  طبيعــة  ملعرفــة  اجلنوبيــة 

 التعــرف علــى مراحــل االســتيطان البشــري ومراحلــه . 2
اإلنشــائية واملعماريــة يف تلــك املنطقــة.

 التعرف على اخلصائص الفنية وتقنية البناء.. ٣

 التعرف على أنواع املباني وحتديد استخداماتها.. 4

الكشــف عــن ظواهــر ومعثــورات ميكــن أن تســلط الضــوء . 5
علــى القضايــا أعــاله. 

 الكشــف عــن باقــي أجــزاء اجلهــة اجلنوبيــة مــن ســور . 6

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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احلصــن الداخلــي، باإلضافــة إلــى البــرج الواقــع علــى 
الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية لســور احلصــن الداخلــي.

احلضــاري . 7 واإلســهام  التاريخــي  الــدور  علــى  التعــرف 
العصــور. القدميــة عبــر  بــه مدينــة فيــد  الــذي اضطلعــت 

)B( املنطقة  ·

بــني  الواقعــة  املنطقــة  هــذه  يف  التنقيــب  مــن  الهــدف  كان 
ســوري احلصــن مــن اجلهــة اجلنوبيــة الكشــف عــن مزيــد مــن 
الوحــدات الســكنية الواقعــة مبحــاذاة الســور اخلارجــي مــن 
اجلهــة الداخليــة، حيــث مت الكشــف خــالل املوســم الســابق 
عــن ســت مــن الوحــدات الســكنية الواقعــة ضمــن تلــك املنطقــة 
وهــي مــا أطلــق عليهــا تســمية املجموعــة املعماريــة األولــى.

التفاصيــل  عــن  الكشــف  التنقيــب  مــن  الهــدف  كان  كذلــك 
البنائيــة ألساســات البنــاء يف املنطقــة الواقعــة مبحــاذة الســور 
الداخلــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة ويفصلهــا عــن املجموعــة األولــى 
طريــق ميتــد باجتــاه شــرق/غرب وهــي مــا أطلــق عليهــا تســمية 
املواســم  خــالل  كشــف  حيــث  الثانيــة،  املعماريــة  املجموعــة 
الســابقة التــي جــرت علــى املوقــع مــن قبــل التنقيــب بهيئــة 
الســياحة والتــراث الوطنــي عــن بعــض أساســات البنــاء التــي 
تعــود لعناصــر معماريــة لغــرف صغيــرة منفصلــة وســاحات 
حتتــوي يف معظمهــا علــى أحــواض حجريــة، ولــم حتــدد ماهيــة 
اســتخدامها وطبيعتهــا يف تلــك الفتــرة نظــراً لعــدم اســتكمال 
أعمــال  ركــزت  حيــث  فيهــا،  األثريــة  التنقيبــات  أعمــال 
التنقيبــات  يف هــذا املوســم علــى محاولــة الكشــف عــن باقــي 
والتعــرف  اســتخدامها  وطبيعــة  ماهيتهــا  ملعرفــة  تفاصيلهــا 
علــى مراحــل االســتيطان واملراحــل املعماريــة، وكذلــك التعــرف 

علــى خصائصهــا البنائيــة.

ــاً هــي:  ــات خــالل هــذا املوســم يف )48( مربع ــت التنقيب أجري
 U13, V13, W13و X13,X14,X15, Y13, Y15, Z13,(
 Z15, AA13, AA15, AB13, AB15, AC13, AC15,
 AD13, AD15, AE13, AE14, AE15,AF13, AF14,
 AF15, AG13, AG14, AG15, AH13, AH14, AH15,
 AJ11, AJ12, AJ13, AJ14, AJ16, AK11, AK12,
 AK13, AK14, AK16, AL11, AL12, AL13, AL14,

AL16, AL17, AM16, AM17(. تشــكلت الطبقــة األولــى 
يف مختلــف املربعــات مــن تراكمــات مــن احلجــارة املتســاقطة 
تســاقطت  قــد  وكأنهــا  تبــدو  جــدران  ألساســات  مالصقــة 
بشــكل طبيعــي، وبفعــل العوامــل املناخيــة دون وجــود أي آثــار 
ــى تســاقطها بفعــل عوامــل بشــرية، وهــو مــا يتطابــق  تــدل عل
مــع مــا مت العثــور عليــه خــالل املوســم الســابق )شــكل 5، لوحــة 
6(، وميكــن تعميــم هــذه النتيجــة علــى جميــع املربعــات التــي مت 
حفرهــا هــذا املوســم باســتثناء تلــك التــي تعرضــت لالعتــداء 
الســنوات  خــالل  األثريــة  اللقــى  عــن  الباحثــني  قبــل  مــن 
املاضيــة مثــل املربــع رقــم )AC13, AC14( حيــث لوحــظ 
تعــرض هذيــن املربعــني إلــى عمليــات حفــر غيــر مشــروع ومــن 
ــد  ــا ق ــاء فيهم ــا أن معظــم أساســات البن ــه، كم ــم إعــادة دفن ث

ــر. تعرضــت للتدمي

شــكلت األساســات البنائيــة مرحلــة إنشــائية متكاملــة تكونــت 
حيــث  طريــق،  بينهمــا  يفصــل  معماريتــني  مجموعتــني  مــن 
مــن  معماريتــني  وحدتــني  عــن  املوســم  هــذا  خــالل  كشــف 
ــا عــن ســت وحــدات  ــي مت الكشــف فيه ــى الت املجموعــة األول
ســكنية خــالل املوســم الســابق، بينمــا كشــف هــذا املوســم عــن 
ــة مــن املجموعــة نفســها، كمــا  وحدتــني همــا الســابعة والثامن
كشــف يف هــذا املوســم عــن إحــدى عشــرة وحــدة  معماريــة مــن 
ــي  ــي، والت ــة مبحــاذاة الســور الداخل ــة الواقع املجموعــة الثاني
متيــزت بخصائــص متشــابهة فيمــا بينهــا، حيــث لوحــظ تنــوع 
خصائصهــا وتقســيماتها لتشــكل بالتالــي وحــدات معماريــة 
متكاملــة، وكذلــك عــن شــح املعثــورات األثريــة علــى األرضيــات 
ســواًء مــن الكســر الفخاريــة أو الزجاجيــة أو املــواد األخــرى، 
ممــا يزيــد االعتقــاد بــأن هــذه الوحــدات كانــت مهجــورة عنــد 
تســاقط جدرانهــا وانهيارهــا، وبالتالــي يعتقــد بأنهــا تشــكل 

ــر. ــع احلف آخــر مراحــل االســتيطان البشــري يف موق

معماريــة  وحــدات  عــن  ســابقاً  املذكــورة  املربعــات  وكشــفت 
الكشــف عــن غالبيــة  شــكلت وحــدات متكاملــة،  حيــث مت 
أجــزاء الوحدتــني الســابعة والثامنــة مــن املجموعــة األولــى 
 AJ11, AJ12, AK11, AK12,( املربعــات  خــالل  مــن 
AL11, AL12( )لوحــة 7(، ولــم يتــم الكشــف عــن اجلــدار 
ــة  ــي للوحــدة الســابعة واجلــدار الشــرقي للوحــدة الثامن الغرب
 AI11, AI12, AM11,( نظــراً لعــدم التنقيــب يف املربعــات



٣5

فقــد   )AJ13, AK13, AL13( املربعــات  أمــا   .)AM12
كشــف مــن خاللهــا عــن أجــزاء مــن الطريــق الــذي كان يقــوم 
علــى خدمــة هــذه الوحــدات، باإلضافــة إلــى اجلــدار اخللفــي 

الثانيــة.  املعماريــة  للمجموعــة 

بنيــت جــدران هاتــني الوحدتــني مباشــرًة علــى ســور احلصــن 
اخلارجــي مــن الداخــل، حيــث مت اســتغالل وجــود الســور للبنــاء 
عليــه، ممــا يــدل بــأن الســور اخلارجــي جــاء ســابقاً لبنــاء هــذه 
الوحــدات خالفــاً للوحــدات التــي مت الكشــف عنهــا يف املوســم 
ــي  ــأن جــدار الســور اخلارجــي قــد بن الســابق حيــث لوحــظ ب

الحقــاً علــى جــدران الوحــدات )اللوحــة ٣.2أ(.

فقــد  الثانيــة  املجموعــة  ضمــن  املعماريــة  الوحــدات  أمــا 
كشــف يف املربعــات )X15, Y13,Y14, Y15( عــن الوحــدة 
املعماريــة رقــم )١(، والتــي تكونــت مــن فنــاء ومجموعــة مــن 
الغــرف، وقــد لوحــظ اختفــاء جــدار الفنــاء الغربــي، والــذي كان 
يجــب أن يظهــر خــالل أعمــال التنقيبــات األثريــة التــي قامــت 
بهــا هيئــة الســياحة والتــراث الوطنــي خــالل املواســم الســابقة. 
املربعــات  ضمــن  الثانيــة  املعماريــة  الوحــدة  عــن  وكشــف 
)Z13, Z14, Z15, AA13, AA14, AA15(، أمــا الوحــدة 
 AA13,( املعماريــة الثالثــة فقــد كشــف عنهــا ضمــن املربعــات
 AA14, AA15,AB13, AB14, AB15, AC13, AC14,
AC15(. كذلــك كشــف عــن عناصــر الوحــدة املعماريــة الرابعة 
 AC13, AC14, AC15, AD13, AD14,( ضمــن املربعــات
AD15(. وأيضــاً الوحــدة املعماريــة اخلامســة فقــد كشــف 
 AD13, AD14, AD15, AE13,( عنهــا ضمــن املربعــات
AE14, AE15(، وكشــف عــن الوحــدة املعماريــة السادســة 
 ،)AE13, AE14, AE15, AF13, AF14) ضمــن املربعــات
عنهــا ضمــن  كشــف  فقــد  الســابعة  املعماريــة  الوحــدة  أمــا 
املربعــات )AF13, AF14, AF15, AG13, AG14(، كمــا 
مت الكشــف عــن الوحــدة املعماريــة الثامنــة ضمــن املربعــات 
 ،)AG13, AG14, AG15, AH13, AH14, AH15(
بينمــا كشــف عــن أجــزاء مــن الوحــدة املعماريــة التاســعة ضمــن 
ولــم   ،)AH13, AH14, AH15, AJ13, AJ14( املربعــات 
يكشــف عــن باقــي أجزائهــا نظــراً لتوقــف العمــل خــالل هــذا 
 AI13, AI14, AI15,( لهــا املجــاورة  املربعــات  املوســم يف 
ــة العاشــرة  AJ15(، وكذلــك احلــال بالنســبة للوحــدة املعماري

 AJ13,( املربعــات  ضمــن  منهــا  أجــزاء  عــن  كشــف  فقــد 
يتــم  لــم  بينمــا   ،)AJ14, AJ16, AK13, AK14, AK16
الكشــف عــن باقــي أجزائهــا نظــراً لعــدم اكتمــال التنقيــب يف 
املربعــات )AJ15, AK15(، أمــا الوحــدة املعماريــة احلاديــة 
 AK13,( ــات ــا يف املربع ــد كشــف عــن أجــزاء منه عشــرة فق
AK14, AK16, AL13, AL14, AL16(، ولــم يكشــف عــن 
باقــي أجــزاء هــذه الوحــدة نظــراً لألســباب ذاتهــا يف املربعــات 
)AK15, AL15, AM13, AM14, AM15( خــالل هــذا 
ــع أجــزاء  ــم الكشــف عــن باقــي جمي ــى أمــل أن يت املوســم، عل

الوحــدات خــالل املواســم القادمــة )اللوحــة ٣.٣ب(.

باإلضافــة إلــى مــا مت الكشــف عنــه مــن وحــدات معماريــة فقــد 
كشــف خــالل هــذا املوســم أيضــاً عــن جــزء مــن ســور احلصــن 
الداخلــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة بطــول ١0م، وارتفــاع حوالــي 
الشــرقي بطــول ٣.5م تقريبــاً،  الســور  2.70م، وجــزء مــن 
اجلنوبيــة  الزاويــة  يف  الواقــع  البــرج  عــن  الكشــف  وكذلــك 
الشــرقية وهــو علــى شــكل ¾ الدائــرة بقطــر 4.40م تقريبــاً، 
حيــث مت الكشــف عــن جميــع عناصــر هــذا اجلــزء ضمــن 
لوحــظ  وقــد   ،)AJ16, AK16, AL16, AL17( املربعــات 
تعــرض هــذا اجلــزء وخاصــة اجلــدار اجلنوبــي إلــى انهيــار 
قــد أصــاب األجــزاء العلويــة منــه، وكذلــك البــرج حيــث تعــرض 
إلــى عمليــة انهيــار كبيــرة جــرت علــى مقدمتــه لكونهــا النقطــة 
عمليــات  لوحظــت  كذلــك  ٣.6د(،  )اللوحــة  فيــه  األضعــف 
الترميــم الســابقة التــي جــرت علــى اجلــدار وعلــى البــرج والتــي 
ــة بنائهــا عــن اجلــزء  كانــت مســتعجلة حيــث اختلفــت يف تقني
ــار  ــاء، ممــا يعطــي إشــارة بــأن عمليــة االنهي ــي مــن البن األصل
علــى هــذا اجلــزء قــد متــت نتيجــة لعمليــة هجــوم واعتــداءات 
قدميــة علــى احلصــن، فحاولــوا إعــادة بنائــه بشــكل ســريع، 
ــرج قــد  ــة مــن الســور والب ــأن األجــزاء األصلي ــث لوحــظ ب حي
اســتخدم فيهــا مــادة اجلبــس املخلوطــة بالرمــل والفحــم كمــادة 
رابطــة، واســتخدم اجلبــس اخلالــص النقــي يف عمليــة تكســية 
هــذه األجــزاء، بينمــا فقــدت هــذه العناصــر ضمــن إعــادة بنــاء 

األجــزاء التــي كانــت قــد انهــارت خــالل تلــك الفتــرة.   

املكتشفات املعمارية واملظاهر البنائية

تشــكل مجموعــة الوحــدات الســكنية للمكتشــفات املعماريــة 

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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مجموعــه  مــا  )20١5م(  الثانــي  موســمها  يف  فيــد  حلفريــة 
الثانيــة،  املعماريــة  املجموعــة  ضمــن  وحــدة  عشــر  أحــدى 
والتــي حتــوي حيــاً ســكنياً  يشــغل اجلــزء الشــمالي ملــا بــني 
ســوري احلصــن باملنطقــة اجلنوبيــة منهــا، واحلــي يلــي الســور 
الداخلــي مباشــرًة يفصلــه عنــه طريــق عــام للحــي؛ يعــد وســيلة 
خاللــه  مــن  ويتــم  املســاكن،  يف  بالداخــل  اخلــارج  اتصــال 
الدخــول واخلــروج  للمســاكن وخــارج احلــي، وقــد اجتهــت 

عمليــات احلفــر والكشــف مــن الغــرب إلــى الشــرق.

بينمــا مت الكشــف عــن وحدتــني ســكنيتني همــا )7، 8( ضمــن 
الســور اخلارجــي مــن  الواقعــة مبحــاذاة  املجموعــة األولــى 
الداخــل؛ ويفصــل بينهــا وبــني املجموعــة الثانيــة طريــق يخــدم 
املجموعــة األولــى فقــط. ويف املوســم الســابق مت الكشــف عــن 
ســت وحــدات ســكنية ضمــن هــذه املجموعــة )اللوحــة ٣.٣ج(. 

ومتيــز جميــع الوحــدات الســكنية مظاهــر إنشــائية ومعماريــة 
مشــتركة ســنأتي علــى ذكرهــا فيمــا يلي من الوصــف والتحليل، 
ــى  ــا تقســيم الوحــدة إل ــم فيه ــة وصــف يت ــاً لطريق ــك وفق وذل
ثالثــة أقســام أو أجــزاء أو كتــل معماريــة  متتاليــة مــن الشــمال 
إلــى اجلنــوب: القســم األول: كتلــة املدخــل ومحتوياتهــا باجلهــة 
الشــمالية، والقســم الثانــي الفنــاء ومــا يتصــل بــه، والقســم 
ــة الســكنية ومكوناتهــا باجلهــة اجلنوبيــة  الثالــث يشــمل: الكتل

مــن الوحــدة الســكنية.  

واملالحــظ أن مفهــوم »الكتلــة« يقصــد بــه الوحــدات املعماريــة 
القائمــة علــى األرض واملجســمة لهــا علــى األرضيــة، يف حــني 
بــه فــراغ مفتــوح علــى الفنــاء انفتاحــاً  أن »الظلــة« يقصــد 
للراحــة  ســقيفة  فهــو  ببــاب  مفتوحــاً  كان  فــإذا  واســعاً، 
واالنتظــار أو ممارســة أي نشــاط آخــر، أمــا الوحــدة الســكنية 
فاملقصــود بهــا املســكن نفســه، والعناصــر والوحــدات املعماريــة 
هــي احلجــرات والفراغــات ذات الوظائــف املختلفــة كاملطابــخ 

واملراحيــض واملداخــل املنكســرة واألروقــة واآلبــار. 

املجموعــة املعماريــة الثانيــة:  وهــي مجموعــة تلــي   ·
الســور الداخلــي للحصــن ويفصلهــا عنــه طريــق عــام، وهــي 

ــي: ــى الوجــه التال عل

كتلــة  األولــى  الوحــدة  تتخــذ  األولــى:  الســكنية  الوحــدة   -
إنشــائية مســتطيلة الشــكل غيــر متســاوية األضــالع متتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بقطــر مقــداره ١١.68م مــن 
الزاويــة الشــمالية الشــرقية إلــى الزاوية اجلنوبيــة الغربية، 
و ١5.6٣م مــن الزاويــة الشــمالية الغربيــة إلــى الزاويــة 
اجلنوبيــة الشــرقية، وتختلــف مقاســات الكتلــة إنشــائياً: 
ويقابلــه  9.22م  إلــى  يصــل  منهــا  الشــمالي  فالضلــع 
الضلــع اجلنوبــي ومقاســه حوالــي 9.08م، بينمــا الضلعــان 
الشــرقي والغربــي مقــاس كل منهمــا علــى التوالي ١١.66م 
ــام  ــا يالحــظ أن الشــكل اإلنشــائي الع و١2.2٣م.ومــن هن
للكتلــة يفتقــر للتخطيــط املتــوازن واخلطــوط املنتظمــة 
يف امتدادهــا وزواياهــا )اللوحــة ٣.6هـــ، ٣.٣ج(.وتتكــون 

ــة أقســام، هــي:  الوحــدة مــن ثالث

بالركــن  فتــح  منكســر  مدخــل  مــن  وتتكــون  املدخــل  كتلــة 
الشــمالي الغربــي للمســكن يتجــه شــرقاً ببــاب عرضــه 0.50م، 
ويتصــل شــماالً بالطريــق العــام املشــترك مــع جميــع الوحــدات 
الســكنية املتتاليــة واملواليــة للجــدار الشــمالي للقلعــة، ويتصــل 
املدخل يف انكســاره بردهة مســتطيلة غير منتظمة  مقاســاتها 
4.70م×2م ، تتصــل بدورهــا بالفنــاء املركــزي للوحدة الســكنية 
عبــر بــاب عرضــه ١.١7م.واملالحــظ أن هــذه الردهــة التــي 
تلــي بــاب الدخــول واســعة ومغلقــة ممــا يرجــح قيامهــا بوظيفــة 
مــا! كمــكان انتظــار علــى ســبيل املثــال أو ممارســة أي نشــاط 

آخــر بهــا.

املدخــل علــى حجــرة شــبه مســتطيلة  كتلــة  كذلــك حتتــوي 
املســكن مقاســاتها 2.6١م  مــن  الشــرقي  الشــمالي  بالركــن 
طــوالً و2.27م عرضــاً مــع اتســاع يف ضلعهــا اجلنوبــي ، ويبــدو 
أن وظيفــة هــذه احلجــرة تختــص باملعيشــة، نظــراً الحتوائهــا 
علــى كميــات كبيــرة مــن الرمــاد يف جهتهــا الشــمالية، كمــا 
يالحــظ احتوائهــا علــى حفــرة امتصاصيــة )cesspit( عنــد 
مدخلهــا، قــد تكــون ارتبطــت مبرحــاض نظــراً الحتوائهــا علــى 

قطــع حجريــة منتظمــة يف زاويتهــا اجلنوبيــة الغربيــة. 

الفــــــناء : وهــو فنــاء مســتطيل غيــر منتظــم ميتــد مــن الغــرب 
إلــى الشــرق جــزء مــن جــداره الغربــي متهــدم ويتصــل بالوحــدة 

الســكنية الغربيــة التــي جتــاوره .



٣7

وقــد كشــف عــن حــوض مــن حجــر البازلــت األســود باجلهــة 
الشــرقية مــن الفنــاء مالصــق جلــداره الشــرقي مقاســاته : 

0.68م طــوالً × 0.52م عرضــاً.   

أمــا القســم الثالــث أو الكتلــة الثالثــة فهــي الكتلــة الســكنية 
الشــرقي  اجلــزء  وغربــي،  شــرقي  جزأيــن:  مــن  وتتكــون 
ــن أو فراغــني  ــة شــبه مربعــة تتكــون مــن حيزي ــارة عــن كتل عب
مســتطيلي الشــكل ميتــدان مــن الشــرق نحــو الغــرب يتقــدم 
أحدهمــا اآلخــر، ويشــكل احليــز املتقــدم فراغــاً يرتفــع نســبياً 
عــن أرضيــة الفنــاء واجلــزء الغربــي مــن الكتلــة الثالثــة ويبــدو 
أنــه كان مفتوحــاً ببــاب علــى النهايــة الشــرقية للفنــاء، ويحتــوي 
بداخلــه علــى حوضــني مــن حجــر البازلــت األســود مربعــي 
الشــكل؛ تبلــغ أبعــاد األصغــر 0.56م×0.44م، واألكبــر 0.79م 

0.72م.  ×

وإلــى اخللــف مــن هــذا احليــز هنــاك حيــز مماثــل يتشــكل مــن 
حجــرة ضيقــة وظفــت لغايــات ســكنية للعائلــة.

ــارة  ــو عب ــة الســكنية فه ــة الثالث ــن الكتل ــي م ــا اجلــزء الغرب أم
عــن ظلــة تتقــدم حجــرة ، والظلــة مســتطيلة أبعادهــا 5.69م × 
2.58م مفتوحــة علــى الفنــاء ويحدهــا يف نهايتــه الغربيــة جــزء 
مــن حائــط متصــل باجلــدار الغربــي للوحــدة الســكنية ويكــون 
جــزءاً مــن جــدار ميتــد مــن الغــرب نحــو الشــرق إلــى مســافة 
١.١8م ويتصــل بــه صفيحــة مــن حجــارة صفــراء مســتطيلة 
جــزء  بهــا  يتصــل  كعتــب  مســتخدمة  ١م×0.60م؛  أبعادهــا 
مــن عمــود مــن حجــارة البازلــت األســود يقــوم علــى قاعــدة 
ــة،  ــة عــن األرضي ــة الشــكل نفســها مرتفع مــن احلجــارة مربع
وباجلــدار الغربــي للظلــة بــروز علــى هيئــة كتلــة حجريــة وهــي 

قطعــة واحــدة أشــبه مــا تكــون بجلســة.

ويالحــظ احتــواء جــدار الظلــة الغربــي علــى مدخــل يخــدم 
ــاً لتضــم  ــق الحق ــة أغل ــة الغربي ــن اجله ــه م ــة علي ــة واقع غرف
هــذه الغرفــة إلــى البيــت املجــاور، وقــد فتــح بــاب يف جدارهــا 
الشــمالي بشــكل غيــر منتظــم يطــل علــى الفنــاء، ممــا يــدل 
علــى أن هــذه الغرفــة كانــت تتبــع الوحــدة الســكنية رقــم١، مت 

إحلاقهــا يف فتــرة متأخــرة بالبيــت املجــاور.

ويف الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية مــن الظلــة توجــد كتلــة بنائيــة 
مــن تــراب وحجــر مرتفعــة تبلــغ أبعادها 2.72م طــوالً ×2.06م 
عرضــاً × ١.2٣م ارتفاعــاً، وإلــى اخللــف مــن الظلــة هنــاك 
حجــرة مســتطيلة أبعادهــا 6.54م × ١.55م تفتــح عليهــا ببــاب 

يف منتصفهــا اتســاعه 0.50م .

إن املظهــر اإلنشــائي واملعمــاري ومــواد البنــاء وطــرق تنظيمهــا 
والتوزيــع العــام للعناصــر املعماريــة اإلنشــائية والوظيفيــة يف 
هــذه الوحــدة الســكنية األولــى تتشــابه لدرجــة التطابــق يف 

ــة.  ــع الوحــدات املكتشــفة يف احلفري جمي

الوحــدة الســكنية الثانيــة: وهــي وحــدة متشــابهة مــع   -
التفاصيــل،  يف  إاّل  عنهــا  تختلــف  وال  الســابقة  الوحــدة 
ــح  ــي يشــغلها بــاب يفت ــة الدخــول الت فهــي تتكــون مــن كتل
علــى الطريــق اخلارجــي عرضــه ١.٣8م وعلــى الداخــل 
بــرواق طولــه2.٣٣م واتســاعه 0.89م ، ينتهــي إلــى اجلــزء 
الشــمالي الغربــي مــن الفنــاء، فهــو يف صورتــه احلاليــة 
غيــر منكســر، ولكــن يرجــح أن اجلــدار الصغيــر الفاصــل 
بــني الشــمال الغربــي مــن الفنــاء وانكســار رواق املدخــل 
املنكســر قــد اندثــر وتهــدم ممــا يجعــل انكســار املدخــل 
بعــض احلجــارة تشــكل  وارداً خاصــة وأن هنــاك  أمــرا 
جــزءاً مــن أســاس لظاهــرة معماريــة متتــد مــن اجلــدار 
قائمــة يف  زالــت  مــا  الشــرق  اجتــاه  للفنــاء يف  الغربــي 

مكانهــا.

وحتتــوي كتلــة املدخــل علــى ثالثــة مظاهــر معماريــة علــى شــكل 
حجــرات متتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق: شــبه مربعــة يف األولــى 
تبلــغ أبعادهــا ١.89م × ١.42م، وكذلــك الثانيــة طــول ضلعيهــا 
١.52م ×١.٣9م، والثالثــة مســتطيلة أبعادهــا 2.20م طــوالً 
×١.54م عرضــاً، تنفتــح كلهــا ببــاب ضيــق علــى الفنــاء مباشــرة 
)اللوحــة ٣.7أ، ٣.٣ج(، لــم نســتطع حتديــد الوظيفــة التــي 
كانــت تشــغلها هــذه احلجــرات  الثالثــة، ولكــن مــن املرجــح 
بنــاًء علــى الطبيعــة الفيزيائيــة للحيــاة وحاجــة اإلنســان فيهــا 
أن بعضهــا كان للمعيشــة ،واآلخــر كان مســتخدما ككنيــف، 

والثالــث رمبــا للســكن وهكــذا.

الفنــاء: وهــو مســتطيل الشــكل ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب 

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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أبعــاده 7.05م طــوالً × 4.85م عرضــاً، وهــو يخلــو مــن أي 
ــي معمــاري أو إنشــائي، فيمــا عــدا بعــض القطــع  ــن بنائ تكوي
احلجريــة متصلــة بجــداره الغربــي بقــرب زاويتــه الغربيــة رمبــا 

ــاً كان يشــغله فــرن أو كنيــف. تشــكل فراغــاً معماري

مـــن  وتتكـــون  الثانيـــة:  الســـكنية  للوحـــدة  الكتلـــة اجلنوبيـــة 
جزأيـــن أمامـــي وخلفـــي: اجلـــزء األمامـــي هـــو عبـــارة عـــن ظلـــة 
أو ســـقيفة علـــى هيئـــة فـــراغ مســـتطيل ميتـــد مـــن الشـــرق إلـــى 
الغـــرب تبلـــغ أبعـــاده 5.2٣م طـــوالً ×١.88م عرضـــاً، بفصلـــه 
عـــن الفنـــاء جـــدار متهـــدم جزئيـــاً ومفتـــوح عليـــه، ويبـــدو أن 
ــود  ــت األسـ ــارة البازلـ ــن حجـ ــود مـ ــه عمـ ــدار كان بـ ــذا اجلـ هـ
ـــاً يف  ـــه جـــزء ال يتجـــاوز ارتفاعـــه 20ســـم، كان منصوب ـــي من بق
ـــه أو هـــو  ـــة إنشـــائية ل ـــداد اجلـــدار أو كان دعام ـــن امت جـــزء م
ـــى هـــذا املـــكان مـــن مـــكان آخـــر وهـــو األرجـــح لعـــدم  منقـــول إل
ــا يجعـــل  ــو مـ ــاوره، وهـ ــا يجـ وجـــود موضعـــه يف اجلـــدار أو مـ
ــة يف  ــك أن الظلـ ــة ، ذلـ ــا ظلـ ــر منهـ ــقيفة أكثـ ــة سـ ــذه الظلـ هـ
مفهومهـــا االصطالحـــي تكـــون مشـــرفة علـــى فـــراغ مفتـــوح 
بـــدوره كاألفنيـــة، أمـــا الســـقيفة فمفهومهـــا االصطالحـــي 
مســـاحة مغلقـــة تتقـــدم وحـــدات معماريـــة تصلـــح للجلـــوس 
واالنتظـــار أو للحـــارس أو احلراســـة،  فهـــذا اجلـــزء األمامـــي 
هـــو مبثابـــة ظلـــة يف الوحـــدة الســـكنية الســـابقة النفتاحهـــا 
علـــى الفنـــاء، ولكنهـــا مســـتبعدة أن تكـــون ظلـــة النغالقهـــا 

بجـــدار شـــبه كامـــل إال بفتحـــة بـــاب صغيـــرة ضيقـــة.

أمــا اجلــزء اخللفــي مــن الكتلــة اجلنوبيــة فهــو عبــارة عــن جــزء 
مســتطيل ميتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق مقســم إلــى حجرتــني: 
ــة  ــل حجري ــة بكت ــى مســتوى األرضي ــا محــددة عل ــة منه الغربي
منصوبــة علــى ســمكها ممــا يرجــح معــه أن تكــون قــد وظفــت 
مســتودعاً للمــواد الغذائيــة واحلبــوب، والثانيــة الشــرقية رمبــا 

كانــت للســكن.

املدخــل  كتلــة  مــن  وتتكــون   : الثالثــة  الســكنية  الوحــدة   -
والفنــاء والكتلــة الســكنية جنوًبــا، وتؤلــف كتلــة الدخــول 
الــذي  العــام  الطريــق  علــى  مفتوحــاً  منكســراً  مدخــاًل 
ــع الوحــدات الســكنية والواقــع باجلهــة  ــه جمي تشــترك في
ســور  يالصــق  والــذي  الســورين  بــني  مّمــا  الشــمالية 

٣.٣ج(. ٣.7ب،  )اللوحــة   الداخلــي  احلصــن 

وميتــد انكســار املدخــل املنكســر غربــاً علــى غيــر مــا هــو عليــه 
احلــال يف الوحدتــني الســابقتني حيــث يفتــح بــاب الدخــول 
مــن الطريــق الرئيــس عبــر رواق يقابلــه قبــل انكســاره باجلهــة 
الشــرقية حجــرة صغيــرة مربعــة )أبعادهــا ١.25م ×١.١9م (؛ 
جــزء مــن جدارهــا حتــدده قطــع حجريــة مــا زالــت يف مكانهــا، 
حتتــوي جدرانهــا علــى طبقــة جصيــة ممــا يزيــد االعتقــاد بــأن 

جــزءاً مــن هــذه الغرفــة اســتخدم مرحاضــاً.

وإلــى الغــرب مــن هــذه احلجــرة حجــرة أخــرى مســتطيلة غيــر 
منتظمــة طولهــا ٣.56م وعرضهــا ١.68م، وليــس فيهــا أي 
مظهــر إنشــائي أو معمــاري يــدل علــى وظيفتهــا ســوى أنهــا 

حجــرة ســكنية. 

الفـــــناء: وهــو شــبه مســتطيل الشــكل بأبعــاد  6.09م×4.42م، 
ويخلــو مــن أي تكويــن إنشــائي أو معمــاري بحكــم وظيفتــه 

الطبيعيــة أي التهويــة واإلضــاءة.

وخلفــي،  أمامــي   : جزأيــن  مــن  :وتتكــون  اجلنوبيــة  الكتلــة 
فأمــا اجلــزء األمامــي فتشــغله ظلــة مســتطيلة طولهــا 4.2٣م 
وعرضهــا 2.١8م يفصلهــا عــن الفنــاء امتــداد معتــب بصفائــح 
وقطــع حجريــة مصفــرة أو ســوداء وهــو امتــداد جلــدار ال بــاب 
لــه يحتــل منتصفــه، ويرتفــع يف وســطه عمود مــن حجر البازلت 
األســود جــزء منــه مــازال مغروســاً يف مكانــه بينمــا اجلــزء 
اآلخــر وتاجــه قــد ســقطا عنــه ليرتكــز اجلــزء الســاقط علــى 
االمتــداد غيــر املبــوب ونهايتــه بتاجــه امللتصــق بــه حيــث امتــد 
ســاقطاً يف الفنــاء، ويبــدو أن هــذا العمــود كان يحمــل عقديــن 
ــة مصفــرة تنتظــم  جانبيــني لوجــود منبتهمــا مــن قطــع حجري
بأســلوب متــوازن علــى زوايــا التــاج يف اجلهتــني املتقابلتــني، 
وإلــى جانــب التــاج الســاقط جــزء مــن عمــود مســتدير مــن 
ــه كان أداة للهــرس أو  احلجــر األســود محفــور ممــا يوحــي أن

هيــئ ليكــون كذلــك. 

علــى  معماريــاً  الظلــة مظهــراً  مــن  الغربــي  اجلــزء  ويشــغل 
هيئــة مســتطيل ميتــد شــمال جنــوب؛ يقســمه حــد مــن حجــارة 
مغروســة علــى ســمكها مشــكاًل حجرتــني صغيرتــني متقابلتــني 
يرجــح أن إحداهــا شــغلها كنيــف بالزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة، 
والثانيــة شــغلها فــرن يف الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن الظلــة. 
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ــى اتصــال  ــا عل ــة الشــرقي ممــا جعله ــدم جــدار الظل ــد ته وق
مباشــر بالوحــدة الســكنية الشــرقية املجــاورة وهــي علــى غيــر 
ذلــك يف أصلهــا. واجلــزء املتهــدم مــن اجلــدار علــى هيئــة 
نصــف دائــرة يلتقــي باجلــدار الفاصــل بــني الظلــة واحلجــرات 
الســكنية اخللفيــة للمســكن وال يتجاوزهــا، ممــا يجعــل التكويــن 
الثالــث  املعمــاري للجــزء اخللفــي مــن الظلــة بهــذا القســم 
ــة  ــني: الغربي ــف مــن حجرت ــة يتأل مــن الوحــدة الســكنية الثالث
مســتطيلة متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب أبعادهــا 2.6١م × 
2.49م وتفتــح مباشــرة عــل الظلــة التــي تتقدمهــا، والشــرقية 
شــبه مربعــة، لــم يتــم حتديــد آليــة ارتباطهــا بالوحــدة الســكنية 
نظــراً ألعمــال التخريــب الالحقــة التــي جــرت علــى جــدار 
الوحــدة الشــرقي، ومــن املمكــن أنهــا كانــت تطــل علــى رواق 
علــى  مدخلهــا  لوقــوع  نظــراً  الشــرقية  اجلهــة  مــن  ضيــق 

جدارهــا الشــرقي. 

ــة  يالحــظ أن اجلــزء النهائــي مــن اجلــدار الفاصــل بــني الظل
واحلجــرة الســكنية بــه شــق عمــودي يوحــي بأنــه كان يف وقــت 
مــا مفتوحــاً ثــم ســد يف فتــرة الحقــة، كمــا يالحــظ أن بــاب 
احلجــرة محــدد مبــادة طينيــة باخلــارج وكتــل حجريــة مغروســة 

علــى ســمكها يف الداخــل.

األول  جزؤهــا  ويتألــف  الرابعــة:  الســكنية  الوحــدة   -
الشــمالي مــن كتلــة املدخــل املنكســر بالركــن الشــمالي 
حجريــة  بكتلــة  فتحتــه  حــددت  املســكن،  مــن  الغربــي 
ــاب  ــة الب ــى إيقــاف حرك ــى ســمكها تعمــل عل مغروســة عل
يف انغالقهــا، ويتجــه املدخــل يف انكســاره شــرقاً عبــر رواق 
اجلــزء  علــى  ليفتــح  ١.١7م  واتســاعه  ٣.08م  امتــداده 
حجرتــان  الكتلــة  هــذه  ويشــغل  الفنــاء،  مــن  الشــمالي 
مربعتــا الشــكل تفتــح كل منهمــا علــى الفنــاء ببــاب صغيــر، 
ومقــاس كل منهمــا كالتالــي: احلجــرة الشــمالية الغربيــة 
والشــمالية  0.55م،  بابهــا  واتســاع  ١.6١م،   × 2.05م 
الشــرقية١.67م × ١.8١م واتســاع بابهــا  0.80م، وليــس 
يف احلجرتــني مــن املظاهــر املعماريــة مــا يوحــي بوظيفــة 

)اللوحــة ٣.7ج، ٣.٣ج(. منهمــا  أي 

أضالعــه  مقاســات  منتظــم  غيــر  مســتطيل  الفـــــناء:   
5.١7م  واجلنوبــي  4.92م  الشــمالي  مســافة  كالتالــي: 

والضلــع الشــرقي 5.54م والغربــي 4.١4م، ويبــرز الضلــع 
الشــرقي مــن الفنــاء للداخــل يف منتصفــه بــرأس زاويــة 
ــة أو إنشــائية  ــاء ظواهــر معماري ــس يف الفن منفرجــة، ولي
بعناصــر معماريــة ذات وظائــف محــددة مــن النــوع الكائــن 
طبيعيــاً يف هــذا النــوع مــن املنشــآت االجتماعيــة الســكنية 

كاملراحيــض أو األكنــافء واألفــران.

الكتلــة اجلنوبيــة مــن الوحــدة الســكنية الرابعــة:   
تتألــف بدورهــا مــن جزأيــن : أمامــي وخلفــي، فاجلــزء 
ــدم  ــاء بجــدار ته ــى الفن ــة مشــرفة عل األمامــي تشــغله ظل
جــزؤه األكبــر ولــم يبــق منــه غيــر أجــزاء صغيــرة؛ ويالحــظ 
أن األرضيــة حتتــوي علــى قطــع حجريــة وكتــل علــى هيئــة 
صفائــح مصفــرة تــدل علــى أنــه كان بهــا بــاب مفتــوح علــى 
الفنــاء، أمــا فــراغ الظلــة فليــس بــه مــن املظاهــر املعماريــة 
مــا يســتدل بهــا علــى بعــض املالحــق، مراحيــض كانــت 
ــة نحــو  ــي للظل ــرز اجلــدار الغرب ــخ، كمــا ب أو مواقــد للطب
ــة شــبه حــادة، ونظــراً لتعــرض هــذه  ــرأس زاوي الداخــل ب
ــم هــذا اجلــزء  ــإن معال ــة ف ــات تخريبي ــى عملي ــة إل املنطق
مــن الوحــدة غيــر واضحــة باســتثناء الظلــة وجــدار الكتلــة 
اخللفيــة، ويالحــظ أنــه قــد مت ســابقاً ضــم إحــدى الغــرف 
مــن الوحــدة املجــاورة )رقــم 5( إلــى هــذه الوحــدة عــن 
طريــق تقســيمها بجــدار وســطي وضــم اجلــزء الغربي منها 
إلــى الوحــدة )رقــم 4( وفتــح مدخــل غيــر منتظــم الشــكل 

يف جدارهــا الغربــي لتصبــح أبعادهــا ١.95م×١.42م.

فتــح  وحــدة  وهــي   : اخلامســة  الســكنية  الوحــدة   -
باجلهــة  الفنــاء  علــى  مباشــرة  شــبه  بطريقــة  مدخلهــا 
ــه كان هنــاك يف األصــل جــزء  الشــرقية، ولكــن نتصــور أن
بنائــي بــارز نحــو الداخــل حيــث إن الفنــاء  ممــا يلــي الرواق 
املتصــل ببــاب الدخــول ممــا يســمح بتكويــن مدخــل منكســر 
علــى غــرار املداخــل املنكســرة يف جــل الوحــدات الســكنية 
يف هــذا املوقــع والتــي كشــف عنهــا يف مختلــف مواســم 

العمــل امليدانــي )اللوحــة ٣.7د، ٣.٣ج(.

ــر منتظمــة  ــى الغــرب مــن املدخــل حجــرة شــبه مربعــة غي وإل
طــول ضلعهــا ١.87م، وتفتــح علــى النهايــة الشــمالية الغربيــة 

للفنــاء ببــاب صغيــر.

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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الفنــــــاء: بنـــاء مســـتطيل غيـــر منتظـــم طولـــه 5.22م   
وعرضـــه 4.28م ويبـــرز إلـــى اخلـــارج منتصـــف ضلعـــه 
الغربـــي، يقابلـــه بـــروز إلـــى الداخـــل يف منتصـــف ضلعـــه 
الشـــرقي، ويخلـــو الفنـــاء يف صورتـــه احلاليـــة مـــن أي 
أو إنشـــائي ملالحـــق تتطلبهـــا عمـــارة  مظهـــر معمـــاري 
املســـاكن وحيـــاة ســـاكنيها مـــن املراحيـــض واألفـــران، وال 
بـــد أنـــه كان لهـــذه املســـاكن يف األصـــل هـــذه العناصـــر 
املعماريـــة وقـــت إنشـــائها وشـــغلها. ومبـــا أن معظـــم هـــذه 
ــة منه،فإنـــه  ــاء يف زاويـ ــر تشـــغل جـــزءاً مـــن الفنـ العناصـ
ــى  ــم علـ ــت حتتكـ ــكنية كانـ ــدة السـ ــذه الوحـ ــك أن هـ ال شـ
ـــام  ـــرور األي ـــع م ـــي تهدمـــت م ـــة الت هـــذه العناصـــر املعماري

وتوالـــي الســـنني.   

الكتلــة اجلنوبيــة: تتكــون الكتلــة مــن جزأيــن أمامــي    
وخلفــي، تشــغل األمامــي ظلــة أو ســقيفة مســتطيلة الشــكل 
متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب تبلــغ أبعادهــا 4.75م طــوالً 
× ١.65م عرضــاً، ليــس بهــا أي مظهــر لعناصــر معماريــة 
ذات وظائــف محــددة ، وتفتــح الظلــة أو الســقيفة ببــاب 
علــى الفنــاء يقــع يف الثلــث األخيــر الشــرقي مــن جدارهــا 

ــاء. الــذي يفصلهــا عــن الفن

ويلــي الظلــة اجلــزء اخللفــي للوحــدة الســكنية، ويتكــون مــن 
الشــرقية  احلجــرة  ضلــع  طــول  مربعتــني،  شــبه  حجرتــني 
كل  وتفتــح  ١.49م،  الغربيــة  احلجــرة  وطــول ضلــع  ١.52م 
منهمــا علــى الظلــة ببــاب صغيــر اتســاع الغربــي منهــا 0.62م 
واتســاع الشــرقي حوالــي 0.89م، مــع اإلشــارة إلــى أن الغرفــة 
الغربيــة كانــت مســتطيلة الشــكل ومت فصلهــا بجــدار عنــد 
مدخلهــا لتضــم الحقــاً إلــى الوحــدة الســكنية )رقــم 4( كمــا 

ــره. ســلف ذك

الوحــدة الســكنية السادســة : يفتــح املســكن ببــاب يف   -
مدخــل منكســر علــى هيئــة حــرف الــالم وميتــد يف شــكل 
بفنــاء املســكن،  ليتصــل  الغــرب  رواق ينكســر يف اجتــاه 
كتلــة  يف  املنكســر  املدخــل  مــن  الغربيــة  اجلهــة  وعلــى 
املدخــل تقــوم حجــرة مســتطيلة طولهــا 2.82م وعرضهــا 

٣.٣ج(. ٣.7هـــ،  )اللوحــة  ١.٣5م 

ــدة مــن الشــمال إلــى  ــة مســتطيلة ممت ــناء: وهــو كتل الفــــ  
عرضــاً،  و٣.2٣م  طــوالً  4.9١م  أبعــاده  تبلــغ  اجلنــوب 
عناصــر  أربعــة  علــى  باحتوائــه  املســكن  فنــاء  ويتميــز 

هــي: متنوعــة،  وظائــف  ذات  معماريــة 

مقدمــة  يف   )cesspit( امتصاصيــة  حفــرة  األول:  العنصــر 
الفنــاء بجهتــه الشــمالية ممــا يلــي فتحــة املدخــل املنكســر، وقــد 
حتــددت فوهتهــا مبجموعــة قطــع حجريــة غرســت بانتظــام 

ــغ قطرهــا 0.٣6م. بشــكل مســتدير يبل

العنصــر الثانــي: فــرن أو تنــور، وهــو عنصــر متهــدم مندثــر مــا 
تــزال آثــاره واضحــة؛ ويقــع يف الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة مــن 
الفنــاء نفســه، ويحتــوي هــذا الفــراغ علــى آثــار رمــاد أســود يف 
األرضيــة واجلــدار ممــا يــدل علــى أنــه كان يشــغله فــرن طبــخ 

أو تنــور.

الثالــث: مرحــاض أو كنيــف: ويتخــذ مــن الزاويــة  العنصــر 
اجلنوبيــة الشــرقية مــن الفنــاء مكانــاً لــه، وهــو عبــارة عــن 
حتــف  منتظمــة  حجريــة  بقطــع  تتحــدد  مســتطيلة  فتحــة 
بفوهتــه، وقــد فرشــت أرضيــة مــا حولهــا بحجــارة وغطيــت 

جيــداً. األبيــض ومملــس متليســاً  املــالط  مــن  بطبقــة 

الكتلــة اجلنوبيــة مــن الوحــدة الســكنية السادســة: وهــي تتكــون 
ــة أو  ــز األمامــي تشــغله ظل ــن أمامــي وخلفــي: احلي مــن حيزي
ســقيفة مســتطيلة متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب تبلــغ أبعادهــا 
ببــاب  الفنــاء  علــى  تفتــح  × ١.86م عرضــاً،  طــوالً  4.76م 
ــه، وقــد  ــا عن ــذي يفصله عرضــه 0.96م ينتصــف جدارهــا ال
حــدد عتــب فتحــة البــاب بكتلــة حجريــة  مســتطيلة متوســطة 

قطعــة واحــدة.

ويلــي الظلــة حيــز خلفــي مســتطيل الشــكل ميتــد مــن الغــرب 
إلــى الشــرق؛ يقســمه يف منتصفــه جــدار يجعــل منــه حجرتــني 
مســتطيلتني: شــرقية وتبلــغ أبعادهــا 2.١١م طــوال ×١.70م 
عرضــاً، وغربيــة أبعادهــا 2.٣9م طــوالً × ١.68م عرضــا،ً 
وقــد فتحــت كل منهمــا ببــاب يشــرف علــى الظلــة يف نهايتيهمــا 
الشــرقية والغربيــة اتســاع كل منهمــا 0.7١م و0.8٣م علــى 

ــي. التوال
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مــن  باملدخــل  كتلــة  تتكــون  الســابعة:   الســكنية  الوحــدة   -
كتلــة مدخلهــا منكســر يحتــل اجلهــة الشــمالية الغربيــة 
العــام شــماالً  ببــاب علــى الطريــق  مــن الوحــدة ويفتــح 
ويتجــه للداخــل عبــر رواق طولــه 2.74م ينكســر يســاراً 
أي شــرقاً ليتصــل مباشــرًة باجلــزء الشــمالي مــن الفنــاء، 
وحتتــوي كتلــة املدخــل علــى حجــرة تشــغل اجلهــة الشــمالية 
مــن املســكن تقــع ميــني املدخــل املنكســر، وهــي حجــرة 
مســتطيلة غيــر منتظمــة طولهــا ٣.07م وعرضهــا ١.٣١م، 
ــره مــن  ــا عب ــر مســتطيل يدخــل إليه ــراغ صغي ــا ف يتقدمه
النهايــة الشــمالية الشــرقية للفنــاء، وليــس بــني أيدينــا مــن 
اآلثــار مــا نؤكــد مــن خاللــه وظيفــة هــذه احلجــرة ، فقــد 

تكــون للســكن )اللوحــة ٣.7و، ٣.٣ج(. 

الفـــــــناء : علــى هيئــة كتلــة مســتطيلة شــبه منتظمــة متتــد 
مــن الشــمال إلــى اجلنــوب أبعادهــا 5.68م طــوالً ×4.57م 
عرضــاً ، حتتــوي علــى وحــدة أو عنصــر إنشــائي وهوحفــرة 
جلــدار  مالصقــة  تقــع   )Cesspit( بالوعــة  أو  امتصاصيــة 
املدخــل محتلــة منتصــف اجلهــة  بكتلــة  الشــمالية  احلجــرة 
الشــمالية للفنــاء، وفوهتهــا مســتديرة قطرهــا 0.٣5م محــددة 
بكتــل وقطــع حجريــة مختلفــة احلجــم، وال يحتــوي الفنــاء علــى 

أي عنصــر أو وحــدة معماريــة أخــرى.

مــن  وتتألــف  الســكنية:  للوحــدة  اجلنوبيــة  الكتلــة 
العناصــر الرئيســة املشــتركة التــي تتوفــر يف جميــع الوحــدات، 
أو  الظلــة  فأمــا  اخللفــي،  الســكني  والقســم  الظلــة  وهــي 
الســقيفة فهــي كتلــة مســتطيلة متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب 
أبعادهــا 4.4٣م طــوالً × ١.9١م عرضــاً، تشــرف علــى الفنــاء 
مبنــي  جــدار  عنــه  ويفصلهــا  عرضــه١.١١م  صغيــر  ببــاب 
ــا اجلــزء  ــة، وأم ــا ظل ــر منه ــا ســقيفة أكث بالكامــل ممــا يجعله
اخللفــي فهــو قســم ســكني عبــارة عــن كتلــة مشــابهة لكتلــة 
الســقيفة مســتطيلة متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب؛ يقســمها يف 
منتصفهــا جــدار إلــى حجرتــني مســتطيلتني شــرقية وغربيــة: 
أبعــاد األولــى 2.١١م طــوالً و١.86م عرضــاً، بينمــا تبلــغ ابعــاد 
الثانيــة 2.07م طــوالً و ١.77م عرضــاً، وتفتــح كل منهمــا علــى 

الســقيفة ببــاب يحتــل نهايتيهمــا الشــرقية والغربيــة.  

ــر  ــدو هــذه الوحــدة أكث الوحــدة الســكنية الثامنــة: تب  -

اتســاعاً مــن بقيــة الوحــدات األخــرى، ولكنهــا حتتــوي علــى 
العناصــر املشــكلة للمســاكن األخــرى نفســها إال يف بعــض 
التفاصيــل القليلــة، فكتلــة املدخــل تقــع باجلهــة الشــمالية 
منكســر  علــى مدخــل  املســكن، وحتتــوي  مــن  الشــرقية 
ــى  ــح عل ــه، واملدخــل املنكســر يفت ــرب من ــى الغ وحجــرة إل
ــى رواق  ــاب عرضــه ١.06م وعل ــام شــماالً بب ــق الع الطري
ينكســر  واتســاعه ١.١١م  الداخــل طولــه ٣.02م   إلــى 
غربــاً ليتصــل بالفنــاء. وإلــى يســار املدخــل املنكســر غربــاً 
حجــرة شــبه مربعــة طــول ضلعهــا 2.5٣م ، حتتــوي علــى 
وقواعــد  ألبــدان  األســود  احلجــر  قطــع  مــن  مجموعــة 
)اللوحــة  الظلــة  ألعمــدة  كانــت  رمبــا  أعمــدة،  وتيجــان 

٣.٣ج(. ٣.8أ، 

الفـــــــناء: وهــو شــبه مربــع طــول ضلعــه 4.05م صغيــر احلجم 
مقارنــة ببقيــة األفنيــة يف الوحــدات الســكنية األخــرى؛ يتقدمــه 
ــة أو بالوعــة تقــع أمــام  ــه الشــمالية حفــرة امتصاصي يف نهايت
حجــرة كتلــة املدخــل مقابــل انكســار املدخــل املنكســر، وال 
يحتــوي الفنــاء يف صورتــه التــي كشــف عليــه فيهــا علــى أي 

ــة أخــرى. مظهــر لوحــدات إنشــائية أو معماري

الظـــــلة : تقــوم ظلــة كبيــرة واســعة باجلهــة الغربيــة مــن الفنــاء 
متتــد كتلتهــا املســتطيلة مــن اجلنــوب الغربــي إلــى الشــمال 
الغربــي أبعادهــا 4.8١م طــوالً × 2.74م عرضــاً مســتحوذة 
علــى جــزء مــن مســاحة الفنــاء ممــا جعــل حجمــه أقــل مــن 
ــة كانــت  ــدو أن هــذه الظل ــة الوحــدات األخــرى؛ ويب ــة أفني بقي
مفتوحــة علــى الفنــاء مــن خــالل عتــب خشــبي علــوي يقــوم على 
أعمــدة مغروســة يف األرضيــة أو علــى قاعــدة حجريــة يظهر يف 
بعضهــا عالمــات مســتديرة منحوتــة نحتــاً خفيفــاً كدليــل علــى 
ارتباطهــا باجلــزء الســفلي املســتدير مــن العمــود، أو يقــوم علــى 
قاعــدة مربعــة مــن حجــر البازلــت األســود، وقــد عثــر يف هــذه 
ــى عــدد مــن هــذه القواعــد وأجــزاء مــن  الوحــدة الســكنية عل

األبــدان املســتديرة لألعمــدة.

الكتلــة اجلنوبيــة اخللفيــة للوحــدة الســكنية، وتتكــون 
مــن جزأيــن : أمامــي،  وهــو الســقيفة، وخلفــي، حلجــرات 
الســكن. والســقيفة كتلــة مســتطيلة كبيــرة احلجــم مقارنــة 
أبعادهــا  األخــرى ومتتــد شــرق/غرب،  الوحــدات  بســقائف 

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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5.28م طــوالً × 2.١4م عرضــاً تفتــح يف منتصفهــا ببــاب علــى 
الفنــاء عرضــه ١.١6م مــا زالــت كتلــة احلجــر املنحوتــة التــي 

ــا. ــة يف مكانه ــاب اخلشــبي قائم ــت الب ــا مثب ــز عليه يرتك

أمــا اجلــزء اخللفــي فهــو أيضــاً كتلــة مســتطيلة مماثلــة لكتلــة 
بجــدار  الداخــل  الســقيفة ومتتــد شــرق/غرب، قســمت يف 
حجــرة  جــزء  كل  يشــغل  مســتطيلني  جزأيــن  إلــى  عرضــاً 
١.6١م   × طــوالً  2.١6م  وأبعادهــا  الشــرقية  احلجــرة  هــي 
عرضــاً، واحلجــرة الغربيــة وأبعادهــا 2.٣5م طــوالً × ١.75م 
عرضــاً، وفتحــت كل منهمــا علــى الســقيفة ببــاب يف نهايتيهمــا 
علــى  منهمــا  كل  عــرض  والغربيــة  الشــرقية  املتطرفتــني 

م.  0.94 و  التوالــي0.72م 

الوحــدة الســكنية التاســعة: لــم يتــم الكشــف عنهــا   -
الشــرقي  واجلنوبــي  األوســط  اجلــزء  تــرك  فقــد  كلهــا 
أتربــة احلفريــة،  منهــا كمنطقــة عبــور وممشــى إلزالــة 
واجلــزء املكتشــف فيهــا يحــوي مظاهــر وعناصــر معماريــة 
باجلهــة املمتــدة مــن الشــمال الغربــي إلــى اجلنــوب الغربــي 
وأجــزاء لعناصــر معماريــة باجلنــوب الشــرقي مــن الوحــدة 
الســكنية، وعناصرهــا: اجلــدار الغربــي بكاملــه وميتــد مــن 
ــه الوحــدات الســكنية  ــح علي ــذي تفت ــق الشــمالي ال الطري
ــزه اجلــدار  ــذي ميي ــي ال ــام اجلنوب ــق الع ــا، والطري جميعه
ــرب  ــن الغ ــد م ــع الوحــدات الســكنية املمت املشــترك جلمي
إلــى الشــرق، وباجلهــة الشــمالية مــن الوحــدة الســكنية 
حيــث كتلــة املدخــل حجــرة بالركــن الشــمالي الغربــي منــه 
مســتطيلة الشــكل مفتوحــة ببــاب يف نهايتهــا اجلنوبيــة 
الغربيــة علــى مــا يفتــرض أنــه فنــاء أو جــزء منــه، أبعادهــا 
٣.٣6م طــوالً × ١.2٣م عرضــاً )اللوحــة ٣.8ب، ٣.٣ج(.

ويف اجلهــة اجلنوبيــة حيــث اجلــزء اخللفــي املكــون مــن الظلــة 
زال حتــت  مــا  اجلــزء  هــذا  فــإن  مــن حجــرات  يليهــا  ومــا 
األنقــاض، ولــم يبــرز منــه إال جــزء مــن اجلــدار اخللفــي الغربــي 
وجــزء آخــر مــن اجلــدار الغربــي الفاصــل للظلــة عــن الفنــاء.

احلفــر  عمليــات  أبــرزت  الشــرقية  اجلنوبيــة  اجلهــة  ويف 
عناصــر معماريــة للجــزء اخللفــي مــن املبنــى يحتــوي علــى 
جــزء مــن جداريــن همــا امتــداد جلــداري الظلــة؛ أو الســقيفة 

وامتــداد جــدار احلجــرات اخللفيــة للظلــة؛ وبذلــك بــرز جــزء 
ــة الشــرقية  ــاب احلجــرة اخللفي ــة شــرقاً وب مــن امتــداد الظل
للجــزء اخللفــي مــن الوحــدة الســكنية مــع جــزء مــن جدارهــا.

الفنـــــــاء: مــا زال معظمــه حتــت األنقــاض، لوقوعــه يف   -
الطريــق العــام للحفريــة الــذي ينقــل عبره األتربــة وغيرها، 
عمليــات  أبــرزت  منــه  الشــرقي  اجلنوبــي  اجلــزء  ويف 
احلفــر عنصــراً معماريــاً يالصــق جــدار الظلــة عبــارة عــن 
حــوض للمــاء مســتطيل الشــكل مقاســاته ١.١4م طــوالً 
× 0.82م عرضــاً، لــم يتــم الوصــول إلــى نهايتــه لبيــان 
عمقــه نظــراً لعــدم اكتمــال أعمــال التنقيــب والكشــف عــن 
كامــل الوحــدة الســكنية، وهــو محفــور علــى مســتويني مــن 
باتســاع  حفــر  وقــد  )األعلــى(:  األول  واالتســاع:  العمــق 
وعمــق متوســطني، والثانــي )األســفل(: وقــد تراجــع احلفــر 
فيــه للداخــل بحوالــي 20ســم ولكنــه بعمــق أكبــر، وغطيــت 
ــض ومملســة  ــة ســميكة مــن اجلــص األبي اجلــدران بطبق
أو  اجلــدار  لداخــل  الرطوبــة  تســرب  ملنــع  بشــكل جيــد 

ــى احلــرارة. ــاظ عل للحف

الوحــدة الســكنية العاشــرة: وهــي وحــدة جــزء منهــا مــا زال   -
حتــت األنقــاض يتكــون مــن الفنــاء ومحتوياتــه، أمــا األجزاء 
املكتشــفة فهــي: أجــزاء مــن كتلــة املدخــل، والكتلــة اخللفيــة 
ــم  ــاء فل ــة واحلجــرات اخللفيــة، أمــا الفن املؤلفــة مــن الظل
يظهــر منــه إال جــزء باجلهــة اجلنوبيــة منــه ممــا يلــي الظلــة 

مباشــرة )اللوحــة ٣.8ج، ٣.٣ج(.

املدخــل  بــاب  مــن  جــزء  منهــا  فيظهــر  املدخــل  كتلــة  فأمــا 
املنكســر ويقــع باجلهــة الشــرقية مــن املســكن مــع جــزء مــن 
اجلــدار الشــمالي اخلارجــي الــذي يحــد املســكن عــن الطريــق 

العــام.

الفنـــــاء: ظهــر منــه اجلــزء اجلنوبــي ممــا يلــي الظلــة   -
مباشــرة، وال يحتــوي علــى أي مظهــر لعناصــر معماريــة 

وظيفيــة.

أمــا اجلــزء اخللفــي مــن املســكن فقــد كشــف فيــه عــن وحدتــني 
معماريتــني : الظلــة والقســم الســكني أو احلجــرات اخللفيــة.
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أمــا الظلــة: فهــي كتلــة مســتطيلة متتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب 
طولهــا 4.٣5م وعرضهــا ١.9٣م، فتحــت علــى الفنــاء ببــاب 
واســع بــه عتبــة عرضهــا 2.4١م، تتألــف مــن خمــس قطــع 
واضــح  مكانهــا  أن  غيــر  مفقــودة،  منهــا  الوســطى  حجريــة 
املعالــم، وقطــع العتــب محفــورة يف وســطها  حفــراً خفيفــاً ممــا 
يوحــي بأنهــا كانــت ترتكــز عليهــا قواعــد ألعمــدة خشــبية كانــت 
تحمــل هيــكاًل تســقيفياً مــن ســقف خفيــف يناســب ثقلــه قــوة 

حمولــة األعمــدة اخلشــبية واحتمالهــا.

اقتطـــع جـــزء مـــن اجلانـــب الغربـــي مـــن الظلـــة لبنـــاء مخـــزن، 
بنائيـــة مســـتطيلة طولهـــا 2.١2م  كتلـــة  عـــن  وهـــو عبـــارة 
أربعـــة  إلـــى  الداخـــل  وقـــد قســـمت يف  وعرضهـــا 2.04م، 
أجـــزاء مســـتطيلة الشـــكل، يفصـــل كل منهـــا عـــن األخـــرى 
صفائـــح حجريـــة متتاليـــة صفـــراء اللـــون مغروســـة يف األرضيـــة 
علـــى ســـمكها، وقـــد غطيـــت اجلـــدران األربعـــة للمخـــزن بطبقـــة 
ســـميكة مـــن الطـــني خشـــن املظهـــر، ويدخـــل إلـــى املخـــزن مـــن 

ــه 0.56م. ــق عرضـ ــاب ضيـ بـ

ــة  ــى هيئ اجلهــة اخللفيــة للمســكن ممــا يلــي الظلــة: وهــي عل
كتلــة مســتطيلة طولهــا 6.7١م وعرضهــا 2.46م، قســمت إلــى 
حجرتــني مســتطيلتي الشــكل شــرقية وغربيــة أبعــاد كل منهمــا 
علــى التوالــي: 2.8١م طــوالً 2.٣4م عرضــاً و ٣.60م طــوالً 
2.09م عرضــاً ، يفصلهمــا جــدار عمــودي يف منتصفهمــا ، 
وفتحــت كل منهمــا علــى منتصــف الظلــة مباشــرة ببــاب عــرض 

كل منهمــا علــى التوالــي 0.94م و 0.9١م.

ويف الزاويــة الغربيــة لبــاب احلجــرة الغربيــة ممــا يلــي بــاب 
املخــزن انتصــب جــزء مــن عمــود حجــري مســتدير قطــره 
0.٣2م.مــن البازلــت األســود، واجلــزء اآلخــر منــه عثــر عليــه 
يف مكانــه عنــد البــاب الداخلــي للحجــرة، ممــا يــدل علــى أنــه 
مــن العمــود القائــم.  ووجــود عمــود يف هــذا املــكان يبــدو 
مســتغرباً، غيــر أنــه رمبــا يكــون علــى عالقــة بالعمــود اخلشــبي 
للظلــة املشــرف علــى الفنــاء وهمــا يف هــذه احلالــة عنصــران 
متقابــالن يســمحان برفــع ســقف الظلــة أيــاً كان نــوع الســقف.

الوحــدة الســكنية احلاديــة عشــرة: وهــي وحــدة تقــع   -
يف الطــرف الشــرقي مــن موقــع احلفــر للموســم  الســابع 

)الثانــي جلامعــة حائــل 20١5م(. وهــي كالوحــدة الســابقة 
لــم يكشــف عــن كل عناصرهــا حلاجــة املــرور واالنتقــال 
كتلــة  هــي  فيهــا  عنــه  الكشــف  ومــا مت  املنطقــة،  بهــذه 
املدخــل يف الشــمال واجلــزء اجلنوبــي مــن  الفنــاء والقســم 

اخللفــي مــن املســكن )اللوحــة ٣.8د، ٣.٣ج( .

أمــا كتلــة املدخــل فقــد ظهــر منهــا اجلــدار الشــمالي للوحــدة 
الســكنية بشــكل جزئــي علــى امتــداد 6.78م ولكــن معاملــه  
واضحــة، ويف ذلــك يظهــر جزئيــاً بدايــة املدخــل املنكســر ببابــه 
املفتــوح علــى الطريــق العــام بعــرض0.9١م، ويلــي بــاب املدخــل 
املنكســر إلــى الشــرق وحدتــان معماريتــان غيــر واضحتــني ، 
ولكــن ميكــن تصــور وظيفــة كل منهمــا، فالوحــدة التــي تلــي 
ــه ميكــن أن تكــون مرحاضــاً  ــى الشــرق من املدخــل مباشــرة إل
لوجــود مــا يســتدل عليهــا بــه وهــو جــزء مــن حــوض مســتطيل 
مــا زالــت بقايــاه األخــرى حتــت األنقــاض وقــد تراجــع احمليــط 
باحلــوض إلــى اخلــارج، يلــي ذلــك إلــى الشــرق جــزء مــن حيــز 
عبــارة عــن فــراغ أكثــره مــا زال حتــت األنقــاض أيضــاً يرجــح 
معــه أن تكــون حجــرة ولكــن عمليــة التعــرف عليــه وتشــخيصه 
تظــل مؤجلــة  حاليــاً، ويالحــظ أن جــدار هــذا العنصــر أخــذ يف 
التراجــع والبــروز إلــى اخلــارج مــع اســتدارة خفيفــة يف زاويتــه 

الشــمالية الشــرقية علــى هيئــة وتــر دائــرة.

الفـــــناء: جلــه مــا زال حتــت األنقــاض، ولــم يظهــر منــه إال   -
ــة  ــة يتصــل مباشــرة بالظل ــه اجلنوبي جــزء بســيط يف جهت

وليــس بينهمــا مــا يفصــل أحدهمــا عــن اآلخــر. 

اجلــزء اخللفــي مــن الكتلــة اجلنوبيــة للمســكن: وتتكــون مــن 
حيــز مســتطيل ميتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، ويقســمه جــدار 
ــة وشــرقية، ومســاحة احلجــرة  ــني: غربي ــى حجرت ــودي إل عم
الغربيــة مســتطيلة طولهــا ٣.٣4م و عرضهــا ١.64م فتحــت 
علــى الظلــة ببــاب عرضــه 0.8١م بالطــرف الغربــي منهــا، 
وبداخلهــا اقتــص جــزء بجهتهــا الشــرقية علــى هيئــة حيــز شــبه 
ــة مغروســة  ــة احلجــرة بصفيحــة حجري ــع، حــدد عــن بقي مرب

يف األرضيــة.

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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·  املجموعة املعمارية األولى:

احلــي  ضمــن  وهــي  الســابعة:  الســكنية  الوحــدة   -
الســكني اجلنوبــي، أجزاؤهــا الغربيــة تعلوهــا األنقــاض 
املعمــاري واضــح،  فــإن حدودهــا ومظهرهــا  ومــع ذلــك 
الســكني  والقســم  والفنــاء  املدخــل  كتلــة  مــن  وتتكــون 
اجلنوبــي، وكتلــة الدخــول تقــع بالركــن الشــمالي الشــرقي 
مــن املســكن، تتكــون مــن مدخــل منكســر مفتــوح علــى 
اخلــارج بعــرض 0.89م وعلــى الداخــل بــرواق ميتــد بطــول 
4.29م وانكســار بطــول ١.٣9م، ليفتــح بعــد ذلــك علــى 

٣.٣ج(. ٣.8هـــ،  )اللوحــة  مباشــرة  الفنــاء 

ــز شــبه مســتطيل  ــع حي ــه يق ــي من ــن الشــمالي الغرب ويف الرك
مــا زالــت أجــزاء منــه حتــت األنقــاض، ويشــغل هــذه الوحــدة 

ــور. ــة تن املعماري

الفنــــــاء: وهــو كتلــة مســتطيلة تتجــه مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
وهــو ضيــق نســبياً الحتوائــه علــى وحدتــني معماريتــني: األولــى 
يف نهايتــه الشــمالية الغربيــة حيــث التنــور، والثانيــة يف جهتــه 
الشــرقية  وحتتــوي علــى حجــرة مســتطيلة متتــد مــن الشــمال 
عرضــاً،  ١.96م  و  طــوالً  ٣.57م  أبعادهــا  اجلنــوب  إلــى 
ــا  ــع يف منتصــف ضلعه ــاء مباشــرة يق ــى الفن ــاب عل فتحــت بب

بعــرض١.0١م.

كتلــة  وهــي  للمســكن:  اخللفيــة  الكتلــة  أو  الســكني  اجلــزء 
7.20م  طولهــا  الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  متتــد  مســتطيلة 
وعرضهــا 2.٣7م جزؤهــا الغربــي مــا زال حتــت األنقــاض، 
إلــى  الداخــل  مــن  واحلجــرة يف صورتهــا احلاليــة مقســمة 
قســمني : شــرقي علــى هيئــة حيــز مســتطيل ضيــق مقارنــة 
بالقســم اآلخــر الغربــي تبلــغ أبعــاده 2.45م طــوالً و ١.٣4م 
واســع  مســتطيل  احلجــرة  مــن  الغربــي  والقســم   ، عرضــاً 
أبعــاده 5.29م طــوالً و 2.٣6م عرضــاً، ويشــرف هــذا اجلــزء 
علــى الفنــاء ببــاب عرضــه 0.8١م. وبالنظــر إلــى العناصــر 
والوحــدات املعماريــة املكونــة لهذيــن املســكنني الســابع والثامــن 
ــة أو الســقيفة املوجــودة يف  ــوان مــن عنصــر الظل ــا يخل فإنهم

أغلــب الوحــدات الســكنية للحــي الشــمالي.

الوحــدة  هــذه  حتتــل  الثامنــة:  الســكنية  الوحــدة   -
اجلنوبيــة  بنهايتــه  احلــي  هــذا  لهــا يف  مكانــاً  الســكنية 
الشــرقية مالصقــة للســور اجلنوبــي للحصــن، وهــي وحــدة 
شــبه كاملــة تتألــف مــن كتلــة املدخــل والفنــاء واجلــزء 
اخللفــي الســكني، فأمــا كتلــة املدخــل فــال حتتــوي إال علــى 
مدخــل منكســر بابــه اخلارجــي يفتــح علــى الطريــق العــام 
ــن خــالل  ــاء م ــاب عرضــه 0.8٣م ويتصــل بالفن للحــي بب
رواق ميتــد علــى مســافة ٣.54م لينكســر نحــو الغــرب 

٣.٣ج(. ٣.8و،  )اللوحــة  ١.٣١م  مبســافة 

الفنــــــاء: وهــو فنــاء واســع يف صورتــه احلاليــة شــبه مســتطيل 
أبعــاده 6.5١م طــوالً و 4.4م عرضــاً، وباجلهــة الشــرقية منــه 
وحــدة معماريــة علــى هيئــة كتلــة مســتطيلة طولهــا 2.95م  و 
عرضهــا ١.57م يرجــح أنهــا ذات وظيفــة صحيــة كمرحــاض أو 
وظيفــة معيشــية كمطبــخ يحتــوي علــى تنــور، ويف كلتــا احلالتــني 

فــإن جــدران الوحــدة مغطــاة بطبقــة طينيــة خشــنة نســبياً.

كتلــة  مــن  فتتألــف  للوحــدة  الســكني  اجلنوبــي  القســم  أمــا 
مســتطيلة أبعادهــا 7.8١م طــوالً و ١.8١م عرضــاً، متتــد مــن 
الشــرق إلــى الغــرب وتنقســم إلــى عنصريــن معماريــني عبــارة 
عــن ثــالث حجــرات: غربيــة ووســطى وشــرقية، فأمــا احلجــرة 
١.9٣م  ضلعهــا  طــول  مربعــة  شــبه  صغيــرة  فهــي  الغربيــة 
وتفتــح علــى الفنــاء مباشــرة ببــاب عرضــه 0.68م يف نهايتهــا 
الغربيــة، واحلجــرة الوســطى حتتــل اجلــزء األكبــر مــن اجلهــة 
اجلنوبيــة للوحــدة الســكنية، وهــي مســتطيلة بدورهــا، أبعادهــا 
5.١2م طــوالً و ١.69م عرضــاً، اتخــذ جدارهــا اخلارجــي 
ــا  ــد فتحــت احلجــرة يف منتصفه ــة، وق ــي للقلع الســور اجلنوب
أمــا احلجــرة  ببــاب عرضــه 0.97م،  الفنــاء مباشــرة  علــى 
الشــرقية فلــم يظهــر منهــا إاّل اجلــزء اليســير ومــا زال قســمها 
األعظــم مختفيــاً حتــت الــردمي، وتبــدو اخلطــوط التحديديــة 
للمســكن منتظمــة وعلــى اســتقامة كبيــرة قلمــا جندهــا يف أكثــر 

ــه.  الوحــدات الســكنية باحلــي بكامل

اخلصائص املعمارية العامة للوحدات السكنية :

ــة املكتشــفة  مــن خــالل الدراســة الوصفيــة للوحــدات املعماري
يف حفريــة فيــد لهــذا املوســم، يتضــح احتواؤهــا علــى عــدة 
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عناصــر  علــى  اشــتمالها  أهمهــا  مــن  متميــزة،  خصائــص 
معماريــة وأســاليب إنشــائية تعكــس طبيعــة املجتمــع اإلســالمي 
وتوجهــات العقيــدة الدينيــة يف رؤيتهــا الشــاملة حليــاة املجتمــع 

وتأثرهــا بالعوامــل الطبيعيــة واملظاهــر اجلغرافيــة.

كان للعوامــل الطبيعيــة وخاصــة املناخيــة أثرهــا الكبيــر علــى 
مختلــف العناصــر املعماريــة، فلــم يكــن أمــام املعمــاري مــن أجــل 
تدبيــر احليــاة بصــورة مقبولــة إال االســتجابة لهــذه العوامــل 
بتكيفــه معهــا وإخضاعهــا لرغبتــه مبــا ميلكــه مــن قــدرات 
فكريــة وخياليــة، وقــد انعكــس ذلــك التحــدي وتلــك االســتجابة 
يف التطبيــق العملــي للمعمــار فيمــا أنتجــه مــن مبــاٍن ومنشــآت 
ملختلــف األغــراض والوظائــف، وخاصــة يف مجــال العمــارة 
الســكنية لكونهــا لصيقــة بحيــاة اإلنســان يف ســكونه وحركتــه 
الداخليــة، وهــو مــا يتضــح يف اهتمــام املعمــاري بتوجيــه الكتــل 
اإلنشــائية للمبانــي الســكنية متوخيــاً فيهــا حركــة الشــمس 
الظاهــرة واجتاهــات الريــاح، بحيــث يســتطيع التغلــب علــى 
شــمال/ الكتــل  فوجــه  منافعهــا،  مــن  واالســتفادة  ضررهــا 

جنــوب)١( رغبــة منــه يف تلقيهــا نســبة عاليــة مــن التيــارات 
الهوائيــة التــي تيســر الراحــة والهــدوء لســاكنيها وخاصــة أيــام 
احلــر والقيــظ، وهــي أيــام طويلــة يف الســنة، فقــد اجتهــت 
الكتــل املعماريــة جلميــع الوحــدات الســكنية املكتشــفة يف هــذا 
املوســم يف ذلــك االجتــاه)٢(. وتأثــرت جميعهــا بالبيئــة الطبيعيــة 
الــذي يســود  املنــاخ  العربيــة وتكيفــت مــع طبيعــة  للجزيــرة 
مختلــف مناطــق اململكــة )٣(مبــا فيهــا منطقــة فيــد ،إذ اجتهــت 
ــة شــمال / جنــوب بحيــث فتحــت مداخلهــا يف  الكتــل املعماري
اجتــاه الشــمال متعامــدة مــع الطريــق العــام للحــي يف مجمــوع 
الشــمس  مــع حركــة  يتوافــق  ،وهــو طريــق مفتــوح  املســاكن 
الظاهــرة واملتجهــة شــرق / غرب،وهــي يف ذلــك تتجنــب حركــة 
ــة  ــار واألترب ــة بالغب ــى عواصــف محمل ــي تتحــول إل ــاح الت الري
يف فتــرات محــددة مــن شــهور فصــل الشــتاء.إن هــذه الظاهــرة 
اإلســالمية  املــدن  معظــم  لهــا  املناخيــة خضعــت  الطبيعيــة 

مؤلــف جماعــي، التــراث العمرانــي يف اململكــة العربيــة الســعودية،   )١(
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، الريــاض شــعبان ١42٣هــــ/ أكتوبــر 

ـــــ ١5. 2002م، ص.١4 
عبــد الباقــي إبراهيــم: تأصيــل القيــم احلضاريــة يف بنــاء املدينــة   )2(

ص:2١. بغــداد،  جامعــة  املعاصرة،مطبوعــات  اإلســالمية 
عبدالناصــر بــن عبدالرحمــن الزهرانــي، إدارة التــراث العمرانــي،   )٣(

.8٣ ص.  ١4٣٣هـــ/20١2م،  الريــاض 

مشــرقاً ومغربــاً لوقوعهــا كلهــا يف املنطقــة اجلغرافية احلارة)٤(

ومثلمــا تدّخــل العامــل اجلغــرايف واملناخــي يف توجيــه الكتــل 
العامــل  نفــس  فــإن   جنــوب   / شــمال  للمســاكن  املعماريــة 
فــرض نفســه علــى املعمــاري الــذي فتْــح أبــواب املســاكن علــى 
االجتــاه نفســه لالســتفادة مــن الريــاح الشــمالية، واتخــذت 
تلــك األبــواب أماكــن لهــا يف كتلــة املدخــل بجهتيهــا الغربيــة 
٣،5ــ6،8ــــ  )الوحــدات  والشــرقية   )١،2،4،7،١١( )الوحــدات 
١0، والوحدتان الســكنيتان 7 ــ 8 باجلهة اجلنوبية الشــرقية(، 
املســكن  بــني  وحركــة  اتصــال  عناصــر  األبــواب  أي  وهــي 
للحفــاظ  نســبياً  أبــواب ضيقــة  وهــي  اخلارجــي،  واحمليــط 
علــى حرمــة املســكن وللتقليــل مــن تســرب احلــرارة والتيــارات 
الهوائيــة العنيفــة، ويظهــر أن األبــواب اخلارجيــة كانــت حتتــوي 
علــى أعتــاب مرتفعــة عــن أرضيتهــا مــن قطعــة حجريــة واحــدة 
أو أكثــر علــى هيئــة كتلــة مغروســة على ســمكها )الوحدة 4،7،8 
ــاً(، وهــي الظاهــرة نفســها التــي جندهــا  والوحــدة 7 و8 جنوب

يف األبــواب الداخليــة للحجــرات والظــالت أو الســقائف.

وقـــد فتحـــت تلـــك األبـــواب يف كتلـــة إنشـــائية علـــى هيئـــة 
مدخـــل منكســـر عبـــارة عـــن رواق ميتـــد مـــن فتحـــة الدخـــول، 
ليتوقـــف عنـــد جـــدار صغيـــر مـــواٍز جلـــدار املدخـــل فينكســـر 
بذلـــك الـــرواق متصـــاًل بالفنـــاء ويحـــدث بانكســـاره عنصـــر 
املدخـــل املنكســـر )الباشـــورة( الـــذي فرضتـــه توجهـــات العقيـــدة 
القاضيـــة باحتـــرام حريـــة األســـرة واحلفـــاظ علـــى احلرمـــات 
بعـــدم الكشـــف عنهـــا للمـــارة يف الطريـــق العـــام للحـــي )اللوحـــة  
٣.9أ(، ويرجـــح ِبنـــاًء علـــى النصـــوص التاريخيـــة أن هـــذا 
النـــوع مـــن املداخـــل املنكســـرة ظهـــر ألول مـــرة يف العمـــارة 
اإلســـالمية يف مداخـــل مدينـــة بغـــداد العباســـية، وليـــس بـــني 
ـــه  ـــل هـــذا العنصـــر ســـوى أن ـــه يف تأصي ـــا نعتمـــد علي ـــا م أيدين
منـــذ القـــرن 5هـــــ/١١م تواتـــر وجـــوده يف مختلـــف املبانـــي 

العســـكرية والســـكنية اإلســـالمية)٥(. 

محمــد عبدالســتار عثمــان ، املدينــة اإلســالمية، عالــم املعرفة،املجلــس   )4(
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ، الكويــت ١978م، ص. 94.

ــة يف مصــر اإلســالمية،مج١، عصــر  ــارة العربي ــد شــافعي ، العم فري  )5(
الــوالة، الهيئــة املصريــة العامــة للتأليــف والنشــر، القاهــرة ١970م، 

ص.١9١.

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(



أطالل ٢٩ - القسم األول 46

ــة يف الوحــدات الســكنية  ــة الهام ــل مــن العناصــر املعماري ولع
علــى  املفتــوح  الفنــاء   عنصــر  فيــد  حفريــة  يف  املكتشــفة 
الفضــاء الــذي يتوســط الوحــدات الســكنية جميعهــا )اللوحــة  
ــي مــن  ــه الوســيلة واألداة الت ــى أن ــه إل ٣.9ب(، وترجــع أهميت
ــه ومالحقــه،  ــه وحجرات ــع أجزائ خاللهــا يربــط املســكن بجمي
ــا  ــي حتمله ــة الت ــة الطبيعي ــة والرطوب ويؤمــن اإلضــاءة والتهوي
الريــاح الشــمالية، فضــال عــن أن عنصــر الفنــاء أيضــاً وســيلة 
حلركــة األســرة واألطفــال ونشــاطات ربــة البيــت)٦(، خاصــة أن 
ــوي يف  ــة حتت ــة يف املســاكن املكتشــفة يف احلفري ــب األفني أغل
إحــدى زواياهــا علــى مطبــخ أو تنــور للمعيشــة ممــا يتطلــب 
بتحقيــق   املتطفلــة  اخلارجيــة  العيــون  مــن  حمايتهــا  معــه 

لســاكنيها)٧(.  اخلصوصيــة 

ــة  ــه الطبيعي ــات حيات ــد فرضــت حاجــات اإلنســان ومتطلب وق
ــا  ــكان املناســب له ــه امل ــاء لكون ــة بالفن إحلــاق فراغــات وظيفي
ملــا يتميــز بــه مــن ســعة فرضتهــا الطبيعــة املناخيــة للمنطقــة 
صاحــب  فخصــص  املجتمــع،  وحيــاة  العقيــدة  وتوجيهــات 
املســكن حيزيــن بإحــدى زوايــا الفنــاء أحدهمــا للمعيشــة عبــارة 
عــن مطبــخ أو كانــون لغــة أو تنــور باملصطلــح احمللــي واآلخــر 

مرحــاض.

وتتميــز جميــع الوحــدات الســكنية باحتوائهــا علــى حيــز يف 
اجلهــة اخللفيــة مــن الفنــاء جنوبــاً مســتطيل الشــكل مفتــوح 
أقــل  أو  واســع  ببــاب  الشــمال  اجتــاه  يف  أي  الفنــاء  علــى 
اتســاعاً، يرجــح  معــه أنــه كان حيــزاً أشــبه مــا يكــون بظلــة 
أو ســقيفة تتقــدم احلجــرات الســكنية )لوحــة24(، اســتخدم 
هــذه  ويف  والقيــظ،  احلــر  أوقــات  واالســترخاء  للراحــة 
احلــال فهــي أشــبه باملقاعــد املفتوحــة علــى الســواحل التــي 
توفــر قــدراً كبيــرا مــن الهــواء والرطوبــة يف مســاكن مدينــة 
الفســطاط والقاهــرة، ذلــك أن البــاب يف هــذه الظــالت أو 
الســقائف املفتــوح علــى اجلهــة الشــمالية والفنــاء املكشــوف 
معــاً يســمح بتوغــل فيــض مــن التيــارات الهوائيــة واإلضــاءة 
لهــا مــن جهــة وإلــى احلجــرات اخللفيــة اجلنوبيــة مــن خاللهــا 

بــن إبراهيــم العميــر، العمــارة التقليديــة يف جند،جامعــة  عبــداهلل   )6(
الرياض١428هــــ/2007م،ص.١29.  ، آثاريــة  سعود،دراســات  امللــك 
توفيــق أحمــد عبداجلواد،العمــارة اإلســالمية فكــر وحضارة،مكتبــة   )7(

،د.ت.ص.95. املصرية،القاهــرة  األجنلــو 

مــن جهــة أخــرى، كمــا أن الفنــاء وجدارهــا الفاصــل عنــه كان 
ــن الوصــول  ــا م ــة ومينعه ــواء والترب ــة مرشــح لله ــوم بوظيف يق
مخصصــة  كانــت  أنهــا  شــك  ال  التــي  اخللفيــة  للحجــرات 

للنــوم)٨(. 

ومــن الناحيــة التخطيطيــة فــإن التخطيــط العــام للمســاكن 
يحظــى بنمطيــة شــبه متطابقــة إال يف التفاصيــل، فالكتلــة 
اإلنشــائية تتجــه شــمال / جنــوب لعوامــل طبيعيــة مناخيــة، 
واملســكن مفتــوح علــى الداخــل بفنــاء مكشــوف تتلقــى مــن 
اإلضــاءة  النفعيــة  والعناصــر  واملالحــق  احلجــرات  خاللــه 
والتهويــة، ويالحــظ أن التخطيــط العــام يقــوم علــى توزيــع 
منطــي شــبه متطابــق للوحــدات والعناصــر يتجــه مــن اخلــارج 

إلــى الداخــل.

يف  املعمــاري  اســتخدم  اإلنشــاء:  وأســاليب  البـــــــناء  مــــواد 
بنائــه ملســاكن احلــي الشــمالي ملوقــع مــا بــني الســورين املــواد 
املتوفــرة محليــاً مــن حجــارة للبنــاء وطــني كوســيط مثبــت ملــواد 
البنــاء وجــص للتلييــس اجلــداري، وقــد اســتخدمت احلجــارة 
مبختلــف أنواعهــا وأحجامهــا كمــادة أساســية ورئيســة دون 
أن يعَمــد البنــاء إلــى تشــذيبها وتســويتها، فقــد اســتخدمها 
علــى طبيعتهــا إال مــا تعلــق األمــر بحجــارة األعتــاب يف معظــم 
املســاكن والصفائــح احلجريــة أو األلــواح احلجريــة املســتطيلة 
وخاصــة  حيــز(  )جمــع  األحيــاز  حتديــد  يف  املســتخدمة 
املســتخدمة يف حتديــد فراغــات التخزيــن )الوحــدة 2، 9 ـــــ 
١0(، واختلفــت أنــواع احلجــارة ، وكانــت احلجــارة البركانيــة 
مــن نــوع البازلــت األســود وهــو النــوع الســائد مــع حجــارة 

رمليــة مصفــرة أو شــبه بنيــة.

بنــاء  إلــى  البنــاء  ومــن حيــث أســاليب اإلنشــاء فقــد عمــد 
جــدران تتناســب مــع طبيعــة املــادة واملنــاخ مــن حــرارة وبــرودة، 
فأنشــأ جــدران حاملــة ســميكة مــن حجــر البازلــت األســود أو 
الكلســي بســمك يتــراوح مــا بــني 0.45 - 0.70م ، وهــو ســمك 

يســمح بتــوازن حــراري داخلــي حــراً وبــرداً نهــاراً وليــاًل)٩(.

فريد شافعي ، مرجع سابق ، ص.288  )8(
ترجمــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  املســكن  طالــب،  قيصــر   )9(
محمــد بــن حســني البراهيــم، جامعــة امللــك ســعود ،النشــر العلمــي 

،ص.١١6. ١42١هــــ/200١م  واملطابع،الريــاض 
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واســتخدم يف ذلــك أحجــاراً مــن أحجــام مختلفــة غيــر منتظمــة 
وغيــر مشــذبة، أمــا الطينــة فكانــت خليــط مــن تربة يرجــح أنها 
حتمــل مــن ضفــاف وادي فيــد نفســه مشــبعة مبــواد مختلفــة 

مــن الســليكا واأللومينــا ومــادة جيريــة وغيرهــا.

واســتخدم املعمــاري مــادة اجلــص كمــادة يف تغطيــة أرضيــات 
املراحيــض ومجــاري امليــاه والتنانيــر وتلييــس األجــزاء الســفلية 
للجــدران املعرضــة للرطوبــة واملــاء، واجلــص مــادة حجريــة  
مركبــة مــن كبريتــات الكالســيوم يضــاف إليــه مــادة جيريــة 
ــري كلســي طباشــيري  ــه حجــر جي ــر يف طبيعت كلســية، واجلي
أبيــض مشــبع بكاربونــات الكالســيوم يُنتــج اجليــر احلــي الــذي 
ــه مطفــي  ــاً ولكن ــراً حي ــه املــاء ويخمــر فيعطــي جي يضــاف إلي
مــع نســبة مــن الرمــل الناعــم ورمــاد األفــران، وطريقــة إعــداده 
ــه العاليــة املقاومــة  وخبــرة اجلصــاص هــي التــي حتــدد جودت

ــاه )١٠(.  ــة وتســرب املي للرطوب

املعثورات:

اواًل: الفخار واخلزف

 أشــارت البيانــات اإلحصائيــة إلــى انتشــار وتوزيــع الكســر 
ــب فيهمــا  ــني مت التنقي ــني اللت ــة يف املنطقت ــة واخلزفي الفخاري
هــذا املوســم علــى أن عــدد الكســر الفخاريــة واخلزفيــة التــي 
مت العثــور عليهــا يف املنطقــة  B يقــدر بحوالــي2١4 كســرة، 
شــكلت الكســر الفخاريــة ١65 كســرة مبــا يعــادل 77% مــن 
مجمــوع الكســر، بينمــا بلــغ عــدد الكســر اخلزفيــة 49 كســرة، 

ــة ــوع الكســر الفخاري ــن مجم ــادل 2٣% م ــا يع أي م

كمــا أشــارت البيانــات اإلحصائيــة للكســر الفخاريــة واخلزفيــة 
يف املنطقــة C التــي مت التنقيــب فيهــا يف هــذا املوســم إلــى 
أن عــدد الكســر الفخاريــة واخلزفيــة التــي مت العثــور عليهــا 
يســاوي  ١٣9 كســرة، منهــا  ١0٣فخاريــة، أي مــا يعــادل %74 
ــادل  ــن اخلــزف، مبــا يع ــوع الكســر، و ٣6  كســرة م ــن مجم م

26% مــن مجمــوع الكســر.

)١0(  Ken Ward, Harvey. Fundamental Building Conservation 
Mortarsress, Plasters, and Renders. Haisted, 1988, 
pp.11-15.

لقــد مت العثــور علــى عــدد قليل من الكســر الفخاريــة واخلزفية 
يف وحــدات التنقيــب يف املنطقتــني B وC، كمــا مت العثــور علــى 
عــدد محــدود مــن األوانــي الكاملــة وشــبة الكاملــة. وقــد مت 
ــا: الفخــار  ــى نوعــني رئيســني هم ــف هــذه املجموعــة إل تصني

العــادي واخلــزف. 

فقــد مت اكتشــاف عــدد محــدود مــن الكســر الفخاريــة العاديــة 
متغيــر  علــى  اعتمــاداً  تصنيفهــا  ومت  التنقيــب،  مربعــات  يف 
خصائــص العجينــة الفخاريــة ومكوناتهــا مــن شــوائب وملمــس 
وقــد  الســطح،  ومعاجلــة  احلــرق  ومســتوى  وصالبــة  ولــون 

ــت مــن: تكون

١.  الفخار اخلشن:

هــذا النــوع مــن الفخــار أكثــر شــيوعاً يف الفخــار احمللــي ويتســم 
بصناعتــه اليدويــة وهشاشــته ولونــه الــذي يتــراوح بــني البنــي 
الداكــن واللــون األســود، وعجينتــه اخلشــنة جــداً والســميكة يف 
أغلــب األحيــان، وتكثــر فيهــا الشــوائب اجليريــة والبازلتيــة، 
ذات  والداخليــة  اخلارجيــة  والســطوح  منخفــض،  وحرقهــا 
متليــس ذاتــي رطــب، وتتمثــل معظــم أوانــي هــذا النــوع مــن 
ــن الواســعة الفوهــة  الفخــار يف بعــض القــدور وجــرار التخزي
واألباريــق، ومــن النمــاذج التــي عثــر عليهــا خــالل هــذا املوســم 
قــدر فخــاري محلــي الصنــع )اللوحــة  ٣.9د، ٣.4أ(، وكذلــك 

إبريــق كمثــري الشــكل )اللوحــة  ٣.6هـــ(.        

٢.  الفخار املتوسط اخلشونة: 

تعــود معظــم الكســر مــن هــذا النــوع التــي عثــر عليهــا هــذا 
األباريــق  مثــل  احلجــم  متوســطة  أو  صغيــرة  ألواٍن  املوســم 
واجلــرار، بعــض كســر هــذا الفخــار عليهــا زخــارف محــززة 
ــاذج  ــن النم ــا، وم ــرب حوافه ــا وق ــى أكتافه ــرة باملشــط عل غائ
ــق، كمثــري  ــوع مــن الفخــار حافــة وبــدن إبري ــزة لهــذا الن املمي
الشــكل )اللوحــة  ٣.9 و، ٣.4ب(، احلافــة مزويــة ولهــا شــفة 
زخــارف  للبــدن  اخلارجــي  الســطح  وعلــى  للداخــل.  تنزلــق 
هندســية متوازيــة محــززة باملشــط. باإلضافــة إلىالعديــد مــن 
الكســر ذات املقابــض واألبــدان الكمثريــة تشــابه يف عجينتهــا 

وأشــكال أبدانهــا الكســرة الســابق وصفهــا.  

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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٣. الفخار الناعم:

تتمثـــل نوعيـــة هـــذا الفخـــار يف مجموعـــة قليلـــة  مـــن الكســـر 
الفخاريـــة ذات عجينـــة وســـطوح بيضـــاء مملســـة متليســـاً ذاتيـــاً 
رطبـــاً، مائلـــة لالصفـــرار، ناعمـــة، جيـــدة احلـــرق وصلبـــة، 
تخلـــو مـــن الشـــوائب املضافـــة، ورقيقـــة اجلـــدران إذ تصـــل 
ســـماكتها أحيانـــاً إلـــى ١ ملـــم، والســـطوح اخلارجيـــة والداخليـــة 
ـــي مت  ـــة الت ـــب الكســـر الفخاري ـــي رطـــب، وأغل ـــس ذات ذات متلي
العثـــور عليهـــا عبـــارة عـــن حـــواف وأبـــدان وقواعـــد ومقابـــض 
والزبديـــات  واألكـــواب  كاألباريـــق  ناعمـــة  صغيـــرة  ألواٍن 
ــار  ــن الفخـ ــط مـ ــذا النمـ ــزة لهـ ــاذج املميـ ــن النمـ ــاق، مـ واألطبـ
ـــق أو زمزمية،وهـــي مـــن  ـــدن ومقبـــض إبري ـــق وب كســـرة مـــن عن
ــل النفاذيـــة، وجيـــدة  ــق القليـ ــض الرقيـ ــار الناعـــم األبيـ الفخـ
العنـــق  احلـــرق ومزخرفـــة علـــى الســـطح اخلارجـــي علـــى 
والكتـــف بزخـــارف هندســـية متوازيـــة يف شـــكل مجموعـــة 

أخاديـــد وحـــزوز )اللوحـــة  ٣.4ج(.  

يبـــدو أن هـــذا  النـــوع مـــن الفخـــار ساســـاني األصـــل ولكنـــه 
اســـتمر حتـــى العصـــر اإلســـالمي املبكـــر، فقـــد مت العثـــور علـــى 
عـــدد كبيـــر مـــن كســـر هـــذا النـــوع يف جميـــع املربعـــات التـــي مت 
ـــد.  ـــع في ـــا هـــذا املوســـم واملواســـم الســـابقة مبوق ـــب فيه التنقي
وقـــد وجـــد هـــذا النـــوع أيضـــاً يف أغلـــب املواقـــع اإلســـالمية يف 
ـــات، ويرجعـــه بعـــض  ـــذة واملابي اململكـــة خاصـــة يف موقعـــي الرب
ــرة/  ــع للهجـ ــي والرابـ ــرن الثانـ ــني القـ ــا بـ ــرة مـ ــني للفتـ الباحثـ

ـــالدي)١١(. ـــى العاشـــر املي ـــن إل الثام

ــد  ــه خــالل هــذا املوســم فق ــور علي ــذي مت العث أمــا اخلــزف ال
مت تصنيفــه اعتمــاداً علــى أنــواع التزجيــج وألوانــه صنفــت 

مجموعــة الكســر اخلزفيــة إلــى األنــواع التاليــة:

١- اخلزف القلوي األزرق / األخضر: 

اللونــني  بــني  لونهــا  يتــراوح  النــوع  لهــذا  اخلزفيــة  الكســر 
ناعمــة  األحيــان  أغلــب  يف  وعجينتهــا  واألزرق،  األخضــر 
وصلبــة وذات لــون أصفــر برتقالــي. وتعــود معظــم الكســر 

العربيــة  اململكــة  يف  التقليديــة  الثقافــة  اإلعالميــة،  الدائــرة   )١١(
الســعودية: اآلثــار، ج ١، ط ١، الريــاض، دار الدائــرة للنشــر والتوثيــق، 

.288 ص:  ١420هـــ/2000م، 

بــارزة  بزخــارف  مزخرفــة  احلجــم  كبيــرة  تخزيــن  جلــرار 
ــى شــكل شــرائط مســتقيمة أو متموجــة ومحــالة  ــة عل مضاف
بأقــراص ســميكة وأنــواع أخــرى مــن الزخــارف الهندســية، وقد 
مت العثــور علــى هــذا النمــط مــن اخلــزف يف معظــم وحــدات 
التنقيــب يف املنطقتــني B وC، إذ يعــد هــذا النــوع مــن اخلــزف 
هــو األكثــر انتشــاراً يف خــزف فيــد، ومــن منــاذج هــذا النمــط 
مــن اخلــزف مجموعــة كبيــرة مــن كســر جلــرار تخزيــن كبيــرة 
احلجــم، وكســر وأشــكال كاملــة وشــبه كاملــة مــن املســارج 
وعثــر   ،)28 األزرق/األخضر)لوحــة  القلــوي  التزجيــج  ذات 
علــى هــذا النــوع مــن اخلــزف يف العديــد مــن املواقــع األثريــة 
ــع  ــال ال احلصــر كشــف يف مواق ــى ســبيل املث ــة. فعل يف اململك
احلــوراء وامللقطــة واجلــار يف الشــمال الغربــي مــن اململكــة عــن 
كســر خزفيــة ذات لــون أخضــر وأزرق تعــود للفتــرة العباســية 
ــة أيضــاً يف  ــى هــذه الكســر اخلزفي ــر عل ــة، كمــا عث والفاطمي
ــي  ــني الثان ــني القرن ــا ب ــرة م ــات، وقــد أرخــت للفت ــع املابي موق
والثالــث الهجريــني، كمــا كشــف عــن كميــات مــن نفــس النــوع يف 
ــذة ويف جنــران ومنطقــة جــازان وموقعــي الســرين  موقــع الرب

وعثــر)١2(. 

2- اخلزف القصديري األبيض:

يعــد هــذا النــوع مــن ثانــي أكثــر األنــواع انتشــاراً يف املوقــع 
ــي نشــرت عــن  ــر الســابقة الت ــه كمــا يظهــر يف التقاري وطبقات
ــة ذات ملمــس ناعــم  ــراء برتقالي ــة صف ــز بعجين ــع، ويتمي املوق
وجــدران متوســطة الســماكة وســطوحها تخلــو مــن الزخــارف 
الكســر  وأغلــب  أبيــض،  قصديــري  بتزجيــج  كليــاً  ومغطــاة 

اخلزفيــة لهــذا النــوع تعــود ألطبــاق و/أو زبديــات. 

خــالل هــذا املوســم اكتشــفت كســر مــن اخلــزف القصديــري 
يف جميــع مربعــات التنقيــب بأعــداد ونســب متفاوتــة، ويتميــز 
بعجينــة بيضــاء مصفــرة ذات ملمــس ناعــم وجــدران متوســطة 
الســماكة وســطوح مغطــاة كليــاً بتزجيــج قصديــري أبيــض. 
وقــد تالشــت بطانــة التزجيــج ولونهــا يف معظــم الكســر نتيجــة 

)١2( الثنيــان، محمــد بــن عبدالرحمــن راشــد، 2006 م، فخــار وخــزف 
مراســي الســهل التهامــي الســاحلي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
)عينــات مــن امللتقطــات الســطحية ملواقــع الســرين، وعليــب )حمدانة(، 
وحلــي، وعثــر، والشــرجة(، دراســة أثريــة فنيــة. جامعــة امللــك ســعود، 
ــة اآلداب، ص: ١72-١75. ــز بحــوث كلي ــي، مرك ــادة البحــث العلم عم
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عوامــل التعريــة وأمــالح التربــة. 

مــن  األبيــض  القصديــري  اخلــزف  مــن  النــوع  هــذا  يعــد 
الصناعــات اخلزفيــة املبكــرة التــي صنعهــا اخلزافون املســلمون 
يف العــراق إذ يعــود إلــى أواخــر القــرن الثامــن وأوائــل القــرن 
أن اخلــّزاف  الباحثــني  بعــض  ويعتقــد  امليــالدي)١٣(،  التاســع 
خــالل  مــن  اخلــزف  مــن  النــوع  هــذا  إلــى  توصــل  املســلم 
تأثيــر خــزف البورســلني الصينــي واســتطاع بعدهــا تشــكيل 
ــات  ــض واســتخدامه أيضــاً كأرضي ــري األبي اخلــزف القصدي
أو خلفيــات ملوضوعــات العناصــر الزخرفيــة يف اخلــزف ذي 
البريــق املعدنــي واخلــزف ذي الرســوم الكوبالتيــة أو املبرقشــة 

أو املقلمــة. 

ــوع مــن اخلــزف  ــر مــن كســر هــذا الن وقــد مت اكتشــاف الكثي
ــري الشــامل  ــة الســعودية خــالل املســح األث ــة العربي يف اململك
ــة األخــرى يف درب زبيــدة  ألراضــي اململكــة واألعمــال امليداني
)البــدع ومعــدن النقــرة( والربــذة  والســرين، وأرخــت للفتــرة مــا 
بــني القــرون الثالــث - اخلامــس الهجــري/ التاســع - احلــادي 
ســامراء   يف  النــوع  هــذا  علــى  عثــر  كمــا  امليــالدي،  عشــر 
والفســطاط  ســوريا،  يف  واملينــا  الرقــة  ويف  بالعــراق)١4(، 
إيــران مثــل: سوســة، ونيســابور،  يف مصــر، ويف مواقــع يف 

وجورجــان.  وســيراف 

٣- اخلزف القصديري املبقع أو املقلم:

مت العثــور علــى أغلــب هــذا النــوع مــن اخلــزف يف املنطقــة 
C، ويالحــظ أن بعــض الكســر قــد تالشــى تزجيجهــا وألوانهــا 
نتيجــة عوامــل التعريــة واألمــالح العالقــة بالتربــة، ومــن منــاذج 
هــذا النمــط مــن اخلــزف كســرة ألطبــاق ذات عجينــة بيضــاء 
مصفــرة، جيــدة احلــرق وجــدران متوســطة الســماكة )اللوحــة  

٣.١0أ(. 

يعــرف هــذا النــوع يف العديــد مــن مواقــع اآلثــار اإلســالمية 

 Fehervari، G.، Islamic Pottery، A Comprehensive Study )١٣(
.Based on the Barlow Collection، London، 1973

)١4( زرة ، فريدريــش وايرنســت هرتســفلد، تنقيبــات  ســامراء، اجلــزء 
الثانــي فخاريــات ســامراء املزججــة، ترجمــة علــي يحيــى منصــور، 

املؤسســة العامــة لآلثــار والتــراث، بغــداد، ١985م، ص: 54.

)التاســع  الهجــري  الثالــث  للقــرن  اســتخدامه  بدايــة  يعــود 
اخلــزف  اســم  الباحثــني  بعــض  عليــه  وأطلــق  امليــالدي( 
ــة بطــرق عــدة  ــذ عناصــره الزخرفي ــم تنفي ــه يت الفيومــي، وفي
التبقيــع والتخطيــط )التقليــم( والترشــيش والتنقيــط  منهــا 
بلــون أحــادي أو بألــوان متعــددة متباينــة علــى أرضيــة بيضــاء 
مــن  حتــت طبقــة التزجيــج أو فوقهــا، ويعــد فرعــاً منبثقــاً 
التزجيــج القصديــري األبيــض، وقــد مت العثــور علــى هــذا 
النــوع مــن اخلــزف يف العديــد مــن املواقــع اإلســالمية منهــا 
الربــذة، وأملــج، واملابيــات ، والقــاع، وزبالــة، واألخــدود، وعثــر 

والشــرجة.  

٤- اخلزف القصديري املرسوم باللون األسود:

يضــم اخلــزف حتــت الدراســة يف هــذه املجموعــة كســرتني 
خزفيتــني علــى ســطحي كل منهمــا تزجيــج قصديــري أبيــض. 
ــى مــن  ــة C: الكســرة األول ــا يف املنطق ــر عليهم الكســرتان عث
بــدن وقاعــدة طبــق )اللوحــة  ٣.١0ب(، والكســرة الثانيــة تعــود 

حلافــة طبــق.

٥- اخلزف الصيني املستورد )البورسلني(:

مت اكتشــاف ثــالث كســر فقــط مــن اخلــزف الصينــي املســتورد 
النمــاذج  هــذه  مــن  املوســم؛  هــذا  بالبورســلني يف  املعــروف 
كســرة مــن حافــة وبــدن طبــق ذات عجينــة بيضــاء نقيــة، جيــدة 
وصلبــة )اللوحــة  ٣.١0ج(، الكســرة خاليــة مــن الزخــارف. 
ويعتقــد بأنهــا مــن النمــط املســتورد عبــر التجــارة مــن الصــني.

٦- اخلزف ذو البريق املعدني املتعدد األلوان: 

مجموعـة الكسـر ذات البريـق املعدنـي التـي مت العثـور عليهـا 
خـالل هـذا املوسـم تضـم كسـراً معظمهـا ألطبـاق أو زبديـات 
أحاديـة اللـون وأخـرى ذات ألـوان متعـددة، ويالحـظ أن الكسـر 
األحاديـة اللـون مزخرفـة علـى سـطوحها اخلارجيـة والداخلية 
بزخـارف هندسـية ونباتيـة بطـالء المـع مييـل للـون الزيتونـي 
الذهبـي علـى أرضيـات قصديريـة بيضـاء أو زرقـاء فاحتة، أما 
الكسـر املتعددة األلوان فيغلب عليها أيضاً األشـكال الهندسـية 
والنباتيـة علـى أرضيـات قصديريـة بيضـاء )اللوحـة  ٣.١0د(. 

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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واملرجعيــة  املصدريــة  التاريخيــة  املعطيــات  علــى  وبنــاًء 
والدراســات والتنقيبــات األثريــة مبوقــع مدينــة فيــد التاريخيــة 
نــرى تأريــخ هــذه النمــاذج مــن اخلــزف للفتــرة مــا بــني القرنــني 
ــع الســادس الهجــري بالتقريــب )القــرن التاســع  الثالــث ومطل

ــالد(.   ــي عشــر للمي ــرن الثان ــع الق ومطل

ثانيًا: األدوات احلجرية :

تشــكل املعثــورات احلجريــة وكســرها ثانــي أكبــر عــدد مــن 
القطــع األثريــة التــي مت العثــور عليهــا يف هــذا املوســم، حيــث 
مت العثــور علــى كســر رحــى أغلبهــا مــن حجــر البازلــت األســود 
الصلــد ذي التجاويــف والقليــل منهــا مــن احلجــر الرســوبي 
أو  بيضاويــة  أو  دائريــة   صغيــرة  أحجــار  وعــدد  الرملــي، 
مســتطيلة الشــكل، مــن حجــر البازلــت الصلــد أو اجلرانيــت أو 
احلجــر الرســوبي الرملــي )اللوحــة  ٣.١0هـــ(،  وبعض  الكســر 
مــن احلجــر الصابونــي األســود اللــون والناعــم امللمــس مــن 
أبــدان وقواعــد ومقابــض وحــواف قــدور وأجــزاء مــن مســارج 
ــر )اللوحــة   ــى قــدر صغي ــة إل ــة الشــكل، باإلضاف وأدوات كروي

٣.4د(.  ٣.١0و، 

ثالثًا: األدوات والكسر املعدنية:

ُعثــر يف املنطقتــني B وC علــى عــدد مــن األدوات املعدنيــة 
الصــدأة مــن احلديــد والبرونز، وقد شــملت األدوات احلديدية 
ــزان  ــة مي ــق أو كف ــد مــن املســامير ورؤوس الســهام وطب العدي

)اللوحــة  ٣.١0ز، ٣.4هـــ(.

ــى  ــور يف املنطقتــني أيضــاً عل ــة مت العث وضمــن القطــع املعدني
هــذه  وقــد ضمــت  البرونزيــة،  والكســر  األدوات  مــن  عــدد 
اســتخدمتا  رمبــا  وأداتــني  اخلــوامت   مــن  عــدداً  املجموعــة 
لصــب الســوائل )اللوحــة  ٣.١0ح(، وملعقــة ومــروداً وخرزتــني 

وقطعــة عملــة وكســراً مــن عمــالت مختلفــة.

رابعًا: األدوات والكسر الزجاجية: 

تضــم هــذه املجموعــة عــدداً مــن الكســر واألدوات الزجاجيــة 
امللونــة وشــبه املعتمــة، ومــن أبــرز األدوات الزجاجيــة التــي عثــر 

ــون )اللوحــة  ٣.١١أ(،  عليهــا مجموعــة مــن اخلــرز األزرق الل
كمــا  قمعيــة.  اآلخــر  والبعــض  الشــكل  أســطوانية  بعضهــا 
ــة،  ــة وملون ضمــت هــذه املجموعــة كســراً مــن أســورة مزخرف
كذلــك شــملت املجموعــة بعــض الكســر الزجاجيــة امللونــة التــي 

تعــود ألطبــاق وقواريــر.

خامسًا: املواد العضوية: 

ُعثــر علــى عــدد كبيــر مــن العظــام التــي تعــود ملاعــز وجمــال يف 
أغلــب مربعــات التنقيــب، وقــد وجــدت يف الطبقــات الســكنية، 
ــي  وكانــت تشــكل جــزءاً مــن مخلفــات الغــذاء لســاكني منطقت
احلصــن والتنانيــر. وقــد حفظــت هــذه املــواد العضويــة متهيــداً 
لدراســتها مــن قبــل املختصــني يف علــوم احليــوان والبيئــة، 
كذلــك ضمــت املــواد العضويــة بعــض روث احليوانــات التــي 
تعــود أيضــاً ألغنــام وماعــز وجمــال، كمــا جمعــت بعــض عينــات 
التربــة التــي قــد تضــم مــواد عضويــة نباتيــة أخــرى وذلــك 
ــة القدميــة  ــى البيئ ــي الضــوء عل ــا تلق ــداً لدراســتها لعله متهي

ــة.   ــة واحليواني ــة النباتي ــد ومــوارده االقتصادي ملوقــع في

حفظ اآلثار املعمارية وصيانتها وترميمها

كشــف خــالل هــذا املوســم عــن مجموعــة مــن أساســات البنــاء 
واجلــدران ضمــن املنطقــة التــي مت حفرهــا، والتــي شــكلت يف 
مجموعهــا أجــزاء مــن وحــدات معماريــة لبيــوت ســكنية وأجزاء 
مــن ســور احلصــن الداخلــي، باإلضافــة إلــى بــرج علــى شــكل 
¾ الدائــرة يشــكل الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية لســور احلصــن 
الداخلــي ويربــط مــا بــني جــداري الســور اجلنوبــي والشــرقي 

للحصــن بزاويــة 90 درجــة مــن الداخــل.

ــا هــذا املوســم  ــر عليه ــي ُعث ــاء الت ــد شــكلت أساســات البن لق
أجــزاء وتقســيمات  لوحــدات معماريــة متثلــت يف بيــوت ســكنية 
ــث بلــغ الطــول  ــا ثــالث عشــرة وحــدة ســكنية، حي بلــغ عدده
ــا مــن  ــة يف غالبيته ــاً، مبني ــي لهــذه اجلــدران ٣44م تقريب الكل
صفــني مــن احلجــارة، وقــد عثــر عليهــا بحــاالت متفاوتــة مــن 
املتانــة والهشاشــة والضعــف وبارتفاعــات مختلفــة تراوحــت 
مــن مدمــاك واحــد بارتفــاع 20 ســم تقريبــاً، يصــل بعضهــا 
أحيانــاً إلــى ارتفــاع ١25ســم وبعــدد مداميــك جتــاوز الســبعة 
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أحيانــاً، بنيــت باســتعمال حجــارة غشــيمة صغيــرة ومتوســطة 
ــاً.  احلجــم مبعــدل طــول يصــل إلــى 25ســم تقريب

وقــد لوحــظ مــن خــالل مــا ُعثــر عليــه مــن أساســات هــذه 
املبانــي بــأن طريقــة البنــاء القدميــة كانــت تعتمــد بشــكل رئيــس 
علــى وضــع طبقــة ســميكة مــن الطــني املخلــوط بالقــش يغــرس  
احلجــر فيهــا ومــن ثــم يتــم تلييــس  الفائــض مــن الطــني نتيجــة 
لغــرس احلجــر علــى اجلــدار لتشــكل فيمــا بعــد طبقــة طينيــة 
عليــه تغطــي اجلــدار بشــكل كامــل، حيــث تتميــز هــذه الطبقــة 
خلصائــص املونــة نفســها التــي اســتخدمت لربــط احلجــارة 

ببعضهــا البعــض. 

لقــد كان لهــذه الطريقــة ســلبياتها التــي متثلــت بعــدم اســتقامة 
اجلــدران وكذلــك عــدم تــوازن املداميــك احلجريــة للجــدار 
الواحــد نتيجــة عــدم ســيطرة البنائــني علــى موازنــة احلجــارة 
داخــل طبقــة الطــني، حيــث يالحــظ بــأن جميــع اجلــدران 
وخاصــة املمتــدة منهــا باســتطالة غيــر مســتقيمة وحتتــوي 
علــى الكثيــر مــن التعرجــات، كمــا متيــزت هــذه الطبقــة بضعــف 
خصائصهــا وخاصــة بســبب تعرضهــا ملختلــف العوامــل اجلويــة 

والتــي ســاعدت علــى انهيــار اجلــدران بشــكل ســريع.

ــا مت  ــن خــالل م ــد لوحــظ م ــي فق ــا ســور احلصــن الداخل أم
الكشــف عنــه مــن أجــزاء اســتخدام حجــارة كبيــرة جتــاوز 
طــول بعضهــا أحيانــاً 60ســم تقريبــاً باإلضافــة إلــى اســتخدام 
حجــارة متوســطة وصغيــرة احلجــم، كمــا لوحــظ اســتخدام 
رابطــة  كمــادة  والرمــاد  بالفحــم  املخلــوط  والرمــل  اجلبــس 
للحجــارة، بينمــا اســتخدمت طبقــة نقيــة مــن اجلبــس لتغطيــة 

اجلــدار بشــكل كامــل.

وبهــدف احملافظــة علــى جميــع العناصــر املعماريــة التــي مت 
العثــور عليهــا وكشــفها خــالل هــذا املوســم كان ال بــد مــن 
ــك اجلــدران  ــم لتل ــة والترمي ــام بأعمــال احلفــظ والصيان القي

خاصــة وأن معظمهــا كانــت ضعيفــة وآيلــة لالنهيــار.

يعــرف احلفــظ علــى أنــه تكريــس اجلهــود للحفــاظ علــى مــوارد 
التــراث للمســتقبل مــن خــالل أخــذ كل االحتياطــات الالزمــة 
حلمايتهــا وترميمهــا، وتطويرهــا وتأهيلهــا، واالعتنــاء باحمليــط 

البيئــي، ومشــكالت التخطيــط احلضــري والصناعــي، ومــا 
الترميــم  إلــى  إضافــة  احلمايــة،  قوانــني  مــن  بهــا  يتصــل 

والصيانــة.

هــذا  عليهــا  ُعثــر  التــي  البنــاء  أساســات  حمايــة  وبهــدف 
املوســم ايضــاً واحملافظــة عليهــا فقــد مت اتبــاع مجموعــة مــن 
ــادئ  ــك مــع مراعــاة شــروط ومب ــة بذل االســتراتيجيات الكفيل

الترميــم العلمــي، والتــي  كانــت علــى النحــو التالــي:

أواًل: الصيانة والتقوية:

املســتمرة  احلمايــة  إجــراءات  أنهــا  علــى  الصيانــة  تعــرف 
للمــوارد التراثيــة مــن خــالل التخلــص مــن العوامــل املؤثــرة، 
والتقويــة   ،)Cleaning( التنظيــف  عمليــات  خــالل  مــن 

.)Coating( والتغطيــة   )Consolidation(

لقــد مت الكشــف خــالل هــذا املوســم علــى  مجموعــة مــن  
اجلــدران، متيــزت يف معظمهــا بالضعــف وقابليتهــا لالنهيــار، 
ممــا اســتدعى القيــام بعمليــات التقويــة لهــذه اجلــدران بهــدف 
أعمــال  عــن  احلديــث  وقبــل  عليهــا،  واحملافظــة  حمايتهــا 
اخلصائــص  علــى  التعــرف  مــن  بــد  ال  والترميــم  الصيانــة 
ــا  ــة يف تركيبته ــواد املســاعدة الداخل ــاء وامل ــادة البن املختلفــة مل

والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:

يف . ١ عليهــا  عثــر  التــي  اجلــدران  جميــع  بــأن  يالحــظ 
هــذا املوســم قــد بنيــت باســتخدام حجــر البازلــت وهــو 
مــن الصخــور الناريــة القاعديــة، إذ يحتــوي علــى أقــل 
مــن 52% مــن الســيليكا، والبازلــت، وهــو صخــر أســود 
ثقيــل مندمــج تبــدو فيــه غالبــاً جســيمات دقيقــة براقــة، 
ــن  ــا م ــون بلوراته ــادن تك ــن املع ــن مجموعــة م ــون م ويتك
البازلــت احلقيقــي مــن الدقــة بحيــث ال ميكــن متييــز 

بعضهــا عــن بعــض إال باملجهــر.

اســتخدام مونــة الطــني والتــي هــي عبــارة عــن طفلــة . 2
طينيــة مــن الطمــي مضــاف إليها القش، وقد اســتخدمت 
هــذه املونــه كمــادة رابطــة للحجــارة التــي اســتخدمت يف 

بنــاء جــدران املبانــي الســكنية.

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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والتــي هــي عبــارة عــن . ٣  مت اســتخدام مونــة اجلبــس 
ــة   ــات الكالســيوم املائي ــن كبريت ــورة م ــة متبل ــادة طبيعي م
والســتعمال اجلبــس كمونــة، ال بــد مــن إحراقــه حيــث 
ــى  ــاً ويتحــول ال ــاء املتحــد كيميائي ــاع امل ــة أرب ــد ثالث يفق
مســحوق أبيــض ناعــم لــه قابليــه لالحتــاد ثانيــة مــع 
ــة.  ــادة شــديدة التماســك والصالب ــى م ــاء ويتحــول ال امل
وقــد لوحــظ اســتخدام هــذه املونــة يف بنــاء جــدار ســور 
احلصــن الداخلــي وقــد جــاءت مخلوطــة مبــادة الرمــل 

والفحــم.

التــي مت . 4 اجلــدران  اجليــر يف  مونــة   اســتخدام  عــدم 
ــري  ــة حــرق احلجــر اجلي ــث إن عملي ــا، حي ــور عليه العث
للحصــول علــى اجليــر احلــي، وهــو املــادة األوليــة ملونــة 
اجليــر تتطلــب درجــة حــرارة أعلــى بكثيــر مــن درجــة 
ــر  ــس لتحضي ــدن اجلب ــا حــرق مع ــي يتطلبه احلــرارة الت
مونــة اجلبــس، إذ تتحــول كربونــات الكالســيوم )احلجــر 
اجليــري( إلــى أكســيد الكالســيوم عنــد درجــة حــرارة 
ــد إطفــاء  ــة وعن ــراوح مــا بــني 900- 950 درجــة مئوي تت
هيدروكســيد  إلــى  يتحــول  فإنــه  باملــاء  احلــي  اجليــر 
الكالســيوم، الــذي يتحــول عنــد تفاعلــه مــع ثانــي أكســيد 
الكربــون املوجــود يف اجلــو إلــى بيكربونــات الكالســيوم، 
ــة  ــات الكالســيوم هــي املــاده الرابطــة الثابت ــم إن كربون ث
كيميائيــاً يف مونــة اجليــر، وحتضــر مونــة اجليــر بخلــط 
والرمــل،  الكالســيوم(  )هيدروكســيد  املطفــأ  اجليــر 
ويســتعمل علــى هــذا النحــو يف عمليــات البنــاء، ثم يتحول 
ــه مــع  ــد تفاعل ــك عن ــد ذل ــدرو أكســيد الكالســيوم بع هي
ثانــي أكســيد الكربــون باجلــو إلــى كربونــات الكالســيوم، 
فتتماســك املونــة وتقــوم بوظيفتهــا كمــادة رابطــة. ولهــذا 
الســبب  فإننــا مــع الــرأي القائــل بــأن مونــة اجليــر تعمــر 

ــة.  ــزداد مــع الزمــن قــوة وصالب ــل إنهــا ت ــاًل ب طوي

ــراً يف . 5 ــن مغاي ــم يك ــذي ل ــط وال اســتخدام مــالط احلوائ
عمليــات  يف  مســتخدمه  كانــت  التــي  للمونــة  تركيبتــه 
ذات  مــن  اآلخــر  هــو  يتألــف  كان  أنــه  وجنــد  البنــاء، 
املادتــني، أي مــن الطــني واجلبــس، وقــد اســتخدم كل 
منهــا يف تزيــني اجلــدران، إاّل أن أكثرهــا قــد اندثــر، وقــد 
عثــر علــى بعــض العينــات لبعــض اجلــدران التــي كانــت 

مغطــاة مبونــة الطــني، وكذلــك علــى بعــض اجلــدران التــي 
كانــت مغطــاة مبونــة اجلبــس وخاصــة جــدران احلمامــات 
يف املنــازل وأماكــن التخزيــن، كمــا لوحــظ مــن خــالل 
وجــود بعــض املؤشــرات بــأن جــدار احلصــن الداخلــي 

كان مغطــى مــن اخلــارج مبونــة اجلبــس أيضــاً.

 لقــد جــرت عمليــات الصيانــة علــى اجلــدران التــي مت الكشــف 
عنهــا خــالل هــذا املوســم مــن خــالل اإلجــراءات التاليــة:

تنظيــف احلجــارة والفواصــل بــني املداميــك مــن األتربــة . ١
ــن  ــص م ــك للتخل ــواء، وذل ــط اله ــة وضغ بالطــرق اليدوي
املونــه القدميــة التالفــة واألتربــة املتراكمــة بــني فواصــل 

ــة. املداميــك احلجري

غســل اجلــدران باملــاء للتخلــص مــن بقايــا التربــة والغبار، . 2
حيــث يتــم ذلــك بعــد التخلــص مــن املونــة القدمية بضغط 
الهــواء، وتســاعد عمليــة غســل الفواصــل احلجريــة باملــاء 
علــى التخلــص مــن بقايــا الغبــار واألتربــة والتــي قــد 
تشــكل يف حــال بقائهــا عــازالً يفصــل املونــة احلديثــة عــن 
احلجــر، وبالتالــي قــد تــؤدي مــع مــرور الزمــن إلــى عــدم 
ــي  ــا وبالتال ــه عنه ــع احلجــر وانفصال ــالط م متاســك امل

تــؤدي إلــى ضعفهــا وتلفهــا ومــن ثــم انهيــار اجلــدار.

تعبئــة الفواصــل بــني احلجــارة باملونــة )اللوحــة  ٣.١١أ(، . ٣
والتــي حــاول فريــق العمــل تشــكيلها لتكــون منســجمة مــع 
مــادة البنــاء، بحيــث تكــون قريبــة جــداً يف خصائصهــا 
مــع املــادة الرئيســة والتــي هــي عبــارة عــن حجــر البازلــت 
الغشــيم، والــذي يتميــز بصالبتــه وقــوة حتملــه، حيــث 
كان ال بــد مــن عمــل مونــة قريبــة مــن تركيبتــه بحيــت 
حتمــل نفــس خصائصــه وتزيــد إمكانيــة متاســك املونــة 
فيهــا  تشــققات  حــدوث  حتاشــي  ويتــم  احلجــر  مــع 
وانفصالهــا عــن احلجــر يف حــال عــدم تناســقها معــه مــن 
ــة  حيــث اخلصائــص، ولهــذا الغــرض فقــد مت عمــل مون
تتطابــق مــع املونــه القدميــة مــن حيــث املكونــات والشــكل 

ــذ. والتنفي
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ثانيًا: الترميم:

 يعــرف الترميــم علــى أنــه عمليــة اســتكمال لألجــزاء املفقــودة 
املــادة  اســتخدام  خــالل  مــن  واملبانــي  األثريــة  القطــع  يف 
ــود شــريطة وجــود التصــور الكامــل  ــة أي اجلــزء املفق األصلي

والدقيــق للشــكل األصلــي للقطعــة أو للمبنــى.

بعــد الكشــف عــن أجــزاء مــن ســور احلصــن الداخلــي اجلنوبــي 
وأجــزاء مــن ســور احلصــن الداخلــي الشــرقي وأحــد األبــراج، 
الترميــم وإعــادة إحيــاء هــذا اجلــزء مبــا ينســجم  وبهــدف 
ســرد  ميكــن  فإنــه  اخلصــوص   بهــذا  العلميــة  واملعاييــر 

التاليــة: املالحظــات 

لقــد مت الكشــف خــالل هــذا املوســم عــن أجــزاء مــن . ١
أســوار احلصــن الداخلــي بطــول ١٣.5م تقريبــاً، منهــا 
١0م  مــن ســور احلصــن الداخلــي اجلنوبــي، و٣.5م مــن 
ســور احلصــن الداخلــي الشــرقي مبعــدل ارتفــاع وصــل 

إلــى 2.70م تقريبــاً )اللوحــة  ٣.١١ب(.

الكشــف عــن بــرج علــى شــكل ¾ الدائــرة يقــع علــى . 2
الداخلــي  الزاويــة اجلنوبيــة الشــرقية لســور احلصــن 

تقريبــاً. إلــى 4.20م  بقطــر وصــل 

يتكــون اجلــدار اجلنوبــي مــن ١7 مدمــاكاً علــى األطــراف . ٣
احملاذيــة لألبــراج، بينمــا يتكــون اجلــدار الشــرقي مــن 
١6 مدمــاكاً، اســتخدمت احلجــارة الغشــيمة متوســطة 
وكبيــرة احلجــم يف بنائــه، كمــا اســتخدمت مــادة اجلبــس 
للمداميــك  رابطــة  كمــادة  والفحــم  بالرمــل  املخلــوط 
لتكســية  النقــي  اجلبــس  اســتخدم  بينمــا  احلجريــة، 

اجلــدران.

يتكــون البــرج مــن ١4 مدمــاكاً عنــد اتصالــه مــع اجلــدار . 4
باجتــاه  ابتعــد  كلمــا  ملداميكــه  وفقــده  انهيــاره  يزيــد 
املقدمــة لينهــار بشــكل كامــل ولــم يبــق منــه ســوى مدمــاك 

واحــد عنــد مســتوى األرضيــة )اللوحــة  ٣.١2أ(.

متاســك مداميــك اجلــدران والبــرج القريبــة مــن بعضهــا . 5
نتيجــة لعمليــة التعشــيق يف البنــاء، بينمــا يالحــظ انهيــار 
األجــزاء الوســطية مــن اجلــدار اجلنوبــي ليبقــى  منــه ١0 
مداميــك فقــط  مــن أصــل ١7 مدمــاكاً مبحــاذاة األبــراج، 
معماريــة  وظيفتــني  لألبــراج  بــأن  فكــرة  يدعــم  ممــا 

تســاعد علــى متاســك اجلــدران وعســكرية للمراقبــة. 

تعــرض األجــزاء التــي مت الكشــف عنهــا من ســور احلصن . 6
والبــرج إلــى عمليــات ترميــم وإعــادة بنــاء ســابقة نتيجــة 
النهيارهــا بشــكل مفاجــئ أو نتيجــة عــدوان وهجــوم علــى 
األســوار خــالل العصــور القدميــة، وقــد جــاءت عمليــات 
الترميــم مســتعجلة وغيــر متقنــة كمــا ترافقــت مــع إعــادة 
اســتخدام لبعــض احلجــارة املصنعــة مثــل أبــدان األعمــدة 

األســطوانية يف إعــادة البنــاء.

لقــد جــرت عمليــات الترميــم يف هــذا املوســم علــى أجــزاء 
الزاويــة  علــى  الواقــع  األبــراج  وأحــد  الداخلــي  الســور  مــن 
اجلنوبيــة الشــرقية للحصــن الداخلــي والــذي جــاء علــى شــكل 
ــام  ــار  مــن خــالل القي ــى االنهي ــذي تعــرض إل ــرة، وال ¾ الدائ

باإلجــراءات التاليــة:

إعــداد املخططــات العموديــة واملقاطــع اخلاصــة بعمليــة . ١
والبــرج  الداخلــي  احلصــن  بســور  واخلاصــة  الترميــم 

)اللوحــة  ٣.4و(.

اســتعمال املــادة األصليــة مــن احلجــارة املتســاقطة أمــام . 2
اجلــدار والبــرج، وقــد روعــي يف عمليــة الترميــم الشــكل 

األصلــي لهما)اللوحــة  ٣.١2ب(.

الطابــع . ٣ مــع  واملنســجم  املناســب  املــالط  اســتخدام 
التقليــدي لعمليــة الترميــم، والتــي كانــت قــد اعتمــدت 

الســابقة. املواســم  العمــل خــالل  قبــل فريــق  مــن 

ــاه . 4 ــع تســرب املي ــى ملن ــه مــن األعل ــة اجلــدار وحمايت تقوي
ــى الداخــل. إل

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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النتائج:

كشــفت أعمــال املســح األثــري يف املوقــع عــن ملتقطــات . ١
ســطحية تعــود إلــى العصــور احلجريــة كان مــن بينهــا 
يعــود  املوقــع  بشــري يف  دليــل الســتيطان  وأقــدم  أول 
ــه  ــدمي األوســط يف مرحلت ــة العصــر احلجــري الق حلقب
األشــولية املتأخــرة متمثــاًل يف فــأس يــدوي أشــولي رمبــا 
يــؤرخ بنحــو ربــع مليــون ســنة مضــت. وال تــزال امللتقطــات 

ــد الدراســة. ــة األخــرى قي احلجري

جــاءت أعمــال التنقيبــات األثريــة لهذا املوســم يف املنطقة . 2
املســتهدفة مســتكملة ألعمــال التنقيبــات األثريــة خــالل 
املوســم الســابق، حيــث دلــت علــى وجــود مجموعتــني 
ــى: مبحــاذاة ســور احلصــن  ــة: األول ــي املعماري مــن املبان
الداخلــي، والثانيــة: مبحــاذاة الســور اخلارجــي يفصــل 
للســور  احملاذيــة  املبانــي  علــى  أطلــق  طريــق،  بينهمــا 
الداخلــي املجموعــة املعماريــة األولــى، بينمــا أطلــق علــى 
ــة  ــة للســور اخلارجــي املجموعــة املعماري ــي احملاذي املبان

ــة.   الثاني

الكشــف عــن مــا مجموعــه إحــدى عشــرة وحــدة ســكنية . ٣
ضمــن املجموعــة الثانيــة تشــكل وحــدات ســكنية متكاملــة 
حتتــوي علــى مختلــف الغــرف واملرافــق اخلدميــة، بينمــا 
ــى  ــن املجموعــة األول ــني م ــني معماريت كشــف عــن وحدت
ــا خــالل  ــي مت الكشــف عنه ــح عــدد الوحــدات الت ليصب
املوســمني ثمانــي وحــدات عبــارة عــن وحــدات ســكنية 

ــة. متكامل

يتســم املظهــر العــام للوحــدات الســكنية املكتشــفة يف . 4
كل مجموعــة بتطابــق شــبه كامــل إنشــائياً ومعماريــاً مــن 
حيــث التخطيــط والكتــل واألقســام والعناصــر املعماريــة 

وال تختلــف إال يف التفاصيــل.

يتســق املظهــر العــام للوحــدات الســكنية املكتشــفة مــع . 5
احمليــط الطبيعــي للمنطقــة مــن حيــث اســتخدام املــواد 
البنائيــة، ومــع املســتوى احلضــاري للفتــرة مــن حيــث 
ــداد اخلطــوط اإلنشــائية  عــدم الدقــة احلســابية يف امت

واســتقامتها والتــي تغلــب عليهــا التعرجــات واالنكســارات 
ــي.       ــع الداخل ــام والتوزي ــط الع ــك يف التخطي ــالن وذل واملي

للوحــدات . 6 واملعمــاري  اإلنشــائي  املظهــر  مــن  يتبــني 
العــام  والتخطيــط  البنــاء  تقنيــة  حيــث  مــن  الســكنية 
هــذه  أن  والتناســق  االنتظــام  وقلــة  بالتواضــع  املتميــز 
الوحــدات بنيــت بشــكل مســتعجل بــني ســوري احلصــن 
مــن املرجــح أن تكــون لغــرض حمايــة بعــض الســكان 
املدينــة  لهــا  تعرضــت  التــي  الهجمــات  مــن  احملليــني 
ومنــذ نهايــة القــرن الثالــث الهجــري مــن قبــل القرامطــة 

واألعــراب. 

املجموعــة . 7 مــن  والثامنــة  الســابعة  الوحدتــان  جــاءت 
األولــى بشــكل عرضــي، بينمــا جــاءت ســت الوحــدات 
األولــى التــي مت الكشــف عنهــا خــالل املوســم الســابق 
طوليــة، وقــد لوحــظ بأنهــا جــاءت ســابقة لبنــاء ســور 
الوحدتــني  بــأن  لوحــظ  بينمــا  اخلارجــي،  احلصــن 
الســابعة والثامنــة قــد بنيــت علــى احلصــن، حيــث مت 
اســتغالل ســور احلصــن اخلارجــي مــن الداخــل كجــدار 
خارجــي للوحدتــني، ممــا يعنــي بأنهــا جــاءت الحقــة لبنــاء 

الســور.

املجموعــة . 8 بنــاء  طبيعــة  خــالل  ومــن  القــول  ميكــن 
الداخلــي  احلصــن  لســور  احملاذيــة  الثانيــة  املعماريــة 
األولــى، حيــث  املجموعــة  مــن  تاريخيــاً  األقــدم  بأنهــا 
لوحــظ تصميــم الطريــق الــذي يخدمهــا مبحــاذاة الســور 
مباشــرة، كمــا أغلــق جدارهــا اخلارجــي اجلنوبــي بشــكل 
كامــل وعريــض، ولــم يحتــِو علــى أي مداخــل تطــل باجتــاه 
الطريــق الــذي يفصــل بــني املجموعتــني، ممــا يعنــي بأنهــا 
بشــرية  عوامــل  مــن  بهــدف حمايتهــا  بالســور  ربطــت 
خارجيــة قــد تكــون بســبب مــا كانــت تتعــرض لــه املدينــة 
مــن هجمــات مختلفــة منــذ نهايــة القــرن الثالــث حتــى 

بدايــة القــرن الســادس الهجريــني.

عــن . 9 والكشــف  التنقيــب  اســتكمال  عــدم  مــن  بالرغــم 
جميــع الوحــدات الســكنية يف املجموعــة األولــى فإنــه 
يالحــظ بــأن بعــض هــذه الوحــدات وخاصــة الغربيــة 
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منهــا تعــد أقــدم مــن ســور احلصــن اخلارجــي، ويالحــظ 
ذلــك مــن خــالل وجــود اجلــدار اخلارجــي لهــذه الوحدات 
والــذي جــاء بنــاء الســور مالصقــاً لهــا مــن اخلــارج، بينمــا 
ســور  علــى  بنيــت  الشــرقية  الوحــدات  بــأن  يالحــظ 
احلصــن مباشــرة، ممــا يعنــي بــأن ســور احلصــن كان 

موجــوداً عنــد إضافــة هــذه الوحــدات.

تكــون . ١0 أن  البنَّــاء  راعــى  األولــى  املجموعــة  بنــاء  عنــد 
ــا  ــى الداخــل ليشــكل جداره مداخــل هــذه الوحــدات إل
اخلارجــي جــزءاً مــن العناصــر الدفاعيــة للمدينــة، ممــا 
دعــا إلــى اعتمــاد املنطقــة الفاصلــة بــني املجموعتــني 
طريقــاً يخــدم املجموعــة األولــى، كــون املجموعــة الثانيــة 
كانــت يف األصــل مخدومــة بطريــق ميــر مبحــاذاة الســور 

الداخلــي.

يرجــح أن بنــاء الســور اخلارجــي جــاء حلمايــة مــا مت . ١١
ــد  ــس بع ــاٍن ســكنية خــارج الســور الرئي ــه مــن مب إضافت
ازديــاد هجمــات القرامطــة واألعــراب علــى املدينــة خالل 
ــع الهجريــني. ــة القــرن الراب ــة القــرن الثالــث وبداي نهاي

الكشــف عــن أجــزاء مــن الطريــق الــذي يفصــل بــني . ١2
املجموعتــني يف اجلهــة الشــرقية مــع بيــان بأنــه يخــدم 
املجموعــة األولــى فقــط، أمــا املجموعــة الثانيــة فيتــم 
خدمتهــا بطريــق آخــر ميــر مبحــاذاة الســور الداخلــي.

الداخلــي . ١٣ احلصــن  ســور  مــن  تبقــى  عمــا  الكشــف 
ــي ١0م، وجــزء  ــي بطرفــه الشــرقي وبطــول حوال اجلنوب
مــن ســور احلصــن الداخلــي الشــرقي بطــول ٣.5م، كمــا 
مت الكشــف عــن البــرج الواقــع علــى الزاويــة اجلنوبيــة 
الشــرقية علــى شــكل ¾ الدائــرة يشــكل الزاويــة اجلنوبية 

الشــرقية مــن الســور الداخلــي.

مــن خــالل مــا ســبق وبنــاًء علــى مــا مت الكشــف عنــه حتــى . ١4
هــذه اللحظــة مــن عناصــر معماريــة بــني ســوري احلصــن 
مــن اجلهــة اجلنوبيــة مــن املرجــح بأنهــا حتتــوي علــى 

خمــس مراحــل معماريــة تتمثــل فيمــا يلــي:

املرحلــة املعماريــة األولــى واملتمثلــة بســور احلصــن  أ. 
الداخلــي.

باملجموعــة  واملتمثلــة  الثانيــة  املعماريــة  املرحلــة  ب. 
احلصــن  لســور  واحملاذيــة  الثانيــة  املعماريــة 

الداخلــي.

بالوحــدات  واملتمثلــة  الثالثــة  املعماريــة  املرحلــة  ج. 
الســكنية الغربيــة مــن املجموعــة املعماريــة األولــى 
احملاذيــة لســور احلصــن اخلارجــي مــن الداخــل.

املرحلــة املعماريــة الرابعــة واملتمثلــة بســور احلصــن  د. 
اخلارجــي والــذي جــاء مالصقــاً للوحدات الســكنية 

مــن املجموعــة األولــى.

املرحلــة املعماريــة اخلامســة واملتمثلــة بالوحــدات  هـ. 
املعماريــة  املجموعــة  مــن  الشــرقية  الســكنية 
ــى ســور احلصــن  األولــى والتــي لوحــظ بناؤهــا عل
اخلارجــي مــن الداخــل، مســتغلني وجــود جــدار 
املذكــورة.   للوحــدات  خارجــي  كجــدار  احلصــن 

ــواع خــزف . ١5 ــة أن بعــض أن ــرت هــذه الدراســة األولي أظه
فيــد وفخارهــا تنتمــي إلــى  ثــالث مجموعــات رئيســة 

هــي: 

املعــروف  النمطــي  اإلســالمي  الفخــار  مجموعــة  أ. 
هــذه  وميثــل  اإلســالمي،  العالــم  يف  بانتشــاره 
األبيــض  الفخــار  املثــال  ســبيل  علــى  املجموعــة 
اللــون،   األحــادي  القلــوي  واخلــزف  الرقيــق، 
ــل اخلــزف  ــد مث ومجموعــة اخلــزف النمطــي املقل

القصديــري. 

تشــكيلها يف  التــي مت  احمللــي  الفخــار  مجموعــة  ب. 
ــة،  ــة محلي ــز صناعي ــن مراك ــا م ــع أو مت جلبه املوق
ومــن أبــرز هــذه األنــواع هــو الفخــار العــادي والــذي 
ميكــن أن نســتثني منــه الفخــار األبيــض الرقيــق 

ــب مــن ســامراء. ــذي رمبــا جل وال

فيد التاريخية )املوسم الثاني ١4٣6هـ/20١5م(
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مت  قليلــة  وخزفيــة  فخاريــة  مجموعــات  تشــير  ج. 
العثــور عليهــا يف هــذا املوســم إلــى  وجــود عالقــة 
جتاريــة وتفاعــل بــني فيــد ومــا حولهــا مــن حواضــر 

العالــم اإلســالمي. 
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يصعــد  وتــارة  ســهلة،  طينيــة  وأخــرى  صعبــة  صحراويــة 
مرتفعــات وأخــرى ينحــدر يف منخفضــات، وقــد مت تســجيل 
وتوثيــق )85( خمــس وثمانــني محطــة مــن محطــات الــدرب 
داخــل أراضــي اململكــة العربيــة الســعودية خــالل مســح وكالــة 

اآلثــار لــه.

ومــن نتائــج املســح األثــري لــدرب زبيدة توثيق موقــع زبالة، فقد 
مت وضــع مخطــط شــامل للموقــع، وحصــر الوحــدات املعماريــة 
فيهــا والتــي بلــغ مجموعهــا ثمانــي وحــدات ومــن أبرزهــا مبنــى 
رقــم )4( املشــار إليــه يف تقريــر حوليــة اآلثــار أطــالل والــذي 
 x 22.٣0 ــغ أبعــاده ــل أساســات ملســجد كبيــر احلجــم تبل ميث
١6.24م تقريبــاً ولــه محــراب مجــوف وبعــض قواعــد األعمــدة 
بعــض  املخطــط  يوضــح  كمــا  املســجد،  مقدمــة  املربعــة يف 
االمتــدادات اجلداريــة وأجــزاء مــن أســوار املدينــة القدميــة١.

قرية زبالة )زباال( يف املصادر التاريخية:

جنوبــي  تقــع  أثريــة  قريــة  البــاء  وفتــح  الــزاي  بضــم  زبالــة 
ــة  ــخ زبال ــا )25( كــم، ويعــود تاري محافظــة رفحــاء وتبعــد عنه
إلــى مــا قبــل العصــر العباســي حيــث إنهــا وصلــت أوج اتســاعها 
يف العصــر العباســي املبكــر ولقــد احتفظــت زبالــة باســمها 
حتــى الوقــت احلاضــر، وســبب تســميتها بهــذا االســم كمــا 
ذكــر صاحــب املناســك أن الــذي حفرهــا يدعــى زبالــة بــن 
احلــارث وهــو مــن العماليــق وهــذا الســبب األول، أمــا الســبب 
الثانــي فهــو نســبة إلــى زبالــة بنــت مســعود مــن العماليــق نزلــت 
مبوضعهــا، وتــدل آثارهــا الباقيــة علــى قيــام مدينــة إســالمية 
كبيــرة احلجــم ســابقاً وهــي مــن املنــازل املهمــة علــى طريــق 
احلــج املعــروف آنــذاك، وقــال ابــن رســتة عنهــا : )هــي قريــة 
عظيمــة عامــرة بهــا أســواق وماؤهــا كثيــر ومســتنقع يوجــد بــه 
املــاء يف الشــتاء والصيــف( وقــال احلمــوي عنهــا : )هــي منــزل 

أطالل ، العدد 6، )١982/١402( ص ص: 50-54 )لوحة 72-7٣(.  ١

مقدمة:

احلـــدود  منطقـــة  مبســـح  واملتاحـــف  اآلثـــار  إدارة  قامـــت 
الشـــمالية وذلـــك خـــالل برنامـــج املســـح األثـــري الشـــامل، وكان 
مـــن نتائـــج املســـح حصـــر املواقـــع والوحـــدات املعماريـــة علـــى 
ـــدة التاريخـــي. وقـــد اشـــتمل  ـــق احلـــج الكـــويف( درب زبي ) طري
مســـح الـــدرب علـــى عـــدة مراحـــل، حيـــث أمكـــن تغطيـــة اجلـــزء 
الواقـــع باملنطقـــة مـــن الـــدرب خـــالل املرحلـــة األولـــى مـــن 
برنامـــج املســـح وذلـــك خـــالل عـــام ١٣96م، ويف عـــام ١40١هــــ 
ـــر  ـــار أيضـــاً خـــالل املوســـم الســـادس واألخي ـــة اآلث قامـــت وكال
وبذلـــك  املنطقـــة.  ضمـــن  الواقـــع  الـــدرب  أجـــزاء  مبســـح 
ــمل  ــنوات شـ ــت سـ ــدة سـ ــح درب زبيـ ــل يف مسـ ــتغرق العمـ اسـ
ـــوات وســـدود وحصـــون  ـــار وقن ـــرك وآب ـــق مـــن ب منشـــآت الطري
وقـــالع علـــى امتـــداد الـــدرب مـــن الكوفـــة إلـــى مكـــة املكرمـــة 
واملدينـــة املنـــورة، كمـــا ميتـــد درب زبيـــدة يف خـــط جنوبـــي 
ـــق  ـــة وهـــو طري ـــني كل مـــن رفحـــاء ولين ـــي بعـــض الشـــيء ب غرب
احلـــج بـــني الكوفـــة واملدينـــة املنـــورة ومكـــة املكرمـــة فقـــد 
اكتســـب اســـمه مـــن اســـم » زبيـــدة« زوجـــة اخلليفـــة العباســـي 
هـــارون الرشـــيد )786 -809 م( والتـــي كانـــت قـــد أمـــرت ببنـــاء 
ـــق. ـــى طـــول الطري ـــاه عل ـــات للمي محطـــات لالســـتراحة وخزان

وال نســتغرب أن ينــال درب »زبيــدة« كل هــذا االهتمــام فهــو 
ذو أهميــة تاريخيــة كبيــرة، إذ إنــه أهــم الطــرق الصحراويــة 
إبــان حكــم اخلليفــة  العباســي  العصــر  البريــة احليويــة يف 
بلــغ  حيــث   )809  -  786/ -١9٣هـــ   ١70( الرشــيد  هــارون 
الــدرب أوج ازدهــاره، وحمــل اســم )زبيــدة( التــي كان لهــا دور 
ــار وشــق  ــرك واآلب ــر الب ــك احملطــات وحف ــر يف تشــييد تل كبي
القنــوات وإقامــة الســدود وإنشــاء عــدد مــن احلصــون والقــالع 

واالســتحكامات لتأمــني احلجيــج علــى طــول الــدرب.

أراٍض  عبــر  مــاراً  كــم   ١400 حوالــي  الــدرب  طــول  ويبلــغ 

 تقرير أولي عن نتائج التنقيبات األثرية مبوقع قرية زباال التاريخية
 يف محافظة رفحاء مبنطقة احلدود الشمالية

)املوسم األول ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م(.

 جهز الشمري، عبدالعزيز احلماد، سمير التواتي، تركي الرويلي،
عبدالعزيز النوفل، عيسى الشمري، فهد الظفيري، رضا الشمري
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معــروف بطريــق مكــة إلــى الكوفــة وهــي قريــة عامــرة بهــا 
ــة(. ــني واقصــة والثعلبي أســواق ب

وزبالـة مـن املـدن األثريـة التي قامت على درب زبيدة التاريخي 
تبعـد  كمـا  العربيـة  اجلزيـرة  شـبه  مـن  الشـرقي  الشـمال  يف 
مسـافة ٣9كـم شـمال شـرقي محطـة الشـيحيات عنـد دائـرة 
عـرض 29  2٣  56 شـماالً وخـط طـول 4٣  ٣٣  7١9 شـرقاً، 
وهـي قريـة عامـرة بهـا أسـواق منهـا سـوق زبالـة املعـروف يف 
اجلاهليـة، وحصـن وجامـع لبنـي أسـد، وهنـاك عـدة مواضـع 
سـميت بــ )زبالـة( منهـا زبالـة شـمالي املدينـة املنـورة وتعـرف 
التاريخـي  التطـور  يف  مهمـاً  دوراً  زبالـة  أدت  بعقـاب،  اليـوم 
للمنطقـة بفضـل مـا حازتـه مـن موقـع اسـتراتيجي علـى طريـق 
احلـج، ومـا اتسـم بـه موقعهـا من توفر مـوارد اقتصادية ومائية 

سـاهمت يف احتاللهـا ملكانـة كبيـرة يف ذلـك الوقـت. 

وورد اسم زبالة يف كثير من نصوص املصادر القدمية ملؤرخني 
سبقه  عمن  ناقاًل  بعضهم  وإسالمها  جاهليتها  يف  ورحالة 
األوائل  املسلمون  الكتاب  وصفها  فقد  عيان،  شاهد  واآلخر 
ذكر  حيث  احلموي،  وياقوت  واملقدسي،  خرداذبه،  ابن  منهم 
العمياء  بركة  ومنها  احلج  طريق  منازل  بعض  خرداذبه  ابن 
زبالة  كما وصف  والقاع،  العقبة  محطتي  بني  املتعشى  وأنها 
بأنها )) كثيرة املاء ((2 ، كما ذكر اليعقوبي )تويف 284هـ/897 
م ( يف كتاب البلدان موقع زبالة، وقد نوه عنه أيضاً األصفهاني 
حوالي القرن الثالث الهجري يف كتابه العرب.  كذلك وصفها 
ومصنعان  للعرب  قصر  بها  و  معمورة  قرية  بأنها  جبير  ابن 
الشهيرة.٣ وذلك  الطريق  كثيرة، وهي من مناهل  وآبار  للماء 
يف القرن السادس الهجري، حيث ذكر أن بها أكثر من ٣50 
إلى الشقوق  قليباً، وثالث برك وقصر، ومسجد، ومن زبالة 
سبعة عشر مياًل، وبها قصر ومسجد، ويقال إن احلسني بن 

علي رضوان اهلل عليه صلى فيه.

ــة عظيمــة عامــرة بهــا  ــا : ))وهــي قري ــن رســتة يقــول عنه واب
أســواق وماؤهــا كثيــر ومســتنقع يف واد يوجــد بــه املــاء يف 

والصيــف((4 الشــتاء 

املسالك واملمالك، ص:١26.  2
ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص: ١66.  ٣

4   ابن رستة، األعالق النفيسة، ص : ١75.

ووصفهــا احلربــي )املتــويف 285هـــ/898 م( فهــو أكثــر مــن 
أســهب يف وصــف درب احلــج يف كتابــه املناســك، فقــد وصــف 
العديــد مــن احملطــات: منهــا: موقــع زبالــة وأن بهــا قصــراً 
ومســجداً، ووصــف بركهــا الثــالث، وأن الكبــرى منهــن لهــا 
ــة  ــع زبال ــرة،5 وأن مبوق ــاة صغي ــاة مصف ــذه املصف ــاة وله مصف

ثالثمائــة وخمســني قليبــاً.

أمــا الهمدانــي )تــويف عــام ٣60هـــ/970م( فقــد أورد يف صفــة 
ــري  ــا وصــف احلمي ــة كم ــاع وزبال ــن الق ــرب كاًل م ــرة الع جزي

موقــع زبالــة يف الــروض املعطــار.

ويــورد اإلدريســي )تــويف ســنة 560هـــ/ ١١64م( يف كتابــه نزهــة 
املشــتاق يف اختــراق اآلفــاق موقــع زبالــة بأنهــا كانــت مــن قبــل 
مدينــة فأمــا اآلن فمــا بقــى منهــا إال رســم مجيــر، وموضــع 

يــأوي إليــه املســافرون، وليــس مبدينــة وال حصــن.6

ويــورد ابــن بطوطــة )تــويف ســنة 779هـــ/١٣77م( يف حتفــة 
ســنة  زبالــة  حملطــة  وصفــاً  األمصــار  غرائــب  يف  النظــار 
726هـــ/١٣25م( عندمــا كانــت قريــة معمورة، بهــا قصر للعرب 
ومصنعــان للمــاء، وآبــار كثيــرة، وهــي مــن مناهــل الطريــق، وبهــا 
حصــن عامــر، وآبــار عجيبــة يف الصخــر، وعــدة آبــار صغــار.7

أمــا املقدســي فيذكــر أنهــا كانــت فرجــاً للحجــاج يتــزودون 
منهــا، كمــا أنهــا كانــت قريــة عامــرة ذات أســواق.8

وقــد وصلــت املدينــة إلــى مســتوى حضــاري متميــز يف العصــر 
اإلســالمي املبكــر. وتبلــغ مســاحة أطــالل زبالــة حوالــي 2كــم2 
الفخــار والزجــاج وأساســات  وتنتشــر علــى ســطحها كســر 
املدينــة القدميــة وأعــالم الطريــق التــي بقــى منهــا علمــان. 
ويوجــد  زبالــة.  وادي  يف  وبركهــا  األثريــة،  معاملهــا  وتنتشــر 
منخفــض  وســط  يف  متجــاورة  قدميــة  بــرك  ثــالث  بزبالــة 
الــوادي: إحداهمــا شــمالية، واألخــرى جنوبيــة، أمــا الثالثــة 
ــا ســوى اجلــدار الشــرقي وجــزء  ــَق منه ــم يب وهــي الوســط فل

احلربي، املناسك، ص: 284.  5
اإلدريسي، نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق، ص:٣8١.  6

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص:١9٣  7
املقدسي، أحسن التقاسيم، ص ص: 254-25٣.  8



59

مــن اجلــدار الشــمالي، وتغــذي البــرك األحــواض املجــاورة عــن 
طريــق قنــوات صغيــرة، ومبحطــة زبالــة حوضــان مســتطيالن 
كبيــران ويوجــد حــوض صغيــر وقنــاة توصــل إلــى بئــر بجانــب 
بئــراً مطويــة  احلــوض الشــمالي. وبزبالــة مــا يقــارب ٣50 

الفوهــة. 

كمـا قامـت وكالـة اآلثـار واملتاحـف مبسـح شـامل لـدرب زبيـدة، 
ومعاملـه  وبركـه  محطاتـه  تسـجيل  ومت  مراحلـه  جميـع  شـمل 
ضمن برنامج اسـتمر سـت سـنوات، خصص املوسـم السـادس 
الشـمالية، نشـرت  الواقـع يف املنطقـة  ١40١هــ ملسـح اجلـزء 
نتائجـه يف حوليـة اآلثـار السـعودية  »أطـالل« العـدد السـادس.

كذلــك كتــب عــن الــدرب وآثــاره ســعد الراشــد )١4١4هـــ( يف 
أطروحتــه للدكتــوراه »درب زبيــدة« الــذي يعــد دراســة شــاملة 

ــه. ــدرب ومحطات لل

كذلــك كتــب مطــر بــن عايــد العنــزي )١422هـــ( عــن درب زبيدة 
محافظــة  يف  األخــرى  والتاريخيــة  األثريــة  املواقــع  وبعــض 

ــا(. رفحــاء ضمــن سلســلة )هــذه بالدن

كبيــرة،  مزايــا  مــن  بــه  تتمتــع  ومــا  املدينــة  هــذه  وألهميــة 
ــع مــن أعمــال للكشــف عــن  ــا يحتاجــه املوق ــى م ــة إل باإلضاف
معاملــه احلضاريــة، واســتناداً إلــى أهميــة هــذا املوقــع تاريخيــاً 
والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  ســعت  فقــد  وحضاريــاً 
الوطنــي مــن خــالل قطــاع اآلثــار فيهــا إلــى املشــاركة يف إبــراز 

الــدور احلضــاري لهــذه املدينــة عبــر العصــور املختلفــة.

ولتحقيــق هــذا فقــد بــدأ العمــل يف املوســم األول يف العــام 
١4٣6هـــ )20١5م( مــن خــالل مجموعــة مــن األعمــال امليدانيــة 
العلميــة منهــا املســح األثــري للموقــع حيــث مت عمــل مســح 
شــامل للموقــع يتــم علــى ضوئــه اختيــار مواقــع التنقيــب التــي 
املســاحي،  الرفــع  الســابقة:  األهــداف  حتقــق  أنهــا  يعتقــد 

والتنقيــب األثــري، وأعمــال الصيانــة والترميــم.

جغرافية زبالة:

هــي مســتوطنة ضخمــة إذا مــا ُقورنــت بــأي مســتوطنة مــن 
ــى مســاحة تصــل  ــة عل ــك الزمــن، تنتشــر املنشــآت املعماري ذل
ــى  ــم مــن الغــرب إل ــوب و2ك ــى اجلن ــم مــن الشــمال إل ــى ٣ك إل
الشــرق واملرجــح أنهــا كانــت مبســاحة أكبــر مــن تلــك فهنــاك 

ــة. ــع اختفــت متامــاً حتــت األترب أجــزاء مــن املوق

ــة  ــة الباقي ــع األثري ــات املواق ــد هــذه املســتوطنة مــن كبري  وتع
علــى طريــق احلــج القــدمي، وتتكــون مــن مئــات مــن الوحــدات 
املعماريــة املتفرقــة بأحجــام ووظائــف مختلفــة، وتنتشــر علــى 
ضفــاف منخفــض زبالــة وخاصــة احلافــة الغربيــة واجلنوبيــة 
والشــمالية مــن املنخفــض وبعضهــا يعلــو قمــم التــالل، وترتفــع 
املنطقــة األثريــة عــن مســتوى األرض احمليطــة بهــا حوالــي 
خمســة أمتــار، أمــا البــرك واآلبــار فقــد حفــرت وبنيــت يف 

ــة. ــوادي املســمى باســم وادي زبال بطــن ال

وتنتشــر كســر الفخــار واخلــزف والزجــاج علــى تــالل هــذه 
ــة  ــع زبال ــى موق ــدل عل ــي ت ــة الت ــن األعــالم الباقي ــة، وم املدين
علمــان قائمــان: فــاألول يقــع علــى تــل مرتفــع إلــى اجلنــوب مــن 
احلصــن بحوالــي أربعــة أكيــال، أمــا اآلخــر فهــو الــى الشــرق 
مــن موقــع خزانــات امليــاه بحوالــي كيــل واحــد، ومــن احملتمــل 
أن زبالــة كانــت ذات زراعــة قدميــاً وذلــك لوجــود اجلــدران 
أجــزاء  بعــض  املنخفــض حيــث حتمــي  إلــى  للمــاء  احملولــة 

الــوادي الصالــح للزراعــة.

ويُجمــع اجلغرافيــون املســلمون علــى أن زبالــة مــن املنــازل 
ــن  ــن رســتة واب ــة واب ــق احلــج، فابــن خرداذب ــى طري املهمــة عل
قدامــة واملقدســي يضعــون املســافة بــني القــاع وزبالــة علــى 
أربعــة وعشــرين ميــاًل، أمــا احلربــي فيضــع املســافة علــى 
ثمانيــة عشــر ميــاًل ونصــف، بينمــا الهمدانــي يحــدد املســافة 

بثمانيــة عشــر ميــاًل فقــط.

أهداف التنقيبات األثرية:

يعــد هــذا املوســم األول مــن أعمــال التنقيبــات األثريــة يف 
موقــع قريــة زبالــة التاريخيــة، حيــث لــم تكــن هنــاك أي أعمــال 

موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١4٣6هـ/20١5م(
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بعــد املســح الــذي نفذتــه إدارة اآلثــار واملتاحــف عــام ١40١هـــ 
والتــي شــملت أعمــال مســح وتوثيــق لــدرب زبيــدة.

مــن  مجموعــة  حتقيــق  إلــى  العلمــي  الفريــق  ســعى  فقــد 
األهــداف ضمــن املنطقــة املســتهدفة يف أعمــال التنقيبــات 

التالــي: النحــو  علــى  وكانــت  املوســم  هــذا  األثريــة يف 

الكشــف عــن مزيــد مــن املعلومــات عــن املوقــع مــن خــالل 	 
التنقيبــات التــي ســيتم تنفيذهــا يف املوقــع.

التعرف على املراحل احلضارية يف املوقع.	 
التــي 	  واالســتخدامات  املعماريــة  الطــرز  علــى  التعــرف 

متــت يف املوقــع.
احلصــول علــى املــادة األثريــة التــي تســاعد علــى معرفــة 	 

أكثــر ملــا يحتويــه املوقــع.
احلصــول علــى القطــع األثريــة املميــزة الصاحلــة للعــرض 	 

يف املتحــف باملنطقــة الــذي سينشــأ فيهــا مســتقباًل.
يف 	  املعماريــة  للمنشــآت  كامــل  تصــور  علــى  احلصــول 

بزبالــة. املســور  املوقــع  مــن  الشــمالي  اجلــزء 
تأهيــل املوقــع ليصبــح مهيــأ الســتقبال الزيــارات ســواء 	 

الرســمية أو الســياحية وذلــك مــن خــالل:
أ-  ترميم األجزاء املتساقطة.

ب-  إبراز معالم املوقع.

ــق  ــاء املواف ــوم األربع ــب صبيحــة ي ــي للتنقي ــق العلم ــدأ الفري ب
١4٣6/١١/١هـــ وانتهــى بتاريخ ١4٣6/١١/29هـ، وقد اشــتمل 

عمــل هــذا العــام علــى املســح و التنقيــب األثــري.

األعمال املساحية يف موقع زباال األثري:

مت تعيــني نقــاط معلومــة اإلحداثيــات واملنســوب بواســطة  أ- 
جهــاز GPS يف موقــع زبــاال األثــري لالســتفادة منهــا يف 
حتديــد إحداثيــات و مناســيب الظواهــر املعماريــة وتعــد 
ــة وتســمى )Bench Mark( ويرمــز  هــذه نقاطــاً مرجعي

.)B.M( لهــا بــــ

النقاط  
املرجعية

اإلحداثي 
الشمالي

اإلحداثي 
املنسوبالشرقي

A29.٣92١984٣.560847480 م
B29.٣9٣0024٣.560246478 م

مت عمــل رفــع مســاحي للموقــع األثــري وحــدوده اخلارجية  ب- 
جهــاز   باســتخدام  بداخلــه  التــي  املعماريــة  والظواهــر 
احملطــة املتكاملــة )Total Station( حيــث تبلــغ مســاحة 
ــغ طــول  ــك يبل ــاً وكذل ــع املســور ) 72069( م2 تقريب املوق
املوقــع مــن الشــمال إلــى اجلنــوب )٣65م(، أمــا العــرض 
فهنــاك عرضــان للموقــع فمــن جهة الشــمال يبلغ  )١98م( 

ــاً )اللوحــة 4.2(. ــوب )75م( تقريب ومــن اجلن

مت عمــل شــبكية للموقــع باالجتاهــات األربــع للبــدء يف  ج- 
األثــري. التنقيــب  عمليــة 

رســم مخطــط للموقــع العــام باســتخدام برنامــج الرســم  د- 
األوتــوكاد.

كمــا مت تنفيــذ مســح اســتطالعي لقريــة زبالــة األثريــة 	 
إلــى جانــب أعمــال التنقيبــات األثريــة يف موقــع زبالــة 
الواقــع شــرقي القريــة احلاليــة داخــل الســياج احلديــدي، 
والــذي كان الهــدف منهــا الكشــف عــن العناصــر املعماريــة 
يف تلــك املنطقــة، وكذلــك الكشــف عــن األجــزاء الشــمالية 

مــن املوقــع.

أيضــاً مت دراســة املعثــورات األثريــة ضمــن منطقــة املســح 	 
واحلفــر والتــي اشــتملت علــى أنــواع متعــددة مــن  الفخــار 
واخلــزف واحلجــارة واملعثــورات األخــرى والتــي ميكــن مــن 
خاللهــا إلقــاء الضــوء علــى مراحــل االســتيطان البشــري 
يف قريــة زبالــة بشــكل عــام، واملنطقــة املســتهدفة مــن 

أعمــال التنقيبــات األثريــة لهــذا املوســم بشــكل خــاص.

كمــا قــام فريــق الترميــم والصيانــة بترميــم وصيانــة جميــع مــا 
مت الكشــف عنــه مــن معثــورات دقيقــة وعناصــر معماريــة مــن 
خــالل القيــام بأعمــال الصيانــة والترميــم ألساســات البنــاء 
للوحــدات املعماريــة التــي كشــف عنهــا، كمــا مت عمــل التدعيــم 

والترميــم ألجــزاء مــن ســور املســجد.
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التنقيب األثري:

ــدأ العمــل يف إعــداد  ــت النقطــة املســاحية للموقــع ب بعــد تثبي
شــبكة املربعــات انطالقــاً مــن هــذه النقطــة حيــث مت تقســيم 
املربعــات يف منطقــة العمــل لهــذا املوســم بأبعــاد 5 × 5 م 

لتســهيل عمليــة التنقيــب والســيطرة.

ــع املعمــاري  ــى الرف ــع املســاحي عل ــا اشــتملت أعمــال الرف كم
ــع. ــة داخــل املوق ــل املعماري ــع التفاصي جلمي

كذلــك مــن ضمــن نشــاطات الرفــع املســاحي واملعمــاري للموقــع 
فقــد مت إعــداد مخططــات نهائيــة للموقــع.

جــرت أعمــال التنقيبــات األثريــة يف هذا املوســم ضمن املنطقة 
املســتهدفة مــن املوقــع األثــري املســور وذلــك يف اجلــزء الواقــع 
شــمالي القصر)احلصــن( )اللوحــة 4.٣أ(، حيــث مت العمــل 
يف )١2( مربعــاً ١0x١0م والتــي كان يهــدف مــن خاللهــا إلــى 
التعــرف علــى وظيفــة املبانــي واســتخداماتها يف تلــك املنطقــة.

استراتيجية التنقيب:

بعــد االنتهــاء مــن أعمــال الرفــع املســاحي للمنطقــة وحتديــد 
نقطــة  حتديــد  علــى  اعتمــاداً  للموقــع  الشــبكي  املخطــط 
مســاحية رئيســة واعتمــاداً علــى اجتــاه الشــمال احلقيقــي، 
حيــث مت حتديــد شــبكة املربعــات بأبعــاد 5م×5م لــكل مربــع 
ــح  ــي بعــرض ١م لتصب ــع وآخــر ممــر تراب ــني كل مرب يفصــل ب

أبعــاده مــن الداخــل 4م×4م.

يعــد هــذا النظــام يف تنفيــذ احلفائــر األثريــة مــن األنظمــة 
التقليديــة املتبعــة، والــذي ال زال معمــوالً بــه حتــى يومنــا هــذا، 
التقنيــات  غيــاب  حــاالت  املقيــدة يف  الظــروف  وخاصــة يف 
احلديثــة والكــوادر العلميــة املؤهلــة التــي ميكنهــا التعامــل مــع 

األجهــزة والبرامــج احلاســوبية عاليــة الدقــة.

المربعات: 
(O29-31، P29-31، Q29-31)

كان الهــدف مــن التنقيــب يف هــذه املربعــات الكائنــة مبوقــع 
زبالــة املســور هــو الكشــف عــن التفاصيــل البنائيــة ألساســات 
ــة  ــا وطبيع ــة ماهيته ــة معرف ــة، و محاول ــك املنطق ــاء يف تل البن
واملراحــل  االســتيطان  مراحــل  علــى  والتعــرف  اســتخدامها 

املعماريــة وكذلــك التعــرف علــى خصائصهــا البنائيــة.

:O30, 29 املربعان

اختــار فريــق العمــل موقع التنقيب يف الركن الشــمالي الشــرقي 
مــن املوقــع املســيج وبالتحديــد علــى املربــع   O 29 مــن شــبكية 
املوقــع وذلــك لتوســطه لبعــض املعالــم الواضحــة علــى ســطح 
املوقــع حيــث مت تقســيم املربــع والــذي كانــت مســاحته ١0x١0م 
إلــى أربعــة مربعــات مســاحة كل منهــا 5x5م وأعطيــت الترقيــم 
 O29 -a. O29-b. O29-c. O29-d  التالــي علــى التوالــي
وتخصيــص باحثــني وعــدد مــن العمــال يف كل مربــع منهــا 
وذلــك لتســهيل وتنظيــم أعمــال احلفــر والتنقيــب، كمــا ال بــد 
مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن املبنــى الــذي يظهــر علــى ســطح التــل 
هــذا  بنــاء مســتطيل الشــكل  تتضــح أساســاته الســطحية علــى 

ارتفــاع مــا بــني 5 - ١0ســم.

وبعــد أن مت تصويــر املربــع جمعــت امللتقطــات الســطحية مــن 
علــى الســطح، والتــي كانــت عبــارة عــن كســر مــن الفخــار 
املختلفــة منهــا العــادي واملزجــج والزجــاج امللــون، كمــا قــام 
ــا  ــع ونقله ــى ســطح املرب ــرة عل ــع احلجــارة املتناث ــق بجم الفري
قريبــاً مــن املربــع وذلــك متهيــداً الســتخدامها مســتقباًل يف 

أعمــال الترميــم.

وجـــاء التتابـــع الطبقـــي فيهمـــا عبـــارة عـــن طبقـــة طينيـــة قاســـية 
وهـــي متثـــل الطبقـــة األولـــى يتـــراوح ســـمكها بـــني ١5- 20ســـم، 
ثـــم طبقـــة طينيـــة مختلطـــة بحجـــارة ومتثـــل الطبقـــة الثانيـــة 
يتـــراوح ســـمكها بـــني20- 55ســـم، ثـــم طبقـــة رمليـــة وهـــي متثـــل 
ـــراوح ســـمكها بـــني20- 40ســـم. ويعتقـــد أن  ـــة يت الطبقـــة الثالث
احلجـــارة التـــي تختلـــط مـــع الطـــني هـــي املداميـــك املتســـاقطة 
حيـــث أتـــت مالصقـــة ألساســـات جلـــدار ميتـــد مـــن الشـــمال 

موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١4٣6هـ/20١5م(
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ــذبة  ــر املشـ ــارة غيـ ــن واحلجـ ــوب اللـ ــن طـ ــي مـ ــوب مبنـ للجنـ
يبلـــغ ســـمكه ١.05م، ممـــا يعنـــي بـــأن جميـــع هـــذه اجلـــدران 
قـــد تســـاقطت بشـــكل طبيعـــي نتيجـــة العوامـــل املناخيـــة حيـــث 

أطلـــق عليـــه الظاهـــرة )ظ28( )اللوحـــة 4.٣ب، ج(. 

كمــا كشــف مــن خــالل املربعــني  O 29،30 املذكورة ســابقاً ويف 
املربعــات O 29 -c, d عــن أساســات لوحــدات معمارية شــكلت 
مــا يشــبه الغــرف الصغيــرة ألربــع غــرف مالصقــة للجــدار مــن 
ناحيــة الغــرب، ولوحــظ كثــرة الرمــاد يف هــذه الغــرف وكســر 
الفخــار املزجــج والعــادي و عــدد مــن قطــع احلجــر الصابونــي 
ومــادة اجلــص، وجــاءت األرضيــة مجصصــة عنــد عمق 95ســم 

)اللوحــة 4.٣د(.

: O 31, 30 املربعان

كان الهــدف الرئيــس مــن التنقيــب يف هــذا اجلــزء مــن املنطقــة 
ــه يف  ــذي مت الكشــف عن ــداد اجلــدار )ظ28( ال ــع امت هــو تتب

.O 30 املربــع

فبعــد إزالــة الطبقــة الســطحية ورفــع الــردمي ،والــذي كان 
عبــارة عــن طبقــة طينيــة قاســية وطبقــة ثانيــة مخلوطــة بقطــع 
مــن الطــني واحلجــارة الصغيــرة تكّشــف لنــا يف هــذا املربــع 
وغربــي الظاهــرة الســابقة علــى عمــق 25ســم أساســات جلــدار 
يتعامــد علــى جــداره )ظ28( ليكــون الضلــع اجلنوبــي للغرفــة 
ويبلــغ  )ظ28(  للظاهــرة  املالصقــة  الغــرف  مــن  اخلامســة 

ســمك اجلــدار 45ســم وارتفاعــه 50ســم.

 O31  ــع ــة اجلــدار )ظ28( يف املرب كمــا مت الكشــف عــن نهاي
ــة الشــرق  ــة ناحي ــذي ينعطــف بزاوي ــن الشــمال وال املجــاور م
ــر  ــي ســميناه ظاهــرة )ظ27(، تظه ــع P30 وبالتال داخــل املرب
ــة  ــن اخلــارج( طبق ــه الشــمالية )م ــى بعــض أجــزاء  واجهت عل
لياســة )اللوحــة 4.٣هـــ(، كمــا تخللــه وعلــى بعــد ١،9م مــن 
الزاويــة الشــمالية الشــرقية مدخــل )بــاب( مليــس اجلوانــب 
اجلــدار  هــذا  ينتهــي  4.4أ(،  )اللوحــة  )ظ45(  عرضــه١م 
)ظ27( بالتقائــه يف اجلهــة الشــرقية مــع أساســات جلــدار 
آخــر مــن مداميــك اللــن واحلجــارة يتجــه نحــو اجلنــوب يبلــغ 
ســمكه 85ســم وارتفاعــه 95ســم تعلــو بعــض أجزائــه الســيما 

يف واجهتــه الشــرقية طبقــة لياســة باجلــص، ميتــد من الشــمال 
للجنــوب أعطــي الرمــز )ظ25(.

كذلــك مت الكشــف بعــد إزالــة الــردمي يف الزاويــة الشــمالية 
الشــرقية مــن الظاهرتــني )27-25( وعلــى امتــداد )ظ25( عــن 
ــاً  ــاء( بطــول 2.40 م تقريب ــاء مســتطيل الشــكل )حــوض م بن
يبلــغ اتســاعه 48ســم تقريبــاً يعلــو جــداره الشــرقي مــن الداخــل 
والغربــي مــن اخلــارج لياســة مبــادة اجلبــس )ظ26( )اللوحــة 

4.4ج(.

وباســتثناء احلــوض املكتشــف باملربــع Q31 مــا بــني )ظ28( 
و)ظ25( فلــم يكــن هنــاك أي ظاهــرة تذكــر مــا عــدا طبقــة مــن 

الــردمي والتربــة الناعمــة.

:O, P, Q 29-30 املربعات

ــل  ــة الظاهــرة قب ــد طبيع ــن الســهل حتدي ــس م ــه لي ــث إن وحي
التعريــة الكاملــة لألجــزاء املغطــاة بالــردمي واألتربــة ملعرفــة 
عالقتهــا باألجــزاء املكتشــفة يف مربعــات احلفــر الســابقة. 

فقــد لوحــظ بعــد إزالــة الطبقــة الســطحية يف جميــع املربعــات 
أعــاله ظهــور مجموعــة مــن احلجــارة املتســاقطة مالصقــة 
ألساســات جــدران تبــدأ مــن أعلــى نقطــة مبحــاذاة اجلــدار 

ــه. ــدأ باالنحــدار كلمــا ابتعــدت عن ــم تب ومــن ث

فتــح  مت  فقــد  اجلنوبيــة  اجلهــة  يف   )25 )الظاهــرة  ولتتبــع 
ــه أي ظاهــرة تذكــر باســتثناء  ــم يكــن في ــذي ل ــع P29 وال املرب
اســتمرار امتــداد اجلــدار)ظ25( والــذي أعطانــا تصــور بأننــا 
داخــل فنــاء رمبــا ملســجد، لذلــك عمــل الفريــق علــى فتــح املربــع 

O, P, Q 29 ــات ــك املربع ــرب وكذل ــن الغ املجــاور م

حيـــث اتضـــح لنـــا بعـــد ذلـــك بأننـــا أمـــام ســـاحة أو فنـــاء 
مســـتطيل الشـــكل يبلـــغ طولـــه مـــن الشـــمال إلـــى اجلنـــوب 
١8.٣0م وعرضـــه مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق ١6م، يتخلـــل 
يف  األولـــى  بوابـــات:  ثـــالث  )ظ١2،١6(  اجلنوبـــي  جـــداره 
)ظ١9(  ١،6م  عرضهـــا  يبلـــغ  الغربيـــة  اجلنوبيـــة  الزاويـــة 
والثانيـــة يف منتصـــف اجلـــدار اجلنوبـــي  )اللوحـــة 4.4د(، 
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ــة  ــة يف الزاويـ ــة 4.4هــــ(، والثالثـ ــا ١م )ظ١5( )اللوحـ عرضهـ
ـــا 95ســـم )ظ٣7( )اللوحـــة 4.4و(  ـــة الشـــرقية عرضه اجلنوبي
ـــا 25ســـم  ـــة ارتفاعه ـــاء بعتب ـــة الفن ـــع عـــن أرضي ـــا ترتف وجميعه
 وتفضـــي إلـــى بيـــت صـــالة للمســـجد الواقـــع  يف املربعـــات

)O,P,Q 29)، ويتألـــف بيـــت الصـــالة مـــن عـــدد ثالثـــة صفـــوف 
مـــن األعمـــدة والدعامـــات شـــيدت مـــن احلجـــارة وطـــوب 
اللـــن، كل صـــف يتكـــون مـــن عـــدد )6( أعمـــدة حلمـــل الســـقف 
ماعـــدا رواق القبلـــة )ظ2-٣( الـــذي يتكـــون مـــن )4( أعمـــدة 
ـــا تشـــكل األعمـــدة  ـــة، كم ـــة ملتحمـــة بجـــدار القبل نصـــف دائري
الطرفيـــة يف وســـط املســـجد دعامـــات ســـاندة جلـــدار املســـجد 
مـــن اجلهـــة الشـــرقية والغربيـــة باإلضافـــة لوظيفتهـــا حلمـــل 
ســـقف املســـجد وهـــي مربعـــة الشـــكل 85 ســـم x 90ســـم، يبلـــغ 

ارتفـــاع اجلـــزء الباقـــي منهـــا حوالـــي ١م )اللوحـــة 4.5أ(.

ــة التــي  أمــا األعمــدة نصــف الدائريــة املالصقــة جلــدار القبل
تتكــون مــن أربعــة أعمــدة -كمــا ذكرنــا- فقــد أخــذت الظواهــر 
مــن الغــرب للشــرق )ظ4،ظ5،ظ6،ظ7(، كمــا تتميــز بوقوفهــا 
علــى قاعــدة مربعــة الشــكل بينمــا يأخــذ العمــود شــكل نصــف 
دائــري قطــره يبلــغ 85 ســم وتلتحــم بجــدار القبلــة وارتفاعهــا 

١،٣م عليهــا طبقــة لياســة مــن اجلــص.

إن مــا مت الكشــف عنــه يف هــذا املوقــع ميثــل مســجداً جامعــاً 
ضخمــاً  تبلــغ أبعــاده 26.5م x ١6م لــه رواقــان مســقوفة رمبــا 
علــى أقــواس حتملــه ولــه محــراب واضــح ١م x ١،١م )ظ١( 

)اللوحــة 4.5ب(.

الصخــور  تتمثــل يف  محليــة  مــواد  مــن  املســجد  بُنــي  وقــد 
ــراوح ســمك  ــا يت ــن، كم ــر املشــذبة والطــوب الل الرســوبية غي
جدرانــه مــا بــني85 ســم -١،2م مبنــي بطريقــة معتدلة.وقــد 
ــة للمســجد  ــر يف اجلــزء املكشــوف مــن اجلــدران الداخلي ظه
وجــود آثــار جتصيــص يتــراوح ســمكهما بني١-2ســم ورمبــا أن 
التجصيــص جلــدران املســجد كان أعلــى مــن املكتشــف اليــوم 
نظــراً لكميــة اجلــص املكتشــف يف طبقــة الــردمي، كمــا غطــت 
أرضيــة بيــت الصــالة طبقــة جصيــة، كمــا أن صحنــه املكشــوف 
يبــدو ضخمــاً ويوجــد يف زاويتــه الشــمالية الشــرقية حــوض 
ــاء للوضــوء )ظ26( مجصــص بطــول )2،4م( وبعمق70ســم  م
ــاً، ويظهــر خلــف الصحــن مــن الناحيــة  وعــرض 45ســم تقريب

الغربيــة منشــآت أخــرى تتمثــل يف عــدد خمــس غــرف مالصقة 
ــت  ــن ٣-4م بني ــراوح مســاحتها م جلــدار املســجد مباشــرة تت
ــرف  ــك الغ ــت تل ــا املســجد، رمبــا كان ــي به ــي بن ــة الت بالطريق
دكاكــني لســوق مجــاور مباشــرة للمســجد، كذلــك يظهــر خلــف 
جــدار القبلــة )ظ2- ظ٣( وحــدات معماريــة رمبــا لســقيفة، 
اجلــدار  علــى  يتعامــدان  جلداريــن  أساســات  تظهــر  كمــا 
القبلــي، )ظ42(، )ظ٣5( ودعامــة مربعــة )ظ٣4( مالصقــة 

ــي.  للجــدار القبل

أسلوب البناء

إن أســلوب البنــاء يف هــذا املوقــع ال يختلــف عمــا هــو متعــارف 
عليــه يف املواقــع اإلســالمية يف بقيــة مناطــق اجلزيــرة العربيــة، 
وقــد يكــون االختــالف الوحيــد هــو يف بعــض اإلضافــات التــي 

مــن أجلهــا أنشــئت بعــض الوحــدات املعماريــة.

فاحلجــارة هــي العنصــر الســائد يف البنــاء جلميــع الوحــدات 
املعماريــة، حيــث يتــم بنــاء أساســات اجلــدران بحجــارة كبيــرة 
علــى أرضيــة صلبــة )األرضيــة البكــر( وهــي طبقــة ترابيــة 
ــروزات  ــا ب ــر متســاوية، وبه ــة، وحجــارة األساســات غي مدكوك
مــن اجلانبــني بخــالف املداميــك العلويــة فهــي أكثــر دقــة، 
ملحــوظ،  بشــكل  البــروز  وعــدم  االســتقامة  فيهــا  يراعــى 
ويتــم ربــط احلجــارة بالطــني، تتــراوح ســماكة اجلــدران مــا 
بــني 45 ســم /١.05م، تكــون احلجــارة الكبيــرة يف األطــراف 
ــة الفراغــات  ــم تعبئ ــرة يف الوســط، يت وحتشــى بحجــارة صغي
بــني املداميــك الناجتــة عــن عــدم انتظــام بعــض احلجــارة علــى 
ــا بشــكل أفضــل  جوانــب اجلــدران بالطــني لتســويتها وتهيئته

لعمليــة اللياســة.

يتــم تكســية اجلــدران بطبقــة مــالط مــن اجلــص األبيــض 
احملــروق مــن اجلانبــني، أي مــن الداخــل واخلــارج، ولكــن مــن 
املالحــظ أن اللياســة الداخليــة باملســجد أكثــر مقاومــة مــن 
اخلارجيــة حيــث لــم نعثــر علــى مســاحات كبيــرة مــن اللياســة 
اجلصيــة خــارج املســجد باســتثناء بعــض األجــزاء الصغيــرة 
علــى  دليــاًل  لتكــون  والشــرقي  الشــمالي  املســجد  ســور  يف 

باخلــارج. اســتخدامها 

موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١4٣6هـ/20١5م(
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املعثورات: 

مــن خــالل أعمــال احلفــر األثــري باملوقــع ُعثــر علــى عــدد مــن 
املعثــورات تركــزت يف الوحــدات املعماريــة )الغــرف( يف املربــع 
1d مالصقــة جلــدار املســجد مــن الناحيــة الغربيــة وليــس يف 
املســجد نتيجــة طبيعــة املنشــأة )املســجد( املكتشــف ووظيفتــه.

ــا  ــر عليه ــي عث ــورات الت ــي وصــف موجــز ألهــم املعث وفيمــا يل
خــالل هــذا املوســم:

أواًل: الفخار واخلزف

الــذي  واخلــزف  الفخــار  لدراســة  اخلطــوات  أولــى  كانــت 
الفخــار  لكســر  األولــي  الفــرز  هــي  املوســم  هــذا  عــن  نتــج 
واخلــزف وإحصائهمــا، وقــد مت تصنيــف الكســر الفخاريــة 
بنــاء علــى وجــود التبايــن يف املتغيــرات التــي مت اختيارهــا 
كأســاس للتصنيــف، وهــذه املتغيــرات الرئيســة هــي ١- البنيــة 
)fabric(: ونعنــي بهــا خصائــص العجينــة الفخاريــة ومكوناتهــا 
ــة ودرجــة احلــرق، 2- املعاجلــة  ــن شــوائب وملمــس وصالب م

الســطحية، ٣- تقنيــة الصناعــة والتشــكيل.

أمــا اخلــزف فقــد مت فــرزه وتصنيفــه أوليــاً اعتمــاداً علــى تقنية 
التزجيــج املســتخدمة فيــه ومصدرها )اللوحة 4.6، 4.7(.

أظهــرت أعمــال التنقيبــات األثريــة مــن املعثــورات الدقيقــة 
مــا مجموعــه )٣5٣( قطعــة مــن الفخــار و)580( قطعــة مــن 
اخلــزف ظهــرت علــى بعضهــا الزخــارف الهندســية، باإلضافــة 

ــة األخــرى. ــورات األثري إلــى عــدد مــن املعث

مكتملــة - ١ مزججــة  صغيــرة  فخاريــة  أواٍن  أربعــة  عــدد 
والعطريــة  الطبيــة  املســاحيق  خللــط  رمبــا  تســتخدم 

4.8أ(. )اللوحــة 

أجزاء من طبق خزيف ملون.- 2

تصنيف أولي للفخار واخلزف:  

ُعثــر علــى عــدد قليــل مــن الكســر الفخاريــة واخلزفيــة يف 
وحــدات التنقيــب، كمــا ُعثــر علــى عــدد محــدود مــن األوانــي 
الكاملــة وشــبة الكاملــة. وقــد مت تصنيــف هــذه املجموعــة إلــى 

ــي: نوعــني رئيســني كمــا يل
الفخار العادي )غير املزجج(.أ- 
اخلزف )الفخار املزجج(. ب- 

أ- تصنيف الفخار العادي )غير املزجج(:
يف  العاديــة  الفخاريــة  الكســر  مــن  محــدود  عــدد  أكتشــف 
مربعــات التنقيــب وصنفــت اعتمــاداً علــى متغيــر لــون العجينــة 
ومعاجلــة الســطح مــع إشــارة لنعومــة أو خشــونة العجينــة إلــى:

الفخار اخلشن:

هــذا النــوع مــن الفخــار أقــل شــيوعاً ويتســم بصناعتــه اليدويــة 
األســود.  واللــون  الداكــن  البنــي  بــني  يتــراوح  الــذي  ولونــه 
وعجينتــه مــن خشــنة إلــى متوســطة جــداً وســميكة يف أغلــب 
األحيــان، وتكثــر فيهــا الشــوائب اجليريــة والبازلتيــة، وحرقهــا 
منخفــض، والســطوح اخلارجيــة والداخليــة ذات متليــس ذاتــي 

رطــب، وتتمثــل معظــم الكســر ألواٍن مــن قــدور وأكــواب.

الفخار الناعم:

تتمثــل نوعيــة هــذا الفخــار يف مجموعــة قليلــة مــن الكســر 
بيضــاء مائلــة لالصفــرار،  الفخاريــة ذات عجينــة وســطوح 
الشــوائب  مــن  وتخلــو  وصلبــة،  احلــرق  وجيــدة  وناعمــة، 
إلــى  املضافــة، ورقيقــة اجلــدران، وتصــل ســماكتها أحيانــاً 

4.8ج(. )اللوحــة  ملــم   ١.5

ب-  تصنيف اخلزف:

اعتمــاداً علــى أشــكال الكســر وألــوان التزجيــج ولــون العجينــة 
ومعاجلة الســطح مع إشــارة لنعومة أو خشــونة العجينة، حيث 
كان اخلــزف القلــوي األزرق- األخضــر هــو الصفــة الغالبــة 
علــى مــا مت العثــور عليــه لهــذا املوســم، والكســر اخلزفيــة لهــذا 
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النــوع يتــراوح لونهــا بــني اللونــني األخضــر واألزرق، وعجينتهــا 
يف أغلــب األحيــان ناعمــة وصلبــة وذات لــون أصفــر برتقالــي، 
منهــا عــدد مــن الكســر مــن أبــدان جلــرار تخزيــن كبيــرة احلجم 

مزخرفــة بزخــارف هندســية )اللوحــة 4.8د(.

انتشــر الفخــار املزجــج القلــوي األحــادي اللــون )اللــون األخضر 
أو األزرق( انتشــاراً واســعاً يف العالــم اإلســالمي، إذ عرفــت 
ــل ظهــور اإلســالم خاصــة  ــه يف العصــر الساســاني قب صناعت
يف بــالد فــارس وقــد درج علــى تأريخــه إلــى الفتــرة الواقعــة مــا 

بــني القــرن الثالــث والقــرن الثامــن الهجــري. 

وقــد عثــر علــى هــذا النــوع مــن اخلــزف يف العديــد مــن املواقــع 
األثريــة يف اململكــة. فعلــى ســبيل املثــال كشــف يف موقــع اجلــار 
ــون  ــة ذات ل ــي مــن اململكــة عــن كســر خزفي يف الشــمال الغرب
ــة9، كمــا عثــر  ــرة العباســية والفاطمي أخضــر وأزرق تعــود للفت
علــى هــذه الكســر اخلزفيــة أيضــاً يف موقــع املابيــات، وقــد 
أرخــت للفتــرة مــا بــني القرنني الثاني والثالــث الهجريني١0، كما 
كشــف عــن كميــات مــن النــوع نفســه يف موقــع الربذة١١0وموقــع 

فيــد١2.

ثانيًا: األدوات احلجرية

تشــكل املعثــورات احلجريــة رغــم قلتهــا ثانــي أكبــر عــدد مــن 
القطــع األثريــة التــي ُعثــر عليهــا يف هــذا املوســم. وميكــن 

تصنيــف هــذه األدوات حســب وظائفهــا كمــا يلــي:

ــكل؛ مرســي،  ــم، محمــد؛ الطلحــي، ضيــف اهلل؛ جليمــور، ماي البراهي  9
ــع  ــة يف موق ــج االستكشــافات األثري ــي عــن نتائ ــر مبدئ جمــال. »تقري

املابيــات اإلســالمي: 
ــار  ــة اآلث املوســم األول ١404هـــ/١984م، أطــالل، ع9، الريــاض، وكال  

.١2١١٣-٣ ١405هـــ/١985م،  واملتاحــف، 
املرجع السابق، ص: 78-7١.  ١0

الراشــد، ســعد بــن عبدالعزيــز، الربــذة، صــورة للحضــارة اإلســالمية   ١١
املبكــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، جامعــة امللــك ســعود،                                                                         

١406هـــ/١986م، ص: ١04-١05.
احلــواس، فهــد؛ هاشــم، الســيد أنيــس؛ الشــمري، جهــز؛ العتيبــي،   ١2
عجــب؛ املوســى، ماهــر؛ الرويســان، ســعد؛ اخلليــل، عبــداهلل. تقريــر 
أولــي عــن أعمــال التنقيبــات األثريــة مبدينــة فيــد التاريخيــة مبنطقــة 
حائــل املوســم األول ١427هـــ/2006م، أطــالل، ع20، الريــاض، الهيئــة 

العامــة للســياحة واآلثار،١4٣١هـــ/20١0م، ٣١ - 5٣.

قطعتــان حجريتــان صغيرتــان كرويــة وبيضاويــة الشــكل، - ١
مــن حجــر البازلــت الصلــد واحلجــر الرســوبي الرملــي، 
هــذه األدوات ذات أســطح ناعمــة ملســاء رمبــا مــن أثــر 

االســتخدام لســحن وجــرش احلبــوب ومــا شــابهها. 

عــدد مــن القطــع مــن احلجــر الصابونــي األســود اللــون - 2
والناعــم امللمــس، منهــا كســر متثــل جــزءاً مــن حافــة 
بــدن إنــاء، إضافــة إلــى مجموعــة مــن القطــع مســتطيلة 
األســطوانية  إنــاء(،  أرجــل  أو  )مقابــض  وأســطوانية 
حــزوز  شــكل  علــى  زخرفــة  اخلارجــي  علــى ســطحها 
غائــرة حلزونيــة، وباقــي القطــع متشــابهة علــى ســطحها 
)اللوحــة  غائــرة   طوليــة  هندســية  حــزوز  اخلارجــي 

4.9أ(. 

ثالثًا: األدوات املعدنية

ُعثــر علــى عــدد قليــل جــداً مــن األدوات املعدنيــة الصدئــة 
مــن البرونــز، وقــد شــملت األدوات احلديديــة حلقــة دائريــة 

وقضيبــاً صغيــراً مقوســاً )اللوحــة 4.9ب(.

وضمــن القطــع املعدنيــة عثــر علــى خــامت ســليم مكتمــل يعلــوه 
صــدأ أخضــر اللــون يف قمــة اخلــامت كتابــة رمبا ختــم لصاحبه، 
عثــر عليــه يف املربــع Q30 قريبــاً مــن حــوض الوضــوء )اللوحــة 

4.9ج(.   

رابعًا: األدوات الزجاجية: 

تضــم هــذه املجموعــة عــدداً متوســطاً مــن الكســر الزجاجيــة 
امللونــة وشــبه املعتمــة متثــل أجــزاء مــن فوهــة و بــدن وقواعــد 
مســتديرة ومقعــرة )اللوحــة 4.9د( إضافــة إلــى عــدد مــن 

ــة.  ــي املكتمل األوان

ومن أبرز املعثورات الزجاجية:

ــر عليــه - ١ ــغ ارتفاعــه 9ســم، عث قــارورة )دورق( صغيــر يبل
خــارج املســجد مــن اجلهــة الغربيــة )ظاهــرة ٣٣( باملربــع  

O30 )اللوحــة 4.9هـــ(.

موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١4٣6هـ/20١5م(
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ــة )اللوحــة - 2 ــى ســطحه اخلارجــي زخرف ــر عل ــوب صغي ك
4.١0أ(، عثــر عليــه باملربــع O30، ظاهــرة ٣0. 

قطــره - ٣ يبلــغ  الشــكل  أســطواني  صغيــر  زجاجــي  إنــاء 
عليــه زخرفــة خارجيــة، رمبــا  وارتفاعــه ٣ســم  2ســم 
ــه  ــر علي ــال اســتخدم للمســاحيق الطبيــة، عث ــون ملكي يك

4.١0ب(. )اللوحــة   O30 املربــع  يف 

قطعــة متثــل فوهــة وعنــق إنــاء وجــزءاً مــن بــدن، وعــدد 2 - 4
حــواف لفوهــة إنــاء صغيــر )اللوحــة 4.١0ج، د(.

النتائج:

العثــور علــى بعــض اآلثــار املعماريــة التــي قــد تــدل علــى - ١
وجــود طــرز معماريــة جديــدة تتمثــل بعــدد مــن األعمــدة 

احلجريــة نصــف الدائريــة تقــف علــى قاعــدة مربعــة.

ــواع خــزف - 2 ــة أن بعــض أن ــرت هــذه الدراســة األولي أظه
زبالــة وفخــاره ينتميــان إلــى مجموعتــني رئيســتني همــا:  
مجموعــة الفخــار اإلســالمي النمطــي املعــروف بانتشــاره 
علــى  املجموعــة  هــذه  وميثــل  اإلســالمي،  العالــم  يف 
ســبيل املثــال الفخــار األبيــض الرقيــق، واخلــزف القلــوي 
األحــادي اللــون، ومجموعــة الفخــار احمللــي، ومــن أبــرز 
أن  ميكــن  والــذي  العــادي  الفخــار  هــو  األنــواع  هــذه 
نســتثني منــه الفخــار األبيــض الرقيــق والــذي رمبــا جلــب 

مــن منطقــة أخــرى.

تشــير املجموعــات الفخاريــة واخلزفيــة وحجــر الصيــوان - ٣
القليلــة التــي ُعثــر عليهــا يف هــذا املوســم إلــى  وجــود 
ــة ومــا حولهــا مــن  ــة وتفاعــل مــا بــني زبال عالقــة جتاري

ــم اإلســالمي.  حواضــر العال

املراجع:

اإلدريســي، محمــد بــن محمــد بــن عبيــد اهلل بــن علــي، . ١
نزهــة املشــتاق يف اختــراق اآلفــاق، ج١، القاهــرة، مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة،)ب.ت(.

جليمــور، . 2 اهلل؛  ضيــف  الطلحــي،  محمــد؛  البراهيــم، 
مايــكل؛ مرســي، جمــال.   تقريــر مبدئــي عــن نتائــج 
االستكشــافات األثريــة يف موقــع املابيــات اإلســالمي: 
ــاض،  املوســم األول ١404هـــ/١984م، أطــالل، ع9، الري

١405هـــ/١985م. واملتاحــف،  اآلثــار  وكالــة 

احلــواس، فهــد؛ هاشــم، الســيد أنيــس؛ الشــمري، جهــز؛ . ٣
ســعد؛  الرويســان،  ماهــر؛  املوســى،  عجــب؛  العتيبــي، 
ــات  ــال التنقيب ــي عــن أعم ــر أول ــداهلل، تقري ــل، عب اخللي
ــل املوســم  ــة مبنطقــة حائ ــد التاريخي ــة في ــة مبدين األثري
 ،5٣١-٣ ص:  ع20،  أطــالل،  ١427هـــ/2006م،  األول 

١4٣١هـــ/20١0م. 

النظــار . 4 حتفــة  عبــداهلل،  بــن  محمــد  بطوطــة،  ابــن 
بيــروت  األســفار،  وعجائــب  االمصــار  غرائــب  يف 

١975م. ١٣95هـــ/

ابــن جبيــر، محمــد بــن أحمــد الكنانــي األندلســي، رحلــة . 5
ابــن جبيــر، )دار التــراث- بيــروت(، ١٣88هـــ/١968م.

اخلراســاني، . 6 عبــداهلل  بــن  اهلل  عبيــد  خرداذبــة،  ابــن 
١889م. ليــدن  واملمالــك،  املســالك 

ابــن رســتة، أبوعلــي أحمــد بــن عمــر، األعــالق النفيســة، . 7
ليــدن ١892م. 

ــاب . 8 ــام. كت ــن إســحاق إبراهيــم اإلم ــم ب ــي، إبراهي احلرب
اجلزيــرة.  ومعالــم  احلــج  طــرق  وأماكــن  املناســك 
الريــاض(،  اليمامــة-  )دار  اجلاســر،  حمــد  حتقيــق 

١٣89هـــ/١969م.

الراشــد، ســعد بــن عبدالعزيــز، درب زبيــدة طريــق احلــج . 9
تاريخيــة  )دراســة  املكرمــة  مكــة  إلــى  الكوفــة  مــن 
وحضاريــة أثريــة(، الريــاض، دار الوطن للنشــر واإلعالم، 

١4١4هـ/١99٣م.

الراشــد، ســعد بــن عبدالعزيــز، الربــذة، صــورة للحضــارة . ١0
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الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  املبكــرة  اإلســالمية 
الرياض، جامعة امللك سعود، ١406هـ/١986م.

العنــزي، مطــر بــن عايــد. رفحــاء. الريــاض: الرئاســة . ١١
العامــة لرعايــة الشــباب،١422هـ.

الهمدانــي، احلســن بــن أحمــد بــن يعقــوب. صفــة جزيــرة . ١2
الريــاض:  األكــوع.  علــى  بــن  محمــد  العــرب. حتقيــق 

اليمامــة، ١٣94هـــ/١974م. منشــورات دار 

ــي عبــداهلل محمــد، أحســن . ١٣ ــن أب املقدســي، شــمس الدي
التقاســيم. ليــدن، ١909م.

موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١4٣6هـ/20١5م(





اســتهل املوســم أعمالــه برســم خريطــة للموقــع ســميت بعينونــة 
الســفلى رفعــت مــن أرضهــا لقــى فخــار، ورســمت خريطــة 
أخــرى ســميت بعينونــة العليــا علــى جبــل الصفــراء شــمال 
شــرقي عينونــة الســفلى يرتفــع عنــه بحوالــي )40م( )اللوحــة 
5.١ب(. وهــو حــي أو قريــة صغيــرة مكتظــة حتتضنهــا جبــال 
وحتصينــات معماريــة بلغــت مســاحتها ٣ هكتــارات، اســتمر 
التنقيــب بأحــد املرافــق القدميــة يف عينونــة الســفلى لتحديــد 
عمــره ووظيفتــه كونــه شــديد الشــبه مبــا يســمى »اخلــان« 
حيــث كان املســافر يحــط رحالــه يف بعــض املبانــي ويحفــظ 
فيــه ممتلكاتــه الشــخصية خاصــة درب احلــج قدميــاً، وســمى 
الفريــق أربعــة مبــاٍن أخــرى بعينونــة الســفلى )اخلانــات 2 حتــى 

ــا.  ــد مخططاته ــل حتدي 5( قب

توقــف العمــل مؤقتــاً بعينونــة الســفلى ثــم اســتؤنف مجــدداً 
مــارس  مــن  اخلامــس  حتــى  فبرايــر  مــن  الســادس  بتاريــخ 
عــام 20١6م، ثــم حلــق بالفريــق أعضــاء جــدد هــم: األســتاذ/
كارول أوكنيــو، باحــث اآلثــار واألســتاذ/هوبرت كيرسنوســكي، 
وضــم  املنطقــة،  يف  العصــور  تاريــخ  يف  وخبيــر  جيولوجــي 
الفريــق الســعودي ســعود العمــري ومحمــد القحطانــي وســليم 

احلويطــي.

انطلــق موســم آخــر مــن العــام نفســه بتاريــخ الثانــي عشــر مــن 
نوفمبــر حتــى اخلامــس عشــر مــن ديســمبر مبشــاركة الدكتــور 
جونوشســكي، حيــث تركــز فيــه العمــل علــى اخلانــني : ١و2 
وبـُـِدع مربــع يف اخلــان٣ ضــم الفريــق عبــداهلل املطيــري وســليم 
احلويطــي والدكتــور كارول جشــنوكس ومــارك ترستوســكي 
 وكارول أوشــينو ومارســن واجنــر باإلضافــة إلــى ناصر الشــكرة

وصوفيــا  سيسلســكا  واآلنســتني/جوانا  احلربــي  ومنصــور 
كوارســكي. توقــف العمــل برهــة ثــم اســتؤنف يف العاشــر مــن 
ينايــر حتــى الثامــن عشــر مــن فبرايــر عــام 20١7م مبشــاركة 
والدكتــور/كارول  جوليكوســكي  الدكتور/مايــكل  األســتاذ 
جاجنويتــش واألستاذة/كرســتينا جوليكوســكا واألســتاذ/مارك 

مقدمة

جــاءت هــذه املهمــة األولــى بعــد ثمــرة تعــاون مشــترك بــني 
اململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة بولنــدا يف مجــال اآلثــار، 
وتبنــى مقتــرح املشــروع مركــز آثــار البحــر املتوســط يف جامعــة 
تبــوك عــام  البحــر األحمــر يف  ثــم نوقــش مبؤمتــر  وارســو 
ــر  ــر بلينســكي ومدي ــه كل مــن األســاتذة بيت 20١٣م شــارك في
علــى  واطالعهــم  جوالجوســكي  وميشــيل  البولنــدي  املركــز 

موقــع عينونــة بشــمالي احلجــاز )اللوحــة 5.١أ(.

بتاريــخ الســابع والعشــرين مــن أكتوبــر عــام 20١4م عقــدت 
والتــراث  للســياحة  الســعودية  العامــة  الهيئــة  بــني  اتفاقيــة 
الوطنــي. وقــد انطلــق أول موســم مــن العــام نفســه بتاريــخ 
ــى التاســع والعشــرين مــن  ــر حت التاســع والعشــرين مــن أكتوب
نوفمبــر  وضــم الفريــق البولنــدي األســتاذ الدكتور/مايــكل 
آثــار،  مختــص  جاجنويتــش  والدكتــور/كارول  جوليكوســكي 
ــار ومصــور، األســتاذة/ األســتاذ/جاكب  كونســاك مختــص آث

كرســتينا جوليكوســكا املؤرخــة، وضــم اجلانــب الســعودي كاًل 
مــن الدكتــور عبــداهلل الزهرانــي ووليــد البديــوي وعبــداهلل 
املوظفني/عبدالباســط  مــن  كل  الفريــق  وســاند  املطيــري. 
الصــادق مــن مكتــب آثــار تبــوك ورضــا اجلهنــي مــن الهيئــة 
ــى  ــالزم. ويتلق ــا الدعــم اللوجســتي ال ــث قدم ــة حي يف اخلريب
الفريــق البولنــدي منــذ عــام 20١5م دعمــاً مــن املركــز الوطنــي 

البولنــدي لألبحــاث العلميــة. 

بـدأ الفريـق موسـمه الثانـي بتاريـخ السـابع مـن نوفمبـر حتـى 
العاشـر مـن ديسـمبر مـن عـام 20١5م، ثـم انضـم إليـه أعضـاء 
جدد هم : الدكتور توماس شول ومارك تروشكوزكي، مختصا 
آثـار ويسـواف مالكوسـكي، مسـاح واألستاذ/مارتشـن فاجنـر، 
مختـص اآلثـار ورسـام وانطلقـت املهمـة بنـاًء علـى األتفـاق يف 
مؤمتر تبوك لدراسـة املوقع رقم 200-5٣ املسـجل مبسـح عام 
١980م باملنطقة الشمالية الغربية، إجنرام وآخرون )١98١م(.

التقرير املبدئي ألعمال املشروع السعودي البولندي املشترك يف ميناء نبطي 
مبوقع عينونة األثري على البحر األحمر مبنطقة تبوك

)املوسم األول والثاني والثالث والرابع ٢٠١٤-٢٠١٧م(

 مايكل جوالجوسكي، عبداهلل الزهراني، كارول جو تشنيفسكي، وليد البديوي
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فاجنــر،  مارتشــن  أوشــينو  واألســتاذة/كارول  ترسكوســكي 
وعبــداهلل  البديــوي  وليــد  الســعودي  الفريــق  إلــى  وانضــم 
املطيــري وســليم احلويطــي وناصــر الشــكرة ومنصــور احلربــي 

واســتمر عمــل اجليولوجــي هوبيــرت كيرسنوســكي.

كانــت عينونــة يف املاضــي واحــة صغيــرة ترتــوي مــن الينابيــع 
طــوال العــام أمــا اآلن فقــد جفــت منــذ ثالثــني عامــاً تقريبــاً، 
ســبق أن رصــد موقعهــا عشــرة بحــارة بريطانيــون يف أوائــل 
)القبطــان مورســبي، ١829-١8٣4م(  التاســع عشــر  القــرن 
يتخللهــا  هضبــة  )40م(  حوالــي  املرتفعــات  بأســفل  ومتتــد 
وادي عينونــة الــذي ينخفــض مجــراه )١0م( عابــراً املضيــق ثــم 
يتســع حتــى مســافة ٣ كــم مــن البحــر األحمــر قريبــاً مــن قريــة 
ــة )اللوحــة 5.١ج(. وتغطــي شــرقي مدخــل  ــد - اخلريب الصي
خليــج العقبــة شــعاب املرجــان وعــدة جــزر بحريــة تبــدو ملــن ال 

ــا كمحميــة )اللوحــة 5.2أ(. يعرفه

احلجــاج  إليهــا  يختلــف  مضــى  فيمــا  الناحيــة  هــذه  كانــت 
إلــى  متجهــني  إفريقيــا  إقاصــي  ومــن  مصــر  مــن  قادمــني 
البحــر بعــد عبــور ســيناء ثــم مــن خــالل وادي عفــال مبحــاذاة 
خليــج العقبــة خلــف جبــال مديــن )الغبــان 20١١: ١82-١8٣( 
وقــد هجــر املســافرون هــذا الــدرب يف القــرن احلــادي عشــر 
لعبورهــم البحــر مــن عيــداب واســتخدم بعدهــا بــني الفينــة 

22-2٣م(.  :20١2 )بــور  واألخــرى 

ورد ذكــر عينونــة يف كتــاب معجــم البلــدان لليعقوبــي يف القــرن 
التاســع عشــر )ألفــه يف 89١ ميــالدي( حيــث حتــدث عــن 
قريــة مأهولــة يف واحــة مــن النخيــل وقــد طمــع أهلهــا ودأبــوا 
علــى هــدم املبانــي القدميــة والقبــور وحولوهــا أنقاضــاً بحثــاً 
عــن الذهــب معتقديــن بدفائــن نفيســة )مقتبــس مــن موســيل 

.)١926:١24

ذكــر ابــن حوقــل عينونــة بهــذا االســم يف كتابــه املوســوم بـــ 
»صــورة األرض« )977 ميــالدي( يف قصــة عبيــدة بــن اجلهــم 
الــذي أعتقــه اخلليفــة املأمــون ثــم اســتعمله حاكماً علــى عينونة 
واحلــوراء علــى ســاحل اجلزيــرة العربيــة وأســوان وكــوم أمبــو 
مبصــر العليــا. ويف عــام 857 م شــن حملــة علــى قبائــل البيجــا 
وحاصــر كــوم أمبــو ونــزل بجنــوده يف عينونــة واحلــوراء ثــم قفل 

بجيشــه إلــى عينونــة بعــد جنــاح حملتــه. وكانــت عينونــة وفقــاً 
ملــا ذكــره ابــن حوقــل مينــاء يســتقبل احلجــاج املصريــني )رمبــا 
مــن مصــر العليــا( يف أثنــاء توجههــم إلــى األماكــن املقدســة 
)فانتينــي ١975:١56م( فيمــا ذكــر املقدســي يف وصفــه لســوريا 
البلــدات  مــن  عينونــة  أن  ١886:١١م(  ســتراجن  )لــي  985م 
الكبيــرة يف الســراة فيمــا وصفهــا اليعقوبــي ١225 ميــالدي 
بقريــة جنوبــي البثينــة علــى ســاحل البحــر األحمــر بــني مديــن 
ــة علــى درب احلــج  والصــال مؤكــداً بأنهــا علــى مســافة مرحل

مــن مصــر إلــى مكــة )لــي ســترينج ١890:٣87م(.

ــه »عــني«، »املصــدر«.  ــة ســوى أول ــن اســم عينون ــرف م ــم يع ل
ليــس لهمــا تفســير واضــح ســواء يف  يليهــا »ونــة« أو نونــة 
العربيــة أو اآلراميــة؛ إال أن ريتشــارد بيرتــون )١878: ١40-

ــة  ــا بالناحي ــي ذكرهــا بطليمــوس وأنه ــة الت ــا بعون ١42( قارنه
)عينونــة  بينهمــا  العــرض  خطــوط  تختلــف  لكــن  نفســها 
ــة or 280 40 ’30 280’( ومــع اختــالف  2802’30’’( و )عون
األرقــام يف بطليمــوس ؛ إال أن املوقــع اليســتبعد وجــوده مــع أن 

الفريــق لــم يقطــع الشــك يف هــذا اجلانــب.

لقـد وقـف بيرتـون علـى املوقـع بحثـاً عن مناجـم الذهب مبدين 
لكنـه وجـد قريـة فقيـرة علـى اخلليـج تسـمى اخلريبـة وشـاهد 
بركـة  وبهـا  العمـارة  كانـت محكمـة  أساسـات خرائبهـا  بعـض 
ترويهـا قنـاة قادمـة مـن عينونـة مازالت فيهـا بقية ثالث قنوات 
حتـى اليـوم، رممـت عـدة مـرات وتعـذر معرفـة تسلسـل زمنهـا.

ذكــر إلويــس موســيل، عينونــة يف رحلتــه البحريــة عــام ١9١0م 
)موســيل ١926:١١0م( وجــون فلبــي )عبــداهلل( )١957:2٣0-

2٣١( حــني قــدم علــى ظهــر جمــل مــن اخلريبــة إلــى واحــة 
عينونــة قطــع خاللهــا مســافة 2-٣ أميــال يف عشــر دقائــق 
وشــاهد علــى الضفــة اليمنــى مــن الــوادي خرائــب وأطــالالً 
ــى  ــة وهــو املبن ــه قلع ــاء قــال إن ــر محكــم البن ــراً غي ــى كبي ومبن
الــذي نقــب فيــه الفريــق )اخلــان١(، ثمــة مخطــط لعينونــة 
عــام  إجنراهــام  إم.  رســمه  قــد  املســح  تقريــر  يف  الســفلى 
١980م )إجنراهــام وآخــرون ١98١م( وظــل األمــر كمــا هــو 
ورســم  20١4م  عــام  التنقيــب  مشــروع  فريــق  انطلــق  حتــى 
خرائــط للموقعــني ثــم ركــز التنقيــب علــى عينونــة الســفلى يف 

20١7/20١6م.  و  20١6/20١5م  الشــتاء  مواســم 
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تقــع هــذه الناحيــة علــى ضفــة الــوادي الغربيــة لعينونــة وتبعــد 
عــن شــاطئها مســافة )٣ كــم( حيــث يتوقــع وجــود مينــاء قريــة 
اخلريبــة حاليــاً وهــو مشــرف علــى طبيعــة صخريــة بباطــن 
الــوادي علــى ســفح اجلبــل )اللوحــة 5.2أ، ب( وتتخلــل املنطقــة 
وديــان تصــب يف الــوادي الرئيــس تشــكلت علــى إثــره رواٍب 
ــة التاريــخ محوطــة بحجــارة ارتفاعهــا  وآكام بهــا قبــور مجهول
طــرف  علــى  واملوقــع  األرض  ســطح  عــن  مدمــاك  مبقــدار 
نبــوة قريبــة مــن مضيــق الــوادي بجبــل الصفــراء إحداثياتــه 
بقوقــل )28.0872١2 شــماالً( و )٣5.١8٣578 شــرقاً( بلــغ 
ــاء  متوســط ارتفاعــه عــن ســطح البحــر )42م( ومســاحة البن
)١60x80( م تقريبــاً؛ يســميها أهالــي املنطقــة بــــ »املَُســيِْوق« - 
أي ســوق صغيــر وهــو مطابــق ملــا كشــفته نتائــج املشــروع حــول 

ــه. املوقــع وماهيت

بــرزت  وجرفانهــا  الهضبــة  علــى جوانــب  مقاطــع  ومبعاينــة 
بحجــارة  مختلطــة  ورواســب  حصــى  مــن  عميقــة  طبقــات 
األرض  أدمي  حتــى  واأللــوان  األحجــام  مختلفــة  اجلرانيــت 
ــا  ــع بعضه ــة م ــرة متكتل ــا كبي )اللوحــة 5.٣ب( بعــض حجارته
يشــوبها مــن حتــت طمــي مشــكلة كتــاًل متناثــرة جــراء ماتعــرض 
لــه املوقــع مــن فيضــان عــارم يف املاضــي وتأثــر الــوادي بعوامــل 
التعريــة وفقــاً ملــا يــراه جيولوجــي الفريق/هوبــرت كيرزنســكي.

كان املوقــع يف املاضــي يكتــظ بأبنيــة شــيدت مــن حجــارة شــعب 
املرجــان، تســتقطع مــن اجلبــل املجاور ومــن جالميد اجلرانيت 
املســتديرة دون مشــاهدة أي بقايــا جــص وإمنــا اســتعمل بــدالً 
عنــه الطــني يف شــد احلجــارة ببعضهــا ومتاســكها، وقد انهارت 
اجلــدران وتبعثــرت أحجارهــا شــذر مــذر مــن األنقــاض واتضح 
ــا، رمبــا اســتخدمت احلجــارة  ــي وبعــض غرفه مخطــط املبان
بنــاء  اســتعمالها يف  قبــل  تشــذيبها  يجــري  كان  أو  مباشــرة 
اجلــدران؛ لكــن مــا ســقط منهــا الميكــن إعادتــه إلــى موضعــه. 
ــة األنقــاض لتنكشــف اجلــدران الســليمة،  ــد مــن إزال ــذا، الب ل
والتنقيــب لتعريــة األرضيــات القدميــة ومــا حتــت األنقــاض 
مــن طبقــات، صمم/يعقــوب كانيشســكي يف أول موســم )شــكل 
8( مخطــط املبانــي ببرنامــج الرســم ثالثــي األبعــاد وشــبكة 
مدمجــة مــن النقــاط تغطــي )4( هكتــارات تقريبــاً منهــا أبنيــة 
وماجاورهــا، ميكــن إعــداد خريطــة للموقــع مــن كل النقــاط 
كل  ومخطــط  الكنتــور  خطــوط  واســتكمال  التنقيــب  قبــل 

عنصــر مهــم، وبانكشــاف طبيعــة املوقــع ومخططــه واســتكمال 
أيضــاً  صــور  اجلويــة  الصــور  علــى  األبعــاد  ثالثــي  رســماً 
بالكاميــرا الطائــرة )اللوحــة 5.٣د(. لــم يعثــر قبــل التنقيــب 
علــى قريــة أو ســكن؛ وإمنــا كانــت مبــاٍن خدميــة منهــا خمســة 
موحــدة التخطيــط فيمــا يبــدو علــى هيئــة بنــاء فســيح املقدمــة 

تســتقبله غــرف تشــبه متامــاً »اخلــان«.

اســـتمر العمـــل عـــام 20١5م حتـــى ربيـــع عـــام 20١7م بالتنقيـــب 
فيمـــا بقـــي ســـليماً مـــن معالـــم عينونـــة الســـفلى؛ ملعرفـــة تسلســـل 
عمـــر هـــذا املرفـــق القـــدمي وماهيتـــه وهـــو بنـــاء، اخلـــان ١ مربـــع 
ــماليه  ــه وشـ ــت بجنوبيـ ــاً )٣6x٣7م( اصطفـ ــط تقريبـ التخطيـ
ــل  ــه للداخـ ــل بجنوبيـ ــاء ومدخـ ــه فنـ ــة 5.4أ( لـ ــرف )اللوحـ غـ
مـــن بطـــن الـــوادي، وهـــو ســـليم البنـــاء واضـــح املخطـــط قبـــل 
ـــاًل إلـــى  ـــه قلي التنقيـــب قـــد حتـــول إلـــى أنقـــاض تنتحـــي أرضيت
ـــا  ـــة تقابله ـــه اجلنوبي ـــوادي، شـــيدت عـــن ميـــني املدخـــل غرف ال
ــا شـــيدت بشـــمالي املبنـــى، طـــول ضلـــع كل  غـــرف أكبـــر منهـ

ـــاً. ـــا )7م( تقريب منه

أنقاضــاً  أصبحــت  قــد  متشــابهة  أخــرى  مبــاٍن  ثالثــة  ثمــة 
مازالــت رســومها شــاخصة علــى املوقــع يف صــف واحــد علــى 
منحــدر الــوادي )اللوحــة 5.4ب: خــان2 إلــى4( تبــني أنهــا 
قدميــة، وإلــى الشــمال  منهــا مبنــى مشــابه لهــا )خــان 5( 
واملوقــع عبــارة عــن كومــة كبيــرة مــن أنقــاض احلجــارة أســماها 
إجنراهــام »الهــرم الناقــص« )اللوحــة 5.5أ(؛ وهــو يف حقيقتــه 
دائــرة تقريبــاً وبقيــة جــدران قائمــة علــى هيئــة مربــع تقريبــاً 
ــرج ملــا يظهــر مــن  طــول ضلعــه )١0م( وارتفاعــه )4م( رمبــا ب

ــاه وأنقاضــه. ــرة بقاي كث

ــل  ــيكيني مثـ ــاب الكالسـ ــن الكتـ ــدد مـ ــة عـ ــى عينونـ ــرق إلـ تطـ
كتـــاب »الطـــواف حـــول البحـــر األرتيـــري«١ وكتـــاب ســـترابو:2 
)الســـادس عشـــر 4.22-24(، وآخـــر مـــا توصـــل إليـــه الســـير 
لورنـــس كـــروان )١979م(، وافقـــه يف ذلـــك كل مـــن ليونيـــل 
-١24  :١986( ســـايدبوتام  وســـتيف   )١989:١4٣( كاســـون 

كتــاب يرجــع الــى الفتــرة الكالســيكية وهــو ملؤلــف يونانــي مجهــول مــن   ١
القــرن األول امليــالدي.

مــؤرخ وجغــرايف وفيلســوف إغريقــي، ولــد يف )6٣/64 ق م( وتــويف   2
حوالــي )24/2٣م(. مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب »اجلغرافيــا« يف ١7 

مجلــداً.

عينونة 20١4-20١7م
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١26( والذيـــن قبلـــت آراؤهـــم زمنـــاً وتركـــزت حـــول ربـــط مينـــاء 
ميـــوس هرمـــوس علـــى الســـاحل املصـــري مبوقـــع أبـــو شـــعار 
الـــذي يقـــع علـــى نفـــس درجـــة عـــرض موقـــع عينونـــة. ومـــن 
خـــالل أعمـــال التنقيـــب يف أقصـــى جنوبـــي القصيـــر القـــدمي 
ظهـــر بأنـــه ميـــوس هرمـــوس )بيكـــوك ١99٣، وايتكـــوم ١996(. 
وعليـــه، فلـــم يكـــن املســـار البحـــري بـــني امليناءيـــن واضحـــاً  كمـــا 
أشـــار إليـــه كتـــاب »الطـــواف حـــول البحـــر األرتيـــري«؛ بـــل يُشـــِمل 
ــو )20١0(  ــو نابـ ــل داريـ ــا جعـ ــرق ممـ ــى الشـ ــراف إلـ ــع انحـ مـ
ــه  ــي يف الوجـ ــي كومـ ــع لوكـ ــون موقـ ــون أن يكـ ــن يرجحـ وآخريـ
أو قريبـــاً منـــه، وأكـــد رأي ســـتيف ســـايدبوتام )ســـايدبوتام 
20١١:١75( صحـــة ماذهـــب إليـــه الفريـــق الســـعودي الهولنـــدي 

يف عينونـــة.

ــع  ــة يرجـ ــاء بدقـ ــع املينـ ــد موقـ ــدم حتديـ ــبب يف عـ ــل السـ ولعـ
الـــى أن كتـــاب »الطـــواف حـــول البحـــر األرتيـــري« يشـــير دائمـــاً 
إلـــى اجلهـــات الرئيســـة فقـــط دون الفرعيـــة إال أنهـــا ذكـــرت 
ـــل كاســـون  ـــة( يف ترجمـــة الســـير لوني ـــة الغربي )اجلهـــة اجلنوبي
 libonotos  إلـــى اإلجنليزيـــة وذكـــر النـــص اإلغريقـــي كلمـــة
وتعنـــي الريـــاح اجلنوبيـــة واجلنوبيـــة الغربيـــة ماطـــرة متجهـــة 
ـــوس  ـــر بريبل ـــا ذك ـــان. كم ـــة يف اليون ـــى Attica- وهـــي منطق إل
مصطلـــح مـــرة واحـــدة يصـــف ريـــاح الســـموم صيفـــاً تهـــب علـــى 

ســـواحل شـــرقي إفريقيـــا. 

ــاً  ــال وفقـ ــر وادي عفـ ــاط عبـ ــة األنبـ ــة مبملكـ ــت عينونـ ارتبطـ
ــي  ــراء ومليخـ ــى البتـ ــل إلـ ــن درب »الداخـ ــوس مـ ــا رآه بريبلـ ملـ
- ملـــك األنبـــاط« )اللوحـــة 5.5ب( اســـتمر حكمـــه مـــن عـــام 
ــول  ــها حـ ــر نقاشـ ــة كثـ ــي قضيـ ــام70 ميـــالدي وهـ ــى عـ 50حتـ
ــي  ــي كومـ ــف لوكـ ــف املؤلـ ــث وصـ ــوس. حيـ ــخ نـــص بريبلـ تأريـ
مبركـــز جتـــاري أو قلعـــة وهـــو ماينطبـــق متامـــاً علـــى احلالـــي : 
قلعـــة علـــى ضفـــة وادي محصـــن مافوقهـــا، واتضـــح مـــن روايـــة 
ســـترابو أن إيليـــوس  جالـــوس٣ عـــام 24 قبـــل امليـــالد )جيمـــس 
١968م( انطلـــق متجهـــاً إلـــى لوكـــي كومـــي بحملـــة مـــن كليوبتـــرا 
)الســـويس( قوامهـــا عـــدد )80( ثمانـــني ســـفينة حربيـــة وعـــدد 

قائــد رومانــي، حكــم مصــر الرومانيــة يف عهــد اإلمبراطــور الرومانــي   ٣
حملــة  بقيــادة  كلفــه  الــذي  م/١4م(  ق   ٣١( أوكتافيــوس  أغســطس 
عســكرية الحتــالل جنوبــي اجلزيــرة العربيــة عــام )24 ق م( وهــي 

احلملــة التــي فشــلت فشــاًل ذريعــاً.

)١٣0( قاربـــاً والميكـــن ألي مينـــاء يف اجلزيـــرة العربيـــة أن 
يســـتوعب جيشـــاً كبيـــراً كهـــذا مـــع عتـــاده ســـوى مينـــاء عينونـــة، 
ــعان إال لبعـــض  ــاء والوجـــه خليجـــني اليتسـ ــاء ضبـ إذ كان مينـ

ســـفن يف آن معـــاً وليـــس ألســـطول كبيـــر. 

كان مــن الصعــب أن ميــر جنــود الرومــان وعددهــم )١0.000( 
جنــدي فبقــوا فصــل الشــتاء وســفنهم راســية لعــدة أشــهر يف 
مينــاء كبيــر آمــن تأتيهــم املــؤن مــع القوافــل قادمــة مــن البتــراء 
إلــى عينونــة دون االعتمــاد علــى غــالل الواحــة وثمارهــا. فلــو 
متركــز اجلنــد بأقصــى اجلنــوب واحتاجــوا إلــى ســكن مشــتى 
لــكان أيســر لهــم وأســهل، وعــدم العثــور علــى معســكر لهــم 
علــى الشــاطىء رمبــا يكــون يف ناحيــة نابيــة يف عينونــة الســفلى 
ومابقــي مــن معكســر جالــوس الرومانــي هــو ذلــك اجلــدار 
الفريــق  يتأكــد  وســوف  النابيــة،  البقعــة  شــرقي  املتطــاول 
مســتقباًل مــن هــذه الفرضيــة. لقــد أوضحــت نتائــج التنقيــب 
أن مابقــي مــن أطــالل مبانــي عينونــة الســفلى أنهــا شــيدت يف 
أوائــل القــرن الرابــع امليــالدي تــال ذلــك فتــرة انقطــاع مجهولــة 
يف تاريــخ اجلزيــرة العربيــة عقــب هزميــة زنوبيــا ملكــة تدمــر 
ديولكتيانــوس  الرومانــي  اإلمبراطــور  وســيطرة  27٣م  عــام 
علــى الصحــاري الشاســعة حتــى ظهــور الغساســنة يف القــرن 
الســادس عشــر ميــالدي، مــع األخــذ بظاهــر مايعنيــه نقــش 
منــارة املشــهور علــى شــاهد قبــر امــرئ القيــس »ملــك العــرب 
قاطبــة« املتوفــى ٣28م فقــد ملــك احلجــاز )بورســوك ١98٣: 
١٣8-١47(، وإن صــح فــإن ملكــه لــم يــدم طويــاًل، وكان مقــراً 
إلدارة الرومــان بَُعيــد قســطنطني يف احلجــاز ضمــن فلســطني 
الثالثــة حتــى زالــت حدودهــا اجلنوبيــة، ولــم يعثــر علــى أدلــة 
علــى ســكن يف احلجــر عقــب القــرن الرابــع )ليلــى نعمــي، 
اتصــال شــخصي(، ويتضــح تــرك املوقــع إبــان القــرن اخلامــس 
امليــالدي وانتقــال مركــز جمــرك جتــارة الهنــد إلــى جزيــرة 
تيــران بالبحــر األحمــر والتنافــس بــني أمــرئ القيــس والرومــان 
وفقــاً لروايــة املــؤرخ مالكــوس ابــن مدينــة فالدلفيــا )عّمــان 

حاليــاً( )ميرســون ١992م(.

تنقيبات األعوام ٢٠١٤-٢٠١٧/٢٠١٦

كانــت متفرقــة متــت  الســفلى  مبــاٍن يف عينونــة  ثمــة ســتة 
ــق املشــروع )اللوحــة 5.4ب(: خمســة  ــل فري ــن قب دراســتها م
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منهــا متثــل »خانــات« وفقــاً ملــا أوضحتــه النتائــج وهــي ألفنيــة 
مبــاٍن مبثابــة اســتراحات يســتريح فيهــا التجــار ويحفظــون 
ســلعهم مؤقتــاً، ومبنــى ســادس مغايــر متامــاً رمبــا يوحــي بنــاؤه 

بأنــه بــرج.

اخلان١

شــيد يف آخــر مراحــل الســكن باملوقــع، تتكــون جدرانــه مــن 
حجــارة مختلفــة مــن شــعب املرجــان واجلرانيــت املســتديرة مــع 
إعــادة اســتعمال كتــل مــن حجــارة املرجــان يف البنــاء أيضــاً 
ــراوح ســمكها  ــا )١.٣م( ويت ــغ ارتفاعه )اللوحــة 5.5 ج، د( يبل
مــن 80 إلــى 90 ســم وقــد أقيمــت مباشــرة بــال أساســات علــى 
أرضيــة قدميــة، فيمــا شــيد اجلــدار اجلنوبــي منهــا املطــل علــى 
ــغ ســمكه )١.١0 م( وعمــق أساســاته  ــذي يبل ــة ال وادي عينون
25 ســم حتــت التربــة، وقــد مهــدت أرضيــة الســكن بتربــة بنيــة 

أغلبهــا مــن مخلفــات قدميــة.

أســـند جـــدار مقدمـــة الغـــرف الشـــمالية  مـــن اخلـــارج بجـــدار 
طولـــه )5م( بـــني مداخـــل الغـــرف املتجـــاورة  يبلـــغ عرضـــه )2م( 
ــاً )اللوحـــة 4.6أ(، وســـوف تتضـــح معاملـــه أكثـــر عقـــب  تقريبـ
دراســـة بقايـــا البنـــاء بدقـــة وحتديـــد الـــدرج الصاعـــد إلـــى 
ســـطح املبنـــى مـــن اخلـــارج )أو الصاعـــد إلـــى الطابـــق الثانـــي( 
الـــذي لـــم يتبـــق منـــه ســـوى ثـــالث درجـــات ســـفلية بعـــرض )25 
ـــو  ســـم( وارتفـــاع )20ســـم( ميكـــن الهبـــوط مـــن خاللهـــا مـــن عل
ـــة بهـــا عـــدد )١6( درجـــة  ـــاك ناحي ـــد الضـــرورة، وهن املبنـــى عن
ترتفـــع عـــن األرضيـــة مبقـــدار )4م( أضيـــف إلـــى أقصاهـــا 
الغرفـــة  ومدخـــل  الهابـــط  الـــدرج  بـــني  منخفضـــة  مقعـــدة 
ــد  ــت عواضـ ــم( بقيـ ــل )90سـ ــرض املداخـ ــغ عـ ــطى، وبلـ الوسـ
ــر يف  ــدار قصيـ ــة جـ ــا، وثمـ ــى عتباتهـ ــور علـ ــا دون العثـ أبوابهـ
ــا  ــاً، شـــوهدت بقايـ ــه )2م( تقريبـ شـــمالي خمـــس غـــرف طولـ
طـــوب محـــروق وأحـــواض طـــني ومونـــة وطاحونـــة أو قاعـــدة 

شـــيدت مـــن املونـــة لتثبيـــت مجرشـــة حجريـــة عليهـــا.

بإزالــة األتربــة عــن بوابــة اخلــان تبــني أن عرضهــا )٣.7م( 
تعضدهــا أربعــة أعمــدة: اثنــان علــى اجلانبــني مــن اخلــارج كل 
منهمــا بطــول )١م( )اللوحــة 5.6ب( وآخــران يف املمــر بينهمــا 
مقعدتــا حجــر عــرض كل منهمــا )70ســم( مســتندتان علــى 

عينونة 20١4-20١7م

ــغ )2.22م( بطــول )6م( دون  ــة املمــر يبل اجلــدار وعــرض بقي
العثــور علــى عتبــات، وثمــة عارضة خشــب محشــورة حتت أحد 
عمــودي البوابــة مــن اخلــارج رمبــا لدعــم أجنحتهــا اخلشــبية 
باألســلوب  الغــرف  داخــل  الصغيــرة  األبــواب  كانــت  ورمبــا 
نفســه، وثمــة ثــالث غــرف عــن ميــني الداخــل مــن خــالل 
البوابــة أصغــر حجمــاً مــن التــي يف فنــاء املبنــى، وبالتنقيــب 
فيهــا بــرزت مــن حتــت أرضيــة أولــى الغــرف أساســات غرفــة 
ــت  ــة دون أن يتضــح إن كان ــس الوجه ــا بنف ــر منه أخــرى أصغ

ــي أو الســابق. ــى احلال أطــالالً مــن املبن

الفنــاء  أرضيــة  مــن حتــت  ظهــرت  املبنــى  داخــل  بالتنقيــب 
امتــدادات جلــدران يبلــغ عرضهــا )١م(، شــيدت بعنايــة مــن 
والتــي  اجلرانيــت  حجــارة  تعلوهــا  املشــذبة  املرجــان  كتــل 
بــرزت حتــت أرضيــات الغــرف وبقيــة املبنــى الســابق )اللوحــة 
5.6ج، د( وجهتهــا مــع وجهــة حوائــط اخلــان مــع اختــالف 
إلــى مزيــد مــن  البنــاء القــدمي  يف مخططهــا، يحتــاج هــذا 
الدراســة لتســهل معرفتــه وتفســيره إذ لــم يبــق ســليماً مــن 
أساســاته إال املدمــاك الســفلي وقــد ســويت جدرانــه بــاألرض 
قبــل إقامــة اخلــان املاثــل، ويبــدو أن الســكان قــد اكتفــوا يف 
البنــاء باألساســات القدميــة وأقامــوا عليهــا اجلــدران الحقــاً، 
وعثــر يف أتربــة األساســات واألنقــاض علــى مــواد مختلفــة 
ــة مــن الســكن  ــى آخــر مرحل ــود إل ــا كســر مــن الفخــار تع منه
ــى  ــة القدميــة مــن الســكن عل وأخــرى قدميــة. وأرخــت املرحل
ضــوء كســر مــن قشــر بيــض ملــّون تعــود إلــى النصــف الثانــي 
مــن القــرن األول امليــالدي )اللوحــة 5.6هـــ(، وال يزيــد تاريــخ 
اخلــان عــن أوائــل القــرن الرابــع ميــالدي وذلــك بنــاًء علــى 
)ثــالث  اجلــدران  أنقــاض  بــني  عليهــا  عثــر  عمــالت  ضــوء 
ــل  ــة معاصــرة لقســطنطني األصغــر ســّكت قب عمــالت روماني
عــام ٣٣7م، )اللوحــة 5.١ب، 5.8د( وتوقــف تداولهــا وســقطت 

يف اخلرائــب إبــان القــرن الســابع امليــالدي.

وشــوهدت كومتــا حجــارة يف وســط فنــاء املبنــى علــى هيئــة 
آبــار  لتغطيــة  كانــت  رمبــا  إنغراهــام  مخطــط  علــى  دوائــر 
قدميــة أو خزانــات جوفيــة، وقــد كشــفت نتائــج التنقيــب أنهمــا 
األرض  يف  محفــور  قبــر  منهمــا  الغربــي  مدفنــني:  تغطيــان 
مبّطــن باحلجــارة تتراكــم عليــه أحجــار مختلفــة علــى شــكل 
بيضــاوي فيــه جثمــان علــى جنبــه األميــن مســتقباًل القبلــة. أمــا 
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الكومــة األخــرى فهــي علــى شــكل مربــع تقريًبــا تعلوهــا فتحــة 
شــوهد مــن خاللهــا رفــات إنســان متهشــم ومتبعثــر ومنصــوف 
إلــى قســمني وقــد ردم الرفــات بصفــاح مــن احلجــارة القائمــة 
األميــن  جانبــه  علــى  اجلثمــان  بــرز  إزالتهــا  وبعــد  والتربــة 
مســتقباًل القبلــة. وقــد تــرك الفريــق الهيكلــني دون مســهما 
ودفنــا بالرمــل، وعثــر يف الغــرف اجلنوبيــة مــن صحــن املبنــى 
ــا  ــى م ــا ترجــع إل ــخ؛ لكنه ــة التاري ــن أخــرى مجهول ــى مداف عل

بعــد هجــر املبنــى.

اخلان٢

يقــع إلــى الشــرق مــن )اخلــان ١(، شــيدت بــه عــدة غــرف علــى 
جهتيــه الغربيــة واجلنوبيــة ولــم يعثــر علــى بقايــا مــن جدرانــه 
ضيقــة  طويلــة  غرفــة  يف  وبالتنقيــب  أرضيــة.  أو  األخــرى 
تبــني أن أرضيتهــا شــيدت  املبنــى  × 2.8م( بجنوبــي   5.7(
مــع غرفتــني مجاورتــني لــم يكشــف الفريــق عنهمــا حتــى اآلن، 
وثمــة أخــرى واســعة علــى منحــدر الــوادي )7١×6م( بلطــت 
التحامــه  دون  ســليم  الغرفــة  ووســط  باحلجــارة  أرضيتهــا 
باجلــدران )اللوحــة 5.6و( وأعيــد اســتخدام حجــر واحــد يف 
 D ًالبنــاء اســتعمل كعضــادة بــاب يحمــل نقشــاً ثموديــاً قصيــرا
)اللوحــة 5.7أ(. وقــد اندثــر جنوبــي الغرفــة بفعــل العوامــل 
الطبيعيــة فيمــا بقــي بعــض مــن أساســات جدارهــا مــن جهــة 
الشــرق وللغرفــة بــاب يفضــي إلــى أخــرى مجــاورة ترتفــع عــن 
الــوادي، وقــد بلــغ مجمــل أبعــاد الغرفتــني )7x9م( يفصــل 

ــاب واجلــدار.  ــي الب ــا قاطــع داخل بينهم

هنــاك دعامــة قبالــة البــاب كمــا يف غــرف اخلــان١، تســند 
عارضــة مــن اخلشــب عــن ميينهــا ويســارها، وشــيد بشــمالي 
ــا  ــغ طــول ضلعه ــة يبل ــرة مربع ــة  صغي ــة غرف احلجــرة الضيق
)2م( رمبــا تكــون غرفــة احلــارس، وهــذه الناحيــة هــي صالــة 
ــم مــن خــالل املمــر  ــوادي ث ــن ال ــزوار القادمــني م اســتقبال ال
ثــم املدخــل الشــمالي حتــى البوابــة، وقــد شــيد املمــر مــن كتــل 
يبلــغ عرضــه )2.5م(. ويالحــظ  األحجــار الضخمــة حيــث 
وجــود اختــالف بــني مســتوى البوابــة هــذه والغرفــة املبلطــة 
حيــث ســويت البقعــة بينهمــا الحقــاً بحجــارة بقيــت بعــض 
أساســاتها قائمــة، عثــر علــى عــدة كســر مــن اخلــزف يــؤرخ 
بعضــه بــني القرنــني األول والثانــي امليــالدي، كمــا عثــر أيضــاً 

علــى عملــة عربيــة ساســانية يف الطبقــة العليــا مــن املمــر خــارج 
املبنــى تــؤرخ بأواخــر القــرن الســابع امليــالدي )اللوحــة 5.2ب، 

5.8د(.

اخلان٣

لــم تكتمــل خطــة هــذا املبنــى ولــم يظهــر إن كان مــن ضمــن 
أجنحــة اخلــان2 مــع وجــود فــارق طفيــف يف وجهتــه. يضــم 
هــذا البنــاء ســت غــرف أقيمــت كل ثــالث منهــا علــى نســق 
اثنتــني منهــا مت  تلتحــم بزاويــة قائمــة، وباحلفــر يف  واحــد 
الكشــف عــن جدرانهمــا بشــكل كامــل كمــا اتضــح أن الســكن 
فيهمــا يرجــع ملرحلتــني معماريتــني تعــودان للعصــر الرومانــي.  
وعثــر يف طبقــة الــردمي العلويــة علــى عملــة رومانيــة مــن عهــد 
اإلمبراطــور ليســينيوس )أوائــل القــرن الرابــع( )اللوحــة 5.١أ، 

5.8د(.

اخلان٤

شــّيد علــى حافــة شــعيب يقــع شــمال شــرقي املوقــع، يبلــغ 
طولــه املغــّرب )٣6م( واملُجِنــب )28م( يرجــح أنــه أكبــر مجمــع 
حيــث كشــفت بــه غــرف شــيدت علــى صفــني بينهــا ممــرات، 
وقــد مت التنقيــب يف ثــالث منهــا وبــرزت أرضياتهــا وتربتهــا 
ولــم يعثــر علــى أي شــيء، ووجــد يف وســط إحــدى الغــرف 
ــا  ــود أو ســارية يف أرضيته ــع رمبــا كان قاعــدة عم طــوب مرب
مدفــن مــن الطمــي، لــم تعــرف طبيعــة املبنــى وال وظيفتــه وال 

ــة. ــى دراســة معمق ــاج إل ــة ويحت مخططــه بدق

اخلان٥

يقــع إلــى الشــمال مباشــرة مــن اخلــان١، وتوحــي معاملــه  بــأن 
ــر أن بعــض غرفــه يســندها صــف  ــل ســابقه؛ غي مخططــه مث
آخــر بقيــت منهــا أساســات الصــف اجلنوبــي عقــب هدمــه 
بــرزت  بهــدف إقامــة أساســات اخلــان١، وبحفــر مجســات 
ــا  ــع كل منه ــة طــول ضل ــالث غــرف مصطف جــدران قائمــة وث
)4م( شــيدت مبحــاذاة جــدار ضخــم لتســنده يبلــغ عرضــه 
)١.6م( وهــو حــد املبنــى مــن جهــة الغــرب، توجــد يف زاويتــه 
ســميكة مبقــدار  جــدران  ذات  )2x2م(  تبلــغ  مربعــة  غرفــة 
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)١.7م( عــن األرض المدخــل لهــا، وخلــت تلــك الغــرف مــن 
أي معالــم أثريــة ســوى أســاس حجــري بيضــاوي الشــكل رمبــا 
شــيد قبــل املبنــى، ظهــر مــن بعــض الفخــار أنــه من القــرن األول 
ميــالدي، واصطفــت بشــمالي املجمــع أو اخلــان أربــع غــرف، 
)6x2.5م(  إلحداهــا  الغربيــة  الشــمالية  الزاويــة  حفــر  مت 
وكشــف عــن مدفــن بــه رفــات بشــري شــبه كامــل منكــب علــى 
وجهــه جمجمتــه مشــّرقة رمبــا دفــن علــى عجــل بــال مراســم 
تشــييع، وتــرك الفريــق الرفــات دون املســاس بــه، بــرزت يف 
الغرفــة طبقــة الســكن حتتهــا قاعــدة مربعــة لفــرن طهــي مليئــة 
بالرمــاد وقــد تضــرر جــراء بنــاء أحــد جــدران الغرفــة، ولــم 

ــة. ــخ هــذه املرحل يعــرف تاري

البرج

يظهــر أنــه أهــم بنــاء باملوقــع وأتقنهــا صنعــة ويصعــب فيــه 
األرض  عــن  )5م(  يرتفــع مبقــدار  )اللوحــة 5.5أ(  التنقيــب 
الشــكل  مبهــم  وأتربــة  حجــارة  مــن  ضخمــة  كومــة  قوامــه 
أســماه إجنراهــام ورفاقــه »الهــرم الناقــص« يف أثنــاء مســح 
عــام ١98١م. ويبــدو للوهلــة األولــى أنــه بــرج مربــع، قــد تتضــح 
ــه يف املواســم  ــة ب ــر بعــد تنفيــذ أعمــال أثري معاملــه بشــكل أكب

القادمــة.

املقابر

مت التحقــق مــن أربــع مقابــر: اثنتــان منهــا تقــع شــمالي املوقــع 
وأخريــان الــى الغــرب منــه )اللوحــة 5.7ب، 5.8أ( حتيــط بهــا 
حجــارة ترتفــع عــن األرض مبقــدار مدماكــني علــى هيئــة مربــع 
أو مســتطيل، تضــم حجــارة متناثــرة متــت إزالتهــا بحفــر مجــس 
يف طــني الطمــي وتبــني تعرضهــا للنبــش ماعــدا اثنتــني منهــا 
دفــن فيهمــا مؤخــراً، ويبــدو أنهــا متعاصــرة مــع خانــات عينونــة 

غيــر أننــا ال نســتطيع القطــع بذلــك.

النتائج

بالحــظ قلــة املعثــورات يف املوقــع فيمــا عــدا كســر مــن الفخــار 
عثــر عليهــا وهــي بحاجــة إلــى الدراســة ملعرفــة تركيبــة مادتهــا 
)اللوحــة  وزبديــات  نبطيــة  كــؤوس  علــى  عثــر  كمــا  محليــاً، 

5.6هـــ( وأوانــي حفــظ وطهــي قدميــة يحمــل بعضهــا كتابــات 
قبــل حرقهــا أو طالئهــا باخلــط اإلغريقــي وبالقلــم الثمــودي، 
ومــن املعثــورات املكتشــفة أيضــاً خــرز وأســاور مــن زجاج وكســر 
مــن أوعيــة زجاجيــة )اللوحــة 5.8ج( ومجموعــة كبيــرة مــن 
أصــداف البحــر )اللوحــة 5.8ب( قــد جلبــت مــن الشــاطىء 
أو ميــاه عميقــة قوتــاً للســكان أو ألغــراض أخــرى. وجــرت 
دراســة الزجــاج وتســجيل األصــداف وفقــاً لتصنيــف كرســتينا 

جوليكوســكا.

تسلسل عمر املوقع 

مــن الســابق ألوانــه الوصــول إلــى اســتنتاجات حاســمة بشــأن 
ــة، وقــد تبــني  ــم يســبقها قرائــن وأدل تسلســل زمــن املوقــع مال
مــن خــالل احلفريــات أن أحــدث مرحلتــني مــن الســكن باملوقــع 
الطبقــات  لهمــا صلــة باخلــان١ وماحتتــه مباشــرة، وتبعثــر 
عقــب هــدم األبنيــة القدميــة وتســويتها إلقامــة بنــاء آخــر علــى 
أنقاضهــا، وعثــر يف الطبقــات نفســها علــى كســر مــن الفخــار 
القــدمي واملســكوكات التــي تعــد دليــاًل حاســماً يف هــذا الشــأن 
عقــب العثــور علــى ثمانــي عمــالت قدميــة يف أنقــاض جــدران 
أواخــر  إلــى   تعــود  منهــا  ثــالث  )اللوحــة 5.8د(   ١ اخلــان 
ــه  ــاة أبي ــل وف ــي قب ــة ســّكت لقســطنطني الثان ــرة الروماني الفت
5.8د(،  5.١ب،  )اللوحــة  ٣٣7م  عــام  العظيــم  قســطنطني 
ــاً  ــدة محلي ــادرة إحداهــا مقل ــى عمــالت ن ــر أيضــاً عل ــا عث كم
مــن عمــالت »بــوم« أثينــا )اللوحــة 5.2أ، 5.8د( اشــتهرت يف 
ــا يف  ــه منه ــور علي ــا مت العث ــة؛ لكــن م ــرة العربي ــي اجلزي جنوب
ــون أن  ــد ســبق لريتشــارد بيرت ــة جــداً، فق ــت متآكل ــع كان املوق
عثــر علــى عمــالت مقلـّـدة مماثلــة يف مدينــة مقنــا علــى خليــج 
العربيــة،  )اجلزيــرة  البريطانــي  باملتحــف  معروضــة  العقبــة 
ص78، لوحــة ١١و55( ميكــن أن يتأكــد الفريــق منهــا إن كانــت 
قــد ســّكت بشــمالي احلجــاز، ولــم يتمكــن الفريــق مــن معرفــة 
أربــع عمــالت معدنيــة برونزيــة صغيــرة مــع أنــه ناقــش األمــر 
مــع املختصــني يف العمــالت العربيــة والهنديــة واتضحــت يف 
ــن العصــور القدميــة )اللوحــة 5.١ج، 5.8د(  ــا م ــا أنه مجمله
وهــي لــم تعــد يف حينهــا ذات قيمــة شــرائية يف عالــم التجــارة 
بــل كانــت ضمــن أمتعــة املســافرين إلــى عينونــة عــدا عملــة 
برونزيــة ســكت باســم الســلطان ســليم الثانــي عــام ١220 هـــ 

عينونة 20١4-20١7م
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وأخــرى فضيــة رقــن عليهــا باســم عبــد املجيــد عــام ١255 هـــ 
ــاء اخلــان. ــة مملوكيــة جميعهــا كانــت علــى ســطح فن وعمل

طابــق عمــر العمــالت القســطنطينية متاًمــا مــع أول قــراءة 
لتسلســل الزمــن بكربــون ١4 أجــري علــى عينــة خشــب مــن 
غرفــة ســفلية مجــاورة لبوابــة اخلــان رقــم١ كانــت يف الســابق 
أرضيــة مبنــى، وتبــني أن عمــر اخلشــب يعــود إلــى النصــف 
مــن  أخــرى  وأخــذت  امليــالدي،  الرابــع  القــرن  مــن  األول 
اخلــان  مــن  )الشــرقي(  األمامــي  اجلــدار  بأساســات  مربــع 
نفســه واتضــح أنهــا تــؤرخ بالنصــف األول مــن القــرن الســابع 
امليــالدي، لــذا، البــد األخــذ يف احلســبان بنقطتــني همــا: أوالً، 
أن اخلــان رقــم١ شــيد يف أوائــل القــرن الرابــع امليــالدي علــى 
ــى  ــور عل ــاً: العث ضــوء النقــود املســتخرجة مــن أنقاضــه، وثاني
عملــة ضمــن بقايــا هيــاكل ســابقة شــيدت علــى خطــة مختلفــة 
ومحاولــة ربطهــا يف أثنــاء البنــاء باخلــان ١ القائــم آنــذاك كان 
قــد شــيد علــى أنقــاض ســابقة، لــم يعضــد الفرضيتــني أي 
مــن أوعيــة احلفــظ، وعثــر علــى جــرة أمفــورة يرقــى تاريخهــا 
إلــى القــرن األول امليــالدي حتــى بدايــة القــرن الثامــن امليــالدي 
)اللوحــة 5.9أ( وعــدم تبعثــر طبقــات األســاس املتصلــة بأولــى 
األول  القرنــني  طبقــات  فخــار  مــع  تتطابــق  البنــاء  مراحــل 
أخــرى  رفــع عينــات  إلــى  األمــر  ويحتــاج  امليــالدي  والرابــع 

ــع. ــر املوق ــن تسلســل عم ــق م ــا للتحق واختباره

ومــع أن كســر الفخــار متبعثــرة جــداً؛ إال أنــه يرجــح أن بقيــة 
املنشــآت احلاليــة متعاصــرة بشــكل أو بآخــر باســتثناء اخلــان 
١، وانطبــع لــدى الفريــق مبدئيــاً أن املوقــع كان نــزالً أو مرفقــاً 
بخليــج  املينــاء  بــني  القوافــل  مســار  بدايــة  عنــد  للتخزيــن 
ــاً، ورمبــا  ــاط - األردن حالي ــراء - عاصمــة األنب ــة والبت عينون
كان محطــة جتاريــة شــيدت علــى مســافة آمنــة مــن الشــاطئ. 
ووقــف الفريــق علــى بدايــة درب قوافــل بــوادي عينونــة الذاهب 
إلــى وادي عفــال ثــم البتــراء فحــوض البحــر األبيــض املتوســط.

عثــر خــالل ذلــك علــى كســر متفرقــة مــن الفخــار النبطــي لــم 
يكــن مــن بينهــا فخــار إســالمي فرمبــا كان مخيــم حجــاج علــى 

الضفــة اليســرى مــن الــوادي قريبــاً مــن القنــاة.



القسم الثاني
تقارير المسح األثري





مقدمة

أعمالــه   )UWSP( الوجه-العــال  مســح  مشــروع  اســتأنف 
للموســم الثانــي بدايــة مــن الســابع عشــر مــن مــارس حتــى 
األول مــن أبريــل 20١6م بعــد توقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة 
الســعودية للســياحة والتــراث الوطنــي بالتعــاون مــع املعهــد 
الفنلنــدي يف الشــرق األوســط ودعــم مــن مؤسســة البحــوث 
تــي  زبجينيــو  الدكتــور/  ميدانيــاً  املشــروع  يديــر  األملانيــة. 
فيمــا مــن جامعــة هلســنكي مــع فريــق يضــم كل مــن الدكتــورة 
كارولــني ديورانــد مــن املعهــد الفرنســي للشــرق األدنــى يف 
األردن واألســتاذ/ول كنــدي مــن جامعــة هومبولــت يف برلــني. 
ويــرأس اجلانــب الســعودي الدكتور/نايــف القنــور، ويشــكر 
ــى  ــان عل ــي الغب أعضــاء املشــروع ســعادة األســتاذ الدكتور/عل
منــح الفريــق  تصريــح بالعمــل امليدانــي وكــذا الدكتــور عبــد اهلل 
الســعود والدكتــور عبــداهلل الزهرانــي علــى مــا تلقــاه الفريــق 
مــن مســاعدة الهيئــة العامــة الســعودية للســياحة والتــراث 
ــور/  ــي يف هــذا املوســم 20١6م. ونشــكر األســتاذ الدكت الوطن
غــاري رولفســن مــن كليــة ويتمــان إلجرائــه تقييمــات مبدئيــة 
علــى لقــى احلجــارة، والدكتــورة/ جاكلــني ســتودر مــن متحــف 
التاريــخ الطبيعــي يف جنيــف لتقدميهــا تعريفــاً أوليــاً ببقايــا 
العظــام مبوقــع القصّيــر، ومــا دّونــه األســتاذ الدكتــور/ لــوران 
ثولبيــك مــن جامعــة بروكســل مــن آراء وتعليقــات حــول القصــر 

ــر. الكبي

يســتهدف مشــروع مســح العال-الوجــه دراســة دروب التجــارة 
واملواصــالت قدميــاً بحثــاً عــن مواقــع أثريــة مرتبطــة بــني 
قدميــاً؛  )احلجــر  صالــح  ومدائــن  بالعــال  قدميــاً  الســكن 
(  ومنطقــة   26º  36’ 41.38’’ N; 37º  55’ 25.44’’ E
26º 13’ 42.06’’ N;( ســاحل البحــر األحمــر بــني الوجــه 
36º 28’ 08.25’’ E( ورأس كركمــة )رأس جريبيــب( )اللوحــة 
التجــاري  االقتصــاد  إلــى  الدراســات  تطرقــت  إذ  6.١أ( 
»طريــق  واســتغالل  املســافات  عابــرة  والقوافــل  البحــري 
مــن  األخــرى  والســلع  البخــور  نقــل  خــدم  الــذي  البخــور« 

جنــوب اجلزيــرة العربيــة إلــى البحــر األبيــض املتوســط   خــالل 
الفتــرات الهيلينســتية والرومانيــة )القــرن الرابــع قبــل امليــالد 
حتــى القــرن الثالــث بعــد امليــالد(. ويهتــم املشــروع بتحديــد 
ــل  ــى ســاحل البحــر األحمــر مث ــة عل ــاط املتوقع مرافــىء األنب
مينــاء عينونــة )لوكوكومــي( ومينــاء أكراكومــي اللذيــن ذكرتهمــا 
املصــادر القدميــة، ويســعى أيضــاً إلــى فهــم آليــات شــبكات 
التجــارة وأســاس بنياتهــا وحركــة البضائــع، والبحــث عــن أدلــة 
ــن خــالل استكشــاف دروب التجــارة  ــات م ــادل الثقاف ــى تب عل

احملتملــة باملنطقــة.

نبذة عن املنطقة

يهتــم املشــروع بنشــاط التجــارة  بعيــدة املســافة بــني احمليــط 
الهنــدي وجنــوب اجلزيــرة العربيــة والبحــر األبيــض املتوســط   

كان  معقــداً  جتاريــاً  نشــاطاً  كان  فقــد  6.١ب(  )اللوحــة 
ــغ ذروة نشــاطه مــن القــرن األول  لألنبــاط فيــه دور كبيــر، وبل
قبــل امليــالد حتــى القــرن األول ميــالدي، وأصبحــت آنــذاك 
احلجــر )مدائــن صالــح اآلن( مركــزاً سياســياً لألنبــاط بجنــوب 
مملكتهــم وجتاريــاً كبيــر اً علــى »طريــق البخــور« - وهــي شــبكة 
معقــدة قوامهــا دروب متصلــة ومســارات القوافــل التــي تربــط 
شــرقي البحــر األبيــض املتوســط   بجنوبــي اجلزيــرة العربيــة 
)بــوت ١988، شــبكة الطــرق(. ومــع انضــواء األنبــاط حتــت 
هيمنــة إمبراطــور الرومــان تراجــان عــام ١06 ميــالدي؛ إال أنــه 
لــم يعثــر حتــى اآلن علــى مــا يــدل علــى توقــف جتــارة البخــور 
العربيــة عابــرة املســافات؛ حتــى القــرن الثالــث امليــالدي علــى 
منافســة  بــراً  األقــل )فيمــا 200٣( وواجــه نشــاط التجــارة 
شــديدة مــن حركــة التجــارة البحريــة علــى البحــر األحمــر 
والــذي صــادف حينهــا تطويــر املوانــئ املصريــة البحريــة مثــل 
مينــاءي القصيــر القــدمي وعــرب صالــح نظــراً لســرعة النقــل 
عبــر البحــار وقلــة تكاليفهــا يف غابــر األزمــان )فيمــا ١996(. ال 
شــك أن التجــارة العربيــة قــد اســتفادت كثيــراً مــن اجلمــع بــني 
النقلــني البحــري والبــري بأقصــى الشــمال مــن خــالل درب 

البخــور.

 تقرير مبدئي عن مشروع مسح العا - الوجه للبعثة
السعودية الفرنسية الفنلندية املشتركة )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م(

زبيجنيو توماس فيما، نايف القنور، كارولني ديوراند، ول كينيدي، بدر أباحسني، إبراهيم الدايل، ماجد الفقير
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ثمــة عــدة موانــئ مصريــة بحريــة علــى البحــر األحمــر كانــت 
علــى صلــة بــني جتــارة جنــوب اجلزيــرة العربيــة والهنــد وجــرى 
تنقيبهــا؛ بيــد أن املصــادر القدميــة ال تذكــر ســوى موقعــني 
نبطيــني علــى الســاحل الشــرقي للبحــر األحمــر همــا: مينــاءا 
عينونــة وقريــة أكــرا )هــكل وآخــرون 200٣: 564-566و606-
6١5، جميــع النصــوص والتعليقــات(، وورد ذكــر عينونــة يف 
كتــاب اجلغرايف/اســترابو املوســوم )اجلغرافيــا ١6.4.2٣-

24( وكتــاب »الطــواف حــول البحــر األرتيــري« يف نهايــة القــرن 
ــة املأســاوية  ــة الروماني ــرت احلمل ــد ذك ــالد فق ــل املي األول قب
جنــوب  علــى  جاليــوس  إيليــوس  مصــر  حاكــم  شــنها  التــي 
اجلزيــرة العربيــة عــام 25 قبــل امليــالد، ووصــف ســترابو مينــاء 
عينونــة بأنــه: »مركــز جتــاري كبيــر« تفــرغ فيــه الســلع غاليــة 
األثمــان القادمــة مــن آســيا وجنــوب اجلزيــرة العربيــة قبــل 
نقلهــا بــراً إلــى البتــراء، وجــاء يف كتــاب »الطــواف حــول البحــر 
األرتيــري« أن مينــاء عينونــة أصبــح بعــد خمســني عامــاً مرفــأ 
داخليــاً لصغــار قــوارب التجــارة القادمــة مــن جنــوب اجلزيــرة 
ــه وهــذا املرفــأ  ــة مــن اجلنــد حلمايت ــه جمــرك وثل ــة وب العربي
علــى مســافة إبحــار متصلــة  ليومــني أو ثالثــة شــرقاً انطالقــاً 
مــن مينــاء القصيــر القــدمي علــى ســاحل مصــر مباشــرة عبــر 

البحــر األحمــر. 

الشــك أن املصدريــن ذكــرا فاعليــة مينــاء عينونــة ونشــاطه يف 
ــى  ــة إل ــرة العربي ــوب اجلزي ــراً مــن جن ــع بحــراً وب نقــل البضائ
ــم يحــدد موقعــه بدقــة؛ إال أن االفتــراض  ــه ل ــراء. ومــع أن البت
يحــوم حــول موقعــني رئيســني همــا: موقــع عينونــة بأقصــى 
شــمالي ســاحل البحــر األحمــر  )كــروان ١984، بويرســوك 
١98٣: 48؛ ســايدبوثام ١986؛ ١24-١26؛ إجنــرام وآخــرون 
تومبــر  2000؛  جــراف  ١997؛  يــوجن  ١989؛  إيــدي  ١98١؛ 
2008: 68( والوجــه )منهــا موقــع القصيــر( بأقصــى اجلنــوب 
)ســتاركي ١96١؛ جاتيــر وســاليز ١988: ١86-١87؛ كوفجنــي 
20١2؛   ،٣٣6-٣٣2 2008؛  دورانــد  28-29؛   :200٣ 200٣؛ 
القدميــة  الــدروب  املســافات حســب  وباالطــالع علــى   .)88
مينــاء  موقــع  ومقارنــة  باملنطقــة  العناصــر  بعــض  ودراســة 
القصيــر القــدمي مبصــر مــع موقــع عينونــة تبــني أن مينــاء 
عينونــة بأقصــى اجلنــوب مــن عينونــة وأن منطقــة الوجــه هــي 

ــو 20١0(. ــه )ناب ــع ل ــاًل أنســب موق فع

)اجلغرافيــا  كتــاب  يف  فقــط  أكــرا  قريــة  مينــاء  ذكــر  ورد 
١6.4.24( وحملــة عنــه يف ســياق حملــة إيليــوس جاليــوس 
علــى أنــه بأراضــي األنبــاط علــى البحــر. ومــع عــدم دقــة 
مصــدر هــذه املعلومــة ؛ إال أنــه يفتــرض وجــود موقــع أكــرا مــن 
ــر غموضــاً  ــروم إلــى مصــر، وهــو أكث ــود ال حيــث انســحب جن
ــو )20١0: ٣40-٣4١( أن األمــر رمبــا  ــرى ناب ــة، وي مــن عينون
التبــس علــى ســترابو بــني ناحيــة توقــف إيليــوس جاليــوس 
مــن  انســحابه  أثنــاء  يف  صالــح(  )مدائــن  احلجــر  ومدينــة 
جنوبــي اجلزيــرة العربيــة وكان جنــوب الوجــه ويعــد )موســيل 
١926: 299-٣0١( خاصــة رواســب وادي احلمــض أنــه قريــة 
ــك الباحــث/ ــى ذل ــا ذهــب إل ــأ للحجــر مثلم ــا مرف ــرا كونه أك

هــاكل وآخــرون )200٣: 6١5(.

ــاء  ــاً هــو مين ــة حالي ــع عينون ــون موق ــة ك ــى فرضي واســتناداً إل
)لوكــو كومــي( يــرى األســتاذ الدكتور/علــي الغبــان أن وقــوع 
أكــرا والقصيــر علــى رأس كركمــة حتديــداً )أو أكراكومــي( 
علــى مســافة 45 كــم تقريبــاً جنوبــاً مــن الوجــه وعلــى مســافة 
١5 كــم تقريبــاً مــن الــرأس علــى مفيــض وادي احلمــض حيــث 

ــان ١99٣(.  ــة )الغب ــول الرواي ــا تق ــد نبطــي كم أطــالل معب

ومــع اختــالف الباحثــني يف هــذا الشــأن؛ إال أنــه مــن املقبــول 
افتراضــاً وجــود مينــاء بحــري أســهم يف جتــارة البحــر األحمــر 
مبنطقــة الوجــه، ويعضــد هــذه الفرضيــة أطــالل األنبــاط يف 
القصيــر.  فــإن كان األمــر كمــا يف املصــادر مــن أن بضائــع 
جنوبــي اجلزيــرة العربيــة كانــت تفــرغ يف مينــاء كهــذا ثــم تنقــل 
بــراً، وكان فعــاًل هــذا املينــاء موجــوداً يف الوجــه فمــن املنطقــي 
إلــى احلجــر  هنــا  مــن  تنطلــق  قوافــل  )دروب(  درب  وجــود 

ــح(. )مدائــن صال

منهجية العمل 

ــة  ــم صعوب ــة وتقيي ــل الكلف ــد أقصــر درب قلي الشــك أن حتدي
تضاريــس املنطقــة وظــروف بيئتهــا لــه دور حاســم يف توجهــات 
العــال  بــني  املشــروع وذلــك لوجــود سلســلة جبــال احلجــاز 
والوجــه )ترتفــع عــن ســطح البحــر 900-١600 م( ممتــدة مــن 
الشــمال الغربــي إلــى اجلنــوب الغربــي، ويبلــغ أعلــى ارتفــاع 
لهــا علــى قمــة جبــل ورد )2096 م عــن ســطح البحــر(، وتتكــون  
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ــا مســالك ودروب  ــان وشــعاب تتخلله ــة املنطقــة مــن ودي طبيع
وجــادات يســهل علــى اإلنســان التنقــل مــن خاللهــا أهمهــا واديا 
ــط ليســهل  ــة التخطي ــا محكم اجِلــزل واحلمــض. ويتضــح أنه
البضائــع  ناقلــة  واحليوانــات  النــاس  مــن  كثيــر  خلــق  علــى 

ــى البــر. الوصــول إلــى املقــاّر والســكن عل

نظــام  علــى  تقــوم  كثيــرة  ســباًل   )UWSP( مشــروع  انتهــج 
علــى  كلفــة  املســارات  أقــل  حلســاب  اجلغــرايف  املعلومــات 
اإلنســان بجهــاز مســح واقعــي إذ اليتوقــف األمــر علــى إعــادة 
؛بــل  قدميــاً  احملتملــة  والــدروب  واجلــادات  املســالك  رســم 
ــاً  ــات عــن اســتغالل األراضــي يف املاضــي عموم ــدم معلوم تق
وذلــك بتحاشــي ضيــق املســالك ووعــورة اجلــادات )هيرتــزوغ 
البرنامــج  هــذا  ويســاعد   )2٣7-2٣6  :20١١ وبوسلوشــني 
ــة وإنشــاء منــوذج ألســاس  ــى كشــف الــدروب قليلــة التكلف عل
انتقــال  املوقــع وتوزيــع أركانــه وتنظيمهــا عــن ســرعة  بنيــة 
اإلنســان واحليــوان بــني مختلــف نواحيــه وأرباضــه وأمانــه 
والتواصــل بينهــا يســتثنى منــه بعــض العوامــل االجتماعيــة 
كاألهــواء الفرديــة وتــرك مــا فــات مــن بيانــات أثريــة ومعطيــات 

.)١١5  :20١2 )بوسلوشــني 

مت حتديـد دربـني قبـل بدايـة العمل امليداني وفقاً لدراسـة نظم 
املعلومـات اجلغرافيـة وحتليلهـا بـني العـال والسـاحل وأدخلـت 
معطيـات منطقـة الوجـه ضمـن أول احلسـابات كونهـا نقطـة 
جتّمـع غربيـة مناسـبة غيـر أن نتائـج موسـم 20١6 م جعلـت 
وادي  مبفيـض  القصيـر  موقـع  وعثـر  حسـابه  يعيـد  الفريـق 
احلمـض نقطـة التقـاء غربيـة وهمـا دربـان: الرئيـس منهمـا: 
خـط برتقالـي اللـون متقطـع قليـل الوقـت واملجهـود وجنوبـي 
االجتـاه )متطـاول وادي احلمـض؛ خـط أسـود متقطـع قليـل 
اجلهد(. وسـبق استكشـاف دروب بديلة يف أول موسـم للمسـح 
)20١٣م( وإبرازهـا علـى صـور الفضـاء وهمـا )الـدرب رقـم ١( 
)متطـاول وادي فضالـة: بلـون أزرق( )ودرب 2( )متطـاول وادي 
اجلزل ثم الكر فالسديد؛ بلون أخضر( شكل٣ وهما قصيران 
يربطـان مباشـرة بـني منطقة العـال والبحر األحمر وميران من 
خـالل اجلبـال )اللوحـة 6.2ب( وهـو أمـر غير مجٍد عند مرور 
قوافـل كبيـرة مـن اإلبـل واحتياجهـا إلـى كميات مـن املاء والكأل 
واعتيادها على السـير يف السـهول )كنيدي 20١6 ربط طبيعة 

املنطقـة ودروب القوافـل املمكنـة مبنطقـة البتـراء(. 

لـم يعثـر علـى مواقـع أثريـة أو نقوش مهمة عـام 20١٣م مع أنه 
قـد يكـون )الـدرب ١( إحـدى اجلـادات احملتملـة بعـد دراسـتها 
بالتفصيـل، ورمبـا أن  املسـار ٣ ضمـن االحتمـاالت إن كانـت 
الوجـه هـي نقطـة التقـاء الـدروب واجلـادات، أمـا أقصـر درب 
وأقـل كلفـة فهـو الرئيـس )خط برتقالي متقطـع( بعد أن حتقق 
الفريق من جنوبيه )بني اخلرار واملنجور( حيث يلتقي بجنوبي 
الـدروب ١ و 2 و ٣، ويبـدو أن أقصـر املسـالك قليـل الكلفـة هو 
باللـون البرتقالـي املـاّر مـن خـالل جبـال عاليـة تعـذر متييـزه 
علـى اخلرائـط أو معرفتـه حتـى إن أهالـي املنطقـة أيضـاً لـم 

يتمكنـوا مـن حتديـده والبـد مـن التحقـق منـه مسـتقباًل.

ركــز املشــروع يف هــذا املوســم علــى جنوبــي الوجــه خاصــة مــع 
أنــه لــم يعثــر علــى مواقــع تضــم فخــاراً نبطيــاً أو رومانيــاً حــول 
تلــك املدينــة يف ســابق املســوحات )إجنراهــام وآخــرون ١98١: 
78(، واســتهدف العمــل تتبــع املســار اجلنوبــي باســتعمال نظــام 
املعلومــات اجلغــرايف )خــط أســود متقطــع( وتبــني أنــه أطــول 
مــن غيــره انطالقــاً مــن العــال بناحيــة الســاحل حيــث ينطلــق 
مــن جنــوب شــرقي وادي العــال ثــم وادي اجلــزل حتــى يلتقــي 
بأكبــر مقــراة ســيول باملنطقــة-أي وادي احلمــض - ثــم يذهــب 
مباطنــاً الــوادي حتــى يلتقــي بســهول الســاحل شــمال شــرقي 
رأس كركمــة مــاراً مبوقــع القصيــر األثــري علــى مســافة 7-6 
كــم تقريبــاً عــن ســاحل البحــر األحمــر، وركــز الفريــق علــى 
غربــي هــذا الــدرب )اللوحــة 6.٣ج( ووقــف ســريعاً علــى رأس 
ــق الوقــت ووجــود منطقــة  ــى شــيء لضي ــر عل ــم يعث كركمــة ول
عســكرية هنــاك، وخلــت هــذه الناحيــة مــن عناصــر قدميــة 
ميكــن االســتدالل بهــا، رافــق الفريــق أحــد األهالــي إلــى غربــي 
ــذاك ســتة مواقــع   ــال احلجــاز مبنطقــة املســح وســجلت آن جب

)A-G( بهــا وســوم قبائــل وفنــون صخريــة.

موقع القصير

بــدأ العمــل بالقصيــر )موقــع 00١( يف وادي احلمــض علــى 
)اللوحــة  مهمــة  نبطيــة  آثــار  علــى  وعثــر  اجلنوبــي  الــدرب 
6.٣ب( وصفهــا الرحالــة ريتشــارد برتــون يف أواخــر القــرن 
التاســع عشــر بأنهــا أطــالل مبنــى كبيــر )قصــر( مــن بقايــا 
ســتاركي ١96١،  )برتــون ١879:2١9-2٣٣؛  تقليديــة  ثقافــة 

.)٣0-28  :200٣ وكوفجنــي   9١2

مشروع مسح الوجه-العال املوسم الثاني 20١6م
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و إذا عدنــا إلــى عــام ١992م جنــد أن وكالــة اآلثــار واملتاحــف 
ــة  ــى وكشــفت بعضــاً مــن عناصــره املعماري ــت يف املبن قــد نقّب
مــن  وكســر  الزخــارف  رائعــة  وســواٍر  نبطيــة  أعمــدة  منهــا 
حالًيــا  معروضــة  ومعدنيــة  حجريــة  آثــار  وقطــع  اخلــزف 
باملتحــف الوطنــي يف الريــاض )شــكل 7( كلهــا حتمــل اســم 
وتذكــر   )4١  :2009 )نعمــي  القصيــر  منشــؤها  أكــرا  قريــة 
ــة قصيــرة باللغــة العربيــة أن الهيــكل ليــس ســوى معبــد  مطوّي
ــدت  ــان ١99٣(. وأك ــة )غب ــى فخاري ــه لق نبطــي وســكن بجانب
ــى الضخــم قــد ال يكــون  ــة أن املبن اكتشــافات املشــروع احلالي

معبــداً يف املاضــي.

ــل  ــوب مقاب ــى ضفــة وادي احلمــض مــن اجلن ــد عل شــيد املعب
ــد  ــي املعب ــرة مســّورة )اللوحــة 6.4ب( بن ــرة إســالمية كبي مقب
ــاحت  ــي ف ــه بن ــون هيكل ــر ل ــل مــن حجــارة املرمــر واجلي مــن كت
ــل  ــة، شــيد أســفله بإحــكام بكت ــة خطــوط متباين ــزدان بثماني ي
ــة اجلــودة ومشــدات  ــة عالي ــي ملّيســة مبون مــن احلجــر الرمل
تبلــغ  حالتــه،  تــردي  مــع  معــاً  البنــاء  عناصــر  لشــد  حديــد 
ــة تتجــه  ــز حجري ــى ركائ مســاحته )8.٣0 م2(  وهــو يقــوم عل
زوايــاه مــع اجلهــات األربــع األصليــة بداخلــه مقعدتــا حجــر 
ــاً( تســتندان علــى اجلداريــن  ــان )١.92-2.00 م تقريب كبيرت
مــع  6.4ج(  )اللوحــة  الغربــي  واجلنوبــي  الغربــي  الشــمالي 
الشــرقي  اجلنوبــي  اجلــدار  علــى  مســتندة  أخــرى  احتمــال 
ســبق أن رممهــا آثاريــون ســعوديون ولــم تعــد موجــودة، كمــا 
ــاح  اندثــر اجلــدار الشــمالي الشــرقي ومهــدت أرضيتــه بصف
مــن احلجــارة املقطوعــة بــرزت بالركــن الغربــي ترتفــع عــن 
اجلــدران  عــن  تنخفــض  كمــا  ٣0ســم  بحوالــي  املقعدتــني 
ــدا املدخــل منخفضــاً  ــذا ب ــي 60-70ســم؛ ل الشــاخصة بحوال
مــن داخــل املبنــى وقــد أعيــد بنــاء املدخــل اجلنوبــي الشــرقي 
ــع درجــات مــن  ــداد أرب ــان مــع امت ــه ســاريتان كبيرت ــذي تلّف ال
املبنــى، ظهــرت علــى منــوذج الرســم ببرنامــج األوتــوكاد الــذي 
عــرض باملتحــف الوطنــي، وعلــى هــذا اجلانــب مــن املبنــى 
)اللوحــة 6.4د( تصعــد الدرجــات الــى مدخــل املبنــى والبــد 
للداخــل أن يطــأ علــى اجلــدار اجلنوبــي الشــرقي ثــم ينــزل 

علــى املقعــدة اجلنوبيــة الشــرقية.

رمبــا مــن املفيــد أيًضــا مراجعــة مــا كتبــه الرحالــة بيرتــون 
قبــل ١50 عاًمــا إذ يــرى إمكانيــة وجــود دكــة عنــد مدخــل مــن 

الشــمال الشــرقي بــني ســاريتني )اللوحــة 6.5أ( وبينــت رســوم 
بيرتــون مايشــبه عتبــة وقاعــدة إحــدى الســاريتني وكالهمــا 
بشــمال شــرقي املبنــى )بيرتــون ١879، مخطــط األرضيــة ، 
ص. 225 ، الشــكل العلــوي ١2(، ورمبــا كان العمــودان متصلــني 
باجلــدار الشــمالي الشــرقي مــن الداخــل )حســب مخطــط 
بيرتــون( وهمــا متوجــان بعناصــر نبطيــة وهــو أســلوب مفضــل 
)ِمقعــدة(  ثمــة شــيء  أن  بيرتــون  ويــرى  املبنــى،  مــن خــارج 
مســتندة علــى اجلــدار الشــمالي الشــرقي مــن داخــل الهيــكل 
وهــو رأي غيــر ملــزم بــل هــي ثــالث مقاعــد رممتهــا هيئــة 
الســياحة وميكــن للداخــل مــن خــالل املدخــل مــن الشــمال 
الشــرقي املــرور بركيــزة تتقــدم واجهــة املبنــى ثــم النــزول إلــى 
ــه  ــان عــن ميين ــه ومقاعــد أحدهــا يســتقبل الداخــل واثن داخل

ويســاره.

أحدهـــا  األركان  ألعمـــدة  الزخـــارف  متقنـــة  قواعـــد  ثمـــة 
معـــروض حاليـــاً باملتحـــف الوطنـــي )اللوحـــة 6.4أ( مزخـــرف 
الزوايـــا مـــن اخلـــارج يف اجلـــدار الشـــمال الشـــرقي إلـــم تكـــن 
زوايـــاه األربـــع، ومازالـــت عناصـــر العمـــارة عاليـــة اجلـــودة 
اســـتعملت غالبـــاً يف املقبـــرة اإلســـالمية إضافـــة إلـــى املعروضـــة 
حاليـــاً يف الريـــاض، وتضـــم عناصـــر العمـــارة هـــذه شـــقف 
ســـوار وكســـرها وتيجـــان أعمـــدة )اللوحـــة 6.5ج( وقواعدهـــا 
وحليـــة وأجـــزاء مـــن درجـــات املبنـــى وزخـــارف مـــن اجلـــص؛ 
ويستشـــف مـــن حجـــم العناصـــر وجـــود أعمـــدة كبيـــرة بزاويتـــني 
ـــه  ـــرة تســـند جدران ـــى وأعمـــدة صغي ـــع( مـــن خـــارج املبن )أو أرب

مـــن اخلـــارج أيضـــاً. 

يــرى بيرتــون أن هنــاك محرابــاً )اندثــر( باجلــدار اخللفــي 
بــني عموديــن صغيريــن يتطابقــان مــع محــور البــاب )بيرتــون 
١879: 227(، وعثــر علــى كســرة )جنــاح( متثــال نســر بالقصــر 
ــي، ويشــبه  رمبــا مــن احملــراب معروضــة اآلن باملتحــف الوطن
املبنــى هــذا كنيســة عبيــدة يف البتــراء بــاألردن حيــث عثــر علــى 
أجــزاء مــن جســد إنســان حتــت احملــراب )نعيــم 2002:247-

250، شــكل 9-١١(.

وتبــني كبــر حجــم األعمــدة وصغرهــا وذكــر بيرتــون عشــر 
أصغــر  م(   0.45 حوالــي  الواحــدة  )قطــر  أعمــدة  قواعــد 
مــن عمــودي املدخــل )قطرهــا 0.65 م( ورســم عــدد )١2( 
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عمــوًدا داخــل البنــاء أقيمــت علــى مايشــبه املقاعــد صفــت 
كأعمــدة رواق؛ لكــن لــم يتضــح قصــده مــن األعمــدة أو شــبهها 
ولــم يعثــر علــى بقايــا املقاعــد احلاليــة وهــذا يتعــارض مــع 
الفرضيــة األخيــرة. لــذا، ال تُعــرف حتــى اآلن أساســات عشــرة 
أعمــدة صغيــرة والوظيفتهــا ولــم تــرمم أيضــاً فرمبــا كانــت 
مــن مرحلــة ترميــم املبنــى علــى ســبيل التنظيــر، وتبــرز املقعــدة 
الشــمالية الغربيــة علــى األرضيــة ممــا يــدل علــى أنهــا قــد 
أعقبــت تعديــل املبنــى مــن الداخــل أو حتســينه )األرضيــة مــن 
الداخــل باســتثناء املقاعــد واألعمــدة؟( أو كانــت األعمــدة علــى 
دكــة حتيــط باملبنــى، وافتــرض الفريــق وجــود شــبه عشــرة 
أعمــدة داخليــة وهــذا محــض تكهنــات، وارتــأى بيرتــون أن 
املبنــى لــم يكتمــل بنــاؤه أو كان ســقفه خفيفــاً؛ فــإن كان قصــده 
األخيــر فذلــك يعنــي أن ســقفه محــّدب  ويتســق مــع العمــارة 
التقليديــة دون الوصــول إلــى إجابــة علــى هــذا التســاؤل حتــى 
اآلن؛ واليســتبعد أن يكــون ســقفاً منبســطاً طاملــا لــم يعثــر علــى 

ــى ذلــك. عناصــر مــن ســقف املبنــى أو مــواده التــي تــدل عل

الشــك أن هــذا املبنــى مــن آثــار األنبــاط؛ لكــن ثمــة آراء تنفــي 
أن يكــون معبــداً حســب وجهــة املبنــى؛ فقــد عثــر علــى دكــة 
نابيــة يف قلــب املعبــد النبطــي أو مصبطــة )ثولبــك ١997( 
واتضــح شــيوع اســتعمال املقاعــد احمليطــة باألرضيــة الهابطــة 
أرائــك  فيــه  بهــواً  كان  بأنــه  يوحــي  ممــا  القصيــر؛  مببنــى 
الجتمــاع القــوم يف أثنــاء املناســبات واالجتماعــات الرســمية 
ــت  ــاط رمبــا كان ــراء ومملكــة األنب ــة شــاعت يف البت وهــي أبني
معابــد ضخمــة كخربــة الضريــح أو خربــة التنــور يف نــواٍح 
منفــردة دون أن ترتبــط  مبعبــد مثــل كنيســة عبيــدة يف البتــراء 

)ثولبــك ودورانــد 20١٣( أو أرائــك مدائــن صالــح.

)شــارلو  اجلنــدل  دومــة  يف  كبيــرة  أريكــة  مؤخــراً  اكتشــف 
ــوع كان مهمــاً يف » أنبطــة«  وآخــرون 20١6( رمبــا أن هــذا الن
ومثيالتهــا  األريكــة  هــذه  شــيدت  وقــد  اململكــة.  ضواحــي 
وإن  العــراء  يف  صالــح  مبدائــن  وغيرهــا  عبيــدة  كنيســة 
حتققــت فرضيتنــا هــذه؛ فيحتمــل أن كبــار القــوم مــن األنبــاط 
اســتخدموا هيــكل القصيــر ملناســبات رســمية أو شــعائر ورمبــا 
اســتعملها غيرهــم مــن أطيــاف املجتمــع أو القبائــل املســتقّرة 
هنــاك )قــارن نعمــي 20١٣: ١١4، ١١6، جــدول١ الوضــع يف 
البتــراء(، وشــيد القصــر مطــاًل علــى الــوادي ليكــون منــارة 

يهتــدي بهــا القــادم مــن الســاحل مــن خــالل وادي احلمــض 
أو املغــادر منهــا.

شــوهد ضمــن أطــالل القصيــر شــمال غربــي املعبــد وغربيه يف 
املقبــرة حفــرة مربعــة الشــكل تقريبــاً )املوقــع 00١.١( ظهــرت 
أرضيتهــا ممهــدة )أو مدمــاك أســاس( شــيدت مــن حجــارة 
بقايــا  حتتضنهــا  )0.28x0.07م(  الواحــدة  مقــاس  اجليــر 
جــدران مجصصــة قــد تكــون لتســوية أرضيــة لينــة أو حفرهــا 
لصــوص اآلثــار، ثمــة حفــرة أخــرى )موقــع 000١.2( حفــرت 
للســبب نفســه يف املقبــرة كشــفت عــن بقيــة أربعــة جــدران 
لشــكل رباعــي مجصصــة مــن اخلــارج حولهــا كتــل جص؟وبقعــة 
أخــرى أيضــاً بداخــل املقبــرة ) S 001.3( مقاســها )90ســم2( 
علــى هيئــة بئــر )اللوحــة 6.7أ( مطويــة بحجــارة مقطوعــة 
حتــى عمــق ١.٣5م، تبــني أن آخــر مدمــاك مــن رصهــا مــن 
األســفل  يســتند علــى طبقــة مــن املــالط مبّيضــة ســمكها 
)50ســم( حتتهــا أخــرى مــن احلصــى واألتربــة بهــا حفــرة 
بيضاويــة نبشــها اللصــوص حتــى عمــق )2.١0م( حتــت التربــة 
ولــم تتضــح ماهّيــة هــذه املنشــأة رمبــا أنهــا بئــر أو قبــو؟ وتــدل 
ثــالث مــن البقايــا علــى وجــود مبــان )ضخمــة( كانــت حــول 
القصــر، وعثــر إلــى اجلنــوب الغربــي منــه علــى مســافة ١١0م 
تقريبــاً )40 م مــن جــدار املقبــرة( علــى ركام أبيــض مســتدير 
)موقــع 00١.4( يبلــغ قطــره )١0م( يحتــوي علــى كميــة هائلــة 
مــن عظــام احليوانــات )اللوحــة 6.7ب( ذكــر بيرتــون أنهــا 
َمعظمــة لرفــات إبــل فعــاًل )بيرتــون ١879: 2٣2( أكــدت ذلــك 
ــت قــد تراكمــت )يف  ــل صــور املوقــع دون معرفــة إن كان حتالي
القــرن التاســع علــى األقــل( أو يف موقــع ســابق، قــد يفيــد حفــر 
مجــس اختبــار يف املعظمــة وأخــذ عينــات مــن أســفلها لتحديــد 
عمرهــا بكربــون١4. فــإن كان القصــر أريكــة للمتعــة والراحــة 
فرمبــا كانــت بقايــا عظــام اإلبــل قــد ألقيــت عقــب نحرهــا يف 

ــاء مناســبات مــآدب وشــعائر تقــام يف األريكــة نفســها.  أثن

ثمــة واحــة علــى امتــداد وادي احلمــض بهــا آبــار إلــى الشــرق 
مــن القصــر تقــع بهــا الناحيــة )S.00١.5( مباشــرة جنوبــي 
املقبــرة بهــا تــالل متطامنــة يرجح أن بها بقايــا هياكل معمارية، 
وتتطابــق هــذه الناحيــة مــع الســكن القــدمي املتصــل باملبنــى 
الضخــم مثلمــا وصفــه الســيد/بيرتون واملنقبــون الســعوديون.  
ضمــت مجموعــات مــن فخــار املوقــع خزفــاً رائعــاً ســاد تقريبــاً 
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يف القــرن األول قبــل امليــالد حتــى القــرن األول امليــالدي، وثمــة 
ــا هيــاكل مربعــة )S.00١.6( بأقصــى اجلنــوب أحاطتهــا  بقاي
ــى يف  ــر األول ــة القصي ــن مبنطق ــة الســياحة بســياج وبئري هيئ
الــوادي يســتقي منهــا النــاس واألخــرى غيــر بعيــدة عنهــا أيضــاً 

مســيجة علــى الضفــة اجلنوبيــة مــن الــوادي.

مت جمــع لقــى مــن اخلــزف والفخــار مــن املوقــع )5.00١( 
)الســكن( وذلــك لتحديــد مظاهــر املوقــع ومــا مــر بــه مــن 
البحــر  حــوض  مــن  مســتوردة  أنهــا  وتبــني  زمنيــة  فتــرات 
املتوســط، وكذلــك فخــار نبطــي ناعــم وغيــره صنــع يف البتــراء 
)جــدول ١ بآخــر هــذا القســم(، كمــا جمعــت أيضــاً كســر مــن 
جــرار األمفــورة مــن نــوع )المبوليــا2( )اللوحــة 6.7ج )أ-ب(( 
صنعــت مبنطقــة البحــر األدرياتيكــي الــذي شــاع يف نهايــة 
امليــالدي،  األول  النصــف  حتــى  امليــالد  قبــل  األول  القــرن 
وازدانــت ســطوح أهــم تلــك الكســر برســوم ونقــوش رمبــا تكــون 
لعالمــة جتاريــة )اللوحــة 6.7د(، وكــذا عــدة كســر مــن جــرار 
كمبانيــة )اللوحــة 6.7ج )ج(( نســيجها مــن الرمــل األســود 
الــذي امتــاز بــه حــوض منطقــة نابولــي )بيكــوك ١٣ ووليــام 
١986، فئــة١0؛ بيكــوك ١97١، نســيج2؛ متبــر ودور ١998:88؛ 
وليامــز وبيكــوك 2005(، وتتطابــق بعــض الكســر مــن حــواف 
ــراً  ــذي انتشــر كثي ــوع الفخــار Dressel 4-2 ال ــع ن الفخــار م
مبنطقــة »بحــر إريتريــا«  خاصــة يف الهنــد يف أوائــل عصــر 
الهنــد  206؛ يف   :4٣،20١2  :2008  ،١998 )متبــر  الرومــان 
مثــاًل غوبتــا وآخــرون 200١(. وقــد صنفــت كســرة مــن الفخــار 
نــوع AE3 )شــكل١7،د؛ انظــر  مــع جــرار مصــر املفلطحــة 
بريــور وبيكــون ١989: 2٣4-2٣5، شــكل ١١( كانــت تصنــع يف 
وادي النيــل امتــازت بلــون مادتهــا مــن الطــني »األدهــم« طويلــة 
رقيقــة اجلوانــب. جتــدر اإلشــارة إلــى أن هاتــني املجموعتــني 
– AE3 همــا  و  كمبانيــا  مــن   4-2 Dressel  - األخيرتــني 
الرئيســتان تضمنتــا جــرار األمفــورات املكتشــفة مبوقــع ميــوس 
هرمــوس وهــو مينــاء بحــري علــى ســاحل مصــر علــى البحــر 
األحمــر يقابلــه مينــاء القصيــر مباشــرة علــى الســاحل مــن 

الشــرق )تومبــر 20١2: 20٣ ؛ بلــو 20١١(.

ــن  ــر كســر م ــض املتوســط بالقصي ــن واردات  البحــر األبي وم
 )F-G( ،ــوم مــن آســيا الصغــرى )اللوحــة 6.7ج الفخــار املخت
ــا أو بــالد الغــال وأخــرى مــن  وكســرة رمبــا صنعــت يف إيطالي

فخــار أخضــر مزجــج مــن بــالد مابــني النهريــن )اللوحــة 6.7ج، 
ــوس  ــة مي ــورات شــاع مبنطق E(، كل ماســبق مــن جــرار األمف
هرمــوس، وعثــر علــى أعــداد كثيــرة مــن كســر الفخــار املختــوم 
)وايتكــوم وجنســون ١980:64-66؛ كســر 20١2:20٣(، مــن 
ضمنهــا أيضــاً مجموعــة فخــار أخــرى منهــا كســر الفخــار 
النبطــي الــذي شــاع اســتعماله مســتورد مــن البتراء-عاصمــة 
مملكــة األنبــاط واملركــز الرئيــس إلنتاجــه كان الفخــار يــوزع 
مــن  كســر  عــدة  علــى  وعثــر  وعاديــه،  ناعمــه  أرجائهــا  يف 
الفخــار امللــون الناعــم )اللوحــة 6.7هـــ( رمبــا يرقــى عمــره إلــى 
منتصــف القــرن األول قبــل امليــالد هبوطــاً إلــى أوائــل القــرن 
-١996:202 شــميدت  و2ب:  2أ  )مرحلتــا  امليــالدي  األول 
205؛2000، شــكل 78-88(، وعثــر علــى كســرة فخــار مــن 
عــام  الســعودي  الفريــق  تنقيبــات  أثنــاء  نفســها يف  املرحلــة 

١992م معروضــة اآلن باملتحــف الوطنــي يف الريــاض.

وعثــر علــى كســرة مــن الفخــار النبطــي امللــون مبينــاء ميــوس 
هرمــوس مــن املرحلــة نفســها)وايتكوم وجنســون ١982، لوحــة 
d :2١(، ضمــت بقيــة املجموعــة عــدد )١4( فخــاراً نبطيــاً 
وأباريــق   )A-C 6.8أ،  )اللوحــة  طبــخ  قــدور  وهــي  شــائعاً 
)اللوحــة 6.8أ، D-E( وفخــار مصمت-غيــر ملــون؛ خاصــة 
بزخــارف  مزخــرف  بعضهــا  الصغيــرة  والقــدور  األوعيــة 
الفخــار  وجميــع   )2١5 شــكل   ،2000 )شــميدت  متمّوجــة 
القــرن  إلــى  يرقــى  رمبــا  متعاصــر  وعــادي  ناعــم  النبطــي 
ــرة  ــالدي وهــي فت ــث املي ــرن الثال ــى الق ــالد حت ــل املي األول قب
ســكن قصيــرة )70 ســنة تقريبــاً( يشــار إليــه فقــط بأنــه لقــى 
ــه بالتنقيــب مبنطقــة مقــر  مــن املوقــع، والبــد مــن التحقــق من
الســكن. وثمــة كميــات أخــرى منهــا فخــار ناعــم وآنيــة خزفيــة  
يرجــح أنهــا صنعــت يف البتــراء؛ ممايــدل علــى وجــود ســكن 

نبطــي مهــم لــه صلــة مباشــرة بعاصمــة األنبــاط.
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جدول الفخار

التاريخاملنطقةمثالهنوع الفخارالتركيبالوصفالشكل
17-A كسرة من حافة جرة

أمفورة
أحمر خفيف، ناعم 

النسيج، ظاهره بني باهت 
إلى رملي، مشوب مبعادن 

صغيرة بيضاء وسوداء 

بيكوك ووليامز المبوجليا2 ؟
١986، الفئة8

البحر 
األدرياتيكي

أواخر القرن 
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي
17-B جزء من قاعدة جرة

أمفورة
أحمر خفيف ، ناعم  

ظاهره رملي اللون، مشوب 
مبعادن صغيرة بيضاء 

وسوداء

المبوجليا2 
أو

درسل4-2

بيكوك ووليامز 
١986، الفئة8
ميناء ميوس 

هرموس
وايتكوم وجنسون 
١982، لوحة ١5: 

27g شكل

البحر 
األدرياتيكي

أو 
إيجة

أواخر القرن 
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي

كسرة من بدن جرة 18
أمفورة ُوِصَم كتفها 

بعالمة جتارية )رمبا 
رقم التيني أو حرف 

إغريقي؟(

أحمر خفيف، ناعم النسيج، 
ظاهره رملي اللون، مشوب 

مبعادن صغيرة بيضاء 

المبوجليا2؟
)حسب 
النسيج(

بيكوك ووليامز 
١986، الفئة8

البحر 
األدرياتيكي

أواخر القرن 
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي

17-C كسرة من حافة جرة
أمفورة

لونه أحمر رملي، مشوب 
مبواد سوداء ومادة امليكا

بيكوك ووليامز درسل 4-2
١986، الفئة١0

ميناء ميوس 
هرموس

وايتكوم وجنسون 
 24:h ١979، لوحة

25: o, 
 28: m, 30:1

وايتكوم وجنسون 
١982، لوحة 

 15:b+d، 27:
a+h متوبر 
20١2:20٣

كمبانيا
)من الرمل 

األسود(

أواخر القرن 
األول قبل امليالد 
حتى القرن األول 

امليالدي

مشروع مسح الوجه-العال املوسم الثاني 20١6م
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17-D جزء من حافة جرة

أمفورة
نسيج مائل إلى البني من 

الطني مشوب مبعادن 
حمراء وبيضاء  به مسام

جرة أمفورة 
مفلطحة 
)AE3(

أمبريور وبيكون 
 ،2٣5-2٣4 :١989

شكل ١١
ميناء ميوس 

هرموس
وايتكوم وجنسون 

١979، لوحة 
 21:z، 22:e،
 25:p، 28:k،
 29:m، 31:f،

32:m
وايتكوم وجنسون 
١982، لوحة ١4: 

 f-g
تومبر 20١2: 20٣

مصر
)وادي 
النيل(

القرن األول 
قبل امليالد حتى 

القرن الثاني 
امليالدي

17E- جزء من حافة زبدية
أو كأس

نسيج لونه بني خفيف 
إلى رملي ظاهره مبيّض 

ومسحة من اللون األخضر 
)زجاج أخضر متآكل( 

بالد مابني 
النهرين

الهيلينستية إلى 
الرومانية

17-F كسرة من حافة زبدية
أو كأس

النسيج رملي اللون، ناعم 
التركيب عليه بقية زجاج 

أحمر

شرقي مختوم 
A

هيز ١985: ٣4؛ 
لوحة ١١:١4-6 

)النماذج 46-45( 
ميناء ميوس 

هرموس
وايتكوم وجنسون 

١982، لوحة 
29:e، 30:m

آسيا 
الصغرى

القرن األول قبل 
امليالد حتى أوائل 

القرن األول 
امليالدي

17-G كسرة من قاعدة
صحن مستدير 
مسطح سميك 

نسيج رملي اللون، ناعم 
التركيب عليه بقية زجاج 

أحمر

شرقي مختوم 
A

هيز ١985: 
١4-١6، لوحة ١: 
7-١2)مناذج ٣-4(

آسيا 
الصغرى

القرن األول قبل 
امليالد حتى أوائل 

القرن األول 
امليالدي



87

التاريخاملنطقةمثالهنوع الفخارالتركيبالوصفالشكل
كسر من حواف 19

زبديات
نسيج أحمر خفيف ناعم 

جداً، باطنه مطلي باألحمر
نبطي ناعم 

ملون
شميدت ١996:

202-205؛ 2000: 
شكل 88-78 

)املراحل 2أ+2ب(
ميناء ميوس 

هرموس
وايتكوم وجنسون 

21:d ١982، لوحة

منتصف القرن البتراء
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي

20-A كسرة من حافة قدر
طبخ

محمّر النسيج، داكن الطالء 
مشوب برمل ومعادن داكنة 

جيربر ١997: نبطي عادي
408-409، شكل 2

ثولبك ودوراند 
20١٣: شبيه جداً 
 10، H، بالشكل

p. 214

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-B كسرة من حافة قدر
طبخ

محمّر النسيج، مادته 
رمادية مشوب مبعادن 

بيضاء وسوداء

ثولبك ودوراند نبطي عادي
:20١٣

شبيه جداً بالشكل 
J-L ،10، صفحة 

2١4

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-C كسرة من حافة قدر
طبخ

نسيج أحمر خفيف، طلي 
باطنه بلون بني إلى رمادي 

مشوب برمل

دوراند 20١١:نبطي عادي
٣49، شبيه جداً 
13bis بالشكل

)91021_P02(

أواخر القرن البتراء
األول قبل امليالد 
حتى القرن األول 

امليالدي
20-Dنسيج رمادي ، ظاهره إلى جزء من حافة إبريق

البني )متآكل( مشوب برمل
شميدت 2000:نبطي عادي

شكل 296)نوع 
)G11a 49

منتصف القرن البتراء
األول قبل امليالد 

حتى منتصف 
القرن األول 

امليالدي
20-Eلون النسيج مييل إلى البني كسرة من حافة إبريق

ناعم، طالؤه بني خفيف 
مبيّض )متآكل( مشوب 
مبعادن سوداء وبيضاء

القرن األول قبل البتراء نبطي عادي
امليالد حتى القرن 

األول امليالدي

20-Fنسيج أحمر خفيف، طلي كسرة من حافة زبدية
ظاهر احلافة باألحمر قد 

تكون من زبدية ملونة

نبطي ملون 
ناعم

شميدت ١996:
202-205؛ 2000: 

شكل 88-78 
)املراحل 2أ+2ب(

منتصف القرن البتراء
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي

مشروع مسح الوجه-العال املوسم الثاني 20١6م
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20-Gنسيج أحمر، طلي ظاهرها كسرة من حافة زبدية

بالرمادي الداكن مشوب 
مبعادن بيضاء وكلس

شميدت 2000:نبطي ناعم
شكل 20)مجموعة 

)2

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-Hنسيج أحمر خفيف من كسرة من حافة زبدية
مادة رمادية، طلي ظاهرها 

بالرمادي الداكن

شميدت 2000:نبطي ناعم
شكل 46)مجموعة 

)6

أواخر القرن البتراء
األول قبل امليالد 
حتى أوائل القرن 

األول امليالدي
20-Iنسيج أحمر خفيف ناعم كسرة من حافة زبدية

التركيب، طلي ظاهرها 
باألبيض

شميدت 2000:نبطي ناعم
شبيه جداً بالشكل 

١9 أو 40 )مجموعة 
2 أو 5(

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-Jنسيج أحمر، طلي ظاهرها كسرة من حافة زبدية
بالرمادي الداكن

نبطي 
)ملون؟( ناعم

شميدت 2000:
شكل ٣9 )مجموعة 

)4

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-Kنسيج أحمر خفيف باطنها كسرة من حافة زبدية
أحمر الطالء

شميدت 2000:نبطي ناعم
شبيه جداً بالشكل 
)E6a23 ١22)نوع

القرن األول قبل البتراء
امليالد

20-L جزء من حافة قدر
صغير

نسيج أحمر خفيف، مشوب 
بدقائق املعادن داكنة اللون

شميدت 2000:نبطي ناعم
شكل 290)نوع 

)G9a 36

من منتصف البتراء
القرن األول 
امليالدي إلى 

أواخره
20-M جزء من حافة قدر

صغير
نسيج أحمر خفيف، 

زخارف ظاهرها بأسلوب 
الروليت 

شميدت 2000:نبطي ناعم
 f3a شكل 2١5)نوع

)249

من منتصف البتراء
القرن األول 

قبل امليالد حتى 
أواخره

20-N كسرة من زبدية
مستديرة القاعدة

نسيج أحمر خفيف، من 
مادة رمادية خفيفة، مشوب 

بنواعم املعادن بيضاء 
وسوداء

القرن األول قبل البتراءنبطي ناعم
امليالد حتى القرن 

األول امليالدي

20-O جزء من إبريق رفيع
القاعدة

نسيج محمّر خفيف، ظاهره 
أحمر الطالء مشوب باطنه 

برمل 

القرن األول قبل البتراءنبطي ناعم
امليالد حتى القرن 

األول امليالدي
20-P كسرة قاعدة زبدية

مستديرة 
نسيج أحمر خفيف، مطلي 

باطنه وظاهره باألحمر 
مشوب برمل 

القرن األول قبل البتراءنبطي ناعم
امليالد حتى القرن 

األول امليالدي
20-Q جزء من قاعدة

منبسطة لزبدية
نسيج مخضّر، مشوب برمل 

ومواد بيضاء
القرن األول قبل العقبة؟نبطي ناعم؟

امليالد حتى القرن 
األول امليالدي
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درب وادي احلمض

امتــداد وادي  مــن القصيــر متطــاوالً  اســتمر املســح شــرقاً 
إلــى باطنــه بحثــاً عــن  احلمــض وجوانبــه واجلنــوح أحيانــاً 
مصــادر امليــاه. متتــد منطقــة املســح مــن الغــرب إلــى الشــرق 
أكثــر مــن )90( كيــاًل مــن البحــر حتــى مفيــض وادي احلمــض 
شــرًقا حيــث يتبــع املســح دائًمــا الــوادي الرئيــس ثــم يلتقــي 
باملســار اجلنوبــي قليــل الكلفــة علــى نظــام املعلومــات اجلغــرايف 
)اللوحــة 6.٣أ( حيــث يقصــر عــن التقــاء واديــي احلمــض 
واجلــزل، وتأجلــت دراســة امتــداد هــذا املســار شــرقاً حتــى 
موســم عــام 20١7. غطــى املســح مابــني القصيــر وســاحل 
مــع صعوبــة  كــم يف خــط مســتقيم  البحــر - مســافة 7-6 
إجــراء مســح آخــر ٣-4 كــم إلــى البحــر، يشــكل مفيــض الــوادي 
»دلتــا« رواســب يغمرهــا الــوادي باســتمرار فأضحــت طينــاً 
ناعمــاً وبيئــة خصبــة تنمــو النباتــات فيهــا وتكّونــت املســتنقعات 
)اللوحــة 6.8ب(. حتتــاج هــذه املنطقــة إلــى مزيد من الدراســة  
مــع  مــا يكتنفهــا مــن صعوبــات واتضــح مــن ســابق املســوحات 
شــمال غربــي  احلجــاز أن وادي احلمــض هــو أفضــل طريــق 
تواصــل رئيــس يربــط شــرقي احلجــاز مــن خــالل جبــال ســاحل 
البحــر األحمــر )إجنــرام وآخــرون ١98١:6٣، كســنوي وآخــرون 

 )١98٣:80

وقــد درســت ناحيــة مــن الــوادي عــام 20١6م، وذكــر الرحالــة 
بيرتــون يف أواخــر القــرن التاســع عشــر ســهولة تنقــل القوافــل 
ــن وادي احلمــض  ــة م ــرة مياهــه قادم ــوادي لوف مــن خــالل ال
حتــى تصــل الوجــه )بيرتــون ١879: ١07، 22١( وأكــد املشــروع 
وفــرة امليــاه الدائمــة بهــذه الناحيــة وعثــر علــى امتــداد مســار 
ــا ال  ــى نهايتــه )حوالــي 90 شــرقاً( م املســح مــن القصيــر حت
يقــل عــن ثمانــي آبــار يف الــوادي وشــعابه وروافــده بــني كل 
بعضهــا  )اللوحــة 6.٣أ(،  كــم  وأخــرى مســافة ١0-20  بئــر 
قــدمي قــد هجرهــا النــاس وأخــرى ركبــت عليهــا أجهــزة حديثــة 
اجلوفيــة  امليــاه  تتوفــر  منهــا،  واالســتقاء  امليــاه  الســتخراج 
بســهولة يف الســبخات واحلفــر يف بطــن الــوادي حيــث ميكــن 
اســتنباط امليــاه منهــا مــع أنهــا عكــرة التشــربها ســوى املاشــية 

ــاه املوســمية )اللوحــة 6.8ج(.  ــى مصــادر املي ــة إل إضاف

مســح الفريــق حمــى الــوادي، وتتكــون طبيعــة ثلثــه الغربــي 
مــن ســهل صخــري ســاحلي مايلبــث أن يســتحيل جنوبيــه إلــى 
ــال احلجــاز متجهــاً مــن  ــه الباقــي غربــي جب ــل ثلث ــال يتخل جب
ــد عرضــه عــن  ــوب الشــرقي اليزي ــى اجلن ــي إل الشــمال الغرب
يتجــه  ثــم  الرمليــة،  وجوانبــه  غربيــه  0.١-0.٣كــم خاصــة 
ــم يفيــض  ــة منــه يف نطــاق املســح، ث شــرقاً خاصــة آخــر ناحي
علــى أراٍض شاســعة متســعاً 2-٣كــم تنمــو يف نواحيــه نباتــات 
وأعشــاب وأشــجار تقتــات عليهــا احليوانات)اللوحــة 6.9أ(.

تبــدو طبيعــة املســار علــى الضفــة الشــمالية مــن الــوادي ســهلة 
مــا تلبــث أن ترتفــع حــول بئــر عكــرة قليــاًل، ويتكــون بطــن 
الــوادي وطبيعــة الناحيــة هــذه مــن وهــاد وهضــاب طامنــة  مــع 
ارتفــاع شــاهق بضفــة الــوادي مــن اجلنــوب أغلبهــا جــروف 
ومعظــم األحيــان هضــاب متفرقــة أو تتخللهــا أوديــة وشــعاب 
عميقــة؛ ممــا يشــق علــى اإلنســان التنقــل مــن خــالل املنطقــة. 
ثمــة مواقــع أغلبهــا مقابــر شــيدت بأعالــي الهضــاب والوهــاد 
مطلّــة علــى الــوادي، وطبيعــة باطــن وادي احلمــض عمومــاً 
مــن الطمــي مت تتحــول أحيانــاً إلــى رمــال يســهل علــى اإلنســان 
واحليوانــات الســير عليهــا يف أثنــاء مواســم القحــط واجلفاف.

املواقع املسجلة

تركــزت املواقــع كثيــراً علــى الضفــة الشــمالية مــن الــوادي 
يف ناحيــة كبيــرة بغربــي منطقــة املســح ســجل فيهــا عــدد 
الــوادي  القصيــر( علــى ضفــاف  )منهــا  أثريــاً  )٣9( موقعــاً 
مرتفــع اجلرفــان )جــدول2، اللوحــة 6.٣أ(، وتعكــس املواقــع 
املســجلة عمومــاً مخزونــاً أثريــاً بشــمال غربــي اململكــة العربيــة 
الســعودية وهــي : دوائــر ومنشــآت حجريــة مختلفــة األشــكال 
رمبــا مدافــن أو مســاكن وأنــواع مختلفــة مــن الرجــوم ومقابــر 
معظمهــا مدافــن ســواء متفرقــة أو مجتمعــة تــدل علــى مســاكن 
ــى أحــد  رعــاة بــدو. وشــوهد صــف مــن احلجــارة القائمــة عل
املواقــع ومجمــع منشــآت، ولــم يعثــر يف أثنــاء املســح علــى أي 
مصائــد حجريــة أو مذّيــالت بناحيتــه مــن اجلنــوب والشــمال 
)إجنراهــام ١98١: 69-7١؛ جيلمــور ١982: ١5-١6 ملناقشــة 

ــا(. ــع وتصنيفه املواق
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هيكل ضخم »معبد«00١36,754858625,9542222,23596191 القصير
مدماك أساسات وأرضية مبنى ممهدة )؟(00١.١36,754630225,954116712,6229248 القصير
مدماك أساسات أو مبنى قبو )؟(00١.236,754398625,95388119,11181641 القصير
قبو أو بئر )؟(00١.٣36,754321325,953794929,44592285 القصير
كمية هائلة من عظام حيوانات00١.436,7543706625,952963519,35217285 القصير
موقع سكن ولقى خزف00١.536,753257525,9525215,98754883 القصير
 خرابة مبنى 00١.636,754709125,94767669,979248 القصير

مدفنان00236,835215925,885446125,11999512
مقبرة كبيرة00٣36,817977325,900028645,78820801
مبنى قبر صغير00436,815132225,9322892826,3215332
مدفنان00536,794474325,94609935,93469238

00636,846058425,87793650,59472656
منــزل  مــكان  احتمــال  أو  مجموعــة منشــآت 

مؤقــت 

00736,849211925,877736747,23010254
مــكان منــزل مؤقــت أو ســكن صغيــر أو قبــر 

ــوة جث
مجموعة غرف أو حظائر بهائم00836,860103325,877362352,27697754
منشأتان حجريتان00936,879545525,883005250,35437012
مجموعة منشآت أو منزل عابر0١036,884614325,888216644,58654785
منزل كبير مؤقت أو سكن من عدة منشآت0١١36,886239325,888750542,42358398
رجم صغير بيضاوي أو قبر جثوة0١236,904295825,896148859,72717285
رجمان أو قبران0١٣36,937349225,892779350,11413574
مدفنان أو قبران0١436,94130925,89212746,02856445
مقبرة إسالمية صغيرة0١536,994821625,906258262,61108398
مدفن أو قبر0١636,988727325,909094974,38708496

كوم حجارة على جبل١36,987726525,909321783,27929688.0١6
منشأة حجرية كبيرة مستطيلة أو قبر جثوة0١6.236,98762525,908932878,47277832
جلمود صخر عليه وسوم؟٣36,987505625,908493583,27929688.0١6
مقبرة إسالمية0١736,957038425,911976742,42358398
رجم كبير بيضاوي أو خرابة قبر0١836,903289625,910805545,54785156
رجم كبير بيضاوي أو خرابة قبر0١936,965140225,959358888,32617188
خرابة قبر كبير بيضاوي02036,992998125,919804879,91467285
رجم بيضاوي أو قبر02١37,004206925,901282390,00842285
رجمان كبيران أو قبران على جبل02237,024165725,9111996121,2510986
منشأة حجرية كبيرة شبه مربعة أو قبر02٣37,127293325,842601770,78222656

02437,150815825,840651592,41186523
مــكان مؤقــت بــه منشــآت حجريــة وصفــوف 

حجــارة قائمــة
أربعة مدافن حجرية02537,16266325,8388534100,1022949
مقبرة بيضاوية )إسالمية؟(02637,163921625,8382586107,7927246
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خرائب منشآت أو مكان مؤقت أو مقبرة 02737,166229525,8372241117,8864746

02837,18600225,8815037171,9602051
خرائــب منشــأتني مــن حجــارة وعــدة مداميــك 

مــن جــدران )برجــان أو ســكنان؟(

02937,100573225,9648174,1231689
بــرج حجــارة كبيــر مســتدير أو قبــور جثــوة 

حجريــة ومنشــآت  نابيــة  مداميــك  وعــدة 
خرابة منشأة حجرية مستطيلة0٣037,102931825,9665696182,534668

0٣١37,221151225,808523194,57470703
جتويــف مغلــق بحجــر مبقبــرة كبيــرة )رمبــا 

مدفــن(
مقبرة بيضاوية0٣237,341211225,8440969140,2370605
موقع رسوم أوادم وحيوانات ووسوم0٣٣37,139446525,79649595,77636719
مقبرة كبيرة أو مكان مؤقت0٣437,139760725,796217579,67443848
مقبرة كبيرة وقبر بيضاوي0٣537,140421525,7831828107,5523682

0٣637,136180325,7837547163,5488281
ــك  ــان وعــدة مدامي ــان كبيرت منشــأتان حجريت

ــل أو ملجــأ ــى جب قائمة-حصــن عل
قبر جثوة كبير من احلجارة ورجم صغير0٣737,087540125,827167999,62158203
خرابة منشأة حجرية كبيرة على جبل0٣836,946341625,866665898,90063477

0٣936,945237325,865320689,76806641
علــى  كبيرتــني  حجريتــني  منشــأتني  خرابتــا 

قمــة جبــل
بئر رقم )١( 
القصير شماالً

مصدر مياه36,760528725,9565986,374389648

بئر رقم )2( القصير 
جنوباً

مصدر مياه36,755409325,94894136,854980469

مصدر مياه36,813941625,911049420,31335449بئر رقم )٣( 
مصدر مياه36,989900625,90599748,67211914بئر رقم )4( أكرا
بئر رقم )5( 

أبوزريبات
مصدر مياه37,108748525,844732169,34033203

مصدر مياه37,206400625,806869689,04711914بئر رقم )6( العسيلة
مصدر مياه37,280849625,8525233117,8864746بئر رقم )7( سويقة

مصدر مياه37,400015225,77923987,12451172بئر رقم )8(
A نقش ثمودي؟37,012641326,1561719167,8746338موقع
B ثالثة قبور36,996331426,1764378195,2719727موقع
C رجمان36,98772626,1758873188,5429688موقع
D رمبا بئر قدمية36,981730726,1802556180,3717041موقع
E وسوم قبيلة على صخرات36,98204326,1798877182,7750244موقع
F وسوم قبيلة36,971150226,172655176,0457764موقع
G موقع رسوم أوادم وحيوانات ووسوم قبيلة36,969187226,1729229180,1313477موقع
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لــم يعثــر علــى أي خــزف ماعــدا يف املوقــع S.00١ )القصيــر(، 
حيــث عثــر فيــه علــى مــواد حجريــة يف ثالثــة مواقــع الميكــن 
تأريخهــا بدقــة، والبــد أن معظــم املواقــع قــد ارتبطــت بالبــدو 
حلداثــة  كلهــا  تواريخهــا  حتديــد  يف  صعوبــة  مــع  الرعــاة 
ــة  ــع املتطاول ــني أن املواق ــع تب ــة املواق ــا نســبياً، ومبقارن بعضه
وادي احلمــض تعــود إلــى العصــر النحاســي أو أوائــل العصــر 
البرونــزي، ومتيــزت مبنشــآت حجريــة مســتديرة ورجــوم كبيــرة 
رمبــا مــن الفتــرة النبطيــة )مقارنــة املواقــع: روزيــن 2007(
وموقــع واحــد فقــط )S.039( عثــر بــه علــى رســوم آدميــة 
وحيوانــات ووســوم قبليــة رمبــا أن ســبب ندرتهــا علــى امتــداد 
الــوادي علــى الســاحل هــو طبيعــة واجهــات اجلبــال وعــدم 
الــوادي بسلســلة  يلتحــم  أن  ومــا  للنقــش عليهــا،  مناســبتها 
ــة  ــى صخــور مســامية وبركاني ــه إل ــال إال وتتحــول طبيعت اجلب

ومــن اجليــر متفرقــة التصلــح للرســوم أو النقــوش.

ــا  ــات محــددة تقريًب ــى ســت فئ ــا إل صنفــت املواقــع يف مجمله
حســب مظاهرهــا وليــس وظائفهــا، أغلبهــا تقــوم علــى رجــوم 
مــن حجــارة مختلفــة األشــكال واألحجــام وصفــاح مــن حجــارة 
بــــ »الرجــوم« منهــا أنــواع مختلفــة  صغيــرة توصــف عمومــاً 
البنــاء )انظــر بــار وآخــرون. ١978: 40؛ أبــو عزيــزة وآخــرون 
ركاميــة  مقابــر  الرجــوم  علــى  غالبــاً  يطلــق   )١6١  :20١4
ــور وآخــرون ، ١982: ١5( ، خاصــة مخروطــي الشــكل  )غيلم

ــراً. ــاً أو قب ــا مدفن ــد كله ــا والتع منه

أو  متفرقــة  دائريــة  حجريــة  منشــآت  األولــى:  الفئــة 
حجريــة ومنشــآت  صغيــرة  رجــوم 

ومــن هــذه الفئــة املواقــع 002 و 004 و 005 و 009 و 0١٣ 
و 0١7 و 025 و 026 و 0٣١ و 0٣2، وتكــون غالبــاً متفرقــة 
كل مجموعــة  هيئــة مجموعــات صغيــرة،  علــى  متقاربــة  أو 
تضــم ٣-4 منشــآة )مثــل موقــع S.025( دائريــة األشــكال أو 
ــة شــيدت مــن احلجــارة وفارغــة مــن الداخــل )شــكل  بيضاوي
24( ومعظمهــا مدافــن وشــواهد قبــور )مثــل موقعــي 002، 
0١7( داللــة علــى أنهــا مقبــرة إســالمية رمبــا أن غالبيــة هــذه 
موقــع 0١٣  باســتثناء  املســح حديثــة  منطقــة  بغربــي  الفئــة 
ــا  ــر بهم ــان عث ــان متجاورت ــان بيضاويت ــان حجريت ــا دائرت وهم
علــى أدوات حجريــة منهــا نوّيــة حجريــة مــن العصــر احلجــري 

القــدمي الســفلي )وفقــاً لزاويــة الطــرق( وقــد تكــون الدائرتــان 
ــزي، وكهــف 0٣١ يف صخــرة  مــن العصــر النحاســي أو البرون

ــه مدفــن. ــرة مســدود بحجــارة رمبــا أن كبي

الفئة الثانية: مدافن حجرية كبيرة أو رجوم

مــن هــذه الفئــة مواقــع: 0١2، 0١4، 0١6، ١6.2.0، 0١8، 
0١9، 020، 02١، 022، 02٣ و 0٣7، وهي أكوام من احلجارة 
الكبيــرة منتظمــة بيضاويــة الشــكل أو مســتديرته معروفــة يف 
أرجــاء اململكــة العربيــة الســعودية )الســعود وآخــرون 2005: 
4١ ، لوحــة . 7.4 ، 7.6 ، 7.8 أ( وهــي خرائــب متهدمــة 
مليئــة باحلجــارة مــن الداخــل  مخروطيــة األشــكال تقريبــاً 
عكــس الفئــة األولــى وهــي عمومــاً مدافــن لكــن يظهــر أنهــا 
قليلــة التنظيــم وعشــوائية البنــاء رمبــا كانــت أميــال درب أو 
مبانــي تهدمــت، وتكــون القبــور أو الرجــوم غالبــاً فــرادى أو 
ــع  ــر أن املوق ــغ عــدد كل مجموعــة ٣-4 رجــوم، غي أشــتاتاً يبل
0١6 ضــم عــدة قبــور وبعــض الهيــاكل ضخــم مثــل موقعــي: 
كبيــرة  وهــو منشــأة  ارتفاعــه ١م( و0١6.2   ، ١0x7 (020م 
مســتطيلة )7x4.5م ( رمبــا مدفــن أو مبنــى متهــدم أو منشــأة، 
وموقــع S.02٣ منشــأة حجريــة كبيــرة مســتديرة )قطرهــا 7 
م( منحــدرة اجلنبــات مــن الداخــل فارغــة رمبــا مدفــن أو 
رجــم متطامــن واملوقــع S.0٣7 كبيــر احلجــم مســتدير تقريبــاً 
ــوه مــن احلجــارة )اللوحــة  )قطــره 6م( وهــو خرابــة مدفــن عل
6.9ج( مرتبــط بكومــة حجــارة تبعــد عنــه ثالثــة أمتــار تقريبــاً.

الفئة الثالثة: مدافن عادية

ــى  ــدل عل ــة مواقــع: 00٣ ، 0١5 ، 0٣4 ، 0٣5 ت مــن هــذه الفئ
كميتهــا وليــس علــى نوعهــا، منهــا مدافــن ركاميــة أو رجــوم 
علــى   00٣ موقــع  شــيد  حجريــة،  عــادة مبنشــآت  مرتبطــة 
رجــوم  مــن  )70/١00x60م(  الــوادي  علــى  مطلــة  هضبــة 
ــة »زوج«، أولهــا  ــى هيئ ــة أغلبهــا عل ــة ومنشــآت حجري بيضاوي
مجموعــة منشــآت حجريــة وغيرهــا مســتطيلة األشــكال غالبــاً 
رمبــا كانــت أمكنــة مخيمــات بــدو، واملوقــع 0١5 مقبــرة صغيــرة 
بهــا قبــور إســالمية شــاخصة الشــواهد، واملوقــع 0٣4 مدفــن 
كبيــر )حوالــي ١50 × 80 م( بشــرقيه مدافــن رجــوم وبغربيــه 
منشــآت حجريــة مســتطيلة رمبــا مــكان مخيــم تبعــد عنــه علــى 
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ــل واحــد، واملواقــع 0٣٣ )فــن صخــري( 24 و 0٣5  مســافة كي
وهــذا األخيــر مدفــن بــه مــا ال يقــل عــن عــدد )١0( قبــور 

ــة أيضــاً. ــر حجري ــة الشــكل ودوائ ــرة بيضاوي ــا صغي معظمه

الفئة الرابعة :مجموعات دوائر حجرية 

منها مواقع - 006 و 007 و 008 و 0١0 و 0١١ و 024 و 027 
- تلتــف وتتمحــور علــى هيئــة مجموعات تضم منشــآت حجرية 
متفرقــة مرتبطــة  أو  واألشــكال مقســمة  األحجــام  مختلفــة 
غالبــاً ببعضهــا البــد أنهــا مســاكن رعــاة رحــل، وهنــاك أمثلــة 
كثيــرة علــى منطهــا يف جنــوب الشــام وشــبه اجلزيــرة العربيــة 
)الطراونــة وأبودانــه 20١٣: 24١-244(، يضــم املوقــع 006 
جــداراً حجريــاً طويــاًل )١5م( تقريبــاً متعامــد مــع ضفــة الوادي 
يعضــده منشــآت حجريــة صغيــرة، ويضــم املوقــع 007 رجمــاً 
ــاً )قطــره 6 م( داخليــه فــارغ مرتبــط  أو قبــراً كبيــراً مخروطي
بناحيــة تبلــغ )20 × 9 م( تقريبــاً مــن سلســلة حجــارة غيــر 
منتظمــة أو جــدران مــن لــن وطبقــات حجريــة، ويصنــف إلــى 
هــذا املوقــع عــدة صفــوف حجريــة بيضاويــة موحــدة املركــز. 
واملوقــع 008 بقعــة مخيــم أو حظائــر حيوانــات مســتطيل غيــر 
منتظــم )١5 × 9 م( تقريبــاً مــن حجــارة منضــودة )ببعضهــا 
فتحــات( شــيدت مــن الطــني، واحلجــارة، ويتألــف املوقــع 0١0 
ــة أو  ــة بيضاوي ــاً مــن عــدة منشــآت حجري )45 × ٣0 م( تقريب
مســتديرة بعضهــا ذو فتحــات، بجانبــه موقــع S.0١١ واســع 
جــداً بــه منشــآت حجريــة معظمهــا بيضاويــة ونصــف دائريــة 
ومســتطيلة )اللوحــة 6.9د( مشــابه ملخططــات  »املصائــد« 
)جيلمــور  ووســطها  اململكــة  بشــمالي  املعروفــة  الغامضــة 
وآخــرون ١982: ١6،  8A. لوحــة ١4(، ومــن املــواد بهــذا املوقــع 
نــوى حجريــة مــن العصــر النحاســي أو أوائــل البرونــزي ورأس 
مدبــب بأســلوب الليفلــواز )العصــر احلجــري القــدمي األوســط 
أو أواخــر العصــر احلجــري القــدمي(، واملوقــع 024 مقــر مخيــم 
كبيــر بــه دائــرة حجريــة كبيــرة بيضاويــة )قطرهــا 8 م( لهــا 
مدخــل ومقســم مــن الداخــل بحجــارة )مشــب نــار( بجانــب 

ُدكيكــة أو نحوهــا.

شــوهد باملوقــع )اللوحــة 6.9هـــ( صــف طويــل )طولــه ١.5م( 
ومثلهــا  متوازيــان  قصيــران  قائمــة  حجــارة  مــن  وآخــران 
كالتــي عثــر عليهــا  إلــى ديانــة  صفــوف كثيــرة رمبــا ترمــز 

باملنطقــة الشــمالية يرقــى تاريخهــا إلــى العصــر النحاســي )بــار 
وآخــرون ١978: 40-4١ ،لوحــة 2٣( ودائــرة حجريــة كبيــرة 
)قطرهــا 6 م( ودوائــر حجريــة بيضاويــة متراصــة باملوقــع 027 
ــوزا مــن العصــر احلجــري القــدمي  ــع بالليفل ورأس مدبــب صن
ــل العصــر  ــون مــن أوائ ــد تك ــة أخــرى ق األوســط، وقطــع أثري
البرونــزي )أو قبلــه( )اللوحــة 6.9و( ممــا يــدل علــى أن 027 

ــم. ــع مخي رمبــا كان موق

الفئة اخلامسة: مساكن فرادى أو مجتمعة

شــملت هــذه الفئــة مواقــع 0١6.١ و 028 و 029 و 0٣0 و0٣6 
و 0٣8 و 0٣9 وهــي مســاكن دائريــة أو مربعــة عاليــة دون 
انتظــام يف رص املداميــك بهــا حجــارة مقطوعــة وأخــرى خــام، 
ــة مســاكن أو مخــازن  ــاكل متفرقــة أو مجتمعــة مبثاب وهــي هي
أو أبــراج أو للدفــاع )جــدران(، قــد يكــون بعضهــا نواويــس 
)مقابــر( دفــن )أبــو عزيــزة وآخــرون 20١4: ١6١(، ولــم يعثــر 
بهــذا املوســم يف أثنــاء مســح خرائــب املبانــي علــى أي مــواد 
ــا  ــع 028 بينهم ــان مبوق ــكالن حجري ــة هي ــا. ثم ــن تأريخه ميك
مســافة )20(م تقريبــاً علــى طريــق وادي احلمــض املتجــه إلــى 
ــني آخــر دائــري  ــن الهيكل املنجور-الوجــه، ويقــع بشــمالي هذي
)قطــره 8-9 م( مــن عشــرة مداميــك حجريــة ارتفاعهــا )١.٣ 
م( شــيد اجلــدار الكبيــر اخلارجــي مــن حجــارة غيــر منتظمــة 

قــد امتــأل داخــل الهيــكل بكســر احلجــارة.

شــيد الهيــكل اجلنوبــي مســتطيل الشــكل )6-7 × 2.5 م( مــن 
أربعــة مداميــك حجريــة داخليــه فــارغ قــد يكــون الشــمالي 
ــع 029  ــة مبوق ــاكل حجري ــة هي ــان، وثم ــا حديث ــاً كالهم حصن
)اللوحــة 6.١0ب( أكبرهــا »بــرج« دائــري )قطــره 8-9 م ؛ ١0 
ــه  ــه فتحــة بجهت عشــرة مداميــك بارتفــاع ١.5 م( رمبــا كان ل
الشــرقية مغلقــة اآلن بحجــر كبيــر، وبنــاءان مســتديران أو 
مربعــان شــيدت جدرانهمــا اخلارجيــة مــن حجــارة كبيــرة، يعــد 
املوقــع S.0٣6 فريــداً يف نوعــه وذلــك لبنائــه علــى جبــل عــاٍل 
يطــل علــى وادي احلمــض مــن اجلنــوب، وبنــاءان كبيــران أيضــاً 
)اللوحــة 6.١0ج( أحدهمــا مربــع الشــكل تقريًبــا )7 × 6 م( 
مقســم إلــى ثــالث غــرف واآلخــر شــبه منحــرف )١0 × 7 م( 
تقريبــاً شــيدت جدرانهمــا مــن عــدة مداميــك حجريــة )١0-9 
قائــم املداميــك( عرضهــا )١.5 م(، ويســتدل مــن هــذه الهيــاكل 
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وبنائهــا وموقعهــا أنهــا كانــت حصنــاً علــى جبــل أو حــي أو 
حتــى موقــع طقــوس، شــيد املوقعــان S.0٣8 و S.0٣9 علــى 
ــد اتســاعه ســاميان  ــوادي عن ــة عــن مجــرى ال صخــور مرتفع
عمــا حولهمــا، وشــيدت بقيــة الهيــاكل مســتديرة ومربعــة مــن 
ــى تــالل منبســطة قســم  ــركان مســامية التركيــب عل حجــارة ب

بعضهــا إلــى حجيــرات.

النتيجة

ــة  ــج مهم ــق مشــروع مســح العال-الوجــه عــام 20١6م نتائ حق
أكــدت وجــود عالقــة بــني موقــع القصيــر بوصفــه مينــاًء نبطيــاً 
محتمــاًل ووادي احلمــض درب القوافــل بينتهــا حتليــالت نظــام 
املعلومــات اجلغــرايف، والبــد لهــذه اآلراء األوليــة واخليــارات 
األخــرى مــن تقييــم؛ لكــن نســتطيع القــول بــأن وادي احلمــض 
هــو أطــول األوديــة وأســهل درب مريــح للتواصــل بــني منطقــة 
العال/مدائــن صالــح )احلجــر قدميــاً( وســاحل البحــر األحمــر 
ويحتمــل جــداً أن اإلنســان قــد ســلكه إبــان العصــور القدميــة 
مــن خاللــه  والســير  االنتقــال  مــن  حيــث ميكنــه واحليــوان 

لطبيعتــه الســهلة وكثــرة مــوارد مياهــه وحشائشــه.

أكثــر؛ وذلــك  ال شــك أن موقــع القصيــر يســتحق اهتمامــاً 
املعبــد أو  البحــر األحمــر ســواء كان  آلثــاره وتاريــخ جتــارة 
مــا قيــل عنــه إنــه أريكــة كبيــرة فالبــد مــن التحقــق مــن بنيــة 
أساســاته وعالقتــه بالعناصــر األخــرى مــن آبــار وأحيــاء ولقــى 
اخلــزف ورفــات العظــام، فهــي تشــكل يف مجملهــا بلــدة نبطيــة 
ــة، ويعضــد  ــى الســاحل انشــغلت بتجــارة املســافات الطويل عل
الفخــار  أوانــي  مــن  كبيــرة  كميــات  باملوقــع  األنبــاط  ســكن 
النبطــي الشــائع والناعــم مــن البتــراء وتصاميــم املبنــى الضخــم 
وزخــارف عمارتــه، وتــدل لقــى اخلــزف علــى أن القصيــر وثيــق 
الصلــة بــدروب جتــارة الــروم عبــر البحــر األحمــر خاصــة 
مينــاء ميــوس هرمــوس )القصيــر القــدمي( وغيرهــا مــن اجلرار 
الرومانيــة مثــل: )درســل 2-4 مــن كمبانيــا والمبوجليــا( مــن 
منطقــة  ومنتجــات  وأمفــورة مصريــة   ، األدرياتيكــي  البحــر 
البحــر املتوســط مــن جــرار ناعمــة )غربــي وشــرقي( تــدل 
جميعهــا علــى تواصــل مباشــر مــع موانــئ مصــر علــى البحــر 
األحمــر، وليــس مــن قبيــل املصادفــة العثــور علــى أنــواع اخلزف 
نفســها يف مينــاء ميــوس هرمــوس وهــو يقــع تقريبــاً علــى نفــس 

خــط عــرض موقــع القصيــر علــى الضفــة األخــرى علــى البحــر 
األحمــر )اللوحــة 6.١ب(، وأظهــرات أعمــال التنقيــب يف مينــاء 
ميــوس هرمــوس )وايتكــوم وجنســون ١979، ١982؛ بيتكــوك 
وبلــو 2006، 20١١( بعائديــة مرحلــة الســكن الرئيســة إلــى 
أواخــر القــرن األول قبــل امليــالد والقــرن الثالــث امليــالدي 

ــالدي. ــرن األول املي ــة الق ــع بداي ووصــل أوج نشــاطه م

مــا تشــكل حتــى اآلن مــن إطــار زمنــي علــى ضــوء مكتشــفات 
آثــار القصيــر-أي مــن منتصــف القــرن األول قبــل امليــالد حتــى 
منتصــف القــرن األول امليــالدي - ينســجم متامــاً مــع زمــن 
حملــة القائــد الرومانــي إيليــوس قالــوس وذروة نشــاط التجــارة 
بعينونــة، وإضافــة ملــا ارتــآه )الغبــان ١99٣( بــأن القصيــر هــو 
ــاً  ــق متام ــي كومــي أيضــاً،  ويتطاب ــون لوك ــد يك ــرا كومــي ق أك
وقــوع القصيــر تقريبــاً علــى نفــس خــط مينــاء ميــوس هرمــوس 
كتــاب  يف  جــاء  مثلمــا  جغرافيــاً  كومــي  لوكــي  وصــف  مــع 
»الطــواف حــول البحــر األرتيــري« إضافــة إلــى صعوبــة اإلبحــار 
)ســترابو،  اخلصــوص  وجــه  األحمرعلــى  البحــر  بشــمالي 
ــة ضــد  ــا ١6.4.2٣، املالحظــة ٣( وهــي حجــة قوي اجلغرافي
موقــع عينونــة« ويظهــر أن اخلــط الوهمــي الرابــط بــني مينــاء 
ــر البحــر األحمــر هــو أقصــى  ــر عب ــوس هرمــوس والقصي مي
خــط عــرض تصلــه صغــار املراكــب وال تخطــاه إبــان اإلبحــار 
) دي رومانيــس ١996:2٣-28؛ كفنــي 200٣:29؛ مالحظــة 

١64؛ فيســي 2004(.

لــم تــدل لقــى اخلــزف وال غيــره بالقصيــر إلــى ســكن باملوقــع 
عقــب القــرن األول امليــالدي مــع أن لوكــي كومــي مذكــور يف 
نقــش عــرش أدوليــس نســخه كوزمــاس  إنديكبلســتيس يف 
القــرن الســادس امليــالدي )كوزمــاس، الطبوغرافيــا النصرانيــة 
2.62( يعــرف بنقــش كوزمــاس ينســب عمومــاً إلــى مجهــول يف 
القــرن الثالــث ميــالدي إلــى أوائــل القــرن الرابــع امليــالدي مللــك 
أكســوم ممــا يــدل علــى أن لوكــي كومــي كانــت آنــذاك قريــة 
قائمــة، وبإعــادة تقييــم فتــرة حكــم أدوليــس ونقشــه تبــني أنــه 
مــن أوائــل القــرن األول امليــالدي )فوفيــل آميــر 2009( وعلــى 
ــي  ــي كوم ــر هــو لوك ــون القصي ــول أن يك ــن املقب ضــوء هــذا م

وهــو أمــر منطقــي.

ــي يف  ــرا كوم ــع أك ــون موق ــة فرمبــا يك ــذه الفرضي إن أخــذ به
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ضواحــي رأس كركمــة، وثمــة بئــر حديثــة تســمى بئــر أكــرا يف 
وادي احلمــض )بئــر رقــم4 اللوحــة 6.٣أ( تقــع شــرقاً مــن 
القصيــر علــى مســافة )٣0( كــم رمبــا تكــون منطقــة أجــرا 
النبطيــة خاصــة قربهــا مــن البحــر والتشــابه الشــديد بــني 
ــى  ــم يذكــر ســترابو اســم املوقــع عل االســمني أكــرا وأجــرا، ول
اخلريطــة رقــم واحــد لبيرتــون )١855( مــن رحلتــه إلــى مكــة 
املكرمــة واملدينــة ويظهــر أن أكــرا جنوبــاً مــن مدينــة وج )الوجــه 
حاليــاً( لكــن يبــدو أن املــكان هــذا بأقاصــي اجلنــوب، ويظهــر 
علــى خريطــة بيرتــون مدينــة مديــن )١879( موقــع محلــي 
ــا  ــي وقــف عليه ــرا الت ــر أك ــب جــداً مــن بئ ــدرا قري يدعــى الع
فريــق مشــروع مســح العال-الوجــه عــام 20١6 م مــن حيــث 
انســحب جنــد الــروم إلــى ميــوس هرمــوس وأجــرا يف طريقهــم 
ــارت إن  ــر بيركه ــي كومــي، وذك ــم لوك ــل بلوغه ــى البحــر قبي إل
ــى طريــق احلــج بــني القاهــرة ومكــة  موقــع »أكــرا« محطــة عل
تبــدو للعيــان بُعيــَد »قلعــة الوجــه« واســتراحة قصيــرة آســنة 

امليــاه )بيركهــارت ١829، ملحــق 5(.

ثمــة تضــارب كبيــر يف ســابق االقتراحــات حتــى اآلن ؛ وذلــك 
خللــو بئــر أكــرا مــن أي خــزف قــدمي يف أثنــاء مســح املشــروع 
عــام 20١6م ممــا قــد يؤيــد وجــود حــي نبطــي هنــاك، لــذا، 
لــم يعــّرف املؤلفــان القصيــر بأســمائه القدميــة مــع أن أقــرب 
ــاً أن القصيــر  شــيء لــه هــو موقــع لوكــي كومــي، وظهــر قطعي
كان ســكناً نبطيــاً مهمــاً مرتبــط مباشــرة مبوانــىء الــروم علــى 
البحــر األحمــر مــن منتصــف القــرن األول قبــل امليــالد حتــى 
منتصــف القــرن األول امليــالدي، ولــو يجــرى مســح عــن طبيعــة 
املوقــع والســكن واحلفــر فيهــا فقــد يثمــر ذلــك عــن اكتشــافات 

مســتقباًل.
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مقدمة

ثمانيــة  األرض  تضاريــس  ومســح  األثــري  العمــل  اســتغرق 
أســابيع خــالل أشــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس عــام 20١4م 

التاليــة: اجلوانــب  واســتهدف  وعســير  جــازان  مبنطقتــي 

أ- مســح املواقــع التــي بهــا أدوات حجريــة مــن أوائــل العصــر 
احلجــري وذلــك لزيــادة عــدد املواقــع األثريــة ورفــع قطــع اآلثــار 
التــي عثــر عليهــا يف املواســم الســابقة )بيلــي وآخــرون 20١2؛ 
 ،20١٣ وآخــرون  إجنليــس  20١٣؛   ،20١2 وآخــرون  ديفــس 

 )20١4

ب- حتديــد رواســب طبقــات األرض ومقاطعهــا  قــد تســعف 
الفريــق يف إيجــاد إطــار عــن البيئــة قدميــاً ومعرفــة التسلســل 

الزمنــي لدراســة املــواد األثريــة.

وركــز املســح علــى مواقــع مختــارة - وفقــاً ملــا شــوهد عليهــا مــن 
قطــع آثــار قدميــة جــداً أو ســبق حتديدها يف ســابق املســوحات 
قدميــاً - حســنة الطبيعــة مناســبة الســتقرار اإلنســان فيهــا 

والســكن محتفظــة مبــا تركــه فيهــا مــن دفائــن.  

وبالوقــوف علــى عــدد )40( موقعــاً )ملحــق2( ومســحها جمعــت 
منهــا أدوات مــن العصــر احلجــري القــدمي ووثقــت أوصافهــا 
املبكــر  احلجريــة:  العصــور  إلــى  مايعــود  منهــا  وبياناتهــا، 
واألوســط واألخيــر، ورفــع أيضــاً عــدد )7١7( أداة حجريــة 
عقــب رصدهــا يف بقعهــا األصليــة وتســجيلها بجهــاز حتديــد 
املواقــع )GPS(. وقــد اتبعــت يف هــذا املوســم املنهجيــة نفســها 
يف مســوحات عامــي 20١2 و 20١٣م بتســجيل جميــع القطــع 
وهــي ببقعهــا ورقمــت كل واحــدة مــع إحداثيهــا بجهــاز حتديــد 

املواقــع ودمجــت وفقــاً لقربهــا مــن بعضهــا علــى هيئــة مواقــع 
.)L0034 ــل ــى املســار )مث عل

وأجريــت يف نهايــة شــهر فبرايــر مبتحــف صبيــاء حتليــالت 
أوليــة علــى عينــات احلجــارة واألدوات )ملحــق٣( وظهــرت 
نتائجهــا يف آخــر املوســم، أبقيــت القطــع املرفوعــة مــن منطقــة 
املشــروع  أعمــال  تنتهــي  حتــى  صبيــاء  متحــف  يف  عســير 
)دســبيرس( يف املنطقــة )نحــن اآلن يف مــارس 20١٣م( ونقلــت 
إلــى مكاتــب هيئــة الســياحة يف أبهــا وفقــاً لتعليمــات وأنظمــة 
هيئــة الســياحة والتــراث الوطنــي، ورفعــت عينــات أخــرى مــن 
عــدة مواقــع وأرســلت إلــى اململكــة املتحــدة إلجــراء حتليــالت 
بتقنيتــي  وذلــك  القدميــة  وبيئتهــا  أعمارهــا  لكشــف  عليهــا 

اإلضــاءة احملفــزة وعنصــر اآلرجــون )ملحــق 4(.

نبذة عن املنطقة

مــرت دراســة العصــر احلجــري القــدمي يف اململكــة العربيــة 
الســعودية بفترتــني رئيســتني. أوالهمــا كانــت عــن فهــم أنــواع 
قطــع اآلثــار وتوقعــات أماكنهــا وارتباطهــا بخصائــص الطبيعــة 
الــذي جــرى يف الســبعينيات  وذلــك خــالل املســح الشــامل 
ثــم ركــزت أعمــال اآلثــار  )زاريــن وآخــرون ١980 ، ١98١( 
ــي  ــع العصــر احلجــري بجنوب ــى البحــث عــن مواق مؤخــراً عل
اململكــة لوقوعهــا بــني إفريقيــا وأوراســيا حيــث يتوقــع انتشــار 
اإلنســان كثيــراً يف أوائــل العصــر احلجــري )أرميتــاج وآخــرون 
20١١ ؛ بتراجليا وآخرون 20١١ ؛ روز وآخرون 20١١ ؛ دلينز 

وآخــرون 20١2 ؛ جروكــت و بتراجليــا 20١2(.

مــازال تاريــخ املنطقــة متفاوتــاً وتسلســل زمنهــا محــدوداً وثمــة 
مناطــق كثيــرة بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة واالستكشــاف. 
اململكــة  غربــي  جنــوب  علــى  )دســبيرس(  مشــروع  ويركــز 
العربيــة الســعودية؛ لقــرب هــذه الناحيــة مــن إفريقيــا واحتمــال 
انتقــال هجــرات البشــر بانســيابية عبــر ناحيــة بأقصــى جنوبــي 
البحــر األحمــر قريبــة مــن حنيــش )المبيــك وآخــرون 20١١( 

التقرير األولي لألعمال امليدانية يف جنوب غربي اململكة العربية السعودية مشروع 
 )ديسبيرس( منطقتي جازان وعسير ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م

 روبن أنغليس ، أنطوني سنكلير ، أندرو شتل ورث، عبدالرزاق املعمري ، وليام بود، نيكاس هوسمان،
ماثيو مرديث وليامز ، عبداهلل الشارخ، سعود الغامدي، جيف بيلي، سعيد القرني

شارك ضمن الفريق كل من:-
- محمد احللوي - عابد الدوسري  - سعيد أبو ماطر 

- عبده عقيل - عبدالعزيز السلمان  - فايع عسيري 
- بسام الهالل - حسني مفرح 
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وملناطــق الســاحل أهميــة كبيــرة يف انتشــار االنســان وظــروف 
وســهول  األحمــر  البحــر  بجنوبــي  ليســتقر  املناســبة  البيئــة 
الســاحل إبــان تقلبــات املنــاخ وتغيراتــه يف عصــر البليستوســني 
اآلن  املغمــورة  الواســعة  والفجــاج  الطبيعيــة  الــدارات  وكــذا 
التــي متتــد إلــى الغــرب مســافة تصــل ١00 كــم عــن الســاحل 
املشــروع  ويهــدف  البحــر،  انحســار  فتــرات  خــالل  احلالــي 
إلــى مســح املنطقــة مجــدداً مــن ناحيــة آثارهــا وتضاريســها 
ورســم خرائــط إليجــاد تصــور عــن طبيعــة الوضــع مــن مســتوى 
اإلقليــم إلــى مســتوى املوقــع، وتقييــم عالقــة مواقــع العصــر 
احلجــري القــدمي ونواحيهــا الطبيعيــة، وتأثيــر خصائــص هــذه 
ــى الطبيعــة، وتوزيــع مقــار أوائــل  ــة عل النواحــي وعوامــل البيئ
اإلنســان ومســاكنه وهجراتــه، وشــمل هــذا العمــل استكشــاف 

ــة عنهــا. ــة مغمــورة اآلن ســبقت الكتاب ــواٍح ومواقــع طبيعي ن

طرق الدراسة ومنهجيتها

ســبق يف مواســم ماضيــة االســتعانة بصــور القمــر الصناعــي 
 LandsatGeoCover 2000 / ETM + Mosaics(
 Google ــا مــن خــالل صــور ــي مت الوصــول إليه والصــور الت
 DEMs (ASTER GDM v2 و SRTM 90m و )Earth
يف  الشــروع  قبــل  وتصنيفهــا  التضاريــس  الكتشــاف   )v4.1
املســح مــع الوقــوف علــى املوقــع ومعاينتــه بــني أشــهر مايــو 
ويوليــو ونوفمبــر عــام 20١2م ) بيلــي وآخــرون 20١2 ؛ ديفيــس 
وآخــرون 20١2 ، 20١٣ ؛ إنقليــس وآخــرون ، 20١٣ ، 20١4( 
وجــرى تقييــم طبيعــة التضاريــس وتكويناتهــا حــول احتمــال 
العثــور فيهــا علــى لقــى مــن العصــر احلجــري القــدمي ومظانهــا 

يف طبقــات التربــة.

ــاء املســوحات ورقمــت  وصفــت املناطــق احملــددة ســلفاً يف أثن
املواقــع كل علــى حــدة مــع وصفهــا وتســجيل اإلحداثيــات لــكل 
منهــا بجهــاز حتديــد املواقــع، ويف أحايــني أمكــن حتديــد كثافــة 
قطــع اآلثــار وأمناطهــا بأماكنهــا األصليــة، وســوف يــرد وصــف 
قطــع آثــار موقــع محجــر ذهبــان بالتفصيــل يف نهايــة التقريــر 

ضمــن فقــرة موقــع محجــر ذهبــان.

وقــد ركــز املســح عــام 20١4 علــى ضــوء نتائــج مســوحات 
مايلــي: علــى  و 20١٣   عامــي 20١2 

يف 	  عميقــة  معرفــة  اآلثــار  قطــع  تــوزع  أمنــاط  معرفــة 
ــد  ــي متت ــني الت املناطــق منخفضــة الترســيب حــول البراك

بجنوبــي جــازان. املنكشــفة  الصخــور  إلــى مناطــق 

بجنوبــي جــازان 	  الــوادي  استكشــاف احملاجــر وجرفــان 
أثريــة ضمــن  قطــع  فيهــا  اندفنــت  رواســب  عــن  بحثــاً 

البركانيــة. والرواســب  التربــة  طبقــات 

مســح معالــم الســاحل مبــا فيهــا شــعب املرجــان املتحجــرة 	 
ونواحــي الســاحل النابيــة علــى امتــداد حــرة بــرك وغربــي 

منطقــة عســير.

جــرى مســح املنطقــة مســافة كيــل واحــد، بــني كل عضــو وآخــر 
مــن 5 و ١0 أمتــار علــى هيئــة مســارات تختلــف حســب ظــروف 
تضاريــس  ســمات  أيضــاً  العمــل  واســتهدف  املســح  ناحيــة 
الشــاطىء ومقاطــع احملاجــر  املوقــع وتطــوره مثــل أجــراف 
ورفــع عينــات منهــا وتأريخهــا إن لــزم األمــر، ومعاينــة مقاطــع 
الطبقــات البــارز منهــا قطــع آثــار ببقعهــا األساســية. وقــد 
جمعــت قطــع آثــار وحــرزت يف كيــس بوليثــني ينغلــق وتســميته 
وفقــاً لتأريــخ حتريــز العينــة أو إحداثيــات GPS أو رقــم نقطــة 
GPS مــع وصــف موجــز عنهــا وأول أحــرف مــن اســم جامــع 
ــر علوهــا  ــد االنتهــاء يجــري تنظيفهــا وتصوي ــم عن ــات، ث العين
وطريقــة  شــكلها  مثــل  وصفهــا  تفاصيــل  وتدويــن  وأســفلها 

ــات أســاس. ــا يف جــدول بيان صناعته

اســتعملت املــزواة اإللكترونيــة )منهــا Leica TS407(  بناحيــة 
علــى محجــر ذهبــان )L0034( لتســجيل قطــع اآلثــار وهــي 
البــارزة علــى أرض املوقــع  مازالــت ببقعهــا األصليــة ســواء 
أو ضمــن طبقــات التربــة، وكــذا رســوم بيانيــة عــن طبقــات 
األبعــاد  بالتصويــر ثالثــي  اآلثــار  وتوثيــق قطــع  التضاريــس 
عالــي الدقــة ومــن شــأن هــذه التفاصيــل أن تســّهل مــن كشــف 
طبقــات املوقــع ومعرفتهــا متامــاً )قســم 2.٣.2(. جــرى وصــف 
العديــد مــن قطــع اآلثــار يف األقســام التاليــة ضمــن ســياق هــذا 
التقريــر وأن أعمارهــا ترقــى إلــى العصــر احلجــري املبكــر 
األوســط  احلجــري  العصــر  أو  القــدمي  احلجــري  والعصــر 
أو العصــر احلجــري املتأخــر، واســتخلصت هــذه األوصــاف 
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عقــب تقييــم قطــع اآلثــار، وتأتــي قطــع اآلثــار علــى هيئــة 
ــات  ــواة مــن احلجــارة )فــؤوس أو ســواطير( أو نوي رقاقــة أو ن
ــات أو بســيطة ضمــت أدوات العصــر احلجــري  ــة لرقاق كروي
التــي جــاءت أشــكال  األوســط نويــات مــع كســر مخلفاتهــا 
مروحيــة أو علــى هيئــة شــفرات بتقنيــة الليفلــواز(، وتبــني مــن 
مظهــر القطعــة أنــه قــد اســتعمل يف صناعتهــا مطــارق لينــة. 
وضمــت آثــار العصــر احلجــري األخيــر نويــات حجريــة مشــذبة 
اجلوانــب، يف أثنــاء صنــع األدوات حســب شــكل معــني، ويصعب 
أيضــاً معرفــة قطــع آثــاره وخصائصهــا خاصــة مــع قلــة العثــور 
ــل املثاقــب أو  ــار )مث عليهــا وثمــة عــدد مــن أشــكال قطــع اآلث

ــل أو األشــايف( مــن العصــر احلجــري األوســط. األزامي

جــرى وصــف قطــع اآلثــار مــن أوائــل العصــر احلجــري أو 
األوســط أو األخيــر بحيــث يســهل معرفتهــا علــى نطــاق واســع 
حينمــا اليكــون للقطعــة تفاصيــل أو مدفونــة حتتهــا، وتعــود 
أقــدم األدوات احلجريــة يف شــرقي إفريقيــا إلــى 2.4 مليــون 
ســنة يف إثيوبيــا وأول فــؤوس عمرهــا ١.8 مليــون ســنة-العصر 
احلجــري األوســط - مــع األخــذ بالنــوى والرقائــق أنهــا تعــود 
)برهــام  ســنة  و50.000-60.000  ســنة   ٣00.000 بــني 
وميــكل 2008( ودلــت تواريــخ جديــدة مــن جنــوب إفريقيــا يف 
الســنتني األخيرتــني إلــى أن العصــر احلجــري األوســط رمبــا 
بــدأ 500.000 ســنة )ويلكنــز وتشــازان 20١2(، ومــن املنطقــي 
افتــراض أن أولــى هجــرات اإلنســان يف عصرنــا احلديــث قــد 
انتقــل  إلــى شــبه اجلزيــرة العربيــة ومعــه أدوات ينتفــع بهــا 

ــة العصــر احلجــري. ــك تقني ــا أيضــاً مســتلهماً بذل ويصنعه

محافظة جازان

١.٢.٢ جبل عكوة ووادي صبياء
مدخنة البركان الشمالية بجبل عكوة

يتميــز ســهل الســاحل املنبســط برواســب مــن العصــر الرباعــي 
ومبدخنتــي بركانــني بجبــل عكــوة تســمو علــى ارتفــاع 60 م 
ــون ســنة بالرغــم  ــل )0.26 ± 0.4( ملي ــارا قب يعتقــد أنهمــا ث
الدبــاغ  )بوتاســيوم/آرجون،  التواريــخ  هــذه  إشــكالية  مــن 

.)١984 وآخــرون 

ــة الشــمالية عــن عــدد  ــى املدخن أســفر مســح عــام 20١٣م عل

اللوحــة   L0013-15,( نــواِح  ثــالث  يف  حجريــة  أداة   )2٣(
7.2أ( مــع قطــع آثــار دلــت ســماتها علــى أنهــا مــن العصــر 
األوســط  احلجــري  العصــر  مــن  وأخــرى  املبكــر  احلجــري 
ــت واإلندســايت )إنغليــس وآخــرون 20١٣،  صنعــت مــن البازل
20١4(. واســتهدف العمــل امليدانــي عــام 20١4م اســتكمال 
مســح حمــم البــركان علــى جنبــات املدخنــة لتحديــد أنــواع 
ــه  ــار وعالقتهــا بطبيعــة املوقــع وتضاريســه وتكوينات قطــع اآلث

حــول رمــاد البــركان )اللوحــة 7.2أ(.

وبالوقــوف علــى املواقــع التاليــة عــام 20١4م ومعاينتهــا لوحــظ 
مايلي:

ــاً  ــركان غرب L0061 -  رمــال ســواٍف تغطــي وســط حمــة الب
مــن املدخنــة املنهــارة شــوهد فيهــا كســر مــن اخلــزف وحصــى 
مســتدير مــن مختلــف الصخــور وطبقــة مــن الصخــور، ورقاقــة 
ــم  ــال مــن العصــر احلجــري األخيــر ورقائــق ل مــن طــني الطَف
نتمكــن مــن تصنيفهــا ورقائــق إندســايت والكوارتــز ورقائــق 

طبيعيــة.

L0062 - جنبــات غربــي مدخنــة البــركان تضــم ماجرفتــه 
ــذواري  ــة مــن رمــال ال الســيول واألمطــار مــن رواســب مختلف
وجفــاء البــركان ومخلفاتــه، شــوهد بهــذه الناحيــة عــدة قطــع 
آثــار منهــا ســكاكني صغــار مــن املــرو وأزاميــل وســكني مــن 
األندســايت وشــفرة مــن طــني الطفــال يظهــر أنهــا مــن العصــر 

احلجــري املتأخــر أو بعــده. 

L0063 - حمــة تدفقــت بجنــوب غربــي املدخنــة عثــر بهــا 
علــى حجــر صــوان مثلومــة قــد تكــون مكشــطاً مــن العصــر 
احلجــري املتأخــر ونــواة مــن البازلــت تبــدو يف مراحل تشــكيلها 
تعــود إلــى العصــر احلجــري املتوســط وعــدد مــن رقاقــات املــرو 

الصغيــرة.

L0077 - حمــة تدفقــت بجنــوب شــرقي املدخنــة مســح منهــا 
مقطعــان مســحاً راجــاًل بطــول كيــل لــكل منهمــا عثــر خاللهــا 
علــى رقاقــة واحــدة مــن املــرو غيــر مشــذبة ورفعــت عينتــان مــن 

البازلــت )50٣+504( ملعرفــة عمريهمــا باآلرجــون.

منطقتي جازان وعسير عام 20١4م
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وقــد اتضــح انتشــار قطــع اآلثــار يف جبــل عكــوة وماتدفــق مــن 
حمــم يف النواحــي رقيقــة الرواســب أو علــى احلمــم املجــردة.  

ومــع أنــه جــرى مســح املناطــق عــام 20١4م حيــث يبــرز ماتدفــق 
مــن صهــار البــركان؛ إال أنــه لــم يعثــر إال علــى عــدد ضئيــل 
مــن أدوات حجــارة العصــر احلجــري القــدمي دون العثــور علــى 
طبقــات يف الشــعاب الضيقــة يف L0062  وماجرفتــه الســيول 
مــن حجــارة وفتاتهــا، إذ يتعــارض هــذا مــع مــا لوحــظ عــام 
20١٣ حــني عثــر علــى قطــع آثــار قليلــة الكثافــة مــن العصريــن 
احلجريــني املبكــر واملتوســط حــول حــواف حمــم البــركان، مــن 
اخلــارج ممــا قــد يعكــس تفضيــل إنســان العصــر احلجــري 
القــدمي اســتخدام  مــواد التصنيــع مــن طــوارف حمــة البــركان، 
ومــع هــذا يتعــذر تفســير هــذا النمــط نظــًرا لصغــر حجــم 
العينــة. يتضــح أن جبــل عكــوة لــم يكــن ناحيــة لتصنيــع األدوات 
أو كانــت بــه نشــاطات خــالل العصــر احلجــري القــدمي  عكــس 
النواحــي األخــرى حيــث شــوهدت حمــم البــركان حــول براكــني 
أخــرى يف املنطقــة مثــل L0010 ، جبــل أم القمــام )إنقلــس 

وآخــرون ، 20١٣ ، 20١4(.

ومــن تأثــر املنطقــة بعمليــة التحجيــر أن انكشــف بعــرض جــرف 
الــوادي طبقــات قــد اختلــط أســفلها باحلصــى ومصاطــب 
املرجــان )اللوحــة 7.2ب( عثــر يف إحداهــا علــى حجــر مــن 
باملطرقــة  دقهــا  مــن  رمبــا  ســكني  شــظايا  وثــالث  الطفــال 
الناعمــة دالــة علــى األســلوب املتبــع يف العصــر احلجر احلديث 
باملوقــع )اللوحــة 7.٣أ(. البــد أن تاريــخ صناعــة هــذه القطعــة 
وبقاءهــا هاهنــا قــد ســبق تاريــخ ثــوران البــركان ورمــاده الــذي 
غطــي هــذه الناحيــة واألداة هــذه منــذ 0.44 ± 0.26 مليــون 
ســنة. وإن صــح هــذا التاريــخ وتقييــم طبيعــة املوقع وتضاريســه 
فتعــد هــذه األداة أقــدم دليــل مــن العصــر احلجــري احلديــث 
يف اجلزيــرة العربيــة، ونظــراً لوجــود مشــكالت بتقنيــة التأريــخ 
هــذا )الدبــاغ وآخــرون ١984( فقــد رفعــت عينــات جديــدة مــن 

مقطــع يف هــذه الناحيــة لتأريخهــا.

التأريـخ باآلرجـون)Ar/Ar(: رفعـت العينتـان )50١+502( مـن 
علـو طبقـة رواسـب رمـاد البـركان بعلـو احملجـر علـى مسـافة 
)١5( م تقريباً  شـرقاً من بقعة متكتلة من شـأنها الكشـف عن 
أدنـى عمـر لقطـع اآلثـار وعـن تاريـخ ثـوران بـركان جبـل عكـوة.

التأريــخ باإلضــاءة احملفــزة )OSL(، أخــذت ثــالث عينــات 
حــد  أدنــى  إليجــاد  وذلــك  شــعيب  مــن   )509, 534, 683(
وجــود  الحتمــال  ونظــراً  الــوادي،  جــرف  طبقــات  لعمــر 
الرواســب حتــت  استكشــاف  جــرى  الرواســب  مــن  طبقــات 
رمــاد البــركان جنــوب غربــي الناحيــة L0020 حيــث بــرزت 
مقاطــع مــن خــالل جنبــات احملجــر، وبــرزت طبقــات رواســب 
فيضــان الــوادي حتــى مســافة أكثــر مــن ١ كــم، عثــر هاهنــا 
بأســفل  األنديســيت  مــن  مصنوعــة  حــادة  شــفرة  علــى 
الرواســب. حتــت  مــن  التعريــة  عوامــل  كشــفتها   املقطــع 

الســتكمال  عكــوة؛  وجبــل  صبيــاء  وادي  ضواحــي  مبعاينــة 
دراســتها جــرى الوقــوف علــى ناحيتــني علــى جنبــات حمــم 
اجلنوبيــة  املدخنــة  مــن  جنوبــاً  املمتــدة  وصهارتــه  البــركان 
 (<506>, البازلــت  عينــات   L0084 الناحيــة  مــن  ورفعــت 
(<508> ,<507> حيــث يشــق الطريــق حمــم البــركان وذلــك 
وجنوبــي  الناحيــة  هــذه  وخلــت  اآلرجــون  بتقنيــة  لتأريخهــا 
الناحيــة L0085  مــن أي آثــار، وشــوهد هنــا حصــى مــدّور 
ورواســب علــى حمــة البــركان داللــة علــى أن رواســب نهــر قــد 
دفــن احلمــم فيمــا مضــى ثــم تشــكل جــرف وادي صبيــاء املاثــل 

حاليــاً.

وادي صبيا

ينطلــق وادي صبيــاء جنوبــاً مــن جبــل عكــوة شــاقاً بروافــده 
ســهوالً مــن الرواســب حتــى عمــق )١0( أمتــار إضافــة إلــى 
قطــع الصخــور يف احملجــر، وتغطــي هــذه الرواســب رمــاد 
ومتصــاًل  ماحولــه  أكيــال متخطيــاً  املمتــد مســافة  البــركان 
ويغطــي   )١984  ، وآخــرون  )الدبــاغ  عكــوة  جبــل  بثــوران 
رمــاد البــركان رواســب الطمــي وخليطــاً مــن الطــني احملمــر 

املســتدير. واحلصــى 

)L0020 ,  L0066( مبنطقـة احملاجـر  الناحيتـني  بدراسـة 
جنوبـاً مـن جبـل عكـوة تبـني أن عوامـل التعريـة والسـيول قـد 
أثـرت يف الناحيـة L0020  وانكشـف مـن طبقتهـا العلوية رماد 
البـركان علـى مسـاحة واسـعة وتشـّكل دعبـان، وانكشـف أيضـاً 
مـا بغربـي هـذه الناحيـة وجنوبيهـا مـن رواسـب جـراء االقتطاع 
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مـن احملجـر، وظهـر أن قطـع اآلثـار املرفوعـة من رمـاد البركان 
والدعبـان هـي مـن العصـر احلجـري املتأخـر أو بعـده خاصـة 

الشـفرات الصغـار املصنوعـة مـن املـرو ورقاقتـي صـوان.

مازالـت منطقـة جبـل عكـوة/وادي صبيـاء محـط أنظـار فريـق 
املشـروع عامي 20١٣ و 20١4 نظراً الرتفاع طبيعتها وطبقات 
املسـوحات  ماحددتـه  إلـى  الوصـول  ميكـن  حيـث  الرواسـب، 
املدخنـة  حمـى  يف  وهـي  آثـار  مـن  صبيـاء  وادي  يف  مؤخـراً 
احلـرات  بحـواف  أخـرى  قطـع  احتشـاد  واحتمـال  الشـمالية 
قـد تكشـف عـن نـواٍح اسـتقر فيهـا أسـالف البشـر وسـكنوها، 
بيـد أن توزعهـا يكتنفـه شـيئاً منهـا الغمـوض مـن حيـث حتلـل 
األنسـجة وصغـر حجـم العينـات إذ مـن شـأن بقعـة اسـتقرار 
قطعـة أثريـة يف رواسـب متعاقبـة مـن رمـاد البركان أن يكشـف 
العـرب  تاريـخ اسـتقرار اإلنسـان يف جزيـرة  عـن  مهمـاً  شـيئاً 
وسـكنه فيهـا. وعليـه، البـد مـن استكشـاف طبقـات الرواسـب 
واحملاجـر ومقاطعهـا لتحديـد مابقـي مـن لقـى تعـود إلـى هـذا 

العصـر .

انكشــف يف احملجــر شــعيب وُشــعب مرجــان )اللوحــة 7.2ب( 
وعثــر يف أجــراف احملجــر علــى قطعــة أثريــة مــن طــني متحجــر 
يف موضعهــا يظهــر مــن صناعتهــا أنهــا مــن العصــر احلجــري 
احلديــث )اللوحــة 7.٣أ(، وأنهــا ســبقت ثــوران البــركان هاهنــا 
ــر مــن 0.44  ــر أكث ــذا يكــون عمــر هــذا األث ــاداً وب ــة رم مخلف
± 0.26مليــون ســنة وإن تأكــد صحــة تاريخهــا وتقييــم فئتهــا 
فهــي أقــدم دليــل حتــى اآلن علــى العصــر احلجــري احلديث يف 
اجلزيــرة العربيــة، ونظــراً للمشــكالت املرتبطــة بهــذه التأريــخ 
)دبــاغ وآخــرون ١984( فقــد اســتبعدت عينــات جديــدة عــن 

التأريــخ مــن القســم التالــي:

٢.٢.٢  حمم البركان يف وادي جازان وناحية السد

جــرى مســح املنطقــة عــام 20١4 حــول ســد وادي جــازان املمتــد 
غربــاً مــن خــالل حمــم البــركان شــرقاً مــن أبــو عريــش وشــرقاً 
مــن ســفوح القــارات عبــر مســاحات شاســعة صخرية مكشــوفة 

وقــد اســتهدف العمــل مايلــي:

استكشــاف رواســب ســيول الــوادي حتــت حمــم البــركان- 	 

)تقنيــة  ســنة  مليــون   0.٣  ±  0.8 إلــى  تاريخهــا  يعــود 
وآخــرون ١984( منكشــفة يف مســيل  الدبــاغ  اآلرجــون، 
وادي جــازان وشــعابه متطاولــة مجــرى الســد واحتمــال 
العثــور علــى آثــار ضمــن طبقــات التربــة )ديفــس وآخــرون 

.)20١٣  ،20١2

ــي لوحظــت عــام 	  ــى القطــع الت ــوزع لق اســتجالء أمنــاط ت
20١٣ مشــيرة إلــى احتشــاد القطــع يف نــواٍح قريبــة مــن 
مــواد التصنيــع ووفــرة امليــاه وإطاللــة تلــك البقعــة علــى 

ماحولهــا )إجنليــس وآخــرون 20١٣، 20١4(.

مخلفات ورواسب حتت حمة البركان

الظاهــرة L0064 هــي محجــر مجــاور ألحــد شــعاب وادي 
جــازان يقــع منــه غربــاً علــى مســافة )500( م وقــد بــرزت 
ــى  ــد عل ــركان متت ــة الب ــن حتــت حم ــراء م ــة حم رواســب رملي
)اللوحــة  )6م(  تبلــغ  فيهــا  نقطــة  وأســمك  )200م(  مســافة 
ــة الرواســب شــوهدت رقاقــة قرصيــة الشــكل  7.٣ج( ومبعاين
ناتئــة مــن خــالل املقطــع صنعــت مــن الشــرت احملمــّر اخلشــن 
رواســب  يف  جــداً  رقيــق  مــن احلصــى  حــزام  واجهــة  علــى 
ناعمــة منكشــفة يف احملجــر )اللوحــة 7.٣ب( ولــم تشــاهد أي 
قطــع يف بقعهــا األصليــة مــع أنــه أجريــت حفريــات اختبــار يف 
الرواســب شــرقاً علــى بعــد 200 م، وأخــذت عينــة مــن البازلــت 
<500>  مــن حتــت حمــم البــركان لتأريخهــا بتقنيــة اآلرجــون 

ــار. ــى عمــر للمخلفــات وقطــع اآلث ــك ملعرفــة أدن وذل

كمــا اســتخرج باإلضافــة إلــى القطعــة الســابقة أكثــر مــن )50( 
قطعــة مــن مســاحة بلغــت عــدة أكيــال مربعــة مــن ســطح حمــم 
وبأســفل مقاطــع احملجــر،  الشــعيب  البــركان علــى جنبــات 
ــة مــن العصــر  ــرات بداي ــع الفت ــع هــذه القطــع مــن جمي وجمي
احلجــري املبكــر منهــا فــأس مــن الشــرت األصفــر اخلشــن 
يخالطــه حجــر رملــي ورقاقــة مــن البازلــت مشــذبة ثــم صغــار 
الشــفرات مــن الشــرت والكوارتــز مــن العصــر احلجــري األخير 
منهــا رقاقــات ضمــت مكاشــط وشــفرة وكســرة مــن اخلــزف. 
وعثــر علــى رقائــق ونــوى مــن البازلــت والكوارتــز والشــرت 
األصفــر أو احلجــر الرملــي جميعهــا مــن العصــر احلجــري 

احلديــث الــى الشــمال مــن الــوادي حتــت احلمــم.

منطقتي جازان وعسير عام 20١4م
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ــى مســافة  ــني L0067 و L0068 عل ــى الناحيت ــوف عل وبالوق
كيلــني يف بطــن الــوادي L0064 ومعاينــة رواســب حتــت احلمــم 
كشــفتها أعمــال التحجيــر ورواســب علــى احلمــم املجــاورة لــم 
تشــاهد أي قطــع أثريــة يف الناحيــة L0068، فيمــا عثــر يف 
ــني  ــن احلجري ــن العصري ــار م ــى قطــع آث ــة L0067 عل الناحي
والبازلــت  الشــرت  مــن  رقاقــات  وهــي  واألخيــر  احلديــث 
احلجــري  العصــر  مــن  البازلــت  مــن  وقطعــة  واإلندســايت 
البــركان وصهاراتــه ومــن  احلديــث رفعــت مــن علــى حمــم 
أســفل مقاطــع احملجــر، واســتخرج ســاطور مــن البازلــت مــن 
العصــر احلجــري املبكــر مــن قــاع أحــد احملاجــر ويف حــني 
أن امللتقطــات لــم تكــن ضمــن طبقــات فقــد لوحظــت طبقــة 
ــَدم علــى الســاطور محمــّرة تتفــق مــع الرواســب املطمــورة  الِق
احمليطــة ويظهــر أن حمــم البــركان قــد تدفقــت عليــه وطمرتــه 
قريبــاً حتــت أدمي املوقــع يف رواســب حمــراء، ويوحــي الســاطور 
مــع الرقاقــة L0064 يف بقعتهــا األساســية بإمكانيــة العثــور 
علــى قطــع أخــرى يف طبقــات مخلفــات ورواســب ســبقت تدفــق 
احلمــم كمــا يف وادي صبيــاء، ومــن صعوبــة حمــم البــركان أنــه 
يتعــذر تقييــم تأريــخ 0.٣ ± 0.8 مليــون ســنة )تأريــخ اآلرجون، 
الدبــاغ وآخــرون ١984( وهــو عمــر البازلــت املتدفــق يف وادي 
جــازان وهــل لــه صلــة بهــذه الترســبات احملــددة أم خالفــه؛ بيــد 
أن هــذه القطعــة تــدل فعــاًل علــى ســكن مبكــر جــداً يف شــبه 

ــة. ــرة العربي اجلزي

حرة البركان وصهارته

شــوهد يف الناحيــة  L0006 فــوق ســد وادي جــازان نثــار 
مــن أدوات حجريــة عــام 20١٣م )إجنليــس وآخــرون 20١٣، 
ــى املوقــع مجــدداً عــام 20١4 م  ــم جــرى الوقــوف عل 20١4( ث
ــذاك قطــع  ــد مــدى انتشــار القطــع باملوقــع وجمعــت آن لتحدي
مــن علــى مســاحة بلغــت كيــل واحــد يف )500( متــر بلــغ عددهــا 
ــت  ــن الشــرت والبازل ــا أدوات م ــردة يخالطه ــة منف )80( قطع
احلديــث  احلجريــني  العصريــن  وكوارتزمــن  واألندســايت 
ــواة، اللوحــة 7.٣د(.  واملتأخــر )منهــا رأس نصــل نحــت مــن ن

ــة 	  ــاً مقارن ــة L0006 تقريب ــرة عــدد لقــى الناحي اتضــح كث
مبــا يف النواحــي األخــرى مــن حمــة البــركان عامــي 20١٣ 

و 20١4م. ومســحت هــذا العــام املناطــق التاليــة:

أداة حجريــة يف 	   )١٣( عــدد   L0071 بالناحيــة  شــوهد 
متطاولــة  جــازان  ســد  وادي  علــى  مطــل  حمــة  جــرف 
مســافة كيــل واحــد اتخــذت مــن البازلــت واإلندســايت 

العصــر احلجــري احلديــث. مــن  ونــواة  رقاقــة  منهــا 

صهــارة 	  وســط  مــن  قريبــاً   L0079 الناحيــة   يف  عثــر 
الكوارتزيــت  مــن  شــكلت  رقاقــات  ثــالث  علــى  احلمــم 
والبازلــت واإلندســايت )اإلندســايت شــفرة متوســطة رمبــا 
مــن العصــر احلجــري احلديــث( جميعهــا مــن مســار مســح 

واحــد مســافته كيــل واحــد.

شــرقي  والكوارتزيــت  )شيســت(  املتحولــة  الصخــور 
الصهــارة  حــزام 

جــرى توســيع نطــاق املســح لدراســة خصائــص احلجــارة يف 
نــواٍح مختلفــة مــن املنطقــة عــالوة علــى حمــم البــركان مــن 
البازلــت، ووقــف الفريــق عــام 20١4م علــى عــدة نــواٍح منكشــفة 
مــن الصخــور شــرقاً مــن حــزام الصهــارة نظــراً لقلــة الرواســب 
فيهــا خــالف جنوبــي ســهل الســاحل العلــوي حيــث تغطيــه 
رواســب كثيــرة وأنشــطة الزراعــة فيــه )دينــس وآخــرون 20١2، 
ــة  ــر بالتجوي 20١٣(.  وهــذه النواحــي املنكشــفة شــديدة التأث
وبالتالــي التســتقر فيهــا كثيــراً عمليــات التحلــل نظــراً لتآكلهــا 

املســتمر )اللوحــة 7.4أ(.

املتحولــة  الرواســب  بنواحــي  اآلثــار  قطــع  أعــداد  وكانــت 
كالتالــي: وهــي  جــداً  قليلــة  )الشيســت( 

 L0060 وبالوقــوف علــى أربعــة مواقــع بســفوح اجلــرف وهــي
وL0081-83 لــم تشــاهد عليهــا قطــع أثريــة.

 	 L0006 الناحيــة  مــن  جنوبــاً    L0070 الناحيــة  تقــع 
مــن  جبــل  وطبيعتهــا  آثــار  أي  عليهــا  يشــاهد  ولــم 
الصخوراملتحولــة )شســت( مطــل علــى ســد وادي جــازان 
مــع أن لهــا الطبيعــة نفســها L0006 مــن حمــم فــوق ســد 

جــازان. وادي 

تقــع الناحيــة L0069 شــرقاً عــن ســد وادي جــازان  حيــث 	 
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عثــر بهــا علــى رقاقتــني مــن البازلــت والكوارتــز  مجهولتــي 
الصناعة.

تقــع الناحيــة L0080 شــماالً عــن بحيــرة الســد حيــث 	 
البركانــي،  احلــزام  ســفوح  عبــر  الــوادي  رافــد  يتدفــق 
علــى  الكوارتزيــت  مــن  بســيطة  رقاقــات  وشــوهدت 
منحــدرات اجلبــل )اللوحــة 7.4ب(، فيمــا شــوهدت أخــرى 
صغيــرة علــى صخــور منكشــفة عليهــا طمــي حيــث مســيل 
الــوادي عبــر اجلبــال، ورفعــت خمــس رقاقــات مــن الشــرت 
ورقاقــة أخــرى مــن العصــر احلجــري احلديــث منكســرة، 
ويتطابــق هــذا مــع فرضيــة عمــر الرواســب مــن عصــر 

الهولوســني.

يبــدو أن النواحــي منكشــفة الصخــور الســفلية شــرقاً مــن حمــم 
البــركان آثارهــا قليلــة مقارنــة مــع مثيلتهــا علــى حمــم البــركان 
نفســها. والبــد مــن اســتطالع هــذه النواحــي ســواء كانــت هــذه 
التــي  املتحولــة )الشيســت(  بتــآكل الصخــور  تتعلــق  مشــكلة 
تشــّكل ناحيــة متغيــرة الطبيعــة أو تعكــس تفضيــل اإلنســان 
لألســباب  أو  أوليــة  مــواد  ســواء  للصناعــة  البازلــت  مــادة 

االســتراتيجية للحصــول علــى موقــع.

حمة البركان الشقيري 

وقــف الفريــق علــى حمــم البــركان ورمــاده بأقصــى شــمالي 
أبوعريــش علــى طــول حــزام البــركان بــوادي ضمــد؛ وذلــك 
إلمتــام معاينــة هــذه الناحيــة كليــاً وتغطيتهــا بالدراســة بدايــة 
مــن الشــمال الشــرقي حتــى اجلنــوب الغربــي بالنواحــي التالية:

ــة وهــي مــن الطمــي  	 ــى هــذه الناحي L0072 بالوقــوف عل
فــوق وادي ضمــد عــام 20١2م شــوهدت فيهــا مكشــطة 
مــن البازلــت )ديفيــس وآخــرون 20١2، 20١٣(، وشــوهدت 
أيضاً هذا العام 20١4م نواتان من اإلندســايت أو البازلت 
)كراســاد  الليفلــواز ١/2  بأســلوب  نوبيــة صنعــت  رمبــا 
وهلبــرت 20١٣( وشــوهدت نــواة ورقاقتــان جميعهــا مــن 
الشــرت أو احلجــر الرملــي اخلشــن، يُتوقــع أن هــذا الطمي 
مــن عصــر الهولوســني ومــن املدهــش العثــور علــى مــادة من 

العصــر احلجــري القــدمي يف هــذه الرواســب رمبــا كانــت 
مــن مــواد كان يجــري تشــكيلها بأعلــى الــوادي.

L0073 بالوقــوف علــى  هــذه الناحيــة بحــزام صهــارة  	
مــن  رقاقتــان  فيهــا  وادي ضمــد شــوهد  فــوق  البــركان 
البازلــت والشــرت كانــت األولــى مــن العصــر احلجــري 

املبكــر.

L0076 تقــع هــذه الناحيــة علــى الضفــة اجلنوبيــة مــن  	
مقطــع عمقــه )يصــل إلــى ٣0م ( مــن حزام صهــارة البركان 
ــار ماعــدا نويتــني مــن اإلندســايت  ــى آث ــر فيهــا عل ــم يعث ل

ــا مــن الضفــة الشــمالية. والطفــال التقطت

L0075 هــذه الناحيــة عبــارة عــن محجــر يف رمــاد البركان  	
وصهارتــه شــوهدت بــه رواســب تــراوح ســمكها مــن 5-7 م 
حتــت احلمــم دون العثــور علــى آثــار ســواء علــى احلمــم أو 

مبقاطــع طبقــات الرواســب.

L0074 بالوقــوف علــى هــذه الناحيــة ومعاينــة نهايتهــا  	
ــى عــدد )25( قطعــة  ــر عل ــة وتفحــص حممهــا عث القاصي
أثريــة مــن العصــور احلجريــة: املبكــر واألوســط واملتأخــر 
صنعــت مــن البازلــت والشــرت والكوارتزيــت وقــد أزيــل 
بعــض مــن نواحــي حمــة البــركان وقلعــت منهــا حجــارة 
وشــوهد بإحــدى احلفــر يف رواســب مــن الرمــل فــأس 
أنــه مــن )الكوارتــز أو احلجــر  املــادة  يحتمــل  مجهــول 
الرملــي( قــد طمــره الرمــل يحتمــل جــداً أنــه اندفــن قبــل 
احملجــر. أخــذت مــن بقعــة قريبــة عينــة البازلــت <505>  
وذلــك ملعرفــة تأريــخ صهــارة البــركان وحممــه باســتعمال 

تقنيــة اآلرجــون.

  L0074 أكثــر مــا عثــر عليــه مــن قطــع اآلثــار كان يف الناحيــة
ــل  ــى مــدى طوي ــا والســكن عل ــة اســتقرار االنســان فيه مــع قل
أن  علــى  يــدل  البــركان ممــا  قبــل حمــة  كان  بعضهــا  رمبــا 
ــى  ــا عل ــة ومطله ــواد اخلــام وجــودة الناحي اإلنســان يفضــل امل
امليــاه وماحولهــا ) إنقليــس وآخــرون 20١٣، 20١4( وقــد ال 

ــك. ــى ذل ــا عل ــق كله تنطب

منطقتي جازان وعسير عام 20١4م



أطالل ٢٩ - القسم الثاني ١04

٣.٢.٢ تل األصداف بجازان

ــب مــن الرمــل  ــى كثي ــل األصــداف هــذا L0065 عل شــوهد ت
قريــب جــداً مــن خــط الســاحل حاليــاً إلى الشــمال مباشــرة من 
حــد جــازان الشــمالي تطاولتــه أصــواب مــن أصــداف العّطــار 
Strombus gigas وكســر الفخــار ورقاقــات الكوارتــز. لــم 
يتوقــع الفريــق العثــور علــى تــل أصــداف علــى ســاحل اليابســة 
الرئيــس خاصــة أن خــط الســاحل قدميــاً تغطيــه رواســب مــن 
عصــر الهولوســني ممــا يشــير إلــى احتمــال العثــور علــى تــالل 
ــرة  ــا الســاحل املــوازي لكث أخــرى مــن األصــداف كلمــا تطاولن

أصدافــه علــى جــزر فرســان )بيلــي وآخــرون 20١٣(. 

٣.٢  منطقة عسير

١.٣.٢ آثار ساحل حرة برك

ثمــة تــالل عديــدة مــن متحجــرات شــعب املرجــان واملخلفــات 
والرواســب كانــت ســانحة ملعاينــة نواحــي مــا اســتغله اإلنســان 
األول مبنطقــة الســاحل خــالل العصــر احلجــري القــدمي، وقــد 
وقــف الفريــق علــى عــدة نــواٍح علــى طــول خــط الســاحل حاليــاً 
بــني قمــاح ومركــز الشــركة حيــث شــوهدت آثــار متناثــرة علــى 

حمــم البــركان وصهارتــه )اللوحــة 7.5(.

بــدأت زيــارة النواحــي املذكــورة انطالقــاً مــن اجلنــوب إلــى 
الشــمال:

جبــل بركانــي بــارز يف ســهل الســاحل غربــاً مــن طريــق 	 
ــم  ــوه )L0088 ( ث ــة وعل ــه اجلنوبي الســاحل درســت حافت
أســفل ســفوحه الغربيــة )L0089( ولــم يعثــر علــى شــيء 
ســوى نــواة مــن اإلندســايت كرويــة الشــكل بعلــو اجلبــل 
ودرســت مخلفــات الســاحل املتحجــرة يف مقطــع 800 م 
مقتــرن بكتــل وأجــراف مــن شــعب املرجــان )اللوحة 7.6أ(. 
وقــد جمــع عــدد )١٣( قطعــة أثريــة مــن العصــر احلجــري 
احلديــث اتخــذت مــن البازلــت والكوارتــز واإلندســايت 

ــواة حجــارة وأنصــال )اللوحــة 7.6ب(. ــا ن منه

ناحيــة بهــا شــعب مــن املرجــان منــت علــى صهــارة الالفــا 	 

ذهبــان  محجــر  شــرقي  جنــوب  م   )500( مســافة  علــى 
عثــر بهــا علــى لقــى منهــا فــأس مــن البازلــت مــن العصــر 
احلجــري احلديــث وحجــر مــن البازلــت مختلــط بفتــات.

محجــر ذهبــان L0034 مخلفــات ورواســب على الشــاطىء 	 
وشــعاب مرجــان يقتــرن بهــا أدوات آثــار )القســم 2.٣.2 

أسفل( 

L0092 مرجــان متحجــر ميتــد علــى مســافة كيــل واحــد  	
شــمالي وادي ذهبــان عثــر بــه علــى ثمانــي أدوات حجريــة 
مــن العصــر احلجــري احلديــث منهــا نــوى مــن البازلــت 

ورقاقــة )اللوحــة 7.6ج(. 

L0090 بقيــة مــن مرجــان متحجــر قريبــة مــن الشــاطىء  	
حاليــاً يف نهايــة رأس اليابســة املمتــد مــن قلــب بــرك، عثــر 

بهــا علــى نــواة مــن العصــر احلجــري احلديــث.

شــعبة مــن املرجــان متحجــرة L0093 قريبــة مــن ســبخة 	 
كيلــني   الســاحل علــى مســافة  مــن طريــق  الشــرق  إلــى 
البازلــت  نــواة مــن  بــرك، شــوهد فيهــا  شــمالي مدينــة 

مســطحة تعــود إلــى العصــر احلجــري احلديــث.

مرجــان 	  شــعبة  علــى   )L0078( األصــداف  مــن  نثــار 
متحجــرة علــى الســاحل حاليــاً يرجــع تاريخهــا إلــى 5560 
± 70 ســنة قبــل اآلن )Beta. – 191460( جــرت زيارتــه 
شــعبة  مــن  بقــي   )2007 وآخــرون  )بيلــي  2004م  عــام 
املرجــان هــذه بقعــة مــع اشــتداد جــرف اآلليــات للتربــة 
األصــداف  نثــار  ميتــد  حيــث  الســاحل  طريــق  لتعبيــد 
مســافة ٣0 م تقريبــاً رمبــا تــآكل بفعــل البحــر وحفــرت 
بــه حفــرة اختبــار أبعادهــا 50 × 50 ســم أخــذت منهــا 
ــا، وجمعــت ســت قطــع  ــا وتأريخه ــة أصــداف لتحليله عين
أثريــة مــن البازلــت واإلندســايت مــن علــى شــعبة املرجــان 
منهــا نــواة مــن العصــر احلجــري احلديــث ورقائــق حجــارة 

أخــرى.

بالوقــوف علــى ناحيــة داخليــة علــى مســافة )5( كــم تقريبــاً 
علــى ســاحل قــدمي حيــث يلتقــي الواديــان ويصبــان يف البحــر 
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)L0087( تبــني أنــه خليــج ضيــق علــى هيئــة نصــف دائــرة 
مــن حمــة البــركان تغطيهــا رواســب البحــر متطاولــة الســاحل 
أكثــر مــن ١0 كــم، يرتفــع الســاحل القــدمي بهــذه الناحيــة عــن 
ســطح البحــر ٣0 م تقريبــاً وأعلــى كثيــراً عــن آخــر ارتفــاع 
ــك وآخــرون 20١١م(، ويصعــب الســير  ملنســوب البحــر )المبي
بهــذه الناحيــة ومســحها وقــد اختفــى شــريط الســاحل هاهنــا، 
وجمــع عــدد )١8( قطعــة أثريــة مــن جبــال البازلــت املنخفضــة 
ومــا اقتــرن بهــا مــن لقــى العصريــن احلجريني املبكــر واحلديث 

وشــيء مــن قطــع اإلندســايت والبازلــت. 

)L0034( ٢.٣.٢  محجر ذهبان

الرواســب  يف  ملتحمــة  حجريــة  قطــع  اكتشــاف  عقــب 
بالناحيــة  L0034 محجــر ذهبــان عــام 20١٣ م )إنقليــس 
عــام  يومــاً   )١١( الفريــق  أمضــى   )20١4  20١٣, وآخــرون 
20١4 م لتســجيل مــايف املوقــع وماحولــه مــن مظاهــر طبيعتــه 
وتضاريســه، وذلــك لوضــع قطــع اآلثــار يف ســياقها الرســوبي 

7.7أ(. )اللوحــة  لتأريخهــا  مــواد  وجمــع 

وأجنزت األهداف التالية عام 20١4م:

املزولــة 	  )باســتعمال  طبيعتــه  ومســح  املوقــع  معاينــة 
املقطــع  ناحيــة  ومعالــم  عناصــره  ومســح  اإللكترونيــة( 

)أ((. 7.7ب  )اللوحــة 

تســجيل قطــع اآلثــار بدقة )باســتعمال املزولــة اإللكترونية( 	 
لــم  البــركان  وحمــة  احملجــر  حــول  نــواٍح  مــن  وجمعهــا 
جترفهــا اآلليــات الثقيلــة، وكــذا تســجيل األدوات احلجريــة 
يف بقــع ترســيبها قبــل رفعهــا، بلــغ عــدد قطــع اآلثــار أكثــر 
ــا  ــان منه ــة اســتخرجت مــن محجــر ذهب ــن )700( قطع م

)١9( قطعــة مــن طبقــات متعاقبــة.

أدوات 	  ضمــت  التــي  املوقــع  طبقــات  مقاطــع  تصويــر 
حجريــة بالتفصيــل بتقنيــة ثالثيــة األبعــاد عاليــة الدقــة 

7.7ج(. )اللوحــة 

رفــع أربــع عينــات مــن مقطــع طبقــات الســاحل لتأريخهــا 	 

 <625>, <635>, وهــي:   احملّفــزة  اإلضــاءة  بتقنيــة 
<655>  <645> وذلــك إلرســالها يف مايــو 20١4م إلــى 
مركــز بحــوث البيئــة جلامعــات أســكتلندا ملعرفــة تأريخهــا 

)اللوحــة 7.7ب )ب((.

أخــذت أيضــاً عينــات مــن صخور مرجان الســاحل لتقييم مدى 
مالءمتهــا الختبارهــا بطــرق التأريــخ األخــرى كتحديــد العمــر 
باألحمــاض األمينيــة وسلســلة اليورانيــوم، وشــوهدت رواســب 
ومخلفــات يف محجــر ذهبــان شــاخصة علــى الشــاطىء )ترتفــع 
عــن ســطح ا لبحــر ثمانيــة أمتــار تقريبــاً( رمبــا تعــود إلــى أوائــل 
املرحلــة اخلامســة للنظيــر البحــري )المبيــك وآخــرون 20١7( 
حتتهــا مــواد مــن صفــاح احلجــارة والفــروش بهــا قطــع حجرية. 
وتبــني أن هــذه األدوات احلجريــة حــادة رمبــا لــم تتأثــر بســيول 
الــوادي واســتقرت هاهنــا، يجــري حاليــاً اســتجالء العالقــة 
بــني طبقــة صفــاح احلجــارة يف الــوادي مــع رواســب الشــاطئ؛ 
ــدل  ــوادي ت ــة حجــارة ال ــروش املرجــان حتــت  طبق ــر أن ف غي
علــى أنــه رمبــا كان يصــب يف البحــر وقــت الترســيب بــدالً 
مــن افتــراض أن ارتباطــه برواســب الشــاطئ ملجــرد أن امليــاه 
غمرتــه الحقــاً عقــب ارتفــاع ميــاه البحــر. ميثــل موقــع املجاميــع 
املترســبة مســاهمة مهمــة جــداً ليفهــم الفريــق تاريــخ اســتقرار 

اإلنســان وســكنه يف اجلزيــرة العربيــة وظــروف ذلــك.

ضمــت مجموعــة أدوات احلجــارة املرفوعــة مــن محجــر ذهبــان 
عــدد )١0( قطــع أثريــة مــن العصــر احلجــري املبكــر كانــت 
محتشــدة بناحيــة قصيــة بجنوبــي املوقــع، وتشــكيلة واســعة مــن 
قطــع آثــار العصــر احلجــري احلديــث بقلــب املوقــع وشــماليه. 
ومــن ضمــن قطــع العصــر احلجــري املبكــر فــأس حجــري وهــو 
مثــال علــى تشــذيب رقائــق احلجــارة باملوقــع وصيانتــه بــه. 
وينــدر العثــور علــى مخلفــات الصناعــة مــن العصــر احلجــري 
املبكــر ممــا يشــير إلــى انهمــاك اإلنســان يف بدايــة صناعــة 

احلجــارة بهــذا املوقــع. 

جــاءت قطــع آثــار العصــر احلجــري احلديــث عكــس ذلــك 
فكانــت أشــكاالً مختلفــة مــن األدوات ميكــن متييزهــا بســهولة 
منهــا مثاقــب ومكاشــط وأزاميــل منتشــرة علــى موقــع محجــر 
ذهبــان واحتشــاد أدوات احلجــارة كان بكثــرة، ولــم يعثــر علــى 
ناحيــة باملوقــع ميكــن وصفهــا مبصنــع حجــارة، ودلــت مخلفــات 

منطقتي جازان وعسير عام 20١4م
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الصناعــة مــن حجــارة العصــر احلجــري احلديــث وصناعــة 
رقائــق احلجــارة األوليــة وإعــداد نــوى احلجــارة وجتديدهــا 
علــى مجــيء اإلنســان إلــى املوقــع قبــل حصولــه علــى مــواد 
محليــة وانخراطــه يف الصناعــة، ومــن املســلّم بــه أن حركــة 
أمــواج البحــر وتدفــق امليــاه يف الــوادي كانــت كافيــة أحيانــاً 
لنحــت  اجلالميــد بحمــة بــرك وتكســيرها ممــا جعلهــا بقعــة 
منبســطة ســهل علــى اإلنســان تشــكيل رقائــق احلجــارة منهــا 

وصناعتهــا.

)WP304( ٣.٣.٢ محجر هجنبه

حــدد هــذا احملجــر شــماالً مــن هجنبــه يف جــون عــام 20١2م 
)ديفيــس وآخــرون 20١2(  بــه واٍد نابــي اجلنبــات من الرواســب 
تراكمــت علــى حمــة البــركان، وأخــذت منهــا عينــات لتحليلهــا 
عــن ظــروف البيئــة قدميــاً يف شــهر نوفمبــر عــام 20١2م )بيلــي 
وآخــرون 20١2م(، عــاد الفريــق إلــى املوقــع لرفــع عينــة مجــدداً 
أّن  إال  احملّفــزة؛  باإلضــاءة  لتحليلهــا  الطبقــات  مقطــع  مــن 
الســيول قــد أعاقــت هــذه العمليــة بعــد أن غمــرت نصــف مــا 
كان ظاهــراً مــن مقطــع احملجــر فأخــذت العينتــان ،<572>) 

ــوادي. ــو رواســب ال (<591> مــن عل

)L0044( ٤.٣.٢ موقع النقوش مبنطقة املعّلمات

ــوادي  ــت عــام 20١٣م مجــاورة ل ــن البازل جــرى مســح حــّرة م
شــقف بأقصــى شــمالي حــرة بــرك، وعثــر آنــذاك علــى كتابــات 
زيــارة  وجــرت  20١٣م(،  وآخــرون  )إنقليــس  كثيــرة  ونقــوش 
منطقــة املعلّمــات عــام 20١4م مجــدداً، وشــوهدت لوحــات 
فنيــة مــن النقــوش ضمــت أشــكاالً جتريديــة ورســوم يديــن 
وأقــدام وطبعــة براثــن )اللوحــة 7.8ج( وقــد جــرى التنســيق 
مــع موظفــي هيئــة الســياحة والتــراث الوطنــي يف أبهــا لتوثيــق 

هــذه النقــوش ودراســتها وحتليلهــا.

٣. النتيجة:

زاد مســح عــام 20١4م معرفــة الفريــق بالعصــر احلجــري 	 
القــدمي يف منطقــة جــازان وعســير.

وقــف الفريــق علــى )40( موقعــاً ونيــف عثــر يف معظمهــا 	 
ســجلت  القــدمي،  احلجــري  العصــر  مــن  أدوات  علــى 
اختيــار  وســبب  ومعاملهــا  طبيعتهــا  لتحليــل  تضاريســها 

. لهــم واســتقراراً  العربيــة ســكناً  البشــر اجلزيــرة 

ثالثــة مــن املواقــع اآلنفــة اســتخرج مــن طبقاتهــا أدوات 	 
حجريــة ســوف يجــري تأريخهــا للكشــف عــن ضوابــط 
العربيــة  اجلزيــرة  يف  اإلنســان  اســتقرار  حــول  زمنيــة 

فيهــا.  وســكنه 

جمــع عــدد )7١7( قطعــة أثريــة يف أثنــاء مســحي عــام 	 
20١٣/20١2م أغلبهــا مــن العصــر احلجــري احلديــث إال 
أنــه عثــر علــى أخــرى مــن العصريــن احلجريــني املبكــر 
واألخيــر عددهــا إلــى )700( قطعــة  ونّيــف، أصنيفــت إلــى 

ســابقتها.

درســت قطــع اآلثــار دراســة أوليــة وصــورت يف مجموعــة 	 
ــة طــرق  ــات الســتعمالها يف معرف وأعــدت يف قاعــدة بيان
التقنيــة والصناعــة التــي انتهجهــا إنســان العصــر احلجــري 

القــدمي يف هــذه املواقــع.

ونختــم بــأن أعمــال مشــروع )دســبيرس( امليدانيــة مــن عــام 
20١2 حتــى عــام 20١4م قد وســعت مــدارك الفريق ومعرفتهم 
بســكن إنســان العصــر احلجــري القــدمي يف جــازان وعســير،  
مؤكــدة إمكانــات املنطقــة الهائلــة  إلثــراء اجلــدل الدائــر حــول 

هجــرات البشــر مــن إفريقيــا خــالل العصــر اجلليــدي.
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اعتمــد اإلنســان يف اجلزيــرة العربيــة قبــل ١0.000 ســنة مــن 
اآلن يف قوتــه علــى الصيــد وجمــع الطعــام ونقــش املشــاهد 
عــن أنشــطته اليوميــة علــى واجهــات الصخــور والهضــاب مثــل 
الصيــد واحلــرب والقتــال، معبــراً مــن خاللهــا عــن أفــكاره 
االجتماعيــة والدينيــة ســواء علــى صيحــان الهضــاب وجنبــات 
التــالل وكل مــا ميكــن أن ينقــش عليــه يف أنحــاء اجلزيــرة 
العربيــة مصــّوراً حياتــه االجتماعيــة واالقتصاديــة والدينيــة 

والثقافيــة )اللوحــة 8.١أ( )اململكــة العربيــة الســعودية(.

ــة ورســوم  ــر اآلدمي ــات اآلالف مــن التصاوي ومــا نقــش مــن مئ
اجلبــال  علــى  وغيرهــا  الهندســية  واألشــكال  احليــوان 
والهضــاب والصخــور واجلالميــد والكهــوف والغيــران، يــدل 
ــى نظــام تواصــل متطــور بالصــور يكشــف عــن ممارســات  عل

اليوميــة قبــل آالف الســنني. اإلنســان 

ــة يف  ــع الرســوم الصخري ــة مــن مواق ــد وثقــت أعــداد هائل وق
أنحــاء عديــدة مــن اململكــة، كل موقــع منهــا يضــم لوحــات 
فنيــة تضــم مئــات اآلالف مــن الرســوم اآلدميــة واحليوانيــة 
ــة خلدهــا األعــراب أو البــدو  واألشــكال الهندســية والتجريدي
معبريــن بهــا عــن جذورهــم الثقافيــة الضاربــة بأطنابهــا يف 

عمــق التاريــخ.

الصخريــة  الرســوم  يف  والهندســية  املجــردة  الرســوم  تبــدو 
ظاهــرة عامليــة لكــن مايثيــر اإلعجــاب هــو تشــابه الرســوم 
للرمــوز علــى مســتوى العالــم مثــل )طبعــة الكــف وأثــر القــدم( 
يف نقــوش الشــعوب الصينيــة واألمريكيــة والهنديــة وســكان 
أســتراليا األصليــني ويف نقــوش البوشــمان اإلفريقيــة وقبائــل 
هنــاك  كانــت  رمبــا  الســعودية.  العربيــة  اململكــة  يف  البــدو 
ــا مــع  ــني الثقافــات القدميــة وحضاراته براعــة يف التواصــل ب
جتانــس اجتماعــي فيمــا بينهــا فتشــابهت رســومها التجريديــة 
والهندســية يف أصقــاع العالــم وهــو مــا أدى إلــى اختــراع نظــام 
الرمــز وإلــى ابتــداع اإلنســان لغــة الرمــوز والكتابــة أخيــراً 

8.١ب(. )اللوحــة 

حتتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة الرابعــة مــن بــني دول 
العالــم مــن حيــث غناهــا بالفنــون الصخريــة بعــد أســتراليا 
وأفريقيــا والهنــد )بدنــارك وخــان 2002( إذ متتــاز الرســوم 
اآلدميــة فيهــا واحليوانيــة بجمالهــا وحســن النقــش والصنعــة 

)اللوحــة 8.2أ(.

وقــد كشــفت املســوحات الشــاملة التــي أجراهــا قطــاع اآلثــار 
واملتاحــف )الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي( عــن 
عددهــا  بلــغ  الصخريــة  الفنــون  مواقــع  مــن  هائلــة  أعــداد 
)١400( موقــع متحــور جلهــا يف شــمالي اململكــة يف حائــل 
وجبــة والشــوميس وتبــوك والعــال وتيمــاء، ويف اجلنــوب يف 
تثليــث ويف  ووادي  وأبهــا  والباحــة  الطائــف وجنــران وحمــا 
اجلنــوب الغربــي الغنيــة بالنقــوش اآلدميــة واحليوانيــة ومئــات 

اآلالف مــن النقــوش واخلطــوط العربيــة.

وبعــد آخــر فتــرة ذاب فيهــا اجلليــد إبــان عصــر البليستوســني 
نشــأت يف أرجــاء اجلزيــرة العربيــة بحيــرات وأنهــار، وكان 
الربــع اخلالــي والنفــود الكبــرى والدهنــاء آنــذاك يف أولــى 
مراحــل تصحرهــا وفيهــا بحيــرات وجــداول جاريــة وعيــون 
ومقــاري ميــاه، وثمــة أدلــة علــى أن حفــر الباطــن وجبــة كانتــا 
بحيرتــني كبيرتــني نشــأتا عقــب ذوبــان الثلــوج حتفهمــا أشــجار 
وأعشــاب ونباتــات ومراعــي ســافانا جذبــت احليوانــات إليهــا 
لوفــرة مياههــا ومراعيهــا، مــارس فيهــا الســكان الصيــد وجمــع 
ــا نقوشــاً  ــه منه ــات وقرب ــه باحليوان ــر عــن عالقت ــام وعّب الطع

ــى الصخــور. رســمها عل

كانــت جزيــرة العــرب يف هــذه املرحلــة يســكنها إنســان النعــرف 
عنــه إال مــا خلــد ذكــره مــن أدوات حجريــة وأعــداد الحتصــى 
والثقافيــة  االجتماعيــة  هواياتــه  عــن  معبــرة  الرســوم  مــن 

والدينيــة )اللوحــة 8.2ب(.

مــا يثيــر االهتمــام جــداً هــو أن الفــن الصخــري يف اململكــة 
ــار  ــن أبق ــا استأنســه اإلنســان م ــة الســعودية يعكــس م العربي
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وإبــل وغــزالن ومهــا وكالب وثعابــني وســحالي وماعــز وغيرهــا.  
ومــن احملّيــر يف األمــر خلــو تلــك الرســومات مــن تصاويــر 
مــن  وخلوهــا  النخيــل(  أشــجار  رســوم  )باســتثناء  النباتــات 
ــار النقــاش بعــض  ــر النعــام. وهكــذا، اخت ــور ماعــدا طائ الطي
احليوانــات مــن بيئتــه ونقرهــا علــى الصخــور وجتاهــل أخــرى، 
ولوحــظ أن هــذه الظاهــرة عامليــاً يف كل مــن أوروبــا أو إفريقيــا 
أو أســتراليا أو الصــني أو الهنــد؛ ممــا يعنــي أن الفنانــني يف 
أنحــاء مختلفــة مــن العالــم لديهــم النهــج الفكــري والعقلــي 

نفســه.

نقوش العصر احلجري احلديث 

العربيــة  اململكــة  يف  الصخــور  فــن  زمــن  تسلســل  مــازال 
جميــع  علــى  نقشــت  وقــد  بداياتــه،  ويف  نســبياً  الســعودية 
املواقــع يف العــراء تصاويــر بعجلــة أو بإزميــل حــاد والميكــن 
تأريخهــا علميــاً، كمــا يــدل تسلســلها الزمنــي أن أولــى املراحــل 
)أوائــل العصــر احلجــري احلديــث ١2000 حتــى 7000  ســنة 
قبــل اآلن( امتــازت بكبــر حجــم التصاويــر اآلدميــة واحليوانيــة 
باألســلوب الغائــر أو النافــر ودقــة تفاصيلهــا وغمــوض تقاســيم 
وجوههــا. أمــا أواخــر العصــر احلجــري احلديــث فعكســت 
رســومه براعــة الناقــش وحذقــه يف إبــراز تفاصيــل الصــور 
اآلدميــة واحليوانيــة التــي ال مثيــل لهــا يف الشــرق األوســط 

)اللوحــة 8.2ج(. )خــان ١99٣، ١998، 2000( 

طبيعتهــا  علــى  احلجــم  كبيــرة  اإلنســان  رســومات  تظهــر 
غامضــة الوجــوه بــأذرع دقيقــة ملتويــة األجســام قليــاًل تظهــر 
مقدمــة اإلنســان ووجهــاً يصحــب ذلــك ثــور أو بقــرة ويشــيع 
هــذا الفــن مبواقــع الشــوميس وجبــة واحلناكيــة يف شــمالي 
اململكــة واليوجــد لهــا مثيــل ســواء يف أرجــاء اجلزيــرة العربيــة 
أو يف دول اجلــوار كاألردن والعــراق وســوريا والنجــف وشــمالي 
جنــوب  يف  اخلليــج  ودول  وعمــان  واليمــن  ســيناء  صحــراء 

وشــرقي اجلزيــرة العربيــة )اللوحــة 8.٣أ(

بقدراتــه  العربيــة شــعب مجهــول متتــع  عــاش يف اجلزيــرة 
الفنيــة العاليــة اقتصــر نقاشــوه علــى نــوع محــدد مــن التصاويــر 
مثــل الرســوم اآلدميــة بحجمهــا الطبيعــي وتفاصيلهــا ورســوم 
ــا بأســلوب  ــة يف أحجــام قرونه ــرة احلجــم واملبالغ ــار كبي األبق

ــكالب والوعــول والفهــود. احلــز ورســوم ال

فنون العصر النحاسي

تغيــر أســلوب الفــن الصخــري إبــان املرحلــة الثانيــة - العصــر 
ــوى  ــى محت ــن اآلن طــرأ عل النحاســي )6500-4500 ســنة( م
النقــوش وأســلوبها تغيــر فصغــرت أحجــام التصاويــر اآلدميــة 
ووجــوه  الشــكل  تخطيطيــة  وأضحــت  واحليوانيــة  منهــا 
كانــت خرطوميــة  أن  بعــد  مثلثــة  أو  مخروطيــة  احليوانــات 
الشــكل يف العصــر احلجــري احلديــث وبقيــت أحجــام القــرون 
كبيــرة كمــا هــي، رمبــا مــرده إلــى تغيــر طــارئ علــى مغــزى الفــن 
ووظيفتــه يف العصــر النحاســي بإدخــال الرســم التخطيطــي 
والزخــارف الهندســية واألفعوانيــة والتجريديــة ولــم تنقــش 
ــل عــن قصــد ومغــزى، ضمــت نقــوش  ــاً ب ــر عبث ــك التصاوي تل
هــذا العصــر الغــزال، والــرمي، والوضيحــي، واملاعــز والزواحــف 

)اللوحــة 8.٣ب(.

تتمحــور الرســوم والفنــون الصخريــة يف هــذه الفتــرة الثقافيــة 
حــول  اآلن(  قبــل  )6500-4500ســنة  النحاســي«  »العصــر 
منشــآت حجريــة ومصائــد ورجــوم، إضافــة إلــى أدوات حجرية 
واملخــارز  واملكاشــط  الســهام  كأنصــال  العصــر  هــذا  مــن 
واملثاقــب والســواطير؛ إذ نقشــت الرســومات نقــراً وحــّزاً وليس 
باألســلوبني البــارز والغائــر كمــا يف فنــون العصــر احلجــري 
احلديــث. وبالرغــم مــن الفــارق يف طريقــة الفــن الصخــري 
ومحتــواه ومضمونــه؛ فإنــه يف العصــر النحاســي مييــل دائمــاً 
إلــى األشــكال التخطيطيــة وصغــر أحجــام التصاويــر اآلدميــة 
وقلــة قســمات الوجــه وقــد شــوهد هــذ النــوع مــن الفــن يف 
شــمال غربــي اجلزيــرة العربيــة وغربيهــا ووســطها وجنوبيهــا 

)اللوحــة 8.٣ج(.

فنون العصر البرونزي

البرونــزي  )العصــر  الثالثــة  املرحلــة  هــذه  يف  الفــن  أخــذ 
4500-2500 ســنة قبــل اآلن( ينقــش يف مجموعــات كبيــرة مــن 
تصاويــر آدميــة وحيوانيــة وأجناســها والزخــارف الهندســية 
وخالفهــا ممــا يــدل علــى تغيــره تدريجيــاً شــكاًل ومضمونــاً 
وأضحــت الرســوم ألول مــرة تخطيطيــة الشــكل عوديــة مــع 
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بســاطة يف التصاويــر اآلدميــة وحشــد رســوم احليوانــات يف 
مجاميــع شــاهداً علــى بدايــة توجــه جديــد يف هــذا الفــن الــذي 
امتــازت عناصــره بطبعــات القــدم والكــف ورســوم متعرجــة 
والظبــاء  والوعــول  كاجلمــال  احليوانــات  أجنــاس  وســائر 
واألســود والــكالب والذئــاب والغــزالن، وكانــت رســوم اإلبــل 
كثيــرة جــداً واختفــت معهــا رســوم الثيــران متامــاً ممــا يــدل 
علــى تغيــر كبيــر يف منــاخ املنطقــة مــن بــارد مطيــر إلــى شــديد 

احلــرارة  جــاف )اللوحــة 8.4 أ، ب، ج(.

العصر احلديدي )فن البادية، فن القبائل(

متثــل الفــن الصخــري يف املرحلــة الرابعــة )العصــر احلديــدي 
2500-١500 ســنة قبــل اآلن( قبــل بدايــة القــراءة والكتابــة يف 
اجلزيــرة العربيــة يف رســوم تخطيطيــة الشــكل عوديــة جتريدية 
وزخــارف هندســية ونحوهــا، وحتــول إلــى عالمــات ورمــوز 
بعــد أن كان فنــاً واقعيــاً تخطيطيــاً، ومــع تغيــر منــاخ اجلزيــرة 
العربيــة وظــروف بيئتهــا إبــان العصــر احلجــري احلديــث مــن 
ــزي أضحــت  ــى حــارة جافــة يف العصــر البرون ــة إل ــاردة رطب ب
تصاويــر اإلبــل ســمة بــارزة لهــذا الفــن ؛إال أن وســوم اإلبــل 
كانــت ترقــن عليهــا ومازالــت إلــى يومنــا هــذا )اللوحــة 8.4 

د، هـ(.

تعــد العالمــات والرمــوز عناصــر شــائعة ضروريــة يف الفــن 
الــذي ســبق أصــل الكتابــة يف اجلزيــرة العربيــة وقــد عثــر علــى 
عناصــر مختلفــة ورســوم آدميــة وحيوانيــة يف مجموعــة كبيــرة 
متنوعــة، يــرى مؤرخــو الفــن أن الرســوم الهندســية والتجريديــة 
هــي أكثــر مــا أبــدع فيــه فنــان عصــور ماقبــل التاريــخ ولــم 
تكــن ترســم الشــخصيات املجــردة ومايتعلــق بهــا ضمــن الفــن 
الصخــري بهــدف الزينــة واجلمــال؛ وإمنــا كانــت ذات معنــى 
ــه عــن معانيهــا  ــا اآلن كــي نستفســر من نقشــها مــن ليــس بينن
والغــرض منهــا أو وظيفتهــا وماترمــي إليــه، لكــن يف اململكــة 
عموًمــا  العربيــة  اجلزيــرة  شــبه  يف  أو  الســعودية  العربيــة 
وقطــر  والبحريــن  وعمــان  اليمــن  مثــل  املجــاورة  والبلــدان 
والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة واألردن ومصــر وســوريا 
وليبيــا والعــراق مازالــت تســتعمل فيهــا وســوم القبيلــة إذ ترقــن 
اإلبــل بالوســوم وعلــى غيرهــا مــن األشــياء مثــل الســكاكني 

والبنــادق واخليــام داللــة علــى ملكيــة صاحبهــا )اللوحــة 8.5 
أ، ب(.

تــدل الزينــات الهندســية والزخــارف وغيرهــا علــى تغيــر يف 
النمــط الســائد للفــن الصخــري حيــث يصــور مــا يشــاهده 
الفنــان مــن إنســان وحيــوان. وأولــى خطــوات ســلكها فنــان 
عصــر ماقبــل التاريــخ مــع بدايــة اللغــة والرمــوز هــي نقــش 
إلــى  أدت  التــي  احليوانــات  علــى  والرمــوز  القبيلــة  وســوم 
الزخــارف  وبدايــة  واحليوانيــة  اآلدميــة  التصاويــر  تبســيط 
الهندســية ونحوهــا، ثــم حتولــت أخيــراً إلــى أحــرف رمزيــة 
بفــن الصخــور يف مــا قبــل التاريــخ أو نقشــت الحقــاً عنــد 
احلاجــة، ومــع قــدوم اإلســالم قبــل )١500( ســنة مــن اآلن 
ــة؛  ــرة العربي ــة يف اجلزي ــن الرســوم لألشــكال اآلدمي توقــف ف
يِســمون مواشــيهم  البــدو يف وقتنــا احلالــي مازالــوا  أن  إال 
ويحــددون مراســيم مناطقهــم بذلــك دون أن يعرفــوا شــيئاً عــن 

هــذا الفــن حتــى اآلن.





اللوحــــــــــــــات



Jarash (9th Season 1438/2017)حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م( Plate 1.1  اللوحة ١.١

صور جوية للموقع.
Aerial view of Jarash.



Jarash (9th Season 1438/2017)اللوحة ١.٢  Plate 1.2حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

مخطط شبكية الموقع
Grid plan of the site.



Jarash (9th Season 1438/2017) Plate 1.3  اللوحة ١.٣

أ .  مربع )٣٤ر( قبل بداية اعمال التنقيب.
a.  Square R34 before excavation.

ب .   المربع بعد اكتمال التنقيب.
b.  Square after excavation.

حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(



Plate 1.4  اللوحة ١.٤Jarash (9th Season 1438/2017)

أ .  رسم توضيحي للمربع )٣٤ر( بعد انتهاء أعمال الحفر.
a. Sketch of square no. R-34 after excavation.

ب- رسم يوضح طبقات مربع )٣٤ر(
b. Sketch showing layers in square R34.

حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(



Plate 1.5  ١.5 اللوحةJarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

أ.   مربع Q34 قبل أعمال التنقيب.
a.  Square Q34 before excavation.

ج.   رسم توضيحي للمربع Q34  بعد انتهاء اعمال الحفر.
c.  Sketch of the square Q34 after excavation.

.Q34 د.   رسم توضيحي لطبقات مربع
d.  Sketch of squares of square Q34.

ب .   بعد االنتهاء من التنقيب.
b.  Square after excavation.



Plate 1.6  ١.6 اللوحةJarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

أ.   مربع U35 وU36 قبل أعمال الكشف لواجهة الحصن الشمالية.
a.  Square U35, U36 before exposing facade of 

northern fort.

ج.   صورة النقش بالخط الكوفي المؤرخ.
c.  A dated Kufic inscription.

د.   صورة لإلبريق الفخاري.
d.  Decorated pottery pot.

ب .   المربعان بعد اكتمال التسوية واالكتشاف.
b.  Squares after completion excavations and cleaning 

the site.



Plate 1.7  اللوحة ١.٧Jarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

أ.   مجموعة من الكسر الفخارية.
a.  A collection of various pottery shreds.

ج.   قاعدة باب من حجر الجرانيت.
c.  Granite stone’s base of a door.

هـ.   نصف رحى من حجر الجرانيت.
e.  Half part of a granite grinder.

ب .   مجموعة من االغطية الصابونية.
b.  A collection of steatite soap lids.

د.   مدق ومسحن من حجر الجرانيت.
d.  Grinding stones made of granite.



Plate 1.8  اللوحة ١.٨Jarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

أ.   مجموعة من الكسر الزجاجية.
a.  A collection of glass pieces.

ج.   صورة توضح أعمال التنظيف للموقع من الحشائش.
c.  General view of site before and after cleaning.

د.   إبريق أو مصب من الفخار.
d.  A pottery kettle.

before      قبلafter      بعد

ب .   صور لمجموعة من المعثورات المعدنية.
b.  A collection of metal objects.

هـ.   مقبض جرة فخارية.
e.  Handle of a pottery jar.



Plate 1.9  ١.9 اللوحةJarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

أ.   رسم لجزء من بدن وقاعدة إلناء فخاري.
a.  Sketch of the body and base of a pottery bowl.

ج.   مقبض إناء من الزجاج.
c.  A glass handle of a bowl.

د.   جزء من بدن متصل بجزء من القاعدة إلناء فخاري.
d.  Part of the body and base of a pottery pot.

ب .   جزء من غطاء مصنوع من الحجر الصابوني.
b.  Steatite stone lid sketch.



أجزاء من أواٍن فخارية.
Parts of pottery bowls.

Plate 1.10  اللوحة ١.١٠Jarash (9th Season 1438/2017) حفرية جرش )املوسم التاسع ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(



Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م( Plate 2.1  اللوحة ٢.١

مخطط المنطقة األولى، المركز الديني.
Plan of first area of religious center.



Plate 2.2  اللوحة ٢.٢ Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(

أ.   مخطط المنطقة الثانية - الحصن اإلسالمي.
a.  Area of religious center and room 1, room2, room 3 and room 4.

ب.  منظر عام لحفرية الموسم تظهر السور وساحة المركز والمرافق 
خارجه. 

b. Religious area with wall and floor inside the 
religious center.

د.  ساحة المركز الديني تظهر السور واألرضيات داخله. 
d. Religious compound showing walls and floor inside the religious center.

ج.  جزء من الساحة والغرفة ١، والغرفة ٢، والممر )مرفق ٣( حيث البوابة. 
c.    Part of courtyard and room 1, room 2, passage (3) 

and door.



Plate 2.3  اللوحة ٢.٣ Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(

أ.  المنصبة )١( والبوابة المغلقة. 
a.  Platform (1) and closed doors.

ج.  الغرفة )١(، يظهر جزء من السور وعلى اليمين البوابة من المرحلة 
الخامسة. 

c.  Room 1, appeared part of the wall and at right door 
form 5h phase.

هـ.  المرفق ٣، الممر وتظهر البوابة المطلة على الساحة. 
e.  Passage and door of the courtyard.

ب.  المنصبة )٢(. 
b.    Rostrum or platform (2),

د.  الغرفة ٢، تظهر األرضيات والمدخل. 
d.    Room 2 showing interior floor.

و.  الجدار الفاصل بين المرفق ٣ والمرفق ٤، يظهر المرحلة الرابعة 
والخامسة. 

f.    Partition wall between annex 3, 4 appeared in 4th 
and 5th phase.



Plate 2.4  اللوحة ٢.٤ Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(

أ.  الجدار الفاصل بين الغرفة ٢ والممر )مرفق ٣(. 
a.  Partition wall between room 2 and the passage 3.

ج.  الجدران المقوسة. 
c.  Annexes inside the fort.

هـ.  المرافق داخل الحصن. 
e.  Facilities inside the fort.

ب.  العناصر المعمارية داخل الحيز 6. 
b.    Architectural elements in Locus 6.

د.  سور الحصن والمرافق من الداخل. 
d.    Floor paved by stones

و.  األرضية المرصوفة بالحجارة. 
f.   Stone-paved floor.



Plate 2.5  ٢.5 اللوحة Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(

أ.  كسرة من الفخار. 
a.  Pottery shred.

د.  بدن وقاعدة كأس من الفخار النبطي. 
d.  Body and base of Nabataean 

pottery.

ز.  كسرة من الفخار األتيكي. 
g.  Attique pottery shred.

ي.  جزء من دمية جمل. 
j.  Part of camel figurine.

ب.  مقبض جرة من الفخار. 
b.   Handle of a pottery jar.

هـ. حافة طبق من الفخار النبطي.
e.  Rim of a plate of Nabataean 

pottery.

ح.  جزء من مسرجة فخار أتيكي. 
h.   Part of a lamp Attique pottery.

ك.  إناء من األلبستر. 
k.  Alabaster bowl.

ج.  كسرة من فخار تيماء. 
c.  Shred from Tayma pottery.

و.  جزء من طبق من الفخار األتيكي. 
f.  Part of a plate of attique pottery.

ط.  خزف صيني. 
i.  Chinese ceramic.

ل.  إناء من الحجر. 
l.  A stone bowl.



Plate 2.6  ٢.6 اللوحة Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012ADدادان )اخلريبة( بالعال )املوسم التاسع ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢ م(

أ.  إناء من الحجر. 
a.  A stone bowl.

د.  ميزاب من الحجر. 
d.  A stone spout.

ز.  مجمرة من الحجر. 
g.  A stone censor,

ي.  مسرجة من الحجر. 
j.  A stone lamp.

ب.  جزء من حوض حجري. 
b.    Part of stone container.

هـ.  جزء من مذبح. 
e.    Part of an altar.

ح.  مجمرة من الحجر. 
h.   A stone censor.

ك.  مسرجة من الحجر. 
k.  A stone lamp.

ج.  مسحن من الحجر. 
c.  Stone pounder.

و.  مائدة قرابين. 
f.  Altar.

ط.  مجمرة من الحجر البركاني. 
i.  Basalt rock censor.

ل.  مذبح مقدم للمعبود ذو غبت. 
l.  Altar offering for deity 

Dhu Ghabat.



Plate 3.1  اللوحة ٣.١ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

أ.  مخطط معالم للموقع.
a.  Countour plant of the site

ب.  مخطط خاص بالمناطق التي شملها المسح خالل موسمي ٢٠١5/٢٠١٤م.
b.  Plant of the areas included in the archaeology survey of this season 2014H/2015 AD.



Plate 3.2  اللوحة ٣.٢ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

أ.  نوى ومخلفات نوى حجرة.
a.  Stone cores.

ج.  مقطع عمودي للطبقات األثرية في بعض المربعات .
c.  Vertical section of layers in some squares.

ب.  شظايا لفالوية.
b.  Scrappers and blades.



Plate 3.3  اللوحة ٣.٣ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

ج.  مخطط يبين المجموعتين المعماريتين والطريق بينهما.
c.  Plan of the two architectural components and street between these.

ب.  مخطط أفقي للمجموعة المعمارية الثانية.
b.  Horizontal plan of second architectural component.

أ.  مخطط افقى للوحدتين ٨،٧ ضمن المجموعة األولى التي كشف عنها خالل هذا الموسم.
a.  Horizontal plan of units 7 and 8 located in this season.



Plate 3.4  اللوحة ٣.٤ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

ج.  مقطع لكسرة فخارية مزخرفة.
c.  A decorated pottery shred..

د.  مقطع عمودي لقدر صغير من الحجر الصابوني.
d.  Vertical section of a small steatite soap pot..

ب.  مقطع إلبريق كمثري الشكل.
b.  Section of a pear shaped kettle.

هـ.  مقطع عمودي لطبق حديدي.
e.  Vertical section of a stone plate.

و.  المخطط العمودي للواجهة المراد ترميمها.
f.  Vertical view of the facade wall after restoration.

أ.  قدر فخاري محلي الصنع.
a.  A pottery pot local made.



أ.  بعض أشكال النوى .
a.  Some stone objects.

ب.  صورة تمثل، إنتاج الشظايا.
b.  A variety of stone objects.

ج.  لوحة لشظايا لفالوازية.
c.  Stone objects.

د.  فأس حجري أشولي.
d. An Acheulean fax..

Plate 3.5  ٣.5 اللوحة Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



Plate 3.6  ٣.6 اللوحة Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

هـ.  منظر عام للوحدة المعمارية رقم ١.
e.  General view of architectural unit 1. 

Vertical plan of the facade after e.

د.  منظر عام للبرج .
d.  General view of the tower.

أ.  شظايا مسننة ومكاشط ومناجل حجرية.
a.  Stone objects scrapers and blades.

.)AK14( في المربع رقم )ب.  الظاهرة رقم)١
b.  Locus no. 1 in square AK14

ج.  الوحدتان المعماريتان السابعة والثامنة من المجموعة األولى والطريق 
الفاصل بين المجموعتين. 

c.  7th and 8th  architectural units and a street between them.



د.  منظر عام للوحدة السكنية رقم 5.
d.  General view of residential unit 5.

و.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٧.
f.  General view of residential unit 7.

ج.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٤.
c.  General view of residential unit 4.

هـ.  منظر عام للوحدة رقم 6.
e.  General view of residential unit 6.

أ.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٢.
a.  General view of residential unit 2.

ب.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٣.
b.  General view of residential unit 3.

Plate 3.7  اللوحة ٣.٧ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



Plate 3.8  اللوحة ٣.٨ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

د.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ١١.
d.  General view of residential unit 11.

و.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٨.
f.  General view of residential unit 8.

ج.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ١٠.
c.  General view of residential unit 10.

هـ.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٧.
e.  General view of residential unit 7.

أ.  منظر عام للوحدة السكنية رقم ٨.
a.  General view of residential unit 8.

ب.  منظر عام للوحدة السكنية رقم 9.
b.  General view of residential unit 9.



Plate 3.9  ٣.9 اللوحة Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

د.  قدر فخاري محلي الصنع.
d.  Local made pottery bowl.

و.  حافة إبريق كمثري الشكل.
f.  Rim and body of an oval shaped 

kettle.

ز.  سراج مزجج.
g.  A glazed lamp.

ج.  الظلة أو السقيفة في الوحدة السكنية رقم ١.
c.  Shade and roof in residential unit 1.

هـ.  جزء من إبريق.
e.  Part of kettle.

أ.  مدخل منكسر للوحدة السكنية رقم٧ من المجموعة المعمارية رقم ٢.
a.  Entrance for residential unit 7 in architectural 

component no. 2.

ب.  فناء الوحدة السكنية رقم6 ويظهر فيه المرحاض والحفرة االمتصاصية 
.)Cesspit(

b.  Residential unit 6 showing cesspit.



Plate 3.10  اللوحة ٣.١٠ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

ب.  بدن وقاعدة طبق ذات تزجيج قصديري أبيض.
b.  Body and base of the white 

decorated plate.

ز.  طبق حديدي.
g.  Iron plate

هـ.  أحجار بيضاوية ومستطيلة الشكل.
e.  Circular and oval shaped stones.

ج.  كسرة وحافة من طبق خزف صيني.
c.  Shred of Chinese ceramic plate.

ح.  أداة برونزية لصب السوائل.
h.  A bronze bowl.

أ.  كسرة من حافة وبدن طبق.
a.  Shred of the rim and body of the 

place.

و.  قدر صغير من الحجر الصابوني.
f.  Steatite pot

د.  كسرة من حافة وبدن طبق ذي بريق معدن 
يشكل بالقالب.

d.  Shred of the rim and body of a 
plate.



ج.  منظر عام لجدار الحصن الداخلي الجنوبي.
c.  General view of the southern interior wall of the fort.

أ.  خرزة زرقاء.
a.  Blue bed.

ب.  وضع المونة بين فواصل المداميك وحول الحجارة.
b.  Mud plaster between the empty space of the stone wall.

Plate 3.11  اللوحة ٣.١١ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



أ.  منظر عام لجدار الحصن الداخلي الجنوبي للبرج قبل عملية الترميم.
a.  General view of the tower before restoration

ب.  البرج والجدار بعد استكمال عملية الترميم.
b.  Tower and wall after restoration

Plate 3.12  اللوحة ٣.١٢ Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)فيد التاريخية )املوسم الثاني ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



Plate 4.1  اللوحة ٤.١ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

أ.  خارطة الجزيرة العربية موضحاً عليها محافظة رفحاء.
a.  Map of the Kingdom showing Rafha

ب.  صورة جوية لموقع زباال.
b.  Aerial view of the site of Zubala.



Plate 4.2  اللوحة ٤.٢ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

شبكية لموقع زباال
G

rid plan of the excavated area.



Plate 4.3  اللوحة ٤.٣ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

ج.   صورة أخرى للجدار )السور الغربي( الممتد من الشمال للجنوب 
من داخل فناء المسجد )ظ ٢٨(.

c.  Surface area of the site and the area to be 
excavated (z28).

هـ. واجهة السور الشمالي للمسجد من الخارج )ظ ٢٧(.
e.  Façade of the northern wall of mosque from 

outside (z27).

ب.    )السور الغربي( الظاهرة )٢٨(.
b.  View of western wall extended from north to south 

inside  the mosque (z28).

د.  صورة من المربع D1-3,4 تبين الوحدات المعمارية المالصقة 
لسور المسجد الغربي.

d.  Square S27 architectural units attached with the 
mosque.

أ.  الموقع قبل أعمال التنقيب.
a.   Site  before excavation.



Plate 4.4  اللوحة ٤.٤ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

د. المدخل لبيت الصالة الغربي )ظ ١9(.
d.  Western entrance of mosque (z19).

و.  الباب الثالث في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد )ظ ٣٧(.
f.  Third door in north east of mosque (z37).

ج.   حوض الوضوء في الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد )ظ ٢6(.
c.  Water tank for ablution in north east of mosque (z26).

هـ. مدخل بيت الصالة األوسط )ظ ١5(.
e.  Central  entrance for the mosque (z15).

أ.  بوابة المسجد في السور الشمالي )ظ ٤5(..
a.   Mosque  entrance in northern wall (z45).

ب.   واجهة السور الشرقي من الداخل )ظ ٢5(.
b.     View of eastern wall from in side  (z25).



Plate 4.5  ٤.5 اللوحة Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

ج.   منظر أفقي للمسجد.
c.  Horizontal view of the mosque.

أ.  صورة جانبية للمسجد.
a.   Side view of the mosque.

ب.   محراب المسجد.
b.     Niche of the mosque (z1).



Plate 4.6   ٤.6 اللوحة Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

بيان بكسر الفخار المزجج من موقع زباال الموسم األول.
Statement of decorated shred from Zubala first season.
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   م5162الموسم األول  زبالةالخزف في موقع 

 580 ممجمعع 

فرز خزف زباال املوسم األولى ١٤٣6هـ ٢٠١5م

اخلزف يف موقع زباال املوسم األول ٢٠١٥م



Plate 4.7  اللوحة ٤.٧ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 AH)موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(

بيان بكسر الفخار من موقع زباال الموسم األول.
Statement of pottery shreds from Zubala first season.
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 م 5162الفخار في موقع زبالة الموسم األول 
 648للدراسة 
 562للحفظ 
   424الكلي

فرز فخاري زباال الموسم األول ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م



د. نماذج من الخزف القلوي األخضر عليها زخارف بارزة.
d.  Green alkaline ceramic shreds with  decorative 

motifs.

ج.   كسر من الفخار ذي عجينة بيضاء ناعمة ورقيقة الجدران.
c.  White thin pottery shreds.

أ.  بعض األواني الفخارية الصغيرة المزججة ربما استخدمت لخلط المساحيق الطبية والعطرية.
ملحوظة: قد تكون مسرجة حيث عثر على ما يماثلها في حفرية فيد الموسم األول أنظر أطالل ٢٠ لوحة ٢.6 أ

a.   Small  medical  objects.

ب.   مقبض آلنية فخارية عليه زخرفة زقزاق بارزة.
b.     A handle with prominent decorative design.

Plate 4.8   اللوحة ٤.٨ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



هـ. قارورة زجاجية )دورق صغير( مكتمل ربما استخدم لحفظ المواد 
العطرية أو الطبية.

e.  Glass bottle used for keeping  perfume.

ج. خاتم برونزي عليه كتابة بالخط الكوفي.
c.  Bronze ring with Kufic inscription on it.

د.   عدد من كسر الزجاج الملون إحداها تمثل قاعدة إناء مقعرة.
d.  A number of broken glass objects and shreds.

ب.   حلقة برونزية متأكسدة.
b.  A highly oxidized bronze ring.

أ.  مجموعة من كسر حجر الصابوني عليها زخارف على شكل حزوز مستقيمة غائرة.
a.   Steatiestone shreds with geometric patterns on body.

Plate 4.9  ٤.9 اللوحة Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



د. جزء من آنية زجاجية ملونة تمثل فوهة وعنقاً وجزءاً من بدن.
d.  Part of a glass object showing base and body.

ج.   فوهات أواٍن زجاجية.
c.  Rims of glass objects.

أ.  كوب زجاجي مكتمل ملون عليه زخرفة غائرة.
a.   Glass cup, complete, colored and decorated.

ب.   إناء زجاجي ملون أسطواني الشكل )ربما مكيال( يبلغ قطره ٢سم 
وارتفاعه ٣سم عليه زخرفة خارجية.

b.     Glass bowl, cylindrical shaped, 2 cm diameter and 
3cm high with decoration on outer body.

Plate 4.10   اللوحة ٤.١٠ Qariyat Zabala, (First season 2015 AD/ 1436 موقع قرية زباال التاريخية )املوسم األول ١٤٣6هـ/٢٠١5م(



Plate 5.1   5.اللوحة ١ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.    موقع عينونة على البحر األحمر.
a.   Wadi Aynuna breaking through the fossil reef, view from west.

ب.  منظر جوي من اجلنوب ملوقعي عينونة السفلي والعلوي.
b.   Lower and Upper Aynuna from the air 
View from south.

ج.  املواقع الرئيسة يف عينونة.
c.  Aynuna, the main site.



Plate 5.2  5.اللوحة ٢ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.    خليج عينونة بالقمر الصناعي.
a.   Aynuna Bay, satellite image (Google).

ب.  صورة ثالثية األبعاد لوادي عينونة.
b.   Wadi Aynuna, digital elevation model (courtesy Aerial imaging Saudi Arabia).



Plate 5.3   5.اللوحة ٣ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.    منظر من الغرب لوادي عينونة يقطع شالالً من املستحجرات.
a.   Wadi Aynuna breaking through the fossil reef, view 

from west.

ج.  خريطة عينونة السفلى.
c.   Lower Aynuna, topographical map.

ب.  جارف من الوادي ويظهر اجلدار الشرقي للخان ١ أو طبقات وجالميد.
b.   The natural section through the wadi terrace: on top, 

the eastern wall of Khan 1, at bottom, incipient rock 
formations. In-between, layers of alluvial boulders.

د.  صورة جوية من اجلنوب لعينونة السفلى.
d.  Lower Aynuna, aerial photo from south.



Plate 5.4  5.اللوحة ٤ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.  اخلان ١ بداية التنقيب، اجتاه الشمال يساراً.
a.   Khan 1 at the start of excavations. North is to the left.

ب. مناطق التنقيب يف عينونة السفلى.
b.  Lower Aynuna, excavated areas.



Plate 5.5   5.5 اللوحة Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.    بقايا البرج )املثلث املقطوع( .
a.   The ruins of the tower

(“Truncated pyramid”)

ج.  قواسم اجلدران  يف الغرف الشمالية للخان ١.
c.   Partition walls of the northern rooms of Khan 1.

هـ.    اجلدار األمامي اجلنوبي يف اخلان١.
e.   The front, southern wall of Khan 1. 

ب.  الطريق من عينونة ثم عفال حتى البتراء.
b.   The road through Wadi ‘Ifâl from Aynuna to Petra.

د.  الزاوية اجلنوبية الشرقية للخان١.
d.   The south-east corner of Khan 1.

و.  اجلدار الشرقي للخان١.
f.   The eastern wall of Khan 1.



Plate 5.6  5.6 اللوحة Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.  اجلدار األمامي للغرف ١-5، الدرج على ميني الصورة.
a.   The front wall of Rooms 1-5. The staircase is to the 

right of the picture.

ج.  الركن اجلنوبي الغربي للخان ١ وأساسات الفناء.
c.   The southwest corner of Khan 1 (destroyed) and the 

older foundations in the courtyard.

هـ.    كسر من الفخار النبطي الناعم من عدة مواقع.
e.   Samples of Nabatean fine ware from various 

locations.

ب.    بوابة اخلان ١، إطاللة من الوادي.
b.   The gate of Khan 1, view to the wadi.

د.  غرفة ٤ يف اخلان ١ وتظهر أساسات يف أرضيتها.
d.   Khan 1, Room 4: earlier foundations under the floor 

level (behind the entrance).

و.  األرضية مرصوفة بصفاح حجرية.
f.   Flagstone floor and the door from south. To the left, 

double wall and bench.



Plate 5.7   5.اللوحة ٧ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

أ.  نقش ثمودي.
a.   A Thamudic  inscription.

ب.   العمل يف القبر أو املقبرة الغربية
b.   Work at Tomb 1 
(Western Necropolis).



Plate 5.8  5.اللوحة ٨ Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م

ج.  مجموعة من الزجاج.
c.   Collection of glass.

ب.    مجموعة من األصداف.
b.   Collection of shells.

أ.  العمل بشمالي املقبرة )قبر ٤(.
a.   Work in the northern necropolis (Tomb 4).

د.  مجموعة من النقود.
b.   Collection of coins.



س عينونة العليا.
ضاري

ب.  خريطة ت
b.   U

pper Aynuna, topographics m
ap

ف من الفخار.
أ.  مجموعة شق

a.  Selection of pottery

Plate 5.9   5.9 اللوحة Aynun’a Nabataean Port on the Red Seaعينونة ٢٠١٤-٢٠١٧م



Plate 6.1  6.اللوحة ١ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.  خريطة منطقة مشروع مسح الوجه-العال.
a.  Map of the al-Wajh – al-ʿUlā Survey Project area.

ب.  املراكز التجارية القدمية ودروب التجارة 
مبنطقةالبحر األحمر.

b.  Ancient commercial centers and the trade 
routes in the Red Sea area (by C. Durand).



أ.  مسار قليل الكلفة: الدرب الرئيس برتقالي اللون متقطع، والدرب اجلنوبي أسود اللون متقطع، وكذا الدروب التي مسحها فريق مشروع مسح العال-
الوجه عام ٢٠١٣م ١ أزرق، ٢ أحمر، ٣أخضر.

a.  The least-cost paths: Central Route (minimum time and energy expenditure; orange broken line) and Southern 
Route (minimum energy expenditure only; black broken line). Also shown routes explored by the UWSP in 2013: 

Routes 1 (blue), 2 (red) and 3 (green). By J. Schiettecatte and W. Kennedy.

ب.  املسارات قليلة الكلفة: الدرب الرئيس خط برتقالي متقطع، والدرب اجلنوبي خط أسود متقطع، والدروب : األزرق واألحمر واألخضر صممت 
ببرنامج ثالثي األبعاد.

b.  The least-cost paths: Central Route (minimum time and energy expenditure; orange broken line) and Southern 
Route (minimum energy expenditure only; black broken line) as well as Routes 1 (blue), 2 (red), and 3 (green), all 

overlaid on the 3D digital elevation model (based on Google Earth). View from E (by W. Kennedy).

Plate 6.2  6.اللوحة ٢ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(



Plate 6.3  6.اللوحة ٣ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.  تسجيل املواقع ٠٠١-٠٣9 أثناء مشروع مسح العال-الوجه ٢٠١6م ويتطابق الدرب اجلنوبي األسود املتقطع بنظام حتديد املواقع مع وادي احلمض.
a.  Sites 001-039 recorded during the 2016 UWSP fieldwork season. The GIS Southern Route which corresponds 

in this area to the Wādī al-Ḥamḍ, is marked by black broken line (by W. Kennedy).

ب.  موقع القصير على خريطة قوقل إيرث.
b.  The site of al-Qusayr, as based on Google Earth imagery (by W. Kennedy).



Plate 6.4  6.اللوحة ٤ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.   عناصر معمارية من حضارة األنباط مبوقع القصير، معروضة باملتحف 
الوطني بالرياض.

a.  Nabataean architectural elements from al-Qusayr in 
the Riyadh National Museum (by W. Kennedy).

ج.   الزاوية الغربية من الداخل 
للمبنى بالقصير عن ميينها مقاعد 

وخلفها األرضية مرصوفة.
c.  The monumental 
building at al-Qusayr. The 
western corner of the in-
terior, with the benches to 
the right and in the back-
ground, and the pavement 
in the foreground (by Z. T. 
Fiema).

ب.  منظر من اجلنوب الشرقي للمبنى الضخم مبوقع القصير.
b.. The monumental building at al-Qusayr. View from 

SE (by Z. T. Fiema).

د.  منوذج للمبنى ببرنامج األوتوكاد 
مبوقع أكرا كومي/القصير، معروض 

باملتحف الوطني بالرياض.
d.. Auto CAD reconstruc-
tion of the monumental 
structure from “Akra 
Komi”/al-Qusayr, current-
ly in the Riyadh National 
Museum (photo by W. 
Kennedy).



Plate 6.5  6.5 اللوحة Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.  مخطط بيرتون للمبنى الضخم مبوقع القصير
a.  Burton’s plan of the monumental struc-
ture at al-Qusayr (1879: 222).

ب.   شرح رسمة اجلدار الشرقي للمبنى )وجهته جنوبية غربية(  مبوقع 
القصير حسب رسم بيرتون.

b.  The interpretation of the drawing of the East Wall 
(i.e., the NE wall) of the monumental building at al-

Qusayr, according to Burton (1879: 225).

ج.  كتلة من تاج عمود نبطي مبوقع القصير.
c. Fragment of the Nabataean blocked-out pilaster capi-

tal from al-Qusayr (by Z. T. Fiema).



Plate 6.6  6.6 اللوحة Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

رسمتان تقريبيتان ملبنى القصير، يدل األحمر على اندثار العناصر، وضمنت الرسم وفقاً لوصف بيرتون.
Two tentative reconstructions of the monumental building at al-Qusayr, offered by the UWSP team. Red color 
denotes elements no longer visible but reconstructed on the basis of Burton’s description and other parallels. A. 

Version with ten semi-columns in the interior. B. Version without internal columns, i.e., a minimal reconstruction 
(by W. Kennedy, C. Durand and Z. T. Fiema).



Plate 6.7  6.اللوحة ٧ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.   موقع ٠٠١.٣ بئر يف القصير.
a.  Site 001.3 - a “well” in al-Qusayr (by W. Kennedy).

ج.   صحن فخار مبوقع القصير.
c.  Al-Qusayr pottery plate 1 (by C. Durand).

ب.  موقع٠٠٤ أكبر مخلفات عظام اإلبل يف القصير.
b.. Site 00.4 - the large deposit of camel bones in al-

Qusayr (by Z. T. Fiema).

د.  شقفة من جرة أمفورة عليها طبعة جتارية من موقع القصير.
d. Al-Qusayr, amphora with titulus pictus (by Z. T. 

Fiema).

هـ.  فخار نبطي ناعم.
e. Nabataean Fine 
Ware pottery



Plate 6.8  6.اللوحة ٨ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.   صحن٢ فخار من موقع القصير.
a.  Al-Qusayr pottery plate 2

ج.   مياه موسمية بوادي احلمض.
c.  Seasonal water in the Wādī al-Ḥamḍ (by C. Durand).

ب.  رواسب من مفيض وادي احلمض.
b.. The delta area of the Wādī al-Ḥamḍ (by C. Durand).



Plate 6.9  6.9 اللوحة Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

ب.   موقع ٠٠5.
b.  Site 005

د.   موقع ٠١١ حجارة منضودة على هيئة مدخل مفتاح.
d.  Site 011. The “keyhole” installation.

و.   كسر حجارة مبوقع ٠٢٧: رقم١ رمبا رأس سهم صنع بطريقة الليفلوى 
من العصر احلجري القدمي، رقم٢+٣ قطع حجارة تتراوح أعمارها من 

العصر احلجري القدمي حتى أوائل العصر البرونزي.
d.  Lithics from Site 027: 1 (probably a Palaeolithic 

Levallois point), 2-3 (lithics with the dating range from 
Palaeolithic to Early Bronze Age). By Z. T. Fiema.

أ.  نباتات وادي احلمض.
a.  Vegetation in the Wādī al-Ḥamḍ (by C. Durand).

ج.  موقع ٠٣٧.
c.  Site 037

هـ.  موقع ٠٢٤ صف من حجارة قائمة.
c.  The row of standing stones (by Z. T. Fiema).



Plate 6.10  6.اللوحة ١٠ Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)مشروع مسح الوجه-العال )املوسم الثاني ١٤٣٧هـ/٢٠١6م(

أ.  موقع ٠٣٣.
a.  Site 033. (by Z. T. Fiema).

ب.   موقع ٠٢9.
b.  Site 029

ج.  منظر من اجلنوب الغربي ملوقع ٠٣6  
ويظهر وادي احلمض بخلفية الصورة.

c.  Site 036. The Wādī al-
Ḥamḍ in the far background. 

View from SW



خريطة توضح المواقع التي زارها فريق مشروع )دسبيرس( عامي ٢٠١٣-٢٠١٤م في جازان وعسير
Map of locations showing localities visited by DISPERSE in 2013 and 2014 in Jizan and Asir regions. Elevation 

data © CGIAR-CSI SRTM 90m v4.1 database.

Plate 7.1  اللوحة ٧.١ Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م



Plate 7.2  اللوحة ٧.٢ Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م

ب.  مقطع عرضي لبطن وادي صبياء 
بالمحجر ناحية رقم L0020 يوضح تعاقب 
الطبقات والحصى قد جرفتها سيول الوادي 

وطمرتها رواسب الرمل استخرج منها الحجر 
)شكل5( البقعة )دائرة زرقاء( وكذلك عينات 

رواسب من مجرى الوادي )دوائر صفراء( 
لتأريخها باإلضاءة المحفزة، وعينة رماد بركان 

)مستطيل أحمر(.
b.  Quarry section at L0020, near 
Wadi Sabiya. The section shows 

a cross-section through a wadi 
channel, with gravel terraces 

incised by a channel, later filled 
by a sandy channel fill. A worked 

clast (Figure 5) was recovered 
from the left hand gravel terrace 

(blue circle). Dating samples 
were taken from the channel fill 
for OSL (yellow circles), and a 

sample of tuff was taken from the 
top of the section (red rectangle). 

Photo: R. Inglis.

أ.  خريطة تظهر مدخنة البركان الشمالية بجبل عكوة والمواقع التي وقف عليها الفريق عامي ٢٠١٣-٢٠١٤م، وتتضح سمات تضاريس الموقع الرئيس. 
a.  Map showing northern Jebel Akwah cinder cone, and the localities visited in 2013 and 2014 and major 

geomorphological features. L0061-63 and L0077 were visited in 2014. Inset shows overview of Jebel Akwah. 
Satellite imagery © DigitalGlobe 2014, accessed through Google Earth. Imagery Date 3/6/2014.



Plate 7.3  اللوحة ٧.٣

ج.  مقطع لرواسب السيول تحت حرة 
البركان L0064 وتشير الباحثة إلى 

حيث عثر على الرقاقة قرصية الشكل.
c.  Section through fine-
grained floodplain sediments 
under lava flow at L0064. 
Figure is indicating where 
discoidal flake was found 
embedded in section.

د.  منظر من الشرق لبحيرة سد جازان 
.L0006 ورقائق النوى بناحية

d.  A view from L0006 
looking East across Wadi 
Jizan Dam Lake. Inset: MSA 
prepared core flakes located at 
L0006. Photos: A. Sinclair.

.L0020 أ.  حجر من الطين بالمقطع
a.  Worked shale clast from L0020 section. Photo: A. 

Shuttleworth.

ب.  الشظية قرصية الشكل تحت طبقة حرة البركان 
b.  Discoidal flake from section under lava at L0064. 

Photo: A. Shuttleworth. 

Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014منطقتي جازان وعسير عام ٢٠١٤م



Plate 7.4  اللوحة ٧.٤

 L0060 أ.  منظر من الشرق ناحية جبل فيفاء
حيث تشكلت آكام طامنة وأغوار من الرواسب 

بعد أن جرفتها السيول وشقت مجاريها في 
طبقة العزاز من الصخور المتحولة )الشست(  .
a. Landscape at L0060, with low 
jebels and small sediment basins 
formed by incision of the schistic 
bedrock. Photo taken looking East 
towards Jebel Fayfa. 

ب.  منظر بالناحية L0080  يوضح جباالً من الشست حيث مسيل الوادي من اليسار إلى اليمين، وتبدو أشجار كثيفة خلف السيارة، ويستمر سيل الوادي 
من خالل الجبال، وتتضح طبقة الطمي بوسط الصورة.

b.  View across L0080 showing jebels of schistic bedrock. The wadi flows from left to right, marked by the dense 
vegetation behind the vehicle, to flow through the jebels at the right of the panorama. The pale alluvium is visible 

in the centre of the photo. Photo: R. Inglis.

ج.  فأس من الحجر الرملي أو الكوارتز متآكل في محجر صغير بالناحية 
.L0074

c. Weathered quartzite/sandstone handaxe from base of 
small quarry at L0074. Photo: R. Inglis.\

. L0065 د.  ركام من األصداف متضعضع بالناحية
d.  Deflating shell midden at L0065

Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م



Plate 7.5  ٧.5 اللوحة Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م

مواقع متطاولة على ساحل حرة برك ويشير اللون األخضر إلى امتداد الحرة واألحمر إلى مدخنتي البركان.
Locations of sites along the Harrat Al Birk coast. The dark green areas correspond to the extent of the lava flows, 

and the red areas to cinder cones. Satellite Imagery © USGS Landsat ETM+ 2000 Geocover Mosaics.



Plate 7.6  ٧.6 اللوحة

أ. منظر جوي لشعب المرجان المتحجر وبقاياه 
.L0089 على الشاطىء

a. Aerial view of L0089 beach 
and fossil coral deposits. Image © 
CNES/Astrium, accessed through 
Google Earth. Imagery Date 
19/1/2014.

ج. امتداد صخور الشاطىء بالناحية L0092 أكثر من كيلومتر واحد وكذا 
نواة من البازلت من العصر الحجري الحديث.

c.  Stretch of exposed beach rock extending for over 
1km at L0092. Figure circled for scale. Inset: exhausted 

MSA basalt core.

ب. أدوات من البازلت من الناحية L0089 منها نواة لم تكتمل من العصر 
الحجري الحديث وقياسها في الصورة ٣٠ سم.

b. Basalt lithics from L0089 including a failed MSA 
prepared core. Photo scale is 30cm.

د. حفر اختبار في نثار األصداف 
على نباوة من شعب المرجان بالناحية 

.L0078
d.  Test pit through shell 

scatter on coral terrace at 
L0078

Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م



Plate 7.7  اللوحة ٧.٧

ج.  مقطع الوادي بالناحية حيث 
يضم طبقة من صفاح الحجارة 
والفروش عثر بها على أدوات 
حجرية تحت رمال الشاطىء 

ورواسب السيول.
c.  View of wadi section 
at L0034 containing 
wadi cobble unit with 
embedded lithics, 
overlain by beach sands 
and eroding aeolian-
ite. This exposure was 
photographed in detail 
for high-resolution 3D 
reconstruction using 
photogrammetry

أ.  منظر جوي لمحجر ذهبان بالناحية 
)L0034( توضح عناصر تضاريس الموقع 
األساسية وتشير الدائرة إلى حيث عثر على 
أدوات الحجارة في طبقات متعاقبة، والمربع 

إلى بقعة رفع العينة من الشاطىء ورواسب 
البحر لتأريخها باإلضاءة المحفزة. 

a. Aerial view of Dhahaban 
Quarry, L0034, showing key 

geomorphological units at the 
locality. The circle indicates 
location of stratified lithics. 

The square indicates location of 
sampling of beach and shallow 

marine deposits for OSL dating. 
Image © DigitalGlobe accessed 
through Google Earth. Imagery 

Date 21/9/2009.

ب. )١(  ركام من شعب المرجان شمالي 
الموقع قد جرفته المعدات الثقيلة مقياسه 

١٠ سم. 
)٢( مقطع لرواسب البحر ومخلفاته في 

المحجر الرئيس أخذت منه عينة لتأريخها 
باإلضاءة المحفزة مقياسها ٣٠ سم. 

b.  A coral terrace towards the 
North of the locality, dissected 

by bulldozing. Scale is 10cm b) 
Section through marine deposits 
in main quarry sampled for OSL 

dating. Scale is 30cm. Photos: 
R. Inglis.

Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م



ج.  نقش موقع المعلّمات )L0044( على 
صخرة من البازلت واقفة عليها رسمة آدمي 

معه خنجر معقوف، ارتفاع الرسمة حوالي 
٤٠سم.

c.  Petroglyph at Al Moalmat 
(L0044) on columnar basalt 
showing figure with curved 
dagger. Figure is approximately 
40cm high.

أ.  أدوات من الحجارة وقد اختلطت 
بالطبقات )يساراً( قبل نزعها و)يميناً( بعد 

استخراجها. 
a. Embedded lithic 2152 before 
(left) and after (right) removal 

from the wadi cobble unit. 

ب.  محجر هجنبة عام ٢٠١٤م عقب 
السيول، وبقعة العينة السابقة من المقطع 
خلف الشجرة شبه الغارقة، نظف المقطع 

ورفعت منه عينة لتأريخها باإلضاءة المحفزة 
)وسط الصورة(. 

b.  Hajambar Quarry in 2014 
following flooding. The 

previously sampled section 
through the laminated wadi 

overbank sediment is behind 
the semi-submerged tree. The 
section cleaned and sampled 

for OSL dating is visible at the 
centre right of the photo. 

Plate 7.8  اللوحة ٧.٨ Fieldwork (1) Jizan and Asir Provinces 2014مشروع ديسبيرس: منطقتي جازان وعسير عام ١٤٣5هـ/٢٠١٤م



Plate 8.1  اللوحة ٨.١Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Art تصاوير غامضة وسحرية وأسطورية يف الرسوم والفنون الصخرية

ب.   رسمات كف وإنسان وجمل بال رأس.
b.  Hand figures associated with a human form and beheaded camel.

أ.   لوحــة مــن الرســومات الصخريــة نقشــها عــدة فنانيــن فــي أزمــان مختلفــة لكنهــا مــن فتــرة ثقافيــة واحــدة حــول حمــاء فــي نجــران فــي المنطقــة الجنوبيــة.
a.  A large composition  of various petroglyphs depicteed by different artists at different times but  in the same 

cultural period. Located  at  Hima, Najran, southern region.



Plate 8.2  اللوحة ٨.٢ تصاوير غامضة وسحرية وأسطورية يف الرسوم والفنون الصخرية

أ.  أذرع ممتدة وأكف منبسطة كمن يصلي أو يدعو.
a.  Extended arms with open palm as if praying or in 

supplication.

ج.  رسمة تشبه اآلدمي طويل الرقبة غامض المحيا من موقع جبة شمالي 
المملكة، يعود تاريخها إلى ١٢٠٠٠ سنة قبل اآلن.

c.  Human like figure, with long neck and ambiguous face 
from Jubbah, northern region dated 12,000 years B.P.

د.   رسمة امرأة من جبة.
d.  Female from Jubbah.

ب.  رسمات إنسان يحمل قوساً وسهماً يصاحبه كالب، تعود إلى العصر 
الحجري الحديث ١٢.٠٠٠ سنة قبل اآلن في موقع الشويمس بشمالي 

المملكة.
b.  Anthropomorphs holding simple bow and arrow  

accompanied  by dogs. Neolithic rock art dated 
12,000 B.P located at Shuwaymis, northern region.

Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Art



ج.  رسم تجريدي رمزي.
c.  Abstract and symbolic              

Figures Chalcolithic art from Sakkaka.

د.   رسمة مشهد كالب تطارد وعاًل نقشت على جبل في نجران بالمنطقة الجنوبية .
d.  Dogs attacking an ibex, Najran, southern region. 

Plate 8.3  اللوحة ٨.٣ تصاوير غامضة وسحرية وأسطورية يف الرسوم والفنون الصخرية

أ.  رسمات تشبه رجاًل وامرأة يتبعهما كلب وماعز من موقع الشويمس 
بالمنطقة الشمالية ٢٠٠٠ سنة قبل اآلن..

a.  Figure 6.Look like male and female anthropomorphic 
representations followed by a dog and probably a goat. 

Shuwaymis,  northern region. 2000 B.P.

ب.   نقوش من العصر النحاسي تتألف عادة من رسوم آدمية وحيوانية 
صغيرة الحجم يصحبها عدة أشكال أخرى مثل طبعات األكف وأثر القدم 

من جبل القارة في نجران بالمنطقة الجنوبية.
b.  Chalcolithic art usually consisted of small human 
and animals  figures associated  with  various other  

motifs such as foot  and palm prints. Located at Jabal 
al-Qara, Najran southern region.

Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Art



Plate 8.4  اللوحة ٨.٤ Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Artتصاوير غامضة وسحرية وأسطورية يف الرسوم والفنون الصخرية

أ.  آلهة الحب والجنس والخصوبة.
a.  Images of Alia, the goddess of  love, sex and 

fertility

ج.  مشهد صيد وضيحي.
c.  Hunting Oryx.

د.  جمال ونقوش ثمودية.
d.  Camels and Thamudic inscriptions.

هـ.   خيل وعربة.
e.  Horse and cart.

ب.  مشهد صيد جمل.
b.  Hunting camel.



Plate 8.5  ٨.5 اللوحة تصاوير غامضة وسحرية وأسطورية يف الرسوم والفنون الصخرية

أ.  وسم أو رمز قبلي على جمل وماعز.
a.  Wasm  or tribal symbol marked on camel and goats.

ب.  رسوم خيل ونقوش ثمودية.
b.  Horse figures associated with Thamudic inscrptions.

Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Art
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Foreword

As a result of comprehensive archaeological survey, excavations and investigations 

in the Kingdom of Saudi Arabia several new sites are discovered; this is the policy 

that continued even after the merging of antiquities department in the Ministry 

of Tourism. A comprehensive plan developed to highlight the prominent cultural 

entities of the Kingdom on local, regional and international level.

Several historic and cultural publications mentioned the Arabian civilizations 

but the main source, that highlighted the Arab civilization, was the result of the 

archaeological field work and investigations carried out by various specialized Arab 

and foreign missions.

The Antiquities and Museums sector of the Ministry responsible for the preservation 

and protection and highlighting the cultural heritage of the Kingdom by publications 

and all available sources, one of that is Atlal,  journal of Saudi Arabian Antiquities that 

contains the results of on -going survey, excavations  and  scientific investigations 

in the Kingdom.

In the hands of the reader is volume 29 of Atlal, it will contribute new knowledge 

on the ancient history, cultures heritage of the Kingdom of Saudi Arabia. 

Rustam  bin Maqbool al-Kubaisi
Head of Antiquities and Museum Sector





Introduction

This is 29th issue  of Atlal, the journal of Saudi Arabian Antiquities that contains reports on 
ongoing archaeological survey, research and excavations conducted in different  regions of  the  
country. The reader shall find future plans and strategies of the Ministry of Tourism (former Said 
Commission for Tourism and National Heritage) regarding the discoveries, preservation and 
conservation of cultural heritage of the Kingdom.

This volume of Atlal consisted of three sections: First included five excavation  reports, one on 
the site of Jarash  in the Aseer region revealing details of the fort of Jarash, its  external façade 
of eastern and northern walls in addition to a variety of potter shreds, glass and metal and stone 
objects.

Second section included final report of the excavation of Dedan (al-Khuraybah) al-Ula. University 
students participated for training and field expedition on this site. In addition to architectural 
unites large number of pottery shreds, clay figurines, statues and petroglyphs of different animals 
are found in the vicinity of this area.  

Third section included first report on the excavations of historic site of Faid, in the  Hail region. 
It included report on the survey, fieldwork and detailed studies of Faid and its surrounding areas. 
Restoration, conversation and preservation of old buildings, foundation near and around the fort 
carried out by the research team. Inside and outside the fort several new architectural units were 
located in addition to a variety of pottery shreds, pottery and stone objects, glass pieces  animal 
bones and rock art sites around the site.

Fourth part contains excavations of the site of Zubala located near the border area of northern 
region. It was a large Islamic settlement on the Kufa pilgrimage route. It was named after Zubala 
doughter of Masoud. Several architectural units discovered here in addition to large number of 
pottery shreds, glass , metal and stone objects.

The next section contains reports on the archaeological survey and investigations of various 
areas of the Kingdom. This year comprehensive survey of al-Ula-Wajh was conducted by the 
combined Saudi- Polish – French Teams. The survey concentrated on the ancient trade and 
communication routes.

Another report consisted of the survey of south western region of Asir and Jazan. Several Stone 



Age sites are documented here. Among the recorded 40 sites mostly date back to the Palaeolithic 
period.

Final report consisted of rock art and inscription investigations and discussed various unknown 
aspects of Saudi Arabian rock art. It Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age images petroglyphs.

Several foreign mission from various universities and institutions in cooperation with the Saudi 
archaeologists participated in the survey and excavation of the Kingdom such as a Saudi-
Japanese team investigated the area of al-Hawrah in the district of Umlujah;  Saudi-Plish team 
excavated  the site at al-Aynunah;  Saudi-Australia –German mission  excavated at  Qarriay 
in  Tabuk area while Saudi-Japanese team conducted the archaeological  survey  of  al-Jawaf 
and Tabuk   the north of the Kingdom and documented several Stone Age  sites; in  addition a 
Saudi-German  team  excavated the famous  site of Tayma; a Saudi-Japanese  team surveyed  
the ancient  area of Wadi Fatima in Makkah region; a Saudi –French team excavated the  site 
of Madain Saleh at al-Ula in Madianh al  Munawarrah region; there  is  an  ongoing project 
Green Arabian Peninsula in cooperation with Institute of Max Blank of  Germany, King Saud 
University and Saudi Geological Commission; Saudi-Italian  mission us working on Domatal 
Jandal excavations  and survey project in the north of the country. Reports on these will be 
published in the coming issue of Atlal.

The continuous field work and excavations add to our knowledge new aspects of ancient 
settlements and cultural heritage of Saudi Arabia. The continuous human 

presence in the Arabian Peninsula is deeply rooted from Stone Age to the period of the Arabian 
Kingdoms and Pre-Islamic to the Islamic eras. Hopefully efforts of the relevant organizations 
shall bring to our knowledge prominent and tantalizing  facts on the ancient civilization and 
cultural   the kingdom f Saudi Arabia.

Dr. Abdullah bin Ali al-Zahrani
Editor in Chief

Director General of Research and Archaeological Studies Department



Part One
Archaelogical

Excavations Reports





Jarash Excavations, Ahad Rafidha, Asir Region
(Ninth Season 1438 AH)

Abdulaziz bin Abdullah al-Yahya,  Abdulaziz bin Muhammad al-Hanu, 
Fahd bin Abdullahal-Jabrin, Abdullahbin Fayezal-Shari, Sumair bin Muhammad al-Tawati, 

Basam bin Ayesh al-Hilal, Saleh  bin Salim al-Zahrani .

Fieldwork started in 1438 AH in continuation 
to previous 8th season. Excavations resulted 
in new findings.

Field Work:

On the approval of the project by the President 
of Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage to continue excavations at 
the site of Jarash we started our work from 
the 8th season’s excavations. The new area 
was covered with bushes and debris with the 
impact of heavy rains in the region. It took 
long time and efforts to clean the site.

Results of previous excavations of  7th  and 
8th seasons encourages us  to continue and 
exposed new area north of the mosque located  
in one  of  the  previous seasons (plate 1.1).

Targets of Field Work at the Site: 

1. To achieve further information about the 
site by continue excavations at two areas 
in the north and east of the fort where 
we found lots of artifacts in the previous 
seasons.

2. To develop the site for official visitors and 
tourists and continue exploring external 
walls of the fort to highlight other areas 
facing northern and eastern parts of the 

fort of Jarash. We removed fallen stones 
of walls of northern and eastern facades 
of the fort.

Fieldwork at the site:

First – Archaeological Excavations – 
carried out in the following squares of the 
site:

1.  Square1 (R 34):

This square is situated in the north of the 
mosque measuring 10 x 10 square meter 
(Plates 1.2). Removed the Debris consisting 
of fallen stones of medium and small sized, 
stone tiles and bushes covered the area due to 
heavy rains in the region.  

At a depth of 20 cm appeared a layer of 
mixture of sand and mud and some bones. 
Further digging at a depth of 40 cm started 
appearing some architectural  elements 
consisting of well arranged row of stones in 
the northern part of  the square that extended 
from east to west in the middle of the square 
at about 560 cm high  and 90 cm wide  area.  
Stones and mud area separated by a wall 
located in square (R35) explored in the 
previous season. During excavations in the 
square appeared row of stones in the south 
of the square extended towards north by 460 
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cm long, 10 cm in width and 95 cm high. 
In the middle of the square a wall extended 
towards west in “L” form 650 cm long, 75 
cm high and 90 cm wide. There were no 
fallen stones from this wall. Besides this 
wall appeared a parallel  wall in the same 
direction  but smaller in  size 490 cm long, 95 
cm wide and 90 cm high. In this layer found 
ashes in the north of the square and signs of 
fire on the walls near the place of ashes. In 
ashes found a circular shaped steatite soap 
stone object which could be the lid of a small 
bowl of 2cm diameter. Also found several 
pottery shreds, steatite soap stone sheds and 
a circular lid of steatite soap stone of 5 cm 
diameter and some glass pieces in addition 
to a carved stone base of a door (plate 1.7c) 
all  these located  in the southeastern part of 
the square. Further digging at a depth of 70 
cm following the wall appeared mud layer 
mixed with  sand. Here a metal nail, some 
pottery shreds and steatite soap stones are 
found. In south eastern area of the square 
located a layer of ashes close to the wall 
extended from south to east and further at 
a depth of 90 cm appeared a wall extended 
from north to south besides square R35 
where work terminated in 8h season. It is 
350 cm long, 40 cm high and 80 cm wide 
wall. At the completion of excavations a 
almost complete small pottery bowl found 
and the base of a kettle with geometrical 
designs on body is located (plate 1.6d).  

2.  Square (Q34):

This square is located north of the mosque 

with a niche at 10 m from the entrance and 
measuring 10m x10m Sq. meter (plates 1.5a).

Removed upper surface debris (plate 1.5c,d) 
consisting of bushes and fallen medium and 
small sized stones than appeared a layer 
of sand and mud above which a mud layer 
mixed with bones and coal with a few pottery 
shreds appeared at a depth of 30cm.

At 40 cm deep appeared in the east of the 
square some stones of a wall extended 
towards east of the square (R34) 120 cm 
long and 70 cm wide. Further excavation at a 
depth of 60 cm appeared beginning of a wall 
at west with stone tiles attached to the wall 
135cm long and 180 cm wide was probably 
floor of one of the rooms.

After complete digging in square at a depth 
of 60 cm in the east of the same floor  located 
scattered stones probably of a fallen wall. 
Continued digging up to a depth of 90 cm 
found stones of the wall foundations that 
extended towards south 260 cm long and100 
cm width and then towards north and  turns 
words west by 480 cm long until the western 
bulk 90 cm long and 350  cm wide.  Here 
located a space at the western bulk 90 cm 
long at the end of the wall extended towards  
north about 350 cm and turned the wall 
towards east by 480 cm. Here we found  large 
stones arranged in proper order while the 
wall ended in the east attached with  northern 
bulk towards south 590 cm long and 140 cm 
wide.  The wall extended from northern bulk 
towards south along a water conduit with 
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plastered with gypsum and stone tiles besides 
the water channel to support the walls of the 
conduit. In the middle of the square between 
the wall extended from west to east and from 
south to east at a square shaped water tank, 
plastered with gypsum measuring 410cm x 
380cm.  

Among the important artifacts located a 
granite stone with Kufic inscription engraved 
on it measuring 46 cm x 37cm in addition 
lids of steatite stone soap, pottery shreds, a 
jar need restoration and pieces of glass and 
grinding stone.

3.  Squares  (U36, U35):

These squares are located in the north east of 
the fort we chose the wall facing north of fort 
and continued works of previous 8th season in 
square (U35). Work in Square U35 has been 
completed, and in U36 partial excavation 
measuring 5m x 5m area is underway in its 
south of it (plaes 1.2).

Work began by removing large stones fallen 
from the walls (these are preserved to use 
in future restoration) then removed from 
the surface bushes and debris, sand mixed 
with mud, small and large stones., pieces of 
animal bones and ashes.

We dig up to the depth of 210cm where found 
foundation of external walls and

Appeared a clear façade of northern wall 
appeared built with large stones in two 

layers. Also, located at a depth of 15cm 
geometrical shaped stones, in addition to 
beautiful architectural elements used in the 
construction of the fort. Artifacts in the two 
squares very few consisting of pottery shreds 
and pieces of steatite soap stones.  

Archaeological review:

What we found in this season archaeological 
finds are the same located during previous 
seasons. However, most prominent artifact 
located in this season is a dated Kufic 
inscription carved on a stone (plate 1.6c). 
Following is the description of important 
finds:

1. Pottery utensils:

Pottery artifacts consisted of pars of large 
jar, cooking pots, plates, small cups. These 
are very nicely made and have a place in 
their beauty and technique in addition to 
decorations outside and inside the objects 
consisting of geometrical motifs, meandering 
lines and finger marks (plate 1.10).

2. Stone objects: 

a. Steatite soapstone – These objects 
consisted of steatite soap stone shreds 
of cooking pots polished with copper 
making upper part shining and soft to 
make the object beautiful. Square and 
circular shaped lids (plate 1.9) in addition 
to artistic decorations on upper surface of 
lids and handles with geometrical patterns 
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make the objects beautiful.  Some of the 
lids are of big size to cover large pots. 
Decorations by nail inside the utensils are 
a new element. The objects apparently 
are all local made.

b. Other stone objects – Several grinders 
and   grinding stones found in the 
excavations in addition to some carved 
stones including base of objects and 
base of a door and part of a small grinder 
with37 cm diameter (plates 1.7cd).

3. Glass objects: 

Glass shreds of a variety of objects are located 
consisting of small bottles for perfumes 
with inverted lids to preserve perfumes also 
located green glass shreds with decorations 
of parallel lines and circular bases on body.

4. Metal objects:  

Very few metal objects are located consisting 
of a small circular earring and some  nails 
used in  the doors  (plate 1.8b).   

Description of site:

1. Revealed part of northern wall of the 
fort in previous seasons we completed 
digging in other parts in this ninth season 
and found fallen stones of outside wall 
we placed them in their original place.

2. Cleaned the site and removed bushes and 
debris by hand to clean and  protect the 
site (plates 1.6b).

Recommendations:

1. To continue excavations and exposed 
rest of the northern and eastern walls of 
the fort and to do restoration and remove 
fallen stones from the walls and put them 
in their place so that visitors are attracted 
to visit the  site.

2. To restore the bases and pillars of the 
mosque completely.

3. Remove stones from south of the mosque 
and complete gypsum decorations and to 
renovate  the arches and restore them  to 
look like original.

4. A fence should be erected around the 
mosque and the fort.        
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No.
Registra-

tion
number

Material Square                      Description

 1 1/9J Pottery R34
Part of base, made of rough paste, external 
decoration by circles, dots inside, wheal made,
Low heating.

 2 2/9J Glass R34 Part of rim of a bowl, green, inverted inside.

3 3/9J
Glazed 
shreds

R34
Base of a pottery bowl, rough paste,  interior 
decoration black lines on body, wheal made, low 
heat.

 4 4/9J  Pottery R34
Part of  body neck, rough paste due to interior 
heating, external decoration by  straight and 
meandering lines, wheal made, low heat. 

 5 5/9J  Glass R34
Handle in the middle of circular bow, crown like 
decoration, green color.

6 6/9J  Pottery Q34
Part of body and base, rough paste due to internal 
burning, no decorations, wheal made, good heating.

 7 7/9J  Pottery Q34 Part of body and base

8 8/9J  Pottery Q34
Part of body and base, rough paste, external 
decoration, deep impression, wheal made, low 
heat.

No.
Registra-
tion No.

 Material  Square Description

 9 9/9J Pottery  Q34
Part of the body of a bowl, rough paste, finger 
decoration ,wheal made, low heat.

10 10/9J Pottery R34
Part of rim, rough paste, external decoration by 
straight lines, inside dots in circular form, wheel 
made, high heat. 

11 11/9J Pottery Q34
Part of a pottery bowl, rough paste, outer surface 
decorated with dots and lines, wheal made, good 
heating

12  12/9J Pottery R34
Part of neck of bowl, rough paste, decorations 
on body, wheal made, low burning.

Jarash Excavations (Ninth Season 1438 AH)
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No.
Registra-
tion No.

 Material  Square Description

13  13/9J  Stone Q34
Half granite stone grinder, circular for crushing 
grains  

 14 14/9J  Pottery Q34
Part of body of a bowl, rough paste, outer 
decoration with curved lines, wheal made, low 
heat.

 15 15/9J  Metal R34
A metal object without decoration, oxidized 
probably used for makeup.

 16 16/9J  Metal  R34
Small circular metal object, oxidized, no 
decorations.

 17 17/9J  Metal  R34 Iron nail with head, no decoration.

 18 18/9J  Metal R34 Part of iron earring.

 19  19/9J  Shell  R 34  Part of a shell white, used for decoration

20 20/9J Shell  R34 White shell peace

21  20/9J  pottery R34
 Part of the body of bowl, decorted, made of 
white paste, brown color, wheal made ,good 
heat.

 22 22/9J  Pottery  Q34
Shred of a rim, light brown paste, decorated by 
flowers, wheal made, good heating.

 23 23/9J  Pottery Q34  Base of a bowl, white colored, with decorations

24 24/9J Pottery  Q34
 Part of neck and rim of a bowl, good paste, cir-
cular openings, wheal made, good heating.

25 25/9J Pottery Q34
Part of neck and body, glazed pottery, metal 
paste. 

26 26/9J Metal Q34 An oxidized circular ring.  

27 27/9J  Glass Q34 Mouth inverted outside, body, green.

28 28/9J  Glass Q34 Part of the base, deep floral design, dark green.

29 29/9J  Glass Q34
A small part of handle and body, dark green col-
or.

30 30/9J  Glass Q34 Glass pieces of rim, body and base.
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No.
Registra-
tion No.

 Material  Square Description

31 31/9J  Glass Q34
Part of rim of a bowl, green, decorated by black 
lines.

32 32/9J Granite Q34 Part of a granite stone grinder.

33 33/9J Granite Q34
Circular grinder for grinding spices or medi-
cines.

34 34/9J
Steatite 

soap
Q34 Part of a rectangular shaped handle.

35 35/9J
Steatite 

soap stone
Q34

Part of the body with handle, long straight lines 
decoration

36 39/9J
Steatite 

soap stone
Q34 Base of a bowl, rectangular, soft surface.

37 37/9J
Steatite 

soapstone
Q34 Circular lid

38 38/9J
Steatite 

soap stone
Q34 Part of as circular lid.

39 39/9J
Steatite 

soap stone
Q34 Two circular lids, one large and one smaller.

40 40/9J
Steatite 

soap stone
Q34

Square shaped lid, carved geometrical design on 
body, circles inserted together.

41 41/9J
Steatite 

soap stone
R34

Part of a lamp base and body, burning sign on 
body, polished surface.

42 42/9J
Steatite 

soap stone
Q34 Part of base and body, polished surface.

43 43/9J
Steatite 

soap stone 
R34

Shred decorated with geometrical  designs  on 
body.

44 44/9J
Steatite 

soap stone
Q34

Part of base,  body and handle, signs of nail 
pecking on body. 

45 45/9J
Steatite 

soap stone
Q34

Part of body and neck with signs of pecking on 
surface.

46 46/9J Pottery Q34
Pottery shreds of base, body, neck, rough sur-
face,  wheal made and low heat.

47 47/9J Pottery R34
Small part of a kettle with decorated body, miss-
ing base, decorated by straight lines

48 48/9J Basaltrock R34 Part of the base of a carved stone.

Jarash Excavations (Ninth Season 1438 AH)
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No.
Registra-
tion No.

 Material  Square Description

49 49/9J  Stone Q34
Granite stone with carved Kufic inscription of 
four lines 46 cm x 37m in size

50 50/9J Stone Q34 Half crusher, medium size, 50 cm diameter.

51 51/(j
Steatite 

soap stone
R34 A shred wih decorations like a crown.

52 52/9J
Glazed 
shred

R34
Part of body, brown glazed surface, inside gold-
en decorated with red and black geometrical de-
signs.

53 53/9J Granite Q34
Oval shaped grinding stone, red in color, sings 
of use.



Preliminary Report on the excavations at Khuraybah 
Ninth Season 1433H/ 2012AD

Dr. Muhammad al-Zaibi, Fawad al-Aamir, Ibrahim Mashbi, Dr. Mohasin Muhammad Saleh.

According to the strategy of excavations for 
this year, eastern and northern sides of the 
site excavated.  Excavations of this 8th season 
(1432H/2011AD) was in coordination of 
the 5th season’s strategy followed in the last 
years (8th season) and we continued to adopt 
the same system.  Depending upon the link 
between unit 12 and unit 7 exposed in the 
previous season we continued digging in   
architectural units located in fourth and fifth 
units and concentrated work in the eastern 
part where residential units found. 

Main target of this year’s excavation was to 
trained students of the university and provide 
them field experience and excavation 
techniques and methods. 9 students took part 
in the field and excavations.

Continued work on the part of eastern wall and 
attached buildings to know  about associated 
architectural units and empty spaces between 
interior and outside walls. 

First Region:

During excavations of this season 13 squares 
prepared (4,3,N2, M2, 4, L3, K2, 8, 7, 6, 5 
each of these measuring 5mx5m covering an 
area of 25 sq. meters in addition 5x10m in 
square (K5, M5) measuring 2,340 meters and 
depth varying from 2.30 m to 1.60 meters 
and middle area 680 square meter (Plate 2.1).

Building materials:

Sandstone rocks: Separation walls built 
with red sandstone and light red stones and 
dark colored red stones covered by ferrous 
oxidation. Sand stones found in large scale 
in the area.

Also participated in the excavations 
Mubark al Hasina draftsman ; Muhammad 
al Sahimi restoration artifacts;  Saeed al 
Hamri photographer and Nayef al-Yusef 
photographer.

Basalt rocks:

Basalt rocks used in the foundations of the 
walls located in neighboring area. These 
stone are irregular shaped and arranged in 
irregular form.

Wall: Z26 wall height 09, 742- 22, 741 
and depth  50,740 – 60, 740 m. found in this 
season as a large part of eastern wall  extended 
north –east to south west, located in squares 
(N2, N3, N4, M2, M3, M4, M5) length of 
exposed part is 17.10 meters and the area  
inside the main religious area is 12.10 m. Its 
length until now in 8th and 9th season is 37.20 
m. Its width is 1.54 meters.  Due to the 21 of 
wall buttress of 0.53 meters added so the wall 
become 2.06 m wide and 7.70 m long.  Also 
located a closed door in the wall of fourth 
phase “B”.  It is 1.40 m wide. In square M3, 
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N3 (space 3, space 5).  Located a closed door 
in wall of phase four “A” in square M4 (space 
4).  Some architectural elements found inside 
the religious center besides which found 
remains of rooms outside the wall. In part of 
wall of 5h late phase attached with wall (z37) 
and wall (z26) in square M4 space 4 wall 
extended part of wall in the religious center. 
Phase 5 walls built with nicely shaped and 
well organized stones. Remains of this wall 
ten rocks and 1.3 m in space 14 in northwest 
of square are located between wall (z26) and 
wall (z89) in the eastern façade of wall (z26)
a 2.10 m long wall is located.  Eastern face of 
wall (z26) is 2.10 m long and attached with 
the closed door. In south is a closed opening 
of wall by stones and door located in square 
M5 excavated in 8th season. Rest of the area 
will be excavated in the coming season to 
explore space 11 (plate 2.2 b,c).

Wall in square N3 located in the west of 
space 5 that represented part of eastern wall 
in religious center about 2.45 m long and 
1.3 m high. It consisted of 10 layers, first 
is under the surface broken in northwestern 
part. Wall built with sand stones of different 
size and colors, Stone layers arranged in 
rows of small basal rocks 13 cm high and 12 
cm long. Sand stone rocks used in the wall 
are 5.26 cm long and 11 cm high other ae 
32 cm long and 11 cm high plastered with 
mud.  In the third layer 75 cm long and 120 
cm high used stones implanted.  Norther area 
extended towards west was probably had a 
door leading towards compound of temple 
area of phase B. A lintel attached to the door.  

This door continued in used instead of the 
earlier closed door in square M4, space 20. 
Wall inside the religious center had a buttress 
to install statues (plate 2.3a).

The wall besides squares M3, M4 (z 10) 
supported by buttresses due to their week 
condition buttresses were added at the end 
of 4th season of 0.35 m thickness.  Built by 
several layers of sandstones. First layer or 
course built with stones of 26-36 cm long and 
10-13 cm high, well cut and shaped stones, 
second course stone placed horizontally 
vary in size between 9-13 cm long and 11-
18 cm high while in the tenth course basalt 
stones were used.  It i noted that foundation 
consisted of five courses of stones varying 
size between 30-37 cm long and 7 cm 
high joined by mud and small pebbles and 
plastered with mud. To the northern side of 
wall located lintels of door attached with the 
wall but thickness of frame is only 0.35m. 
Corner of the wall built with stones 0-76 m 
long and 14 cm high placed horizontally.  
Lintel of the door consisted of a stone with 
inscription on it (Plate 2.2d).

The wall (z109) extended in squares M2 
(locus 22) and N2 (locus 23) appeared in 
the part of square N2 (locus 23) but courses 
are irregular withy holes created by falling 
mud. Only remaining 15 courses of stones 
are visible, while in the eastern façade of 
square N2 (locus 23) only seven layers are 
preserved.  This part of the wall restored or 
rebuilt in phase four “B”. The used stones 
are sandstone, red sandstone and basalt. The 
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wall in the southwestern corner is 472, 81 m 
(above sea level) and in the middle the wall 
is 742,22 m (Plate 2.1, 2.2c) Plate 4 (above 
sea level).

Architectural elements inside 
Religious Center:

Keeping in view that the wall at the site of 
excavation has two parts, first architectural 
elements inside the religious center and 
second architectural elements outside it. 
Each part or section has its own function:

Square L3 (Locus 1), Square L4 (Locus 2), 
Square M3 (Locus 3), part of square M3 
Locus 14 and Locus 19.

Square L3 (Locus 1):

Objects located during excavations by 
removing stones appeared some buried in the 
soil and some open (z22) at 741, 40 m (above 
sea level) and floor (153z) 741,52 (above sea 
level) part of which is broken in south eastern 
corner  continued in other squares (Locus 19)  
and in the north eastern part of the square 
located a stand  (Plate 2.2d).

Stand 1.  (z148) located at 741.17m (above 
sea level) with foundation at 740.79 m a 
small stand (z148) appeared in the western 
part of the square. Remaining rectangular 
part of it measured 1.03 m long and 0.5 m 
wide of a stone with an inscription engraved 
on it (no.198) located at 741,17 m above sea 
level and foundations at 740,79 m.

Square M3 ( Locus 3):

It is part of wall (z26) and supporting wall 
(z20)   in this area of locus appeared floor 
(z22) and floor (z135).

Floor (z22) is a mud floor with   height of 
470,40 m (above sea level) inside the interior 
courtyard of religious center in squares ( K4, 
K5, L3, M3, M4) and at Locus 1 and Locus 
2 and part of Locus 4, Locus 12, Locus 9 and 
Locus 20, 4-7 cm thick and found in square 
L3. Ove it was mud debris (z123) of 14 cm 
thick layer composed of mud, small pebbles, 
bones and pottery shreds. Floor is broken 
in the north where foundations of the wall 
appeared (z20, z23) and buttresses (z89) and 
the wall of the stand (z148) the northern wall 
of large standing place (z142) (plate 2.2d).

Floor   z135 is 740,38, 740,72 m high . It is a 
hard mud floor covered by the extension wall 
and stand for the statute in squares K4, K5, 
L4, M3, M4, M5 and is 4-6 cm thick of grey 
color. Floor was made of small stones, shreds 
and mud.  In the north 740,83 in the north of 
stand beside the wall located at 740,72m and 
in between in the west I another stand 740,58 
in part the eastern part besides the stand 
741,36 and is above higher in the western 
direction in square L4, 740,73 in square K4 
covering an area of 740,58m (Locus 3, Locus 
14) (Plate 2.2d).
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Eastern Wall of Square M3, 
Locus 3:

It is part of wall Z26 located at height of 
742.09m (above sea level) and at lower level 
741,50m.

The wall is located in the east of Locus 
and represented part of eastern wall of the 
religious center. It is 2.45 m long and 1.3 m 
high composed of ten layers, first   under the 
floor broken in the northwest part, composed 
of sandstone rock is of different color is 13 
cm thick and 12 cm long, between these are 
sandstones 26.5 cm long and 11 cm high 
while other 32 cm long and 11 cm high. Mud 
used to adhere these stones. Third layer of 
stones 75cm long and 10 cm high composed 
of nicely cut stones. In the northern area 
found an opening leading to western locus 
it was probably a door leading to the temple 
compound of 4th phase B. Lintel place located 
at 741, 00 m it is possible that this part was 
cted by destruction.  This opening used in 
place of the closed door while wall inside the 
religious center extended at the stand of the 
statue with buttresses under it. 

Supporting wall:

It is a wall z20 located at 741, 57 and from 
architectural perspective it is an additional 
wall at the western façade of the surrounding 
wall (z26) added in the fourth phase. It is 0.53 
m thick, built with sand stones of different 
size and shape. In the first course, stone are 
38cm long and 10 cm high, other layer is 30 

cm long and 11 cm high. Second course built 
with horizontal rocks 11 cm long and 16 cm 
high. Other layers consisted of 9 cm long and 
12 cm high stones some time height reached 
to 18 cm. Sandstones are red or sandy in color 
and some are basalt. Each stone measure 19-
25cm long and 12-14 cm high (plate 2.2d).

Wall exposed in square M3, locus 3 and rest 
of the wall in square M2, locus 22 1.50 m 
long and 1.20 m wide.

Square K4, Locus 25:

This locus is a part of locus 19 in addition 
to a strip not exposed in the 8th season. It is 
1.60 m wide and 4.5 m long (square K5). It 
is a square part of arched wall (z147) located 
in eh middle of the open area and water tank. 
The floor of the water tank is equal to the 
base of the foundation.

Wall of the water tank: Z147   741,38 
– 740,38 above sea level dipping 740,38.  
Part of the arched wall built with double sand 
stones and basalt plastered with gypsum to 
adhere the stones. It extended in the north 
of square K4 and in west in square J4. It is 
composed of six courses from outside and 
inside nothing left but four courses only.  
Floor around the wall from outside is the 
extension of floor of compound (Z135) at 
level 740, 38.  
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Rooms: Square M2 (Locus 22). 

It is a room inside the religious center 
exposed in fourth phase and continued in the 
fifth season. Its southern wall (z23) found on 
the floor of the compound and composed of 
two layers. It is 3.50 m long, 1.20 m high and 
composed of eight courses at level 741.76 m 
higher in the southwestern cutting wall 8z.  
Eastern wall consisting of locus z109 and z26 
at level 741,46 and depression 740,96 m, It 
is part of the temple wall  which was rebuilt 
with foundation stones joining the wall at 
phase 4A continued in phase three as result of 
destruction  and only 6 courses are visible at 
level 740,96m and 3.80 m long. Western wall 
(z8) 742, 12 m high extended from north to 
south and joined with wall z23 at south.  Two 
construction phases are noted.  Door closed 
at phase five its stone are in good condition 
fallen on the floor. Its shoulder or lintel is in 
good condition (door 164 wide and 110 m 
thick) only 7 courses remain in the southern 
side near the door. The floor z7 located at 
level 741,48m and composed of hard mud 
and clay layer. Here we located a thin layer 
of ashes z24 at level 741, 47 at phase 5. It is 
2 cm thick, 34 cm long and 60 cm.  wide near 
the closed door. Also located on the middle 
of floor a space composed of mud covering 
an area of 740, 95 m. Revealed a mud 
layer *z145) at level 741,48 and depression 
740,95m under the floor (z7) and above the 
floor (z149) in southern area and in the north 
(plate 2.3c).

Building elements outside the main 
religious wall:

Room 2, square N2 (locus 23).

A room located outside the religious center 
its western wall was the main wall (z1`09, 
z26) of the temple built with stones. In 
western side, 15 courses found of mixed 
stones. Stones used are calcareous, basalt and 
sand stones at level 742,81m and in the north 
742, 22 while northern wall (z110) extended 
from east to west. In west this wall linked 
with temple wall, it is a double row built with 
stones and plastered with mud, foundation 
composed of three courses made of sandstone 
and basalt rocks but only 8 courses remains. 
The southern wall (z38) represented southern 
façade linked with northern façade (z38) and 
represented south wall (square N3, locus 5). 
Eastern wall (z111) extended from north to 
south at wall (x38) and in the north at wall 
(z110) and in the south is located the door. 
It is build with sandstone and basalt rocks of 
various size and shapes some measuring 64 
cm long 32 cm wide and 9 cm high. This wall 
erected in phase 5. . A lintel used on the door 
(z157). Eastern wall (z157) extended from 
north to south double faced and connected 
with wall 111z.   Lintel on the door 14 cm 
thick. There are 4-6 entrances built with 
debris and mud (z108) date back to phase 5.. 
The floor (z153) 741, 09 level made with hard 
mud its remaining part in the east attri9buted 
to phase5 (plate 2.2d, 2.3d).
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Square N3 (locus 5).

It is a passage at the west the entrance to 
the religious center, built in phase 4 B. Its 
wall appeared in 4th phase above it are the 
wall of phase 5 (Plate 9).Southern wall 
(z39) extended from east to west and turned 
towards south east to  north west compose of 
nine courses attributed to late phase five part 
of it was retouched in phase four B (plate 10). 
It joined in the west with wall (z26) build in 
late phase of the wall with debris mixed with 
mud and soil of the floor (z81). Northern wall 
(z38) joined with wall 2,3 joined with the 
western wall and composed of nine courses. 
Floor (z40) made with hard mud, higher in 
east and lower in the west by 35 cm. In  west 
the area is 740, 85 m and in east 740, 50 m 
(plate 2.4a).

Square M4 (locus 4) N4 (locus 21):

This square is represented by the eastern 
part of square m4 (locus 4, 10) and square 
N4 *locus 21). It is a room of phase, four 
its wall continued to be used in phase 5 wall 
(z34) at 743, 00 m level. Part of it build in 
phase 5 with foundations at 742,23m and rest 
of its wall is 127 cm long. Due to digging 
or destruction southern façade in square N3, 
locus 5 has mostly fallen. Foundation stones 
of wall erected in phase 5  is 1.35 cm thick. 
Wall (z37) extended from northwest to south 
east to about 5 meters and composed of 10 
courses. Inside are two arched shaped walls 
of four courses (z86) attached with wall 
(z37) date back to late period of phase 4B. 

it is composed of two arches covering large 
area with irregular stones of sand stone and 
basalt. Second arched wall (z125) at 741, 44 
m high under it is located a wall (z86) built 
with 8 courses. Southern wall (z31) extended 
at southeast to northwest and joined wall in 
the west built in late period of phase four 
B. Nothing left out of it except 8 courses. 
Northern façade in locus 20 only foundations 
are visible made of two courses. Here a 
arched wall (z124) located at the south west 
corner of locus 4 an locus 21 of five courses. 
Elevated stones of floor (88z) pressed by mud 
in the west (locus 4, 21) while floor (z126) at 
level 740,37 made of hard mud over which 
built (z31), (z126), Z126) date back to phase 
4 (plate 2.2c). 

Annexed 5 locus 20 and locus 7:

It is locus in squares M4, M5, N4, N5 with 
a closed door in the fortification wall was 
opened in phases 3 and 4 A and closed 
in fourth phase B.  Western wall (z98) at 
743,31m level extended from east to west 
dividing Locus 20, 18 and due to digging and 
destruction façade of southern wall (plate 
2.2c) is not very well preserve 

Annexed 6 square N5 locus 7:

It is a passage in architectural unit in square 
N6, western wall (z50) at level 743.67 m 
middle of the square. It extended from 
north to south connected in the south with 
wall (z45 and z99) and built in two rows of 
stones and 12 courses. From these courses, 
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seven phases of construction with stones cut 
in good shape an height varying from 9-12 
cm. We can say that this part was added in 
third phase and beginning of 4th phase.  Five 
lower courses date back to 4th phase B, these 
represented stones of wall (Z45) red in color 
and mixed with lime.. Wall is extended from 
north to south and turned to south joined with 
wall (z45 and z99) at the south.it is attributed 
to phase 5 composed of 7 courses with 
foundation in the south built with two courses 
in south 4 courses and built with sandstone, 
Hematite , basalt and volcanic rocks. Wall 
(z99) extended from east to west exposed in 
8th season 2011 AD in square M5 it comes to 
fourth phase and enters in square N6. Above it 
is foundation wall (z45) of phase 5 built with 
eight courses in locus 18 and in locus 7 are 4 
courses only. This wall extended in square P5 
and P6 at east while wall Z45 extended east 
to west built with volcanic, granite or sand 
stones Foundation composed of two courses 
with unorganized stones and the floor made 
of hard mud layer scattered  n all area until 
wall (Z50 . Z54 , z99) (plate 2).

Annexed 7, square N5, Locus 18:

Wall (Z50) at 743,67 level extended towards 
south consisted of 6 courses at south but 
originally it was composed of 12 courses, 
northern wall (Z98) extended from east to 
west connected in the east by wall (50z) and 
in west by wall (Z26). It is composed of two 
rows. Southern wall (Z99) extended east to 
west date back to 4fh phase, its western part 
was exposed in 8th season 2011 AD square M5.

Annexed 8, Square N5, Locus 32:

This locus located at the southeastern corner 
extended from west wall (z45) to the east of 
square, It is a layer of debris of mud (z100) 
at level 743,62 mixed with stones, bones and 
pottery shreds.

Annexed 9, Square N6, Locus 6:

Northern wall (Z45) extended from east to 
west built with sand stones, basal and granite 
rocks with foundations of two courses. Some 
stones are not well shaped and arranged in 
irregular form. Remaining par is 2.3 m long, 
1.36 cm thickness while southern wall (z46) 
oriented from north to south and joined with 
wall (z99) in the east. Built in two rows of 
stones along with estern façade in 8th season 
2011 AD (Dhaib et al under publication). 
It is 3 m long and 95 cm wide joined with 
wall 99z. Wall 45 in east is similar of wall 
z99 double faced composed of only five 
courses some parts of it are missing and part 
of western façade 1.82 m long and 0.54 m 
thick (plate 2.2b).

Square N7, Locus 8:

It is an architectural locus (Z120) revealed 
part of its in 8th season (Dahaib et al in press) 
95 cm long and 100 cm wide courses added in 
the foundations. Only seven courses of wall 
are preserved. Wall Z46 located at south.
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Annex 10, Square N7, Locus 13:

This attachment consisted of five architectural 
components, four walls and a floor. First wall 
(z62) located at level 742,87 extended from 
east to west and joined with wall (Z58)in 
east. It is a double walled with small stones 
in between and is 4-14 cm high and 18-25 
cm long with 9 courses. Wall (z64) oriented 
from north to south, found in eastern square 
(Z58). It inclined towards south, medium 
height between 9-13 cm and length 15-35 
cm. Third wall (73z) extended from east 
to west joined with wall (64z) in the south 
ne z66 in the north. It is composed of three 
courses. Last element is hard mud soil (Z74) 
at level 741,39. It is a hard grey color floor 
scattered in all areas Locus 13 (Plate 2.2c).

Annex 11, Square N7, Locus 16:

Wall (z75) oriented from north to south and 
joined with all (Z62) at north. It is a distance 
between Locus 13 and Locus 16 composed of 
seven courses in locus 16 and connected with 
floor in Locus 13. It is (Z73) 1.85 m long and 
wall (Z76) extended from north to south and 
composed of six courses. Its eastern façade 
discovered in 8th season 2011 (Daib etal Atlal 
27). It is 1.4 m long with door in the north. 
Wall (120z) extended from east to west joined 
with wall 46z in the south, part of it was 
exposed in 8th season 2011 (Dhaib etal Atlal 
27). It is .95 long an d 1 m wide consisted of 
7 courses and joined  wall (z77)  extended 
from east to west with wall Z76 in the west 
where another wall 75z (locus 16) 1.18 m 

long and .60 m thick.  There is a door (Z78) 
in the north of locus 16.  A row of stones I 
attached with wall (z120) 30 cm long, 45 cm 
high and 13 cm wide. Facing it a row stones 
attached o wall (62z) 25 cm long, 40 cm high 
and 15 cm thick (plate 2.4b).

Annex 12, Square N8, Locus 9:

This Locus is located in southwest corner 
between walls (Z77 and Z73)in between is a 
layer of debris (Z79) above 742,12 composed 
of mud , small and big stones, pottery 
shred742,12 m. Part of this was revealed in 
8th season 2011 (Dhaib et-al) Mud layer Z80 
above 741,56 and under it layer Z79 contains 
ashes, stones and pottery shreds.  

Annex 13, square N8, Locus 9:

This locus is located in the east of Square 
N8 where a wall (Z66) extended from north 
to south 4 m long, 0.6 m with a door in 
the middle1.10 m wide. It is composed of 
6 courses in the south and 3 courses in the 
north. Mud layer (Z67) at level 742,74 and 
inclined 741,87 spread in an area with locus 
9 and locus 10 in the east of square N8, mixed 
with stones and pottery shreds 4 m long and 
1.99 m wide.

Annex 14, square N8, Locus 12:

Two layers of mud revealed (Z68, Z69), first 
mixtue of mud and stones, attached with 
wall (z66) and second at level 741,64 a stone  
fallen from wall Z70 at level 741,60. It was 
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an arched wall east part of which attached 
with wall (66z).

We note four architectural components; three 
consisted of arched walls (Z66, Z71, Z72). 
First composed of three courses, second 10 
courses and the last elements is mud floor 
(106z) found in the middle of square and 
continued until square M8 (plate 2.4c).

Artifacts

Local pottery:

-	 Shred of the body of a bowl, red paste, 
medium coarse, soft, added sand and 
calcium, inside upper surface signs 
of firing inside and outside the body 
lining with deep lines decorations, and a 
decorated line , and meandering lines by 
straight lines, wheel made high heat (9,m 
58) (Plate 2.5a).

-	 Part of the neck and body and handle of a 
large jar, used for storage, dimeter of neck 
37 cm, 5 cm thick rim, rim curved inside , 
red paste, mixed with bones, calcium, and 
sand, linin on surface, pressing of handle 
signs on the body, on the body decoration 
of three deeply engraved lines of 0.3 cm 
depicted in arched shape, wheel made, 
high heat (239,9)

-	 Part of the body, neck and handle, oval 
shaped handle attached to the body, 7.7 
cm long 5.7 cm wide and 1.7 deep, 1.2 cm 
thick at left, and 1.7 cm at right,, upper 

black layer due to cooking, circular face, 
red paste mixed with  sand  and lime, 
wheel made, handle added after making 
the jar, high heat (9,245) (Plate 2.5b).  

Madain Pottery:

Part of the body and base, colored pottery 
jar, white paste with light brown color, bones 
and sand granules, red color, creamy lines 
on surface, parallel lines on body black and 
red bade, example of Madain pottery, wheel 
made, hjgh heat (9,100) (Plate 2.5c).

Nabataen Pottery:

Part of body and base (bowl) of early 
Nabataean pottery (200-110 BC), prominent 
base, thin body, red paste, flat surface, added 
sand, and wheal made. High and medium 
heat Grey dep lines. Base is thin. Body width 
0.4 cm, 0.4 cm high while thickness of base 
from inside 0.3 cm (9, 93 ,9 ,4) (plate 2.5d).

-	 Part of body and neck made of Nabataean 
pottery, straight rim an circular mouth, 
red paste, added sand , wheel made, 
medium heat, interior colored red, neck 
brown (6,9) (plate 2.5e).

Imported Pottery:

-	 Part of body and neck , black shining 
body, red paste, wheel made, high heat, 
circular mouth, interior body black, (9, 
103) (plate 2.5f).
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-	 Shred of body of a bowl, black, Greek, 
triangular shaped, dark red paste, wheel 
made, high heat, inside black color, 
outside decorations of zig zag lies, black 
lines on red base, could be part of  tail of 
animal, part of the body (9,5) (plate 2.5a).

-	 Part of body and neck of a lamp, brown 
paste, clay pottery, brown paste, hand and 
wheel made, interior and exterior body 
black, outside body decorated by black 
dots, 0.9 cm diameter, high heat ( 9, 46) 
(plate 2.5h). 

Chinese Ceramic:

-	 Part of the rim and body of a bowl of 
Chinese ceramic.  Straight neck and 
slightly  curved outside, wheel made, 
high heat, thick brown layer on the body,  
date back to Islamic period ( 1,9) (plate 
2.5i).

Decorated Pottery:

-	 Part of body and rim, flat base, decorated 
by green color, flat beck, flat mouth with 
decoration under it, light brown paste, 
added sand, body decorated with light 
green color, wheel made, high heat, dated 
between 2-3 BC, found in debris of four 
phase (9,101).

Mud Figurines:

-	 Part of the body of a camel, missing 
head and knee and four legs, and part of 
hump and tail, and left leg missing until 

chest.  Coarse paste , added calcium and  
granules, creamy greenish body, black 
layer on hump, handmade, high heat. 
Body decorated with deep parallel lines 
with dots in between, m decoration near 
shoulder is missing,  first line begins 
hump and surrounded the body and ended 
at left side of hump; second strip  begins 
under the body at right leg and goes up 
to the hump t third strip consisted of two 
lines  begins at right under the body.    Tail 
of camel curved reaching hump (9.29) 
(plate 2.5j).

-	 Part of a small animal figurine of camel, 
head downward in front,  small circular 
mouth opening, rectangular body with 
small legs, body surrounded by two 
deeply engraved parallel lines, red paste, 
polished body, handmade, high 
temperature (9, 72).

Marble:

-	 Part of body, base and handle of a bowl, 
alabaster made, white  and brown colored, 
body curved inside, soft and polished 
body, semicircular  handle on body of 6.1 
cm diameter, body and base thickness 0.4 
cm and meeting point of body and base 
0.9 cm, part of a small bottle used for 
perfumes (9,102) (plate 2.5k).

Stone Objects:

-	 Part of body, rim and base of a steatite 
stone bowl, rim curved outside, diameter 
18cm, mouth circular, inside surface 
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signs of making, width of chiseling area 
0.3 cm, surface and base are polished and 
soft from inside and outside with scratch 
marks created during making. Width of 
chisel is 0.3cm. Surface and base are soft 
and polished with flat base (9,77) (plate 
2.5l). 

-	 Part of a grinder body and a bowl of sand 
stone only one fourth of it remains, flat 
neck, inside body contains engraving  
marks, base if 3 cm high, outside body 
contains dot marks (9,40) (plate 2.6a).

-	 Part of a water tank made of calcareous 
stone, white colored, rectangular shape, 
rim slightly curved outside, , outside body 
soft and polished,,  raised base (9,2.5) 
(plate 2.6b).

Pounder/crusher:

-	 Part of a pounder of sand stone, triangular 
shaped, arched head, 5cm high head and 
3.2 cm at the base, 5.14 cm width and 
6 cm high head base flat (9.120) (plate 
2.6c).

-	 Part of a grinding stone, four flat areas, 
soft and polished, 8.5 cm high, length at 
base 5.4 cm and at head 4.3 cm width at 
base 4.5 cm and at head 3 cm, flat base 
(9,52).

-	 Rectangular shaped crusher, sandstone, 
soft and polished surface, arched sides, 
base flat and soft (9.37).  

-	 Part of a sandstone pounder , triangular 
shaped, , thickness in the middle 3 cm, 
height at head 4 cm, sides broken 4.5 cm, 
surface soft and polished due to extensive 
use, upper area brown and at base red (9, 
39).

Altars:

-	 Part of a sandstone altar, light brown 
converting yellowish due to geological 
and environmental impact, 4`1 cm long 
with deep lines of 2.7 cm  engraved in 
it, 7 cm  side, soft and polished surface, 
rim 4,3 cm wide and in middle 11.55 cm 
while complete width 21 cm (9,24)  (Plate 
33).

-	  Part of sand stone tank of altar  thickness 
of rim of 3-4 cm width, thickness of   
surface 2 cm, pecking signs on the body 
and rim, outside surface irregular, base 
flat and complete (9,62) (plate 2.6e).

Offering plates:

Part of offering  (to god or deity) plates made 
of stone, curved rim towards inside, middle 
part is soft and polished and side are flat and 
polished, signs of scratches in the middle , 
base flat and polished with little depth (9,79) 
(plate 2.6f).
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Stone incense burners 

-	 Sand stone lamp cube shaped, red in 
color,  upper part is like  tank not very 
deep just 2 mm, width f three rims 0.5 cm 
and fourth 3 cm sides polished, some part 
of missing , base irregular in shape, It is a 
lamp with four legs of small height (9,13) 
(plate 2.6g).

-	 Sandstone lamp, cube shaped with four 
legs, one is complete and three missing.  
Upper area has a square shaped cistern 
of 0.5 cm depth and 1.4 cm width. Part 
of the base missing, flat rim, surface soft 
and polished and signs of pecking on the 
sides, trimming at the base (9, 69) (Plate 
2.6h).

-	 Black basalt rock lamp, rough and coarse 
surface, small in size, used for burning, 
no decoration and local made (9,154) 
(plate 2.6i).

Stone lamps:

-	  A sandstone lamp, red in color, triangular 
shape, made of a sandstone piece by 
carving, in the middle a hole of 2 cm, 
burning space narrow with straight rim 
of 1.8 cm width. Base is straight, outside 
surface has sign of burning, devoid of any 
decorations (9, 15) (plate 2.6j).

-	 A stone lamp, triangular shape, circular 
mouth, body curved inside, oval shaped 
body, burning signs on body, interior soft 

and polished 2 cm deep, circular base of 
4.7 cm diameter (9,71) (plate 2.6k).

Inscriptions: 

-	 Part of a stone altar with a narrow hole 
of 0.5 cm , flat rim of 4 cm width, on the 
face engraved in bas relief an inscription 
above the strip of 4.5 cm and at the left 
of the vertical 1 cm wise. What remains 
are two rows of inscriptions and an image 
of animal (Bull) vanishing due to salt 
deposit (9.172) (plate 2.6l)

Inscription:
…/b n
… (z) gh b t

Second Area of Islamic Fort

Work concentrated in the south west of the 
fort, main target was to complete the digging 
around wall of the south and western area of 
the port and to find the architectural elements 
inside and outside the fort.. We excavated 8 
squares of 200 square meter up to depth of 
1.5 m to 2.5 m and discovered wall of the 
tower and a tower in southwestern corner in 
addition to some rooms inside the fort (plate 
2.2a, 2.4d).

Square (Locus 1):

This square is located in the area of exposed 
stone floor in 8th season 2012 AD at the 
west. We dug until reached the hard floor on 
which building erected. Possibly, there was 
a link between this floor and foundations of 
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the outer wall. We concentrated at the large 
difference on the floor exposed in the square 
and the stone floor located in 8th season. This 
distance was due to the heavy fire and fall 
of the debris (locus 1) and the lower area 
due to the fire.  We learned that outer wall 
(z5) extended from west to west joining the 
fortification wall in the east. It was part of the 
architectural elements of on unit. Importance 
and use of these architectural units will be 
studied in future excavations (plate 2.4e).

Square (Locus 2):

This square is located in the west of Locus 
1 at the small tank built with red sandstone 
and was connected with stone floor.  This 
discovery was the result of excavation in this 
direction to know role of the use of building 
in the administrative building and the stone 
floor leading to the entrance located in the 
walls (plate 2.4e).  We noted that in the west 
of this Locus located large quantities of stones 
of large size on the floor. Some architectural 
elements found in this part and we worked 
in (Locus 7, Locus 8, Locus 9, Locus 10, 
Locus 19 and Locus 20). Discovered heavy 
fortification wall surrounding the building,  
and in the southwest corner located a oval 
shaped watch tower and an entrance, with 
stairway leading to the tower. This building 
has to do something with the security and 
guarding he main building.

Floors:

Locus Z14, Z36, Z39 are the floors connected 

with the late architectural elements added in 
the last residential units. There are also floors 
attributed to early period such as Z55. 

Architectural Elements:

Outer southern wall (z5) outer façade 
extended in Locus 2, built with stones in two 
rows, rough and coarse,  most of it build with 
stones scattered in the area  it is why stones 
are different in size and shape . Remaining 
wall consisted of 9 courses, 1.26 m high made 
of sand, volcanic, basalt and granite rocks.

Interior façade of wall consisted of seven 
courses of sand stones. Last course is wider 
that other courses. The fortification wall 
surrounded several architectural added in the 
subsequent periods. 

Stone wall (Z13) built in the later period after 
fortification wall (z5) covered by large layer 
of debris underneath and consisted of two 
courses of sand stones. It is 0.45 m high, 9.0 
m long and 0.92 m wide extended towards 
north making an angle with stone arch (7z, 
Floor built with sand stone tiles.

Architectural elements associated with those 
discovered in previous seasons are permanent 
architectural components as under:

Room (1) :

This room is located at the wall (Z5) 
southward and wall (Z13) westward, eastern 
wall exposed in 8th season 2011 AD, its floor 

Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012AD
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and entrance Z7 located in the north. It is a 
rectangular room 3.75 m long, 3.20 m wide 
and opens at north by door with wooden 
lintel. Floor is made of sandstone tiles. Inside 
room, a thick layer of fire and ashes and 
branches of palm found. Palm branches were 
part of the roof fell down in the room. This 
unit represented late period. Under the floor 
two architectural remains of stone are found, 
sand stones arranged properly in the floor of 
the room representing earlier old period of 
settlement (Z52, Z54) (plate 2.4f).

Courtyard:

Only small part of internal courtyard is 
exposed with mud floor and hard outside 
Locus 3.  Separated from room 1 of stone of 
walls (z13). Inside spread mixture of ashes 
and coal. It is 6.35 m long and 4.33m wide 
and surrounded by Z5 and wall Z13, Locus 6 
attached with Locus Z15, Z17 and Z88.  Inside 
is a fire- place with signs of fire and burning 
and a thick layer of ashes in northwestern 
corner. Also located a small water tank 1.36 
m long and 0.60 m wide (Z16) (plate 2.4d).

Room 2, Locus 6:

This architectural unit composed of Locus 
Z5, Z15, Z18, Z17 and is 2.37 m long and 
0.70 m wide floor paved by sand stone tiles 
(Z20). It has an entrance in east (Z18). This 
room is located at the beginning of stairway 
leading to the tower .A stone large wider 
stone  located in the northeastern corner of 

the architectural unit attached with the wall 
of tower.

Locus 15:

This Locus represented an architectural 
unit. it completed the stairway leading   to 
the tower. Square shaped buttresses added 
later, there are two rows of stones separating 
eastern Locus 115.

Tower Z 24:

It is an oval shaped tower located at 
southwestern corner of the building attached 
with wall (Z5). It date back to the same period 
early period when building was constructed. 
Restoration noted in the northern are of the 
tower. It is now in the course of destruction 
and only 8 courses of stones are found as part 
of the tower built with mud and clay and his 
part is 1.20 m high.

Outer western wall (Z23):

Only small part of it revealed extending at 
north and begins from tower (Z24), only 2.60 
meter of this wall is exposed composed of 11 
courses of sandstones arranged in good order. 
Western wall extended by v cm outward 
which were foundation stones. Stone are of 
different size and shapes. This wall is 0.83 
m wide and consisted of two facades with a 
height of 1.42m.



29

Locus 1:

This Locus represented by internal part of the 
building attached with the outer wall most of 
sand stones fallen down particularly in the 
south Locus. From top of the wall stones and 
mud fell down in its northern area.

Khuraybah Ninth Season 1433H/ 2012AD
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ABSTRACT:

This report consisted of a variety of activities 
related to 2nd phase of survey and excavations 
of the historic town of Faid (2015AD / 
1436 AH). It contains results of survey and 
excavations in addition to restoration and 
conservation of all architectural elements 
located during this season.

Archaeological survey at and around old 
Faid town provided clear evidence about the 
earliest settlement in the region attributed to 
early Stone Age.  Palaeolithic stone artifacts 
material, type, technology and manufacturing 
clearly suggested the presences of people 
in the area for long time. Further detailed 
analysis of objects and studies shall provide 
further information on this site.

Excavations were concentrated in area (B) to 
know the architectural components and phases 
of settlements also to develop connections 
between the exposed architectural elements 
and those located between the walls of 
southern fort’s external and internal areas.

This report also contains new architectural 
discoveries and visible residential architectural 
components.  Eleven architectural units of 

group of 2nd set of buildings are discovered 
and two sets of buildings from 1st group are 
studied in detail about specifications and 
architectural division.

Report on the artifacts located in this season 
are properly documented, analyzed and 
studied (pottery shreds, ceramics, stone 
artifacts, metal and glass shreds) including 
artifacts from Islamic sites located on Darb 
Zubaydha and other sites are taken into 
consideration for comparative studies. 
Relations of Faid with other early Islamic 
counties takin into consideration. 

In the last the architectural elements revealed 
in excavations restored and conserved 
particularly restoration of foundations and 
remaining walls and other architectural 
elements particularly interior wall and one 
of the towers located were restored and 
renovated.

Introduction:

At the end of this season, students from the 
Department of Tourism and Archaeology of 
King Saud University trained and provided 
field experience, method of excavations, 
restoration and renovation of architectural 
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components at the site of Faid. 

Work started in this season on 16/4/1435 
AH and ended on 17/6/1435. It included 
variety of activities such as removing debris, 
excavations, restoration, renovation an all 
related studies conducted to teach students 
and given them direct filed experience.

This season’s excavations started at two 
places (B and C). Area B covered the area 
of fort. Excavations carried out in southern 
area located between the walls of fort where 
excavation conducted in the last season. 
Target was to expose architectural elements 
in that area and to recover remaining part of 
interior southern fort area and to complete 
the work of previous years. Area “C” is the 
area of Tel where new architectural elements 
are located.

Fieldwork ended after documentation of all 
archaeological and architectural elements 
and conservation and restoration of exposed 
foundations.  We also restored the exposed 
portion of fort interior, southern area of tower 
and southeastern part of the interior of fort.

Archaeological Survey: 

During 2015 Ad (1436 AH) season began the 
survey of the site from the place ended last 
year (2014) and included three areas of the 
site to complete survey of the entire region. 
Several sites were documented around the 
town of Faid .

Survey team also collected several stone 
artifacts probably were not local made 
but brought from elsewhere. We collected 
samples of raw material and stone artifacts 
for further analysis and comparative studies. 
Initial studies resulted in the following 
studies:

-  Raw material:

Most of the raw material used consisted of 
basalt found in the neighboring volcanic 
rocks surrounding the site. Other rocks are 
Rhiolite and Quartzite commonly found near 
the sites, very few Chert and sandstone used 
as raw material found locally.

Type and technology of artifacts:

Varity of scrapers and blades are found on the 
sites (plate 3.5 a,bm 3.2a) apparently seem to 
be local made and could be attributed to upper 
Palaeolithic era  but absence of settlement 
of that time could be due to the change in 
climate and natural environment from cool 
and humid to hot and dry conditions. 

Blades and cores are chiseled from sides 
(plate 3.5c, 3.4b) is a technology used in 
middle Paleolithic period in various regions 
of the world including idle East. 

The type of artifacts dated to more than 
one period and people in different cultural 
periods made and used objects according to 
their needs an availability of technique and 
raw material.
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Thus Acheulean hand axe (plate 3.5d) 
contains specific technological specifications 
(direct hitting and chiseling) and other type 
oval shaped and pointed head represented 
technology of late 2nd and 3rd phase of 
Acheulean period. While other stone objects 
are usually barbed and chipped sides (plate 
3.6a). In addition to grinder and grinding 
stones. 

It may be said that Faid witnessed human 
presence from early Stone Age according 
to the findings of the team until recent past. 
However, further studies are ongoing to find 
reach results of the excavations and stone 
objects located at the site.

Archaeological excavations: 

Excavations carried out at two points in this 
season B and C. Area B covers the fort while 
area c covers Tel or called as industrial area 
here large number of ferns are located.

This year’s excavations concentrated on area 
(B) between the fortification wall of fort in 
the south. Its excavations will be completed 
in next season. Our target was to locate 
architectural components around interior 
wall in the south of the fort, and to know its 
specifications and use. Also revealed more 
architectural units to those located in previous 
season in addition we found remaining 
interior part of south- eastern area of the fort. 
In this season square 48 excavated and most 
of the material was located in second group 
of architectural units.

In area © only four squares excavated and 
concentrated in northern area of architectural 
units that were revealed in last season by the 
team of Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage. Further new architectural 
units discovered and we learned about the 
history of human settlement and several new 
artifacts.

-  Targets of Excavations:

We may summarized the targets of 
excavations at the site of Faid:

· Discovery of further architectural 
components and elements in the area 
located between wall of the fort and 
southern part of settlement.

· To know the chronology of human 
settlement in that area.

· To know technical and artistic 
characteristics of buildings.

·  To know type of buildings and use.
· To understand specifications of artifacts.
· To reveal rest of elements of southern part 

of the wall of fort in addition to the tower 
located in southeastern corner of interior 
of the fort.

· To know the historic role of Faid across 
times.

-  Area (B):

Target of excavations at this area located 
between Fortification Wall of the fort was 
to know additional architectural elements 
outside the wall revealed six units in the 

Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)
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last season. It was to know more about the 
foundations of buildings located in that area 
as part of First Group of Buildings.  Other 
group of architectural component called 
Group two where excavations carried out 
in previous season we tried to know further 
about small rooms and water tank located in 
the courtyard. Thus, this year’s excavation 
concentrated on revealing further information 
about the nature and use of buildings and 
chronology of settlement.

Excavations carried out in this season in 48 
squares (W13, V13, U13, AB15, 

AB13, AA15, AA13, Z15, Z13, Y15, Y13, 
X15, X`14, X13, AF15, AF14, AF13, AE15, 

AE14, AE13, AD15, AD13, AC15, AC13, 
AJ14, AJ13, AJ12, AJ11, AH15, AH14, 
AH13,

AG15, AG14, AG13, AL14, AL13, AL12, 
AL11, AK16, AK14, AK13, AK12, AK11, 
AJ16, 

AM17, AM16, AL17, Al16). 

First layer in various squares consisted of 
piles of fallen stones close to the foundations 
of walls was natural and caused by the impact 
of natural factors as there is no evidence of 
destruction by human hand, it is also similar 
to other squares excavated previously (plate 
3.5c, 3.6b). It is noted in previous excavations 
of all squares where walls and roof fell down 
due to the impact of nature such as squares 

(AC13, AC14) where building material 
covers the surface or floor of rooms.

Foundations of the buildings composed of 
two sets or phases divided by a partition 
between them.  In this season found two 
architectural units in first group where six 
residential units in previous seasons. In 
this season exposed two units seventh and 
eighth in the same group. In this season, we 
also exposed 11 architectural units from the 
second group located near the internal wall 
and similar in all its specification to other 
units, including artifacts like pottery shreds, 
glass pieces and other material is similar. 
These residential units affected by the falling 
of walls and roof and was probably the last 
phase of settlement.

In the above mentioned squares architectural 
units consisted of complete units in the 7th 
and 8th groups and squares (AJ11, AJ12, 
AK11, Ak12, AL11, Al12) (plate 3.6c). At 
western wall of 7th unit and eastern wall of 
unit 8 the area was not excavated and only 
part of it were observed in addition to the unit 
behind the back wall of second group.

The two walls built directly at inside the 
external wall of the fort. It is evident that the 
outer wall built later opposite the residential 
units located in last season and that outer wall 
built later after the wall of units (plate 3.3a).

Architectural units of second group exposed 
in squares (X15, Y13, Y14, Y15) in 
architectural unit 1 and the open courtyard in 



35

front of the rooms, we found that the wall of 
the western courtyard hidden. It was important 
for the previous teams of Saudi Commission 
for Tourism and National Heritage o locate 
that wall located in the second architectural 
unit in squares (Z13, Z14, Z15, AA13, AA 
!4, AA15). Regarding third architectural unit 
exposed in squares (AA13, AA14, AA15, 
AB13, AB14, AB15, AC13, AC14, AC15, 
AC14, AC13, AB15, AB 13, AD 15).  Also 
located architectural unit four in squares 
(AD14, AD13, AC14, AC15, AC14, AD13). 
In architectural unit five exposed in squares 
(AD13, AD14, AC15, AE13, AE14, AE15) 
in unit six of squares (AE13, AE14, AE15, 
AF13, AF14) and architectural unit 7 found in 
squares (AF13, AF14, AF15, AG13, AG14),  
in unit eight of squares (AG13, NAG14, 
AG15, AH13).  Due to end of excavation in 
his year we did not located in eh neighboring 
squares (A13, A14, A15, AJ15). It is the same 
with architectural unit ten of squares (AJ13, 
AJ14, AJ16, AK13, AK14, AK16) also we 
did not expose remaining part of squares 
(AJ15, AK15). In architectural unit eleven 
locates some parts in squares (AK16, AK14, 
AK13, AL16, AL14, AL13). We did not 
exposed remaining parts of this unit due to 
some reasons squares (AK15, AL15, AM13, 
AM14, AM 15) in this season. We hope to 
expose other remaining parts in the coming 
seasons (plate 3.3b).

In addition to what exposed in the units 
architectural elements in this we also located 
part of a wall on interior of fort in the south 
10 m long and 270 m high and part of eastern 

wall 3.5 long.  In the southeastern part of fort 
a ¾ oval shaped 4.40 m wall. All elements 
located in these squares (AJ16, AK16, AL16, 
AL17). This part of southern wall and its 
upper part fell down due to its bad condition 
(plate 3.6d). The wall restored and some 
parts of the fort were broken due to attack on 
it and not due to natural factors. The damage 
parts restored in hurry as gypsum used in the 
restoration against its original construction.

Architectural discoveries and 
construction of Loci: 

In the excavation of Faid several residential 
units discovered in the second season (2015). 
These are 11 units in the second architectural 
group.  Residential are also located in the 
northern part between wall of the fort in 
southern area and residential area inside the 
wall directly dividing road of the area and 
the living quarter. Entrance and exit from the 
residential area outside and inside was via 
across the road. Excavation continued from 
west to east in this quarter.

Exposed two residential area (7,8) in the 
first group located close to external wall and 
inside it and between second group  at the 
street used by the second group. In previous 
season, six residential units discovered of 
this group (figure 8).

All residential units are identical in their 
construction, description and analysis.. Each 
unit divided into three types of elements or 
architectural compositions extended from 

Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)



ATLAL 29 PART ONE 36

north to south. First type entrance located 
in the north and second type open courtyard 
joined with the first and third included 
residential area in the south.

Second Architectural Unit:

It included interior wall of fort separated 
from the main road:

First residential unit – A rectangular 
shaped mass extended from north to south 
with a diameter of 11.67 m in north eastern 
corner to south western corner 15,63 with 
different measurements’  from place to 
place.  Northern area reached to 9.22, facing 
southern area 11.66 m and 12.23 m.. This 
unit composed of three types.

Entrance – consisted of broken door 
located in the northwestern corner of the 
house facing east with a door 0.50 m wide and 
joined with the main road with all residential 
units. The entrance turned irregularly roughly 
in rectangular form measuring 4.70x2 m and 
joined with the main courtyard of residential 
unit across a door 1.17 m wide. 

The entrance leads to a rectangular room in 
northern eastern corner measuring 2.61 m 
long and 2.27 m wide. It was possibly a living 
room.  The room filled ashes in its north and 
a pit (cesspit) at the entrance.

Courtyard – It is a rectangular and 
unarranged area extended from west to east 
with the western wall of western residential 

unit. There is water tank built with black 
basalt stones attached with eastern wall 
measuring 0.68m long and 0.52m wide.

Third type or third mass is a resident area 
consisted of two parts: eastern and western. 
Eastern part is square shaped with two locus 
or rectangular space extended east to west.  
An empty in the floor if the courtyard and in 
its west is third mass place of the door opens 
in the east of courtyard and consisted of two 
square shaped  water tanks  built with black 
basalt stones measuring 0.44 m x 0.56m and 
0.72 x 0.79m. Behind this locus is a small 
room for the family.

In the western part of third area is a shadow 
for the room , it is rectangular shaped 5.69m 
x 2.58m opens at eh courtyard and located 
at the western wall attached with the wall 
residential  unit . The wall extended from 
west to east for 1.18 m long, joining he 
yellow rectangular stone 1m x 0.60m at the 
base used as a footstep attached with a basalt 
pillar with square shaped base. The western 
wall has a raised mass of stones look like a 
sitting place.

Western wall with a shelter has an entrance 
in the west is closed but and was an entrance 
leading to the neighboring house and a 
door created in the northern wall opening 
at the courtyard. This room was part of 
the residential unit no.1 added later in the 
neighboring house.

In southeastern corner a mass of mud and 
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stones about 2.72 m long and 2.06 m wide 
and 1.23 m high found behind the shelter a  
room is situated in the middle of the  room 
which is rectangular shaped  room measuring 
6.54m x1.55m with a door in the middle.

General view and architectural elements 
and building material of this residential unit 
is similar all those units located in other 
exposed units of excavations.

Second Residential Unit:

This unit is similar to previous residential unit 
with no difference in its details and its steps at 
the entrance that opens at outer street if 1.38 
cm wide and inside the corridor 2.33m long 
and 0.89 m wide ended in the northwestern 
part of the courtyard. A small wall serves 
as a partition between northwestern part 
of the courtyard and interior corridor. It is 
badly damaged and broken but stones of 
its foundations are very well preserved and 
present in their place.

Entrance composed of three architectural 
components in the form of rooms extended 
west to east. First like a square 1.89 m x 
1.42m, second 1.52 m x 1.39m and third 
rectangular shaped 2.20m long and 1.54m 
wide. All open with a narrow door directly 
to the open courtyard (plate 3.7a, 3.3c). We 
cannot decide what was the use of these three 
rooms?,   Probably one was a living room 
others for storage etc. 

Courtyard:

It is rectangular shaped extended from east 
to west 7.05m long and 4.58 m wide and 
devoid of any architectural element.  Some 
stones are scattered near western wall in the 
western corner probably a fern was under 
construction there.

Southern section of second 
residential unit:

It is composed of two parts front and back. 
Front part covered by a roof area extended 
from east to west 5.23 m long and 1.88 m 
wide.  Part of courtyard has covered by fallen 
wall. There was probably a pillar built with 
black basalt rocks remaining part of it is about 
20 cm. Pillar was holding the cover which has 
many holes and not very well erected. This 
place was for sitting people, guard or keeping 
animals. This front part covered by a roof of 
the previous residential unit that opens at the 
courtyard by a narrow door.

Regarding back are of southern section is 
a rectangular area extended from west to 
east divided into two rooms, western on the 
ground floor used for keeping food products 
and grain and second eastern was probably 
for residence.

Third Residential Unit:

Composed of entrance, courtyard and 
residence in the south. Entrance section is 
broken opens at the main road that shares 
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all the residential units located I the east and 
between the walls attached with the interior 
fort (plate 3.7b, 3.3c).

The broken part of entrance extended 
towards west and previous residential units 
opens with a door to the main road across a 
pillars facing eastern a small squares shaped 
room (1.19 m x 1.25 m) part of it covered by  
a large stone still lying there. This room was 
probably used a toilet.

To the west of this room is another rectangular 
room 3.56m long and 1.68 m wide it is a 
simple residential room.

Courtyard:

It is a rectangular shaped area measuring 
6.9 m x 4.43m devoid of any architectural 
element used for light and open air.

Southern bloc:

It consisted of two parts, front and back, 
front area is covered by a rectangular  shaped 
shade, 4.23 m long and 2.18 wide, separated 
from the courtyard  by a row of black  stones 
and a door dividing the courtyard. It is 
supported by a pillar built with basalt rocks,  
part of it still present in its place but most of 
it is broken. There were possibly two pillars 
to hold shade. Pillar is circular with crown at 
top built with black stones.

Western part of the shade is rectangular 
shape extended from north to south divided 

by a stones ow located in the southwestern 
corner and second in northwest of the shade 
. Eastern has collapsed closing the passage 
to eastern residential unit.  The fallen part of 
wall in semicircular form divided back part of 
the shade.  Third type of residential unit has 
two rooms, a rectangular western room from 
east to west measuring 2.61m x 2.49 m opens 
directly at the courtyard and other squares 
shaped eastern room. Eastern wall opening 
overlooking the row of arches, narrow in the 
east with an entrance or door.

It is noted that last part of partition wall 
between shade and residential room has a 
vertical hole was closed later also door of the 
room supported by mud bricks from outside 
and stones from inside. 

Fourth Residential Unit:

Its first northern part of the entrance area 
located in the northern western corner of the 
residence. Entrance directed at the east across 
the portico 3.08 m long and 1.17 m wide with 
its northern area open towards the northern 
part of courtyard. There are two square shaped 
stones placed in front of the door to control 
its opening. Stones for the northwestern 
room door measures 1.061m x 2.05 m long 
and 0.55 m wide, northeastern stone 1.81m 
x 1.67m long and .80 m wide. Stones are not 
part of the architectural elements but placed 
in front of the doors separately.
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Courtyard:

Rectangular with irregularly shaped 
measuring 4.92 m north. 5.17 m east, 5.54 
m east and 4.14 m west with prominent 
eastern area inside the courtyard. There are 
no architectural elements in the courtyard 
although in such open courtyard we find fern 
or toilets etc.

Southern mass in fourth residential 
unit:

It consisted of two parts front and opposite. 
Front part supports the shadow of the 
courtyard most pat of which has fallen 
down only small part is preserved. Floor 
is under the stone mass and stone in front 
of the place of the door that opens at the 
courtyard. Under the shadow, there are no 
architectural elements but some annexes 
such as a fire place for the kitchen with the 
western wall. Due to demolishing mort of the 
area in the courtyard is not clear in this unit 
except shadow and wall behind.  We noted 
that one of the room attached to neighboring 
unit 5 divided by central wall, and western 
part annexed with unit 4 with an opening in 
western wall measuring 1.95m x 1.42 m.

Fifth residential unit:

It is an architectural unit with an opening at 
the open courtyard in its east with the gallery 
attached to a door leading to the residential 
units explored in different field works (plate 
3.7d, 3.3c).

In the west is a square room, irregularly 
shaped measuring 1.87m long and opens in 
the northwestern part of courtyard by a door.

Courtyard:

An irregularly shaped rectangular area 5.22 
m long and 4.28 m wide. Oriented outside in 
the middle of the western are facing inside 
he middle area.  Courtyard is devoid of any 
architectural elements, it appears as if with 
the time all architectural or other remains 
perished.

Southern mass:

It is consisted of two areas front and back, 
front area contains the shadow or roof, 
rectangular shaped extended from east to 
west measuring 4.75m long 1.65 wide has 
no architectural elements, the shadow opens 
with a door at the courtyard located at the last 
area of eastern dividing the courtyard.

Shadow at the back consisted of two rooms, 
square shaped eastern room measures 1.52 m 
long and western room 1.49 m both opens at 
the shadow by a small western  door of 0.62 
m wide and eastern 0.89 m. Western room 
was rectangular shaped divided by a wall 
with neighboring residence unit no.4.

Sixth residential unit:

Door of residence opens in the broken in 
an “L” shaped area extended in the form 
of an arcade towards west joining the open 
courtyard. At the west at the entrance is a 
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rectangular shaped room 2.82 m long and 
1.35 m wide (plate 3.7e, 3.3c).

Courtyard:

It is rectangular shaped area extended from 
north o south measuring 4.91 m long and 
3.23 m wide. The courtyard consisted of four 
architectural elements of different uses.

First element: A pit (cesspit) situated in front 
of the courtyard at the north with a broken 
entrance with its face surrounded by stones in 
circular form of a diameter of 0.36 m.

Second element: Fern is an important element 
now broken and damaged but its remains are 
still clearly visible in the southwestern corner 
of the courtyard. Remains of ashes in square 
shaped mouth surrounded by stones. Its 
outside floor plastered with gypsum is nicely 
preserved.

Third element: Toilets located in the 
southeastern corner of courtyard. It is 
rectangular shaped opening with well-
arranged stones around the mouth. Floor 
plastered with white gypsum.

Southern portion of sixth residential unit 
composed of two portions front and back. 
Front area covered by a rectangular shadow 
or roof extended from east to west 4.67m 
long and 1.86 m wide, opens by a door of 
0.96 m wide towards courtyard in the middle 
of the wall.  Lintel of the door is a rectangular 
shaped stone.

Shade behind the locus is rectangular in 
shaped extended from west to east divided in 
the middle by a wall two rooms, rectangular 
measuring  west room 2.11m long 1.70 
m wide and western 2.39m x 1.68 m  both 
opens by a door at the shade at the end of 
eastern and western shades measui8ng 0.83m 
x 0.71m .

Seventh residential unit:

First type or entrance area with a broken 
entrance in northwest of the unit opens a door 
at the road in the north and directed towards 
the entrance across the portico 2.74 m 
long. Turned left at east directly connecting 
northern part of the courtyard. The entrance 
lead to a room in north of the residence. It 
is a rectangular room 3.07 m long and 1.31 
m wide in front of it is a small rectangular 
opening to northwest of the courtyard. The 
room was probably a residential place (plate 
3.7f, 3.1a).

Courtyard:

It is a rectangular area extended from north 
to south measuring 5.68m x 4.57m consisted 
of a unit or a beginning point in the form 
of a hole (cesspit) located attached to the 
wall of northern room. Circular mouth has 
a diameter of 0.35 m, enclosed by stones of 
different size and shapes. It is devoid of any 
architecture unit or elements.
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Southern residential area:

Built with main architectural components 
like all other units. It is a shade and behind 
residential are. Shade or roof is rectangular 
shape extended from east to west measuring 
4.43 m long 1.91 m wide overlooking the 
courtyard by a small door 1.11 m wide 
separated from the wall completely and most 
part of it is covered by the shade behind which 
is a residential area. Shade area is rectangular 
shape extended from east to west divided in 
the middle by a wall two rectangular rooms 
eastern and western. First measures 2.11 m 
long and 1.86 m wide and second 2.07 m x 
1.78 m both open at the shade by a room at 
east west of the shade

Eighth residential unit:

This residential unit is larger than other 
housing units but contains all the same 
specifications like others with the exception 
of few details.  Entrance is located in 
northeast of the residence, Its western part 
is broken and damaged., broken door opens 
at the main road measuring 1.06 m wide and 
towards arcade 3.02 m long and 1.11 m wide 
broken towards the open courtyard. At the 
left entrance is also broken leading to western 
square shaped room 2.53 sq. meter.  Located 
here black stone pieces, bodies, pillar and 
its base. Probably roof erected on the pillar 
(plate 3.8a, 3.3c).

Shade:

A large shad situated in the west of the 
courtyard. It is rectangular from southwest to 
northwest measuring 4.81m long 2.74 m wide. 
Size f shade is somewhat smaller than other 
shades. This shade opens at the courtyard 
held by a wooden shade lintel erected on a 
pillar placed on ground. The base made of 
square shaped basalt rock. In this residential 
unit located some shreds, bases, bodies and 
oval shaped pillars.

Southern area behind the residential unit 
composed of two parts, front consisted of 
roof and the rooms behind residential area. 
Rectangular shaped roof is big in size as 
compared to other residential units extended 
from east to west measuring 5.28 m long 
and 2.14m wide opens in the middle of the 
courtyard by a door 2.26 m wide. The carved 
stone still placed at the base of wooden door.

Back part is s rectangular area like the roof 
extended from east to west divided inside 
by a wall in two rectangular areas each part 
is a room one in the east measuring 2.16m 
long 1.61 m wide while the western room is 
2.35 m long and 1.75 m wide. The open area 
covered by a roof led by a door.

Ninth Residential Unit:

As yet it Is not totally exposed with the 
exception of middle and southeastern 
par with an area of bridge,  The exposed 
part consisted of architectural elements 
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oriented northwest and southwest and 
some architectural elements in south of the 
residential unit. Remaining architectural 
elements are complete western wall extended 
from the northern passage that opens at eh 
residential units extended from west to east 
while in the north of residential unit is a door 
enters in a room located in the northwestern 
corner. It is a rectangular shaped room with 
a door in southwest leading to a courtyard 
measuring 3.36 m long and 1.23 m wide 
(plate 3.8b, 3.3c). 

At southern side in the back part of the unit 
has a shade and rooms. This part is still under 
excavations.  Only part of back of western 
wall and some part of western wall covered 
by a shade are preserved. Southeastern area 
contains architectural elements behind the 
building consisting of two walls extended 
under the shade and rooms behind. It covered 
by a shade in the east and open by a door 
behind the residential unit with part of the 
wall.

Courtyard:

Most of I is under restoration, located at the 
main road where excavations in on its way 
across a small overpass. At the southeastern 
part excavations revealed architectural 
components attached to the wall. Shade 
covers water tank rectangular shaped 
measuring 1.14 m long and 0.82 m wide. 
Wed did not reach to the end of excavation 
and so could not clear residential unit. We 
excavated two levels first upper layer and 

second lower.  Digging continued up to 20 
cm and more. Walls covered by a thick layer 
of white gypsum plaster to protect from 
humidity and high temperatures.

Tenth Residential Unit:

This is the unit still under salvage composed 
of open courtyard and associated buildings. 
Open part consisted of an entrance and back 
area covered by a shade and rooms. In the 
courtyard, there is nothing in its south except 
shade (plate 3.8c, 3.3c).

At the entrance is located a door (broken) in 
the east of residence with part of outer eastern 
wall facing the main road.

Courtyard:

Only southern part of it shade is visible without 
any architectural elements. At the back part 
of the residence located two architectural 
units:  A rectangular area extended from 
east to west measuring 4.35 m long and 1.93 
m wide opened at the courtyard by a wide 
door of 2.41 m wide lintel five medium sized 
stones missing. It is a wide space. Wooden 
lintel has a hole in the middle possibly to put 
wooden pillar in it to hold roof.

Behind the residence are two architectural 
units, shade and rooms at the back. Shade 
is rectangular shaped extended from east 
to west 4.35 m long and 1.93 m wide. A 
door measuring 2.41 m wide opens at the 
courtyard. Five stones steps are missing from 
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the base. Wooden base has a hole to place 
pillar to hold the shade over.

Western part separated from the shade by a 
storage a rectangular building 2.12m long 
and 2.04 m wide divided its interior in 
four rectangular parts each separated from 
other by a row of stones. Walls of the four 
storages covered by mud and gypsum while 
the entrance to the storage is by a narrow 
door of 0.56 m width backward area of the 
residence is covered by a shade, rectangular 
in shape 6.71 m long and 2.46 m wide. The 
two rectangular rooms divided in eastern and 
western sections each measuring 2.81 m long 
and 2.34 m wide; 360m long and b2.09 m 
wide. The vertical wall divided in the middle 
and each open in the middle of the shade 
towards a door measuring .94m x 0.91 m.

At the western angle of the western room 
located the door of storage in which part of 
a basalt stone pillar, circular shape of 0.32 
m diameter and second part situated at the 
entrance door of the room. Location of a 
pillar at this place is strange probably I was 
part of the shade overlooking the courtyard 
and the shade. These were two elements 
facing to hold the shade or the roof.

Tenth residential unit:

This unit is located in the east of excavation 
site of 7h season (University of Hail 2015). 
It was unit not completely excavated 
previously now we revealed entrance in the 
north and part of south of courtyard behind 

the residence area (plate 3.8d, 3.3c).

In northern wall appeared an entrance in the 
residential unit at 6.78 m. Part of the broken 
entrance began with an open door at the main 
road 0.91 m wide. The entrance door in the 
east divided opens at two unclear architectural 
units. We may assume that one entrance led 
to a toilet located near the rectangular water 
tank still very well preserved. Other part was 
probably a room but not clear as yet need 
further excavations.

Courtyard: in the south is visible 

Still under salvage, only small part of it in 
the south is visible that directly connected 
to the shade. Southern part of the residential 
area consisted of a rectangular area extended 
from east to west and a wall divided the 
two rooms, western and eastern. West room 
measured 3.37 m long and 1.64 m wide opens 
at the shade by a door 81 m wide at the west.  
Entrance located in east like a square shaped 
form. Its floor consisted of stone tiles.

First architectural group:

Seventh residential unit – It is part 
of southern residential quarter, its upper 
western area is exposed and we learned its 
architectural boundaries that composed of an 
entrance, courtyard and southern residential 
unit. Entrance is located in the northeastern 
corner of the residence. The broken door 
opens outside measuring 0.89 m wide. It 
opens at the arches 4.29 m long and 1.39 m 
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wide than it opens directly to the courtyard 
(plate 3.8e, 3.3c).

In north western corner is located a rectangular 
area still in salvation. It contains a fern.

Courtyard:

It is a rectangular area extended from east 
to west. It is narrow due to two rooms in it. 
First at the end of north western with a fern 
and secondly in the east is a rectangular room 
extended north to south measuring 3.67m 
long and 1.96 m wide. Its door opens at the 
courtyard in the middle of the area 1.01 m 
wide.

Southern part or area behind the residence 
is a rectangular space extended from east to 
west 7.20 m long and 2.37 m wide still under 
excavation and the room in present condition 
divided in three interior sections: western, 
middle and eastern. Western room smaller, 
square shaped measuring 1.93 m long opens 
directly by a door 0.68 m wide to the west. 
Second room occupies large part of southern 
residential unit. It is rectangular measures 
5.12 m long and 1.69 m wide. Its external 
wall is the southern wall of the fort. Room 
opens in the middle of courtyard directly by 
a door 0.97m wide while eastern room as 
yet clear and most part of it are buried in the 
debris. Residential lines very well arranged, 
but no complete buildings   recovered in the 
residential quarter.

Architectural specifications of 
Residential units:

The studies of the exposed architectural 
elements after excavations in this season 
revealed several prominent specifications of 
architecture, style and type that highlighted 
the religious in the social life of people, 
natural and geographical components

Natural elements specially, climatic 
conditions effected different architectural 
elements therefore the builder has no choice 
but to build the house adjusting in the 
local environment. The house have to face 
according movement of wind and sun from 
north to south so that wind in summer enter 
their houses. Summer are longer and wind 
direction usually north to south, also the 
houses face main road. In Faid area wind 
direction is usually north to south and their 
houses open at north  facing the main road 
where wind direction is east to west so that 
high wind and storms do not harm the houses 
facing east west. This system applied to most 
of the Islamic towns and cities where wind 
movement direction is east to west in the hot 
summer. 

Geographical and climatic impact considered 
in the houses of northwest where doors open 
towards same direction facing air and light. 
Doors facing west to benefit light and air 
from the north (plates 3.5, 3.6c, 3.7b) and 
eastern (units 5,3,8,6,10). The two residential 
units 7 and 8 facing southeast have small 
narrow doors. Outer doors base higher raised 
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on one stone. It was the same situation for the 
interior doors, rooms and shades.

These doors open at the arches and stop at 
a small wall parallel to the entrance entering 
the arches and the courtyard. It was good for 
the movement of the family and save direct 
vision in the house protecting the privacy of 
the family (plate 3.9a). This type of entrance 
first appeared during the Abbasid period. We 
do not have any means to know to know more 
this architectural element but it continued to 
be in use in 5/11 AD in various houses and 
military building of Islamic period.

Most of the architectural elements found 
the residential units of Faid was an open 
courtyard in the middle of houses (plate 
3.9b). The aim is to connect all rooms of 
the house together passing in it light and air 
from the north. The courtyard also used by 
the children to play, there were ovens to cook 
bread and keep animals.

In all residential units there was a place 
behind the courtyard a rectangular shaped 
place opens at covered by a roof or shade 
(plate 3.9c). It used for rest and relaxation 
the courtyard. These open areas facing north 
receive both light and air, rooms behind used 
for sleeping and proper ventilation.

Building material and construction 
systems:

Builder in the construction of residences in 
the northern quarter between the two walls 

used local material consisting of stones and 
mud and gypsum for plaster of walls. Various 
types and size of stones used as basic material 
in the buildings as well as rectangular shaped 
doorsteps in all houses of Faid. Small 
pebbles used in filling empty spaces in the 
walls (plates 3.5b, 3.6e, 3.7a) . Stones used 
were black basalt and sand stones yellow and 
brown color. 

It was the method of building houses, 
local stones used in the walls and plastered 
by gypsum to protect interior by high 
temperatures and local climatic conditions. 
Thickness of basalt stones varies between 
0.45 cm to 0.70 cm, protects the interior in 
summer winter, in day and night. Mud from 
local Wadi Faid includes silicon, aluminum 
and calcareous material.

The builder used gypsum to cover floors, 
toilets, water conduits and plaster walls.  
Gypsum is composed of calcium and silk to 
make the walls white.

Artifacts:

Firstly – Pottery and ceramics:

Here is the statement on the collection of 
pottery and ceramic shreds at the two sites 
excavated in this season. In area B located 
214 shreds, 165 shreds or 77% of total 
collection 49 shreds are glazed constituting 
23% of the total shreds.

In area C total collection of shreds and 
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ceramics are 139 out of which 103 pottery 
shreds or 74% and rest 36 shreds or 26% 
glazed.

Very few glazed shreds are found in areas B 
and C, also very few complete objects  are 
found. We divided these shreds into common 
pottery and glazed shreds.

1. Coarse Shreds:

These are shreds of mostly local made 
objects, handmade with color between dark 
brown to black with rough paste and thick 
in most cases composed of calcareous and 
basalt granules and little firing. Interior 
and exterior bodies are polished. Most of 
the objects Most of the objects represented 
cooking pots, jars, storage jars with wide 
mouth and kettles. Example of this season’s 
pottery pot, local made (plate 3.9d, 3.4a) and 
oval shaped kettle (plate 3.9e).

2. Medium coarse shreds:

Most of the shreds of this type located in this 
season consisted of small or medium pots, 
kettle and jars. . Some shreds glazed and 
incised lines decorated with comb shaped 
motifs at the shoulders and mouth. On the 
body and necks of oval shaped kettle, such 
designs created (plate 3.9f, 3.4b). On the 
outer surface of the body geometrical motifs 
like parallel lines are incised.  In addition, 
several handles, body parts and shreds of all 
type are located.

3. White tin shreds:

This type of shreds are scattered on the site 
and found in the excavation in different 
layers and are mentioned in previous reports 
on the site. These are recognized by yellow 
orange paste, slightly polished with medium 
thick walls and surface fully covered by 
white tin paste. Most of the shreds affected 
by rainwater and salt deposits and consisted 
of lids and bodies of pots and plates. In 
this season alkaline tin shreds are found in 
all squares prominent due to their white tin 
shinning quality.

These white tin glazed manufactured in early 
Islamic period in Iraq and date back to late 8th 
and early 9th century AD. Some researchers 
think Islamic glazed were made under the 
impact of Chinese porcelain. White glazed 
tiles used in floors and in decorations of 
walls.  Such type of white glazed shreds are 
located on several sites in the kingdom of 
Saudi Arabia particularly on Darb Zubaydha 
(al-Bid and Naqra mines) and Rabadha 
attributed to 3rd or 5th  century Hegra / 9th 
to 11th century AD.  This type also found in 
Samra’a Iraq, al-Mina Syria and al-Fustat in 
Egypt and at Nisha pur in Iran.

3. Tin splashing shreds:

Most of this type of shreds are located in 
area “C”. Some of these shreds changed their 
color due to impact of rain and salt deposits 
and mud layer.  Example of such shreds 
represented by plates of white shinning paste, 
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well burned and medium well thickness 
(plate 3.10a).

This type of pottery used in many Islamic 
countries beginning from 3rd century Hegra 
(9th century AD) . Some researcher named it 
as al-Fayumi ware,these were decorated by 
one or more parallel or zigzag lines in one 
or more colors. Such shreds are located on 
several Islamic sites such as al-Rabadha, 
Umlij, al-Mabyat, al-Qa’a, Zabala, al-
Ukhdoud and al-Sharja. 

4. Tin glazed shreds in black color:

Two shreds of this type are located which are 
under study. These are white tin shreds found 
in   sector “C”, first shred is that of body and 
base of a plate (plate 30) and second that of 
rim of a plate.

5. Chines imported glazed shreds 
(porcelain):

Three such shreds found commonly knowns 
as Chinse ware. One shred is that of neck and 
the mouth of a plate of white shinning paste 
(plate 3.10c) it is devoid of any decorations 
and possibly imported from China.

6. Metal glazed shreds in many 
colors:

Metal glazed shreds located during this 
season consisted of plates, bowls, and pot 
in different colors. Interior and exterior 
parts colored and decorated by geometrical 

patterns and floral designs in golden olive 
color with white or blue base (plate 3.10d).

According to studies, publications and 
excavations on the site of Faid the date of 
these artifacts lies between 3rd and 6th century 
Hegra (9th to 12th century AD).

Stone objects:

Several Stone Age artifacts are located 
during this season mostly broken grinders 
made of black basalt stones a few of these are 
also sandstone. Small circular, oval shaped 
or rectangular basalt or granite stones (plate 
3.10e) in addition to some steatite soap stones 
of black color of bodies, base and handles, 
cooking pots and lamps are located in large 
number (plate 3.10f, 3.4d).

Metal objects:

From area C and B several metal objects 
of iron and bronze are located. Iron objects 
included nails, arrowheads, plates or weights 
(plate 3.10g, 3.4e).

Metal objects in the two areas also consisted 
of bronze rings and two other objects (plate 
3.10h), a spoon, beads and oxidized coins.

Bone Objects:

Large number of bones of goats, camel 
located in excavated squares in residential 
layers. These were part of food products in 
residential area of the fort and around it. The 
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bones collected and saved for the study by 
specialist. Bones are those of camel, goats 
and sheep, also collected soil with floral 
mixture to study environment and economic 
importance of these animals.

Restoration and preservation of 
architectural elements:

During this season, several foundations 
of building and architectural elements 
are located in the excavated zone.  These 
consisted of architectural units, residential 
houses, part of interior wall of the fort in 
addition to circular tower in the south east 
corner connected between southeastern area 
of the fort at 90 degree angle inside the fort 
wall.

Foundation of buildings found in this season 
and the division of architectural elements of 
residential houses account for 13 residential 
units. Length of these walls is 344 m, built in 
two rows of stones with varying heights from 
20 cm to 125 cm and some courses of wall 
consisted of 7 courses. The stones ae of small 
and medium size some are 25 cm long.

Foundations of the walls laid in old style 
with a mixture of stones and mud and walls 
plastere4d with clay. Stone linked by mud 
and finally the erected wall is plastered

This method was not strong and walls remain 
week with unbalanced courses it is why the 
walls are not straight, these are week and not 
strong it is why most of the walls are easily 

fallen or broken. These walls could not face 
strong climatic conditions, impact of rain and 
natural elements.

Wall of the interior fort built with large 
stones some longer than 60 cm in addition to 
medium and small sized stones erected and 
covered by gypsum mixed with coal, sand 
and small connecting pebbles. Gypsum used 
in foundation and complete wall.

In order to preserve all the architectural 
elements and components discovered in this 
season it was necessary to restore the week 
parts of walls perished and damaged by 
natural factors.

To save and preserve the cultural heritage 
for future taken precautions protect and 
restore damage parts of the buildings and 
foundations according to prescribed rules 
and regulations.

For the preservation and protection of 
foundations of buildings recovered in this 
season, following rules adopted:

Firstly:  Maintenance and 
consolidation:

For maintain and protection of cultural 
material and to protect from the natural 
factors we cleaned the site to consolidate and 
removing the upper coating.

In this season, several week and damage 
walls restored and added buttresses to 
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support the week walls. For the restoration 
and preservation, we used the same material 
used in the buildings and same method by 
which the buildings were erected.

1. It was noticed that all the walls located 
in this season built with basalt rocks 
that are igneous rocks contains less 
than 52% silica.  Basalt is hard black 
stone composed of several minerals that 
cannot be recognized unless the rocks 
are broken.

2. Mud mortar prepared by mixing grasses 
and used for cementing and plastering 
walls of residential buildings.

3. Gypsum used to cement and plaster 
certain buildings. It contains liquid 
calcium. It burned several time and 
converted into white power used for 
cementing and plastering walls. This 
material used in the interior walls of the 
fort by mixing with sand and coal.

4. Calcareous plaster not used and calcium 
was burned to get calcium power. It is the 
first material that need high temperature 
to burn metallic gypsum and make 
gypsum plaster converted into calcium 
carbonate at high temperature of 900-
950 centigrade. It converted into calcium 
hydroxide. Calcium carbonate is the 
adhering material used in the buildings. 
Calcium plaster last long.

5. It was used in the walls for plastering 
and shinning. It consisted of two 
material mud and gypsum and used for 

decorations the walls. Most of it now 
damaged and fallen on the floor. We took 
examples of gypsum used in the walls for 
analysis specially that of bathrooms and 
stores. We noticed that interior walls also 
plastered with gypsum.

Restoration and maintenance of walls carried 
on those located in this season as under:

1- Cleaned stones and material between 
courses by hand and air pressure to 
remove old plaster and mud between 
stone courses. 

2- Washed walls by water to remove dust 
and mud and previous plaster removed 
by air pressure. Spaces between stones 
also removed by water pressure. In the 
long span of time, walls became week, 
and space created between stones that 
damaged the walls.

3- Space between the basalt rocks filled 
with gypsum to appear like originally. 
We used both old and new plaster to 
restore walls.

Secondly – Restoration

Restoration mean to complete the missing 
parts of walls and buildings in their original 
shape by using original material and filling 
carefully the missing and empty spaces of 
walls.

We discovered missing parts of the southern 

Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)



ATLAL 29 PART ONE 50

interior wall of the fort and eastern interior 
wall of one of the towers. To restore and 
return these to original shape we adopted 
following methods:

1. In this season, we discovered parts of 
wall of interior fort 13.5 m long out of 
which 10 m in southern interior wall of 
the fort and 3.5 m the eastern interior 
wall of the fort reached their height to 
2.70 m (plate 3.11b)

2. Discovered the tower has ¾ in circular 
shape located in the southeastern corner 
of interior wall with a diameter of about 
4.20 meters.

3. Southern wall composed of 17 courses 
around the towers while eastern wall 
consisted of 16 courses built with large 
stones at the beginning than smaller 
rough stones. Gypsum mixed with sand 
and coal used for joining and plastering 
stones and gypsum used for plastering 
walls.

4. Tower composed of 14 courses attached 
to the wall most of these collapsed partly 
and completely only one complete course 
at the base is preserved (plate 3.12a).

5. Courses of walls and bridge are strongly 
intact only part of middle area of southern 
wall preserved consisting of ten courses 
out of 17. Towers had two functions, to 
hold the walls and military watch.

6. Parts of the wall of fort that are damaged 
or broken restored and brought these to 
the original shape. The collapsed and 
perished part of the walls restored and  
renovated with clay and stones from the 
same area.

In this season, restoration work conducted in 
the interior wall of one of the towers located 
in southeastern corner in ¾ circular form and 
was seriously damaged and collapsed.

1. Prepared horizontal and vertical plans 
for restoration specially, for interior wall 
of fort and tower (figure 3.4f).

2. Used original material from the fallen 
stones of wall and tower, it look like 
original after restoration (figure 3.12b).

3.  Used proper material and traditional 
system of restoration part of which done 
by previous team.

4. Protected and provided proper outlet of 
water to sop entering rani water in the 
area.

Results:

1. Survey of the site resulted in the finds of 
objects of Stone Age from the surface. 
These finds represented an era of early 
and old human settlement on the site 
date back to Middle Palaeolithic and late 
Acheulean eras that included Acheulean 
hand axes attributed to quarter million 
years before present. However, studies in 
his regard are underway.
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2. Excavations in this season completed 
the work continued in last seasons. 
Located two sets of buildings, first near 
the interior wall of the fort and secondly 
besides outside wall with a road dividing 
these.

3. Located a group of eleven  residential 
units , each building quite similar in 
its architectural elements, style and 
materials, living and service rooms Two 
complete residential units discovered in 
the last eight seasons of excavations.

4. General view of residential units 
indicated that these are all similar in 
planning, architectural components and 
style.

5. Exposed residential units well 
accommodated in the local environment 
where building material was locally 
available but houses built without proper 
technique and planning.

6. Establishment and basic architectural 
planning of residential units suggest that 
these were erected in hurry including 
the wall of the fort which was created 
to protect the area from outside attacks 
faced the town at the end of 3rd century 
Hegra by Qaramatians and local Arabs

7. Residential units seven and eight in first 
group are on the ground surface and 
6 first residential units discovered in 
previous season are long. These created 

after the completion of outer wall of the 
fort. Units 7 and 8 built with the fort.

8. It may be said that the nature of 
buildings around interior wall of the fort 
is the oldest construction in first group. 
The planning of road joining the wall 
directly than closed the southern outer 
wall completely. There is no entrance 
at the road dividing the two groups of 
resi8dnetal area means that wall was 
created to protect from human movement 
coming to the town from different sides 
in 3rd century Hegira until the beginning 
of 6th century Hegira.

9. Due to lack of excavations in all 
residential units in the first group but 
we noted that some residential units 
specially, in the west are older than the 
wall of outer fort. Outer wall of these 
units built after building of the fort. 
Eastern residential units built along the 
fort directly, that is wall of the fort was 
present at the time of adding these units.

10. In the first group, we noted there were 
entrances in the unit from inside to form 
outer wall as part of defense element 
of the town. Distance between the two 
units was in fact to serve the road going 
towards interior wall.

11. Outer wall created for the additional 
protection and security of the residential 
units outside the main wall after the 
attacks of al-Qaramtians and Arabs on 

Faid (2nd Season 1436 H/ 2015 AD)
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the town at the end of 3rd century and 
beginning of 4th century Hegira.

12. The street dividing the two sections in 
the east created to serve first group only 
while group had another street passed by 
close to interior wall.

13. Interior southern wall of the fort 
recovered about 10 meters and part 
of eastern interior wall of about 2.5 
meters, also discovered watchtower in 
southeastern corner like ¾ oval shaped. 

14. What we have discovered until now 
architectural elements at the wall of the 
fort in south consisted of five architectural 
phases:

a. First construction phase representing 
wall of interior fort.

b. Second construction period represented 
by second architectural and wall around 
interior of the fort.

c. Third architectural phase represented 
by western residential units from the 
first group besides outer wall of the 
fort.

d. Fourth architectural phase represented 
by outer wall of the fort attached to 
residential units of group first.

e. Fifth architectural phase represented 
by eastern residential units from first 

architectural group with wall of the fort 
as outer wall of the above units.

15. Initial study revealed a variety of pottery 
and ceramics shreds of al-Faid divided 
into three types:

a. Islamic pottery shreds known and 
found in the Islamic world. These 
shreds represented by white thin ware, 
alkaline glazed, and glazed shreds 
copied such as tin glazed.

b. Local pottery shreds  created on the 
site by local people mostly common 
pottery shreds like white shreds from 
Samra’a.

16. Very few glazed shreds are located in 
this season but other finds indicated 
trading relations between Faid and other 
neighboring and Islamic countries.

References:

1. Fehervari, G. Islamic Pottery. A 
Comprehensive Study Based on the 
Barlow Collection. London 1973.

2. Ken Ward, Harvey.  Fundamental 
Building Conservation Mortarsess, 
Plasters and Renders. Haisted, 1998 
pp.11-15.



Preliminary Report on the Excavations of Qariyat Zabala, Rafha    
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Introduction:

Department of Antiquities and Museums 
initiated comprehensive archaeological 
survey of northern border region in 1396 
AD/ 1401 AH and during which  documented 
several architectural units along (Syrian 
pilgrimage route) Darb Zubaydha . Survey 
consisted of various phases and in the six 
yeas survey of Darb Zubaydha large number 
of water reservoirs, wells, water tanks, 
camping stations, forts and other building 
were documented all the from Kufa in Iraq 
to Makkah al Mokarramah.  Darb Zubaydha 
extended further in the south western region 
between Rafha and Leena. It was the route 
between Kufa, Madinah and Makkah known 
as Darb Zubaydha, named after ”Zubaydha” 
wife of Abbasid Caliph Haroun al-Rasheed. 
(786-809 AH). She ordered to build rest 
houses, water facilities and reservoirs all 
along the route.

Darb Zubaydha is the most important historic 
component on the desert route established 
in the Abbasid period by its famous Caliph 
Haroun al-Rasheed (107-193H/ 786-883 
AD).It was an outstanding facility and great 
service for the pilgrims in the desert joining 
the Holy lands to Kufa. It is 1400 km long 
routé  passing through sand, hills, elevated 
and lowlands. 85 stations are documented 
inside the Kingdom.

Among the results of archaeological survey 
of Darb Zubaydha, the site of Zubalais 
documented. A completer plan of the sites 
was prepared and 8 architectural  units 
were observed, building no. 4 is the most 
prominent on which report is written for Atlal. 
Foundations of large mosque measuring 
22.30 x 16.24 meters with a niche and pillars 
with square shaped bases as part of the great 
mosque are documented, measured and 
photographed. Some extensions indicated the 
presence of walls of old town.

Qarriya Zubala in historic 
publications:

The old village of Zubala is located in the 
district of Rafha at about 25k. Zubala is 
attributed to pre-Abbasid period and it reached 
to its peak in early Abbasid period. The name 
of Zubala is the same from its establishment 
until now. Reason of this name as mentioned 
is its establishment by Zubala bin Harith and 
second reason is its association with Zubala 
bint Masoud founder of a village  remains of 
which are still present. It was big Islamic city 
and an important station on the pilgrimage 
roué at that time. Ibn Rusta wrote that it is 
a great town consisted of markets and water 
available in both winter and summer. While 
Hamawi said “it is station known on Makkha 
to Kufa and has big markets.
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Zubala is among the old settlements located 
on Darb Zubaydha in north east of the 
Arabian Peninsula at about 39 km north 
east of al-Shehayat station at latitude 29 23 
56 North and longitude 43  33 719E. It is a 
prominent town known even  in the Jihalia 
peiod with many markets most important of 
these the main market of”Zubala”. Zubala 
north of Madinah al Munawarrah is known 
today as “Iqab”.  Zubala played an important 
role in the development of history of the 
region and due to its strategic location on 
the pilgrimage route.  Famous for its fort and 
a big mosque built by Bani Asad.There are 
several villages with the same name.  Due its 
strategic location, availability of water and 
as an economic center Zubala was famous 
and an important early Islamic settlement on 
pilgrimage route.

The name of Zubala is mentioned by several 
historians from pre-Islamic to Islamic period 
some transferred previous information and 
some added new information. First Muslim 
historians who wrote about Zubala are Ibn 
Khardaniyah, al-Maqdasi, Yaquital-Hamawi. 
Ibn-Khardaniya mentioned some rest houses 
on pilgrimage route such as Birka al Umiya 
situated between al-Aqaba and al-Qa’a 
he  wrote that Zubala had abundant water 
resources. Another Yaqubi (died 897 AD/ 
284 AH) in his book “al-Buldan” mentioned 
Zubala and in 3rd century Hegra again wrote 
in his book “Kitab al Arab”about Zubala. Ibn 
Jubair wrote that it was a small village and 
has a Qasr and several wells. In 6th century 
Hegra mentioned that there were than350 

houses, three water reservoirs, a fort and a 
mosque. Name of Zubala is connected with 
Bint Masoud one of the famous women of 
that time. From Zubala to al-Shaqouq is 
seventeen miles having fort and a mosque.

Bin Rasta wroe”I is a great town in which 
are markets, plenty of water available in 
summer and winter”. Al-Harbi mentioned 
(died 898 AD/285 H) that Zubala located 
on pilgrimage route has a fort, mosque and 
three water reservoirs. Al-Hamdani (died in 
36H/ 970 AD) said Zubala a well developed 
town while al-Hameri wrote it was a center 
of water.

Idrisi (died 560 H/ 1164 AD) wrote in his 
book “Nuzhat al Mushtaq” That Zubala was 
a town located before Madinah, but now 
there is nothing left except ruins of fort and 
houses. Ibn Batouta said (died 1377H / 779 
AD) it is a gift of nature with fort, small and 
large wells and several water reservoirs.

Al-Maqdasi mentioned that Zubala was a rest 
house for the pilgrims as it  was a prominent  
town with  markets and abundant water 
resources. Its ruins  covers an  area of 2km x 
2km where large number  of  pottery  shreds, 
glass pieces and foundations of buildings 
scattered on the ground in addition two mile 
stones indicating  distance. There is a water 
reservoir in the wadi and three water reservoirs 
located side by side. One in the middle of the 
wadi, second, one in the north and last in the 
south.   Besides water reservoirs are water 
tanks and small water streams. There are two 



55Qariyat Zabala, Rafha District (First season 2015 AD/ 1436 AH)

large rectangular water tanks connected with 
water   reservoirs. Zubala had 350 wells.

Department of Antiquities and Museums 
conducted Comprehensive  Archaeological 
Survey of Darb Zubayddha  and documented 
large number of stations,  water reservoirs, 
wells in a  period of six years, reports of these 
field  works published in Atlal.

Dr. Saad al Rashid wrote a comprehensive 
book (1414 H) on Darb  Zubaydha also 
Matr bin Ayedh al-Anzi wrote a book on the 
archaeology and  stations on Darab Zubaydha 
and Rafha as part of publications   “Haza 
Bildna” (This is our Country”.  Also Matar 
bin Ayedh al-Anzi (1422H) wrote about 
Dab Zubaydha and some archaeological and 
historic sites of Muhafizat Rafha.

Importance of this town is its importance as 
a big settlement and a center of culture and 
Islamic civilization and an important site 
representing early Islamic and other cultural 
periods.

To further investigate and explore the hidden 
aspect of Zubala first season of survey started 
in 1436 H (2015 AD) and, the area was 
thoroughly surveyed and documented. 

Geography of Zubala:

It was a very large and huge settlement s 
compared to the settlements of that time. 
Architectural components and building ruins 
are scattered in a large area spreading in area 

of 3 km from north to south and 2 km from 
west to east. It is evident that the area was 
larger than this as large area is covered by 
sand and underground. This is one of the 
largest settlements on ancient pilgrimage 
route. It contains hundreds of architectural 
units of different size and shapes.  In the 
lowland area of Zubala particularly at the 
western, northern and southern edge,  are 
ruins of  the town while some in the elevated 
area consisted of several mounds and Tel. 
Well sand water reservoirs are located in the 
body of the valley called Wadi Zubala.

Lots of pottery shreds, ceramics, glass pieces 
are scattered on the Tel and mounds of this 
old town. However, here still two main signs 
are present. First located on a high Tel in 
south of the fort at about 4 km and the second 
is located in the east of water reservoirs at 
about 1 km.  It is possible that Zubala was 
an agricultural area due to the presence of 
surrounding walls around water resources 
and storages in middle of the valley.

It is mentioned by early historians that Zubala 
was an important station on pilgrimage route 
. Ibn Khardinyah and Ibn Rsta, al-Maqdasi 
mentioned a distance  between al-Qa’a and 
Zubala about 14 miles. While, Al-Harbi 
wrote the distance was 18 miles and half; 
but, al-Hamdi wrote the distance was 18 
miles only. 
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Targets of archaeological 
excavations:

This was the first season of excavations at 
the site of Zubala, as there were no further 
studies or survey after the comprehensive 
survey by the Department of Antiquities and 
Museums in 1401 AH. This team decided to 
achieve following  targets in this season:

-	 To discover further information about 
the site by new excavations and 
investigations.

-	 To develop he chronology of settlement s.
-	 To know the construction methods and 

techniques.
-	 To collect archaeological material to 

know what is under the site.
-	 To collect prominent archaeological 

objects for restoration and display in the 
local museum.

-	 To know about complete architectural 
elements in the northern part of the fenced 
area.

-	 To develop the site for visitors and 
tourists.

a. Restoration of fallen architectural 
elements.

b. Highlight prominent areas of the site. 

The team started excavations in the morning 
of Wednesday1/11/1436 and ended on 
29/11/1436H. 

Cleaning  the site of Zubala:

A. With the help of GPS important points 

were marked at the site of Zubala,  
co-ordinates taken of important 
architectural components. These points  
called “Benchmark” and symbol for this 
is  (B.M). 

Refer-
ence 

points

Co-ordi-
nates North

Co-ordi-
nates east

Area

A 29, 392198 43,560249
480 

meters

B 29,393002 43,560246
   478 
meters

B. The site cleaned and debris  removed 
from the  surface inside and outside the 
architectural  units by using Total Station 
system thus he site area appeared to 
be72.69  square meter with length of the 
site from north to  south 365 m and width 
in the north 198 m and in the south 75m 
(plate 4.2)

C. Divided the site into squares shaped grid 
to start excavation.

D. Draw plan of the site by using Autocad 
system.

- We make a survey of the 
archaeological town of Zubala and 
started the excavations in the east of 
present village inside the fenced area. 
Aim was to discover architectural 
elements in that area and to explore 
northern area of the site.

-	 Also the aim was to study artifacts 
from the site as large number of 
pottery shreds, glass pieces and other 
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artifacts scatted in the entire area. It 
could shed light on various phases of 
settlements in Zubala in particular and 
in the region at large. 

The team also cleaned and restored certain 
objects and architectural elements including 
foundations of some buildings and parts of 
wall of the mosque.

Archaeological excavations:

Excavation started at the selected point in 
one of the squares each of which covered an 
area of 5m x 5m.All debris and other objects 
removed from the surface.  Excavations 
started in fenced area of the site located in 
north of the fort (plate 4.3a) and worked 
square 12 (10x10m) to know the nature and 
used of the building. 

Strategy of excavation:

After completion of cleaning and removing 
debris from surface fixed the final point and 
pointed real north direction. Square of 5m 
x5m for each square of the grid and a passage 
of 1 meter left between each square left for 
movement with  4m x 4m area inside the 
trench. 

Squares  (028-31, P28-31, Q28-31) 

Selected and numbered for excavations.

Squares 29, 030.

North eastern corner of the site was selected 
for excavation and numbered 0.29 from the 
grid of the site.  Each square was divided 
into 10m x 10m and 5xm 5m in each square 
for excavation. These were numbered - 
a.029,b-029, c-029,  d-029. Several labors 
were hired for excavations and for each square 
an archaeologist was responsible. Building 
appeared on the surface of this Tel was 
rectangular in shape while foundations on the 
surface vary in height between 5-10 cm. The 
square and all the objects were photographed 
from all angles. Artifacts consisted of pottery 
shreds, ordinary, decorated and colored. 
Stones  scattered on the site were collected 
and placed at the site for any future use.

Excavations revealed first layer of mud and 
clay varying in thickness 15- 20 cm. under 
it appeared a layer of stones of 20-55 cm 
thickness, third layer consisted of sand 
varying in thickness between 20-40cm. 
Stones are fallen and mixed with sand and 
mud on the floor. Wall foundations extended 
north-south built with stonesof1.05 m wide 
and fixed with mud. All walls here are fallen 
due to natural reason (Locus 28z). 

Also appeared in squares 0.29 and 0.30, and 
in upper squares 0.29 c and d.  foundations 
of architectural units  of a small room out of 
four other  rooms. In this room located lots of 
ashes and colored pottery shreds and part of 
a steatite stone and gypsum at a depth of 95 
cm (plate 4.3d).

Qariyat Zabala, Rafha District (First season 2015 AD/ 1436 AH)
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Squares 0.30, 0.31:

Main reason of digging this part of 
surrounding area was the location of a wall 
(Locus 28z) discovered in square 0.30.

After removing surface debris of mud, small 
stones and from layer two a mixture of mud 
and small stones from this layer and previous 
locus at 25 cm deep we found foundations 
of a wall (z28) in square 031 besides north 
of square P30 (Locus z27). Some artifacts 
appeared in the northern area and a plastered 
wall (plate 9) further at a depth of 1.9 m in 
northeastern corner (door) where ended this 
wall (z27) in eastern direction. The wall is 
85 cm thick and 95 cm high plastered with 
gypsum (25z).

Also we found after removing the debris 
in north eastern angle two locus (25 -27) 
and extension (25z) a rectangular shaped 
water tank 2.40 m long and about 48 cm 
wide. Upper wall in the east and west 
plastered with gypsum from outside (z26) 
(plate 4.4c).

With the exception of water tank in square 
Q31 between (z28) and z25) nothing found in 
the area except debris and soft sand. 

Squares P,Q 28-30:

After removing debris in north eastern corner 
of Locus (25-27), and at the meeting point 
of (z25), located a rectangular shaped water 
tank 2.40 m long and 48 cm wide, plastered 

from inside and outside by gypsum (z26) 
(plate 4.4c).

Besides the water tank in square Q31 and 
between 28z and 25z nothing is located 
except debris and sand.

Squares O, P, Q 28-30:

It is not easy to fixed natural and physical 
appearance in its entirety unless all the area 
is cleaned and debris is removed.

After removing debris from all he squares 
started appearing fallen stones from walls 
and foundations and roofs this resulted in 
the falling of all buildings from inside and 
outside. We continued digging in Locus 25 
that give us   impression, as if it was a mosque.  
The team thus excavated neighboring square 
in the west in squares 28, 0, p, Q.

We found that we are in front of an open large 
rectangular shaped area 18.30 long from 
north to south and width from west to east 
16 m. In southern  wall there were  (z12, 16) 
three doors, first in  south west corner 1.6 m 
wide (z19) Plate 13, second in  the middle 
of southern wall1m wide (z15, plate 4.4e) 
and third located in southeastern area 95 cm 
wide (z37) plate15. All erected from floor 
by a lintel 25 cm high and all oriented at the 
mosque located in squares (O.P.Q 28).The 
mosque has fallen down with three pillars. 
Pillars and buttresses supported by stones and 
mud. Each row consisted of 6 pillars holding 
roof and niche of Qibla (z 2-3) composed of 
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4pillar, semi-circular attached with the wall 
of the Qibla.  

There are buttresses to support the wall of the 
mosque in the east and west in addition to 
hold roof of the mosque. It is square shaped 
85 cm x 90 cm and 1 m high is he remaining 
part of it (plate 4.5a).

Semi circular pillars attached to the wall of 
the Qibla and there are four pillars oriented 
from west east with locus (z4, z5, z6, z7). 
These are prominent standing on square 
shaped bases with semi circular pillars of 85 
cm diameter attached with the wall of the 
Qibla and are 1.3 m high outside plastered 
with gypsum.

Besides this there was another big mosque 
covering an area of 26.5m x 16 m with two 
rows of pillars holding roof holding he niche 
and walls of the mosque 1m x 1.1 m (z1, 
plate 4.5b).

The mosque was built with local material 
of basalt and sand stone rocks, mud and 
clay used for the plaster of mosque varying 
thickness from 85 cm to 1.2 constructed in a 
moderate manner. The open area of interior 
of mosque plastered with gypsum of 1-2 cm 
thickness. Large quantities of gypsum found 
in debris also floor of the mosque is covered 
by gypsum and stones. The open courtyard 
yard and water tank in the north eastern 
corner for ambulation (z26) 2.4 m long, 70 
cm deep and 456 cm wide all plastered with 
gypsum. Behind the courtyard in the west 

are several architectural elements consisting 
of five rooms attached with the wall of the 
mosque. These were probably shops each 
4mx3\m in size part of the market in front 
of the mosque.. Also located behind the wall 
of Qibla (z2, z3) architectural units possible 
with the common roof of the mosque attached 
with the wall of Qiblla (z42), (z35) and 
squares shaped buttress (z34) attached with 
the wall of Qibla.

Method of Construction:

Method of building and construction on this 
site is not different from other Islamic sites 
in the Arabian Peninsula, only difference is 
in some additions in the construction of some 
architectural units.

Stones and rocks are common elements in 
all architectural units and foundations of 
walls are built with big stones on virgin soil. 
It is a hard soil on which stones of different 
size are placed with irregularities on the 
sides contrary to layers on upper wall area 
is which flat, smooth and uniform. Stones 
were cemented by mud.  Walls thickness vary 
between 45 cm to 1.05 m. made with large 
stones on both sides and space in between is 
filled small stones. Space between various 
layers was filled with mud and small pebbles 
and plastered with mud and clay.

Walls were plastered with white gypsum 
burned form s inside or outside.

It was noted that plaster inside the mosque 

Qariyat Zabala, Rafha District (First season 2015 AD/ 1436 AH)
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was more nice and smooth while outside 
mosque spaces in the walls were filled with 
gypsum.

Artifacts:    

During the excavations of the site a variety 
of artifacts are located in architectural units 
(rooms) in square (d1) attached with the wall 
of mosque in the west and not inside the 
mosque due its use and function.

Following is a brief note on important 
artifacts located in this season:

Firstly: Pottery and ceramics:

Study of pottery and ceramics in this season 
was the first step to divide and separate 
pottery and ceramic shreds and objects. 
Pottery shreds were explained according o 
major changes such as 1. Fabric means paste 
composed of a mixture of what, heating and 
temperature.2.surface cleaning 3-technology 
of manufacturing.  Ceramics artifacts were 
initially studied on the basis of use and its 
source (plate 4.6-4.7).

Excavation work revealed 353 pottery shreds 
and 580 ceramics some decorated with 
geometrical patterns in addition to some 
artifacts.

1.	 Four small object, complete probably 
used for keeping perfume (plate 4.8b).

2.	 Parts of a colored ceramic plate.

Initial classification of pottery and 
ceramic:

Very few pottery and ceramic shreds are 
located in excavation units also very few 
complete or semi-complete objects are 
located. These are divided into two main 
types:

a. Ordinary shreds (un-decorated).
b. Decorated shreds

Description of Common Pottery Shreds:

Very few ordinary pottery shreds are located 
in the squares which are divided according to 
the color of paste, treatment of surface, soft 
o coarse.

Coarse pottery shreds:

This type of potter is hand made with color 
between dark brown to black medium rough 
paste and  thick in most cases. Mixed with 
calcareous and basal granules and made 
on low heat. Interior and exterior surface 
polished. Most of such objects are bowls, 
plates and cups.

Soft pottery shreds:

 Such type of shreds are very few, made of 
white paste and white surface yellowish in 
color, nicely heated, devoid of any additional 
material, thin walled with1.5mm thickness 
(Plate 4.8c)
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Classification of Ceramics:

Based on shape of sheds, color, color of 
paste and surface tempering, soft or coarse 
the obtained ceramic sheds are blue alkaline-
green (plate 4.8d).Such shreds are common, 
soft and yellow orange color. Most of shreds 
belong to big storage  jars outside decorations 
with geometrical patterns.

Alkaline shreds are scattered in one color 
(green or blue) scattered widely in Islamic 
world particularly in Persia dated between 3rd 
and 8th century Hegra.

Such type of shreds located on several 
archaeological sites in the Kingdom. Such 
as on the site of Jar in north west of the 
Kingdom where green glazed blue  and green 
shreds of Abbasid and Fatmid are found in 
large number in additional to al-Mabiyat, al-
Rabadha and Faid sites dated between 2nd and 
3rd century Hegra. 

Stone Objects:

In spite of low quantities of stone artifacts 
these number second artifacts located on the 
site in this season and could be classified as 
under:

1.	 Two small oval or egg shaped basalt or 
sandstone stone objects with soft surface 
probably were used for grinding or 
crushing.

2.	 A number of black steatite soft and 
polished shreds part of the body of  bowls 

are located. Some are rectangular or 
cylindrical probably handles or leg of 
bowls. Cylinders have decoration on the 
top like zigzag and curved lines (plate 
4.9a).

Metal objects:

Very few metal objects are found, only 
bronzed and iron circular like a ring are 
located (plate 4.9b). Only complete object is 
ion ring with a green stone on it an  inscription 
is engrave. It is found in square Q 30 near 
water tank.

Glass objects:

It constitutes medium collection of colored 
glass objects consisting of rims, body and 
base of certain broken objects (plate 4.9d) in 
addition o some complete bowls.

Prominent glass objects are:

1.	 A small bottle 9 cm high found outside 
the mosque in the west (Locus 33) in 
square 030 (plate 4.9e).

2.	 A small cup with decorations on outer 
body (plate 4.10a) located in square 
O30,locus 30. 

3.	 A small cylindrical shaped bottle of 
2cm diameter and 3cm height.  0utside 
decorations located in square 030 (plate 
4.10b).

4.	 Part of neck and rim of a bowl and part of 
body, and two rims of a small bowl (plate 
4.10c). 

Qariyat Zabala, Rafha District (First season 2015 AD/ 1436 AH)
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Results: 

1.	 It was noticed that some architectural 
elements suggested presence of new style 
of construction consisting of semicircular 
stone pillars erected on square shaped 
platform.

2.	  Preliminary studies revealed some type 
of ceramics and pottery from Zubla 
consisted of two main types; Shreds of 
Islamic type represented by thin white 
shreds, alkaline ceramics and local 
pottery shreds prominent of all these are 
ordinary shreds probably made under 
the impact of thin white  shreds or made 
somewhere else.

3.	  Pottery, ceramic shreds and some steatite 
artifacts are few but indicated trade and 
cultural relations between Zubala and 
with neighboring regions and the Islamic 
world. 

Recommendations:

-	 To acquire the remaining parts of Zubala 
site outside the fencing area located in 
south west.

-	 To protect the site from civil expansion 
and develop it for tourism.

-	 Research, survey and excavation should 
be continued.

-	 Restoration of exposed architectural 
components, mosque and other buildings 
is essential.

-	 Establish an information center for 
visitors, a museum and storage center.



The Saudi-Polish Excavations at Aynuna, 
a Nabataean Port on the Red  Sea

Michał Gawlikowski, Karol Juchniewicz and Abdullah al-Zahrani

This mission is the first ever instance of 
Polish-Saudi collaboration in the field of 
archaeology. It was formed at the initiative of 
Professor Ali  Ibrahim al-Ghabban who has 
invited one of the present writers to engage 
in a new project. The proposal was taken i 
by the Centre of Mediterranean Archaeology 
of the University of Warsaw and discussed 
during the 6th Red Sea  Conference in Tabuk 
(2013), in which Professors Piotr Bieliński, 
then Director of the Polish Centre, and Michał 
Gawlikowski took part and were shown the 
site of Aynuna in the Northern Hijāz (plate 
5.1a).

As a result of this visit and talks an 
agreement on cooperation with the SCTA 
was signed on 27th of October 2014 by 
Dr. Hussayn Abulhassan and Michał 
Gawlikowski. The first season in the field 
lasted from  October 29th  to November 29th 
2014 (5 Moharram – 6 Safar 1436).  From 
the Polish side, the mission included Prof. 
Michał Gawlikowski, Dr. Karol Juchniewicz 
(archaeologist), Mr. Jakub Kaniszewski 
(archaeologist and topographer), and Mrs. 
Krystyna Gawlikowska (art historian). The 
Saudi colleagues were led by Dr. Abdullah 
al-Zahrani and included the archaeologist 
Mr.Waleed al-Badaywi and the archaeology 
student Abdullah al-Mutayri. We have 
enjoyed the constant assistance of Mr. Abdel 
Basset al-Sadeq from the SCTA Tabuk 
office and Mr. Ridha al-Juhani, the SCTA 

representative in Khurayba. It is our pleasant 
duty to acknowledge the perfect spirit of 
collaboration and the ever-helpful attitude 
of our Saudi colleagues. The legendary Arab 
hospitality was our everyday experience 
from the first to the last day of our stay in 
Saudi Arabia.

From 2015 on, the Polish side was supported 
by a grant from the Polish National Center for 
Scientific Research. The second season lasted 
from November 7th to December 10th 2015 
(25 Moharram – 28 Safar 1437). The mission 
included, beside the persons just mentioned,  
Dr. Tomasz Scholl, Mr. Marek Truszkowski 
(both archaeologists), a topographer Mr. 
Wiesław Małkowski and Mr. Marcin Wagner  
(archaeologist and draughtsman). 

As it was settled with Professor Ali al-
Ghabban during the Tabuk Conference, the 
mission was to start its investigations on the 
site marked 200-53 by the 1980 survey of 
the Northwest Province by Ingraham et alii 
(1981). 

The work has started with mapping this site, 
called Lower Aynuna, and with collecting 
surface pottery. Our topographers have also 
mapped the Upper Aynuna site on top of Jabal 
al-Safra NE of the lower site and some 40 
m above (plate 5.1b). This is a densely built 
settlement, protected partly by steep slopes 
and partly by fortifications. The built surface 
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is about 3 hectares and can be characterized 
as a small town. The coverage prepared 
that season shall be used to guide the future 
excavations. On the other hand, we proceeded 
to excavate a major monument of the lower 
site with the aim to establish the chronology 
and function of this ancient facility,  bearing 
a definite resemblance to a type of monument 
usually called khan.  Such buildings served 
to accommodate travellers and/or to store 
their belongings, most typically on the Darb 
al-Hajj, but also in earlier times. We have 
provisionally applied this name to four other 
buildings on the lower site (Khans 2 to 5), 
even if their exact plan remains to be defined.

The work in Lower Aynuna was continued 
after a short break from  February 6th to  
March 5th 2016 (27 Rabi‘ al-Thani – 25 
Jumada al-Awwal 1437). New members were 
Mr. Karol Ochnio (archaeologist), and Mr. 
Hubert Kiersnowski, a geologist in charge of 
recognizing the complex history of the region 
through the ages.  The Saudi colleagues 
included the archaeologists Mssrs. Waleed 
al-Badaywi and Saud al-Amari, as well as 
drivers Mohammad al-Qahtani and Selim al-
Hawayti. Dr. Abdullah al-Zahrani was this 
time retained in Riyadh by other obligations.

Another season was launched  on November 
12th of the same year  and lasted until 
December 15th (12 Safar to 16 Rabi‘ al-Awwal 
1438), with Dr Juchniewicz in charge. During 
27 days of intensive fieldwork the team’s 
effort concentrated on Khan 1 and Khan 2. 
A new trench has been also established in 

Khan 3. Our team was composed mostly 
of veterans from previous seasons: Mssrs. 
Waleed al-Badaywi, Abdullah al-Mutayri, 
Selim al-Howayti, Dr. Karol Juchniewicz, 
Mssrs. Marek Truszkowski, Karol Ochnio 
and Marcin Wagner. New members who 
joined this season were: Mssrs. Nasser Ali 
al Shaqrah, Mansur al-Harbi, Ms. Joanna 
Ciesielska and Ms. Zofia Kowarska. After a 
short break the work resumed from January 
10th to February 18th, 2017 (12 Rabi‘ al-Thani 
- 22 Jumada al-Awwal 1438), with Prof. 
Michał Gawlikowski, Dr Karol Juchniewicz, 
Mrs. Krystyna Gawlikowska, Mssrs. Marek 
Truszkowski, Karol Ochnio, and Marcin 
Wagner. On the Saudi side, we were joined 
by Mssrs. Waleed al-Badaywi, Abdullah 
al-Mutayri, Selim al-Howayti, Nasser 
Ali al Shaqrah, and Mansur al-Harbi. The 
geological prospection was continued by Mr. 
Hubert Kiersnowski.  

The small oasis of Aynuna, once fed by a 
perennial spring now dry since some thirty 
years, is hidden behind a spectacular breach 
in a fossil coral reef. The place was put on 
the map in the early 19th century by British 
sailors (Captain Moresby, 1829-1834). 
At  the foot of these heights of some 40 m 
there extends a stony plateau cut by Wadi 
Aynuna whose bed lies about 10 m lower, 
which after passing through the narrow gap 
and fanning out reaches the Red Sea about 
3 km downstream near the fishing village of 
Khurayba (plate 5.1c). 

This part of the sea, East of the entrance 
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to the Gulf of Aqaba, forms  a large bay 
sheltered by reefs and several  islands being 
no more than banks of sand.  Aynuna Bay is 
thus well protected against the rough sea, and 
in the same time against unwanted visitors 
unfamiliar with the safe passage through the 
barrier (plate 5.2a). 

The place was frequented for centuries  by 
Muslim pilgrims on their way from Egypt 
and further Africa, who were reaching there 
the sea-shore after crossing the Sinai and 
after following Wadi ‘Ifāl which runs parallel 
to the Gulf of Aqaba behind the mountains 
of Midian (Ghabban 2011: 182-183). This 
route was abandoned in the 11th century for 
a sea crossing from Aydab and used only 
intermittently ever since (Power 2012: 22-23).

To our knowledge, Aynuna was first 
mentioned under this name by the 9th 
century Arab author al-Ya‘qūbi in his Kitāb 
al-Buldān. He stated that at the time of his 
writing, which is approximately AD 891, 
the settlement of  Aynuna (‘Aynūna’) was 
inhabited and lived on an oasis covered with 
palm groves. He also says that covetous 
natives were destroying ancient buildings and 
tombs in search of gold which they believed 
was being buried there (as quoted in Musil 
1926: 124).  

Ibn Hawqal is the second author who 
mentioned Aynuna under this name. In his 
book Sūrat al Ard (AD 977), he reports the 
story of  a certain ‘Ubaid ibn Jahm, a freed 
slave of the Khalifa al-Ma‘mun, who was 

appointed governor of Aynuna and al-Hawra 
on the coast of Arabia, as well as of Aswan 
and Kom Ombo in Upper Egypt. In 857 he 
launched a punitive expedition against the 
Beja tribes who besieged Kom Ombo. His 
troops embarked in Aynuna and al-Hawra. 
After a fairly successful campaign he and his 
army went back to Aynuna. According to ibn 
Hawqal, Aynuna was also a port of destination 
for Egyptian pilgrims (probably from Upper 
Egypt) to the Holy Cities (Vantini 1975: 156).

 About the same time, al-Muqaddasi in his 
Description of Syria mentioned Aynuna 
among the chief towns of the district of al-
Sharah in AD 985 (Le Strange 1886: 11).  
Later, Yaqūt described ‘Aynuna in AD 1225 
as “ a village south of Bathaniyyah Province, 
lying on the Red Sea shore between Madyan 
and al-Salâ.” He also states that it was a stage 
on the pilgrim route from Egypt to Makkah ( 
Le Strange 1890: 387).

The etymology of the name is obscure, except 
for the first element ‘ain, “source”. The 
following –una or    -nuna finds no obvious 
explanation either in Arabic or in Aramaic. 
However, Richard Burton  (1878: 140-142) 
has already proposed to equate  it with Onnē  
of Ptolemy, located in the same region, 
though their latitudes differ   (2802’30’’ N for 
Aynuna and  280 30’ or 280 40’ for Onnē). 
As the numbers in Ptolemy vary from one 
paragraph to another and they are anyway 
often disfigured in transmission, they should 
not disprove the identification in this case, 
though we cannot rest assured.

Aynuna, a Nabataean Port on the Red  Sea
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When Burton visited the site in his vain 
search for the gold mines of Midian, he found 
only a rather impoverished village on the 
bay, called Khurayba (that is “Little Ruin”). 
He noticed there some “large and well-built” 
foundations of ruined buildings and a birke 
supplied from an aqueduct going all the way 
from the Aynuna source. The remains of 
three channels are still to be seen today and 
are protected, but fixing their chronology is 
difficult because of many restorations. Burton 
has also seen the site we are exploring now, 
duly noting the presence of a “basseville” 
and a “hauteville”, both declared “Frankish” 
by his informants.

The next mention we could find is in the 
relation by Alois Musil of his voyage in 1910 
(Musil 1926: 110). This traveller is usually 
very detailed, but in this case he limited 
himself to some rather disparaging remarks 
about the Turkish post and its wretched  
occupants neglected by the Ottoman 
administration. The last of the great explorers 
was Harry (Abdallah) StJohn Philby (1957: 
230-231) who reached the Aynuna oasis 
from Khurayba on camelback in 10 minutes, 
judging the distance as being 2-3 miles. He 
noted on the right bank of the wadi “tumbled 
ruins of a considerable settlement” and “one 
large building of very rough construction” 
which he interpreted as a fort. This is in fact 
the building we have excavated (Khan 1). 

A sketchy plan of  the Lower Aynuna site is 
to be found in the report of a survey team 
led by M. Ingraham in 1980 (Ingraham et al. 

1981). Nothing has been done after Ingraham 
until we started excavations in 2014, first 
by mapping both sites. The winter seasons 
2015/2016 and 2016/2017 were spent on 
excavating Lower Aynuna.

The site is located on the western bank of 
Wadi Aynuna at a distance of about 3 km 
from the shore of the Aynuna Bay, where a 
harbour must have been located under the 
present village of Khurayba. It sits on a stony 
terrace above the wadi bed, at the foot of the 
mountain (plate 5.2b, 5.3a). The plateau is 
cut by several ravines joining the main wadi 
and forming separate stretches of higher 
ground, some of them having received tombs 
of unspecified date, marked on surface with 
rectangular enclosures of boulders, usually 
preserved one course high. Our site lies 
at the northern end of the terrace, close to 
the breach of the wadi through the walls of 
Jabal al-Safra right and left of it. The Google 
coordinates of its most remarkable feature 
(the so-called pyramid) are: 28.087212 North 
and 35.183578 East, and the average surface 
altitude is 42 m above sea level. The built site 
measures about 160 m through 80 m. We were 
told the place is called locally al-Musaywiq, 
being a diminutive of sūq, so “little market”, 
very curiously matching our understanding 
of ancient functions of the site.

Natural sections seen at the brink of this 
plateau show deep layers of gravel and 
alluvial sediments mixed with granite stones 
of various size and colour, all the way to 
the present surface (plate 5.3b). The stones 
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are sometimes quite big and tightly packed, 
interspersed with layers of silt, at the bottom 
forming a loose conglomerate,. According 
to the observations of the geologist Hubert 
Kiersnowski, this formation results from 
a major flood of catastrophic proportions 
which has occurred in a very distant past and 
was followed by the erosion of the wadi. 

The site was once densely built. The walls 
were made mostly of chunks of coral 
limestone quarried in the mountain nearby, 
but granite boulders rounded by erosion and 
apparently collected on the spot were also 
commonly used. No trace of mortar can be 
seen, the stones being simply joined together 
with mud. The walls have all collapsed and the 
stones form now a maze of huge heaps giving 
the impression of utter chaos. However, at 
closer look, the outlines of buildings and 
of particular rooms can be noticed. As the 
stones were used in their natural shape or 
only grossly cut, once fallen from the wall 
they cannot be assigned to their original place 
in the ancient structures. The archaeological 
work must consist of removing the loose 
stones in order to uncover of whatever is 
left in place of standing walls. Only then the 
excavation proper can be attempted to find 
ancient floors and such stratigraphy as there 
subsist under the rubble. 

The outlines of buildings  are well apparent on 
the three-dimensional rendering elaborated 
during the first season by Jakub Kaniszewski 
(plate 5.3c). A compact net of over 10,000 
measured points covers about 4 hectares of 

ground, including all the man-made structures 
visible and their immediate surroundings. A 
numerical location and altitude of each point 
allowed to prepare a map of the site before the 
excavation, complete with contour lines and 
outlines of every outstanding feature. We have 
thus already a good idea  of  the topography 
and layout of the site. The three-dimensional 
rendering is usefully completed by a series 
of aerial photographs of the site, made from 
a drone kindly borrowed by a Saudi friend 
(plate 5.3d).  Indeed, even before digging it 
was plainly clear from the plan that we have 
there not a settlement, but a group of utility 
buildings. There can be distinguished the 
remains of at least five structures which seem 
to have been built on a very similar plan: a  
large courtyard was in each case surrounded 
by lines of rooms. Even if not always regular, 
they  bear a definite resemblance to the type 
of monument usually called khan.  

In 2015, we proceeded to excavate the 
best preserved monument of the lower site 
with the aim to establish the chronology 
and function of this ancient facility. The 
work extended through spring of 2017. The 
building, dubbed  Khan 1, is nearly square 
in plan, 36 through 37 m, and contained two 
rows of square rooms along its southern and 
northern sides (plate 5.4a). In the middle 
there is an open courtyard entered through a 
gate in the southern wall that is approached 
from the wadi bed. The building is well 
preserved and its plan was quite clear even 
before excavation, in spite of the ruined state 
of all its walls reduced to heaps of stones. 
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The surface is gently sloping toward the 
wadi, showing a gradient of about 2 m before 
excavation. Three rooms lined the southern 
wall to the right of the entrance. Against 
the opposite, northern wall there stood five 
bigger square rooms, all alike, about 7 m to 
a side. 

There are also three other similar buildings, 
more ruined but still recognizable on the 
ground, standing in line over the slope toward 
the wadi (plate 5.4b: Khans 2 to 4). They  were 
proven to be earlier. Moreover, there was a 
similar building to the north (Khan 5). The 
main feature of the site is however a big heap 
of stones that Ingraham has called “truncated 
pyramid” (plate 5.5a). In fact, it is not a 
pyramid at all. At the foot, it is approximately 
circular, but parts of vertical walls forming 
a square of approximately 10 m to a side 
can be seen at the height of about 4 m from 
the ground. It seems it could be a tower, 
whose original height can be approached by 
calculating the volume of rubble.

The site of Aynuna has been pinpointed 
by several authors as the ancient Leuke 
Kome, mentioned in the Periplus (19) and 
by Strabo (XVI 4.22-24). This conclusion 
of sir Lawrence Kirwan (1979), shared 
by Lionel Casson (1989: 143) and Steve 
Sidebotham (1986: 124-126), among others, 
was generally accepted for some time. It was 
however linked to the identification of the 
port of Myos Hormos on the Egyptian shore 
as the modern site of Abu Shaar practically 
on the same latitude as Aynuna. Later, 

excavations at Qusayr al-Qadim further South 
have provided certain evidence of this being 
the ancient Myos Hormos (Peacock 1993, 
Whitcomb 1996). Accordingly, the maritime 
route between these two ancient ports was 
not running due east, as stated in the Periplus, 
but NNE. This is why Dario Nappo (2010) 
and most latest authors would place Leuke 
Kome in or near al-Wajh. Steve Sidebotham, 
however, has recently confirmed his earlier 
opinion (Sidebotham 2011: 175), in our view 
quite rightly.  

As a matter of fact, the text of the Periplus 
always refers to the cardinal directions 
only, never to intermediary ones. The only 
exception (south-west) appears only in 
Casson’s English translation; the Greek text 
has the word  libonotos, meaning “the rainy 
southerly (wind)” and referring originally 
to the south-western wind bringing rain to 
Attica. The Periplus used the term only once 
describing the summer monsoon blowing 
along the East African shores. Moreover, 
Aynuna is well connected with the heart of the 
Nabataean kingdom by the way of Wadi ‘Ifāl, 
so justifying the remark in the Periplus about 
the route “inland up to Petra, to Malichus, 
king  of the Nabataeans” (plate 5.5b). This 
Nabatean king reigned from AD 50 to 70 
and this mention  is the main argument for 
the dating of the Periplus text. The author  
described Leuke Kome as being an emporium 
and a frourion. This corresponds neatly to the 
actual situation: the emporium on the wadi 
bank and a fortified place above it.
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As we know in detail from Strabo, the 
expedition of Aelius Gallus in 26 or 25 BC 
(Jameson  1968) set out from Cleopatris 
(Suez) on board of 80 warships and 130 
transport vessels to Leuke Kome. I cannot 
see another port on the Arabian shore where 
such considerable number of ships could 
safely anchor were it not at  Aynuna.  The 
two closest harbours, at Duba and al-Wajh, 
dispose only of small bays good for a few 
ships at a time, but definitely not for a large 
fleet. As the hardships of the passage forced 
the Roman army of ten thousand men to rest 
through the winter, the ships should have 
stayed on anchor for several months in a well 
sheltered and ample harbour. The supplies 
could easily be brought from Petra to Aynuna 
by caravan, not relying on meager output of 
the local oasis. This would be much less easy, 
were the troops stationed further south. The 
general Roman usage required in such a case 
building a winter camp. Though no trace of a 
Roman camp was identified on the shore, it 
seems to us that it could have been located on 
the terrace opposite the Lower Aynuna site. 
A long wall along the edge of this eastern 
terrace could possibly go back to the Roman 
camp of Gallus. We would like to check this 
supposition in the near future.

The latest and best preserved building in 
Lower Aynuna, whose excavation was 
completed in the last season, was apparently 
built in the early 4th century. A dark period in the 
history of Arabia followed: after the defeat of 
Zenobia of Palmyra in 273 and the extension 
of the desert limes under Diocletian, next to 

nothing is known about these parts until the 
emergence of the Ghassanids in the 6th century. 
The famous inscription from Nemara, being 
the tombstone of Imru’lqays, “king of all the 
Arabs”, who died in 328, implicates, if taken 
literally, his rule over the Hijāz (Bowersock 
1983: 138-147). If so, his kingdom did not last 
long. It seems that shortly after Constantine 
the Roman administration in Hijāz, until 
then a part of the province Palaestina tertia, 
was removed from its southern reaches. 
There is no evidence of occupation after 
the 4th century in Hegra (Leila Nehmé, 
personal communication). Very preliminary 
as this impression may be, we would risk 
a supposition that in the 5th century the site 
was abandoned and the customs station for 
the Indian trade transferred to Iotabe Island, 
of uncertain location, which was being 
contested between the Romans and a Saracen 
chieftain called Amorkesos, as reported by 
Malchus of Philadelphia (Mayerson 1992).

Excavations 2014-2016/17

The area under examination by the Saudi–
Polish team, called Lower Aynuna, consists 
of six probably separate structures (Cf. 
plate 5.4b). Five of them were tentatively 
interpreted as khans: courtyard buildings 
having served as halts for merchants and 
temporary depots for their goods. The 
sixth structure is clearly different and most 
probably was a tower-like construction.

Aynuna, a Nabataean Port on the Red  Sea
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Khan 1 

The most visible structure on the site was 
built in the latest phase of the occupation of 
the site. The walls are made of  irregular chips 
from the coral reef and from rounded granite 
stones collected on the spot. Only a few 
roughly squared blocks of coral have been 
reused in the construction (plate 5.5c,f). The 
walls are preserved up to 1.30 m of height, 
are 80 to 90 cm thick  and stand directly 
on ancient surface without any foundation. 
Only the southern wall overlooking the 
slope toward Wadi Aynuna has a shallow 
foundation, approximately 25 cm below the 
original surface. It is also thicker than the 
other walls (1.10 m). The walking level is 
everywhere made of beaten earth recovering 
a layer of brownish soil consisting mostly of 
refuse of earlier date. 

The front wall of the northern row of 
rooms was found doubled at mid-length by 
an outside buttress 5 m long, set between 
the entrances to the neighbouring rooms, 
bringing the overall width in this sector to 2 
m (plate 5.6a). A careful analysis of remains 
allows to recognize there a flight of outside 
steps leading to the roof (or less likely to a 
second storey). Fragments of three lower 
steps remain in place. They were 25 cm wide 
and 20 cm high. Allowing for a necessary 
landing on top, say 1 m large, there is place 
for about 16 steps reaching the level of about 
4 m above the ground.  A kind of low bench 
was added at the far end, between the restored 
landing and the entrance to the middle room.

The entrances are 90 cm (3 feet) wide 
wherever the door jambs are preserved. No 
thresholds were found. All five rooms of 
the northern row have a short wall jutting 
out from the back toward the entrance, but 
stopping short after about 2 m. Within the 
rooms, some traces of domestic features 
were found: we have found some structures 
made of fired bricks, basins made of clay 
and mortar, as well as one grinder, or rather 
a circular support for grinding stones made 
of mortar. 

We have also cleared the gate of the khan 
(excavator Karol Juchniewicz). It is 3.70 m 
wide and had twin butresses 1.00 m large at 
each end (plate 5.6b). Two of them are well 
preserved, one of each pair. They should 
have served as the support of gate wings, 
one pair on the outside, the other inside of 
the passage. Two stone benches, 70 cm wide, 
were built against the lateral walls between 
the buttresses. The remaining passage was 
2.20 m wide and 6.00 m long. No thresholds 
were found, but we have noticed traces of 
a wooden beam inserted beneath one of the 
outer butresses, probably as the support of 
the wooden wings of the gate. Smaller doors 
to the rooms inside were probably made in 
the same way. To the right of the gate as 
one enters there is a line of three rooms, 
smaller than those on the opposite side of the 
courtyard. All three were excavated. Beneath 
the dirt floor of the first room by the gate we 
found the foundations of another, smaller 
room of the same orientation. It is not yet 
clear whether it was a part of a similar earlier 
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building or standing alone.

Within the limits of the excavated building, 
we were surprised to find, under the ancient 
walking level of the courtyard, discontinued 
stretches of walls up to 1.00 m wide, carefully 
built from large adjusted coral blocks and 
granite boulders on top of them (excavators 
Tomasz Scholl and  Karol Ochnio). Right 
under the dirt floor of several rooms there 
appear lines of granite boulders forming the 
outlines of an earlier building (plate 5.6c,d). 
They are  oriented exactly as the walls of the 
khan, though laid according to a different 
plan. The understanding of this early building 
still requires further study, but it is clear that 
what was left of it consists of the lowermost 
course of foundations. The walls themselves 
were razed to the ground before the existing 
khan was built. The presence of the early 
foundations seems to be the reason why the 
later walls have none.

The soil covering discarded foundations  
contained mixed material including sherds 
belonging clearly to the last phase, but also 
some older pieces. The dating of the early 
phase, here and elsewhere, is pinpointed 
by some painted egg-shell fragments of the 
second half of the 1st century (plate 5.6e). The 
building of the khan, on the other hand, is not 
earlier than the early 4th century, as shown by 
coins found in the rubble of ruined walls (three 
contemporary Roman coins of the younger 
Constantine, minted before 337, Fig. plate 
5.8d (2)). It seems to have gone out of use and 
fallen in ruin not later than the 7th century.

In the middle of the courtyard there were 
two heaps of stones marked with circles on 
the Ingraham’s sketch and first thought to 
cover ancient wells or cisterns. Excavations 
have soon proven it was not so. Both were in 
fact cairns covering burials (excavator Karol 
Ochnio). The burial more to the west was laid 
in a stone-lined grave dug into the ground 
and covered with irregular stones forming an 
oval-shaped cairn. The skeleton was reposing 
on the right side, looking in the direction 
of qibla.  The other cairn, roughly square, 
was used twice. On top, we have found an 
opened grave with only some broken and 
scattered bones. It was marked with a row 
of upright stones dividing in two a roughly 
square excavation filled with loose soil. 
After removing the partition, we have found 
beneath another burial, this time undisturbed; 
the body was laid to rest on the right side, 
facing the qibla. We have left the  skeletons 
under both  cairns undisturbed in place and 
covered them with sand. Toward the end of 
the last season two more burials were found 
within the building, this time in rooms on the 
southern side of the courtyard. The date of 
these burials is not established yet, but they 
clearly followed the total abandonment of the 
building.

Khan 2
(excavator Marek Truszkowski) 

This building is situated immediately to the 
east of the former. Before excavation, only a 
row of rooms on the western side was distinct, 
as well as some rooms on the southern side, 
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while the other two sides have left no traces, 
at least on surface. The excavation started in 
a long and narrow room on the southern side, 
measuring 2.80 m through 5.70 m, exposed 
now to the level of its dirt floor. It was built 
together with two neighbouring rooms in the 
same line, left unexcavated. On the slope 
toward the wadi there is another, wider room 
some 50 cm lower, 7 m long and 6  m wide. 
It was found carefully paved with square 
flagstones, preserved only in a large patch 
in the middle part and not reaching the walls 
(plate 5.6f). At least one slab was reused, 
featuring an originally vertical groove for a 
door-frame and bearing a short Thamudic D 
inscription (plate 5.7a). 

The southern part of the room has disappeared  
because of erosion, but the foundation of its 
wall was found at a much lower level. A 
door in the eastern wall led to an adjacent 
room overhanging the way up from the wadi. 
Both rooms form one rectangular block 7 m 
through 9 m, the wall with the door being just 
an inner partition.  Nearly opposite the door 
there is a buttress similar to the ones found in 
the rooms of Khan 1, though better built. It 
apparently served as the support for a beam 
having supported shorter pieces of wood 
right and left.

In the narrow fore room the northern end 
was made into a square compartment 2 m to 
a side, presumably a doorman’s lounge. This  
part of the building seems to have served as 
a kind of reception hall for outside visitors. 
The way out led through the northern wall 

to the gateway from the wadi, where huge 
stones form a passage 2.50 m wide. There is a 
notable difference of levels between this gate 
and the paved room above, negotiated by 
lateral steps of which only stone substructure 
remains. The ceramic material is not rich, 
but contains some 1st  century Nabataean and 
some 2nd century sherds, while later sherds 
seem absent. On the other hand, an upper 
layer in the outer passage yielded an Arab-
Sasanian coin of the late 7th century (cf. plate 
5.8d (5)).

Khan 3
(excavator Joanna Ciesielska)

The plan of this building is even less 
complete. We cannot even be sure that it is 
not a wing of Khan 2, in spite of a minor 
difference in orientation. At present, we can 
see only two separate sets of three rooms each 
which probably met at right angle. Only two 
communicating rooms could have been fully 
excavated. Their walls are well preserved and 
there were at least two levels of occupation, 
both going back to the Roman period. The 
upper fill contained a Roman coin of Licinius 
(early 4th century, plate 5.8d (1)).

Khan 4
(excavators Karol Juchniewicz and Karol 
Ochnio)

The least known is Khan 4 which is located 
at the northeastern end of the site, on the edge 
of a small ravine. It measures approximately 
36 m east to west through 28 m north to 
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south. This building complex is probably 
the largest of all and consists of double 
rows of rooms separated by communication 
corridors or passages. Until now three rooms 
were excavated to the dirt floor level and 
found empty. In one room there was in the 
middle a square base made of brick, possibly 
supporting a column or pillar. A late burial 
was deposed right on the floor and covered 
with silt. The nature and function of the 
building, as well as its exact plan remain 
unclear and need further investigation.

Khan 5
(excavator Marek Truszkowski)

The ruins of this building lie immediately 
north from Khan 1. They are less well 
preserved. The visible remains suggest a 
similar plan, but some rooms were apparently 
doubled by a second row, and the southern 
wall has left only few traces, having been 
dismantled to lay foundations of Khan 1. 
Our soundings revealed walls standing up to 
a considerable height. There are three rooms 
forming together a square 4 m to a side built 
against a long massive wall, 1.60 m wide, 
which marks the western limit of the building.  
In the corner, a square room approximately 2 
by 2 m surrounded by thick walls is preserved 
up to the height of 1.70 m and had no entrance 
at all. All three were found empty except for 
an oval stone foundation in one of them, 
possibly earlier than the building itself. The 
rare pottery points to a 1st  century usage. 

In line with this corner complex there are 

four other rooms forming the northern side 
of the khan. We have decided to excavate 
the last one at the NW corner, measuring 
6.00 m through 2.50 m. In the middle of this 
room a burial was found, the nearly complete 
skeleton lying strangely face down, though 
the head was turned to the left (east). It 
does not seem this mode of burial could be 
related to any known rite. It seems rather that 
we have here a victim of some sort, buried 
hastily in an abandoned ruin without much 
ceremony. We have covered these remains 
with sand without touching them.

In another part of the same room the ancient 
walking level could be reached. Beneath, a 
square base of a cooking oven was found, 
filled with ashes and cut in half by one of the 
room walls. Unfortunately, there is no clue 
to the dating of this earlier phase for the time 
being, in spite of a cooking pot damaged by 
the foundation of the same wall.

The tower

 The tower seems to be the most monumental 
and intriguing construction on the site, and in 
the same time the most difficult to excavate 
(cf. plate 5.5a). It raises to the height of 
approximately 5 m above the ground level 
forming a huge heap of loose stones and soil. 
Its shape was so misleading that it was given 
the name of “Truncated Pyramid” by the 
team of Ingraham’s during the 1981 survey. 
After some more careful investigation, for 
which Ingraham had not enough time, it 
seems rather obvious that this was a square 
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tower. We plan to clear its outline and maybe 
more in the next season.

The tombs

Four tombs were investigated in the 
immediate vicinity of the site, two to the north 
and two to the west of it (plate 5.7b, 5.8a). All 
four (and many more) are marked on surface 
by a square or rectangular enclosure made 
of boulders, sometimes two courses high 
but probably never raising much above the 
ground. Inside, there were only loose stones 
scattered on surface. After clearing these, 
the underlying silt was sounded by Joanna 
Ciesielska. All four tombs were found robbed 
and only two clearly secondary burials were 
found. It seems that these tombs are roughly 
contemporary with the khans of Aynuna, but 
the evidence is poor. 

Finds

Movable items are not very abundant except 
pottery sherds. Some preliminary remarks on 
pottery have been already made, but more 
study is needed to see clear in this largely 
locally made material (Marcin Wagner). 
While the sparse presence of egg-shell 
Nabataean cups and bowls is obvious (cf. 
plate 5.6e), storage vessels and cooking pots 
are less readily dated. All diagnostic sherds 
are of course recorded. A few sherds bear 
graffiti, engraved before firing or painted, 
unfortunately very short. Except for one in 
Greek, they use Thamudic script.

Other finds include beads, glass bracelets and 
fragments of glass vessels (plate 5.8c) and a 
large collection of sea shells (plate 5.8b). The 
latter were evidently brought up from the 
shore or deeper waters as food and maybe for 
other uses. The glass is studied and the shells 
recorded according to species by Krystyna 
Gawlikowska. 

Preliminary chronology of the site 

It is definitely too early for any final 
conclusions concerning the chronology, 
though some remarks can be already 
advanced. Excavations clearly show at least 
two occupational phases on the site. The latest 
is connected with Khan 1 and the early one 
with the structures beneath. Unfortunately, 
stratigraphy is very much disturbed as the old 
structures  were levelled in order to build the 
new construction. As a result, early sherds are 
found in the same layers as much later ones.  
The numismatic evidence is more conclusive. 
We have found so far eight ancient coins in 
Khan 1, all of them in the debris from the 
disintegrated walls (plate 5.8d). Three are 
Late Roman and were minted for Constantine 
II before the death of his father, Constantine 
the Great, in 337 (plate 5.8d (2)). In the 
rubble fallen from the same walls there were 
also found more rare issues, including one 
local imitation of the Athenian “owls” (plate 
5.8d (4)); various versions of this type are 
common in South Arabia, but our specimen 
is utterly debased. Some fragments of similar 
imitations were once acquired by Richard 
Burton in Maqna and are illustrated in the 
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British Museum catalogue (BMC Arabia, p. 
78, pl. XI and LV), so we can rest assured 
they were minted somewhere in Northern 
Hijāz. Four small bronze coins we were until 
now unable to identify, in spite of consulting 
the best specialists on Arabian and Indian 
coinage. It is clear, however, that they go 
back to Antiquity at large (plate 5.8d (3)).  
Because of the minimal commercial value of 
these issues they must have found their way 
to Aynuna among the belongings of some 
travellers. We may of course disregard in 
these considerations a bronze of Sultan Selim 
II dated 1220H and a silver of Abdul Majid 
of 1255H, and even a probably Mamluk 
coin, all three found on surface of the khan’s 
courtyard.

The date of the Constantinian coins 
corresponds almost exactly with the initial 
C14 chronology of the structure found 
below Khan 1 in the room next to the gate. A 
sample taken from the wooden poles planted 
in the floor of an earlier building gave the 
approximate date of the first half of the 4th 
century. A second sample taken from the 
foundation trench of the front (eastern) wall 
of Khan 1 gave the date of the first half of the 
7th century.

Therefore two options are taken into 
consideration. The first one is that Khan 1 was 
built in the early 4th  century, according to the 
coins found in the rubble of its walls. A second 
option assumes that the coins come from the 
debris of the earlier structures, following a 
different plan. During construction works 

connected with the building of Khan 1 they 
would get to the walls unintentionally, as 
Khan 1 was constructed from the material 
found on the spot.

Pottery material gives no firm support to any 
of the two hypotheses, representing material 
ranging from the 1st  century up to beginning 
of the 8th century, and consists mainly of 
storage vessels and amphorae (plate 5.9a). It 
might be indicative, however, that at places 
where original layers connected with the 
first phase were not disturbed, the material 
corresponds to the 1st-4th  century horizon. 
This initial chronology is yet to be verified 
by further samples.

Although pottery material is highly disturbed, 
it seems very likely that except Khan 1 the rest 
of the structures visible on the site are more 
or less contemporary.  Our first impression is 
that the site served as an inn and/or storage 
facility at the head of the caravan track 
between the port in Aynuna Bay and the 
Nabataean capital Petra in today’s Jordan. 
It appears to have been a trading station 
founded at a safe distance from the shore. 
Indeed, we are there at the head of a caravan 
route through Wadi Aynuna, leading to Wadi 
‘Ifāl and on to Petra and the Mediterranean. 
There are scattered Nabataean sherds all over 
the place and no Islamic sherds to speak of. 
The pilgrims, apparently, camped elsewhere, 
probably on the left bank of the wadi close to 
the aqueduct.
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Prospects

The next season in winter 2017/18 should 
tackle the Upper Aynuna site (plate 5.9b) 
which may bring more precise chronological 
information. More work, however,  is still 
needed on the lower site. We also plan to 
investigate the remains of a dam barring the 
wadi breach through the reef and to make a 
prospection on the left wadi bank opposite 
the lower site. There is also a possibility to try 
and fix on the ground the ancient sea shore, 
now silted by the wadi. This could give a clue 
to the exact location of the ancient port.
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The 2016 Season Of The Al-Wajh – Al-ʿUla Survey Project: 
Preliminary Report

Zbigniew T. Fiema, Nayef A. al-Qanoor, Caroline Durand, Will Kennedy, Badr Abu Hassan, 
Ibrahim al-Dayel, and Majid al-Faqeer

The al-Wajh – al-ʿUlā Survey Project 
(UWSP) has conducted the second season of 
fieldwork activities between March 17 and 
April 1, 2016. The Project is approved by the 
Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage (SCTH), and is affiliated with the 
Finnish Institute in the Middle East. The 
funding for the 2016 fieldwork was provided 
by the Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG). The Project was directed in field 
by Dr. Zbigniew T. Fiema, University of 
Helsinki. The fieldwork team included Dr. 
Caroline Durand, IFPO, Amman, and Mr. 
Will Kennedy, Humboldt- Universität zu 
Berlin. The Saudi component of the fieldwork 
team was headed by Dr. Nayef A. al-Qanoor 
and included Mr. Badr Abu Hassan, Mr. 
Ibrahim al-Dayel and Mr. Majid al-Faqeer. 
Their work and assistance in all matters are 
most gratefully acknowledged. The project 
wishes to offer thanks to Dr. Ali al-Ghabban 
for the permit to conduct the fieldwork as 
well as to Dr. Abdullah S. Al-Saud, Dr. 
Abdallah and A. Al-Zahrani all from SCTH, 
for their assistance in the preparation of the 
2016 season. We are also grateful to Prof. 
Gary Rollefson, Whitman College, for the 
preliminary assessment of the collected 
lithic material, and to Dr. Jacqueline Studer, 
Museum of Natural History, Geneva, for 
the photo-based preliminary identification 
of the bone deposits at al-Qusayr. Equally, 
we appreciate thoughtful comments on the 

monumental building at al-Qusayr, offered 
by Prof. Laurent Tholbecq, Université Libre 
de Bruxelles.

The al-ʿUlā – al-Wajh Survey Project is the 
archaeological investigation of potential 
ancient trade and communication routes and 
associated archaeological sites between the 
ancient settlements of al-ʿUlā and Madāʾin 
Ṣāliḥ (ancient Hegra; 26º 36’ 41.38’’ N; 37º 
55’ 25.44’’ E) and the Red Sea littoral in 
the area between al-Wajh (26º 13’ 42.06’’ 
N; 36º 28’ 08.25’’ E) and the Cape of 
Kurkumah (Ras al Jurayjib) - (plate 6.1a).  
This investigation is related to the economics 
of long distance maritime and caravan 
trade and the utilization of the so-called 
“Incense Route,” which served to convey 
frankincense and other commodities from 
South Arabia to the Mediterranean during 
the Hellenistic-Roman periods (4th c. B.C. – 
3rd c. A.D.). The Project is also concerned 
with the localization of potential Nabataean 
seaports on the Red Sea coast, such as 
Leuke Kome and Egra Kome, mentioned 
in ancient literary sources. Through the 
exploration of potential trade routes in the 
region, the UWSP strives to provide better 
understanding of the mechanisms of trade 
networks, their infrastructure and movement 
of goods as well as provide evidence for 
inter-culturalexchange.
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Historical Background

While the fieldwork activities of the UWSP 
appear spatially modest, the project’s interest 
delves into a much larger and complex 
historical phenomenon, i.e., the international 
long distance trade between the Indian Ocean 
area, the incense- growing areas of South 
Arabia, and the Mediterranean (plate 6.1b). 
It was a complex commercial undertaking in 
which the Nabataeans played a significant 
role and which reached its peak of operations 
between the 1st century B.C. and the 1st c. 
A.D. By that time, Hegra (modern Madāʾin 
Ṣāliḥ in NW Hijaz) had become the major 
Nabataean political center in the southern part 
of the kingdom and a significant commercial 
emporium on the “Incense Route” – a complex 
system of interrelated routes and caravan 
tracks connecting the eastern Mediterranean 
with the areas of South Arabia (see Potts 
1988, for the presentation of routes). Despite 
the annexation of the Nabataean kingdom 
by the Roman emperor Trajan in 106 A.D., 
there is no indication that the Arabian long-
distance trade in aromatics had ceased; at least 
not until the 3rd century A.D. (Fiema 2003). 
However, it is evident that the overland trade 
operations faced a significant competition 
from the maritime trade traffic on the Red 
Sea, as associated with the development of 
the Egyptian seaports, such as Myos Hormos 
(Quseir al-Qadim) and Berenike (Arab 
Saleh), which was both faster and cheaper 
means of transport in antiquity (Fiema 1996). 
Undoubtedly, the Arabian commerce would 
have much benefitted from the combination 

of the coastal sea- borne transport with the 
land transhipment further north, using the 
Incense Route.

Several seaports on the Egyptian side of 
the Red Sea, which participated in South 
Arabian/Indian trade, are known and were 
excavated, but the classical literary sources 
mention only two relevant Nabataean 
localities on the eastern Red Sea coast: Leuke 
Kome or the “White Village” and Egra Kome 
or the “Village of Egra” (see Hackl et al. 
2003: 564-566 and 606-615, for all texts and 
commentaries). Leuke Kome is mentioned 
both by Strabo (Geogr. 16.4.23-24) and the 
Periplus Maris Erythraei (19). At the end of 
the 1st c. B.C., narrating the disastrous Roman 
expedition of Aelius Gallus to South Arabia 
in 25 B.C., Strabo described Leuke Kome as 
a “large emporium” where the highly prized 
Asiatic and South Arabian commodities 
were disembarked before being transported 
overland to Petra. According to the Periplus, 
around 50 years later, Leuke Kome was a 
cabotage harbor for small commercial vessels 
arriving from South Arabia, yet posessed a 
customs post with a detachment of soldiers 
to ensure his safety. Periplus also describes 
this harbor as located at two or three days of 
uninterrupted navigation from Myos Hormos 
eastward, which corresponds more or less 
to a direct crossing of the Red Sea. Both 
sources unequivocally state that Leuke Kome 
was a major element in combined seaborne/
overland transshipment of merchandise from 
South Arabia to Petra. Although the exact 
localization of Leuke Kome is unknown, 
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two main hypothetical locations are debated: 
‘Aynunah, in the northernmost part of the Red 
Sea coast (Kirwan 1984, Bowersock 1983: 
48; Sidebotham 1986: 124-126; Ingraham 
et al. 1981; Eadie 1989; Young 1997; Graf 
2000; Tomber 2008: 68), and the al-Wajh area 
(including the al-Qusayr site) located further 
south (Starcky 1961; Gatier and Salles 1988: 
186-187; Cuvigny 2003: 28-29;Durand

2008: 332-336, 2012: 88). Recent examination 
of the distances preserved in ancient sources, 
combined with the features of the natural 
terrain and the comparative analysis of the 
location of Myos Hormos and ‘Aynunah 
demonstrated that Leuke Kome should have 
been located further south than ‘Aynunah and 
that the area of al- Wajh is indeed the optimal 
location (Nappo 2010).

Egra Kome is only mentioned by Strabo 
(Geography, 16.4.24), also in the context 
of Aelius Gallus’ expedition, as a locality 
situated in the Nabataean territory and by 
the sea. Although the text lacks precision 
in this matter, it is generally assumed that 
Egra was the place from where the Roman 
troops embarked on the way back to Myos 
Hormos in Egypt. The location of Egra 
Kome is even more enigmatic than of Leuke 
Kome. Nappo (2010: 340-341) proposed that 
Strabo might have confused the embarkation 
point of Aelius Gallus with the city of Hegra 
(Madāʾin Ṣāliḥ), where he stopped during 
his withdrawal from South Arabia. But other 
scholars proposed specific locations, and 
usually for different reasons. The area south 

of al-Wajh was considered (Musil 1926: 299-
301), specifically, in the delta of the Wādī 
al-Ḥamḍ, Egra Kome being the harbor of 
Hegra, as postulated by Hackl et al. (2003: 
615). Based on the hypothesis that modern 
‘Aynunah corresponds to Leuke Kome, 
A. al-Ghabban has recently suggested the 
identification of Egra Kome with the site of al-
Qusayr (infra) located in the area of the Cape 
Kurkumah (or Karakomi), ca. 45 km south 
of al- Wajh and ca. 15 km NE from the tip of 
the cape, by the outlet of the Wādī al-Ḥamḍ, 
where remains of a building interpreted as a 
Nabataean temple are preserved (Ghabban 
1993).

Despite the variations in scholarly opinion, it 
appears reasonable to propose that a seaport 
participating in the Red Sea trade should 
be located in the area of al-Wajh, and this 
hypothesis finds support in the Nabataean 
remains at al-Qusayr. Thus if the South 
Arabian produce was apparently unloaded 
in such seaport for further transshipment 
overland, as ancient sources indicate, and if 
such seaport was indeed located somewhere 
in the area of al-Wajh, it would be logical to 
expect a caravan route(s) leading from this 
area to Hegra (Madāʾin Ṣāliḥ).

Methodology and Progress of 
Fieldwork

The determination and evaluation of 
potentially most economic and convenient 
route(s) with regard to difficult terrain and 
challenging environmental conditions play 



ATLAL 29 PART TWO 84

the crucial role in the project’s considerations. 
This is because the entire region between al-
’Ulā and al-Wajh is dominated by the range 
of the Hijazi mountains (between ca. 900 and 
1600 m asl), which generally are oriented 
NW-SW and which culminate in the highest 
formation in the region being Jabal al-Ward at 
2096 m asl. Typical for the region are valleys 
which cut across the mountains as well as the 
large natural drainages, which could serve as 
convenient communication routes, of which 
the Wādī al-Jizl and the Wādī al-Ḥamḍ are 
the most significant ones. It is apparent that to 
reach inland settlements from the coast must 
have been a formidable and well-planned 
undertaking, especially for larger groups of 
humans and merchandise- carrying animals.

The UWSP has extensively utilized GIS-
based methods, specifically the calculation 
of the so-called least-cost paths (LCP) 
method being a realistic survey strategy-
building device. The method not only aims 
to reconstruct the possible course of ancient 
routes, but it also renders information on 
overall ancient landuse, i.e. the avoidance 
of difficult terrain types, etc. (e.g., 
Herzog and Posluschny 2011: 236-237). 
LCP- calculations assist the modeling of 
infrastructure and spatial organization of 
ancient landscapes in terms of transportation 
velocity, security and the connectivity of 
different sites but cannot calculate certain 
social factors, such as personal preferences, 
and cannot take missing archaeological data 
into account (Posluschny 2012: 115).

The pre-fieldwork investigations based 
on GIS analysis identified two least-cost 
routes between al-ʿUlā and the coast. Early 
calculations took al-Wajh as a convenient 
western terminus but the results of the 2016 
season deemed it necessary to recalculate, 
with the site of al-Qusayr at the outlet of 
the Wādī al-Ḥamḍ as the western terminus. 
These two routes are: the central route 
(orange broken line; minimum time and 
energy expenditure) and the southern route 
(mostly along the Wādī al-Ḥamḍ; black 
broken line; the minimum energy expenditure 
only). During the first season of the UWSP 
survey (2013), possible alternative routes 
were explored, which were discerned using 
satellite/aerial imagery (Fiema et al. forth.). 
These are Route 1 (mostly along the Wādī 
Fuḍalā; blue color), Route 2 (mostly along 
theWādī Tharī; light brown color) and Route 
3 (mostly along the Wādī al-Jizl and through 
al- Kurr and as-Sudayd; green color) - (plate 
6.2a) for all. Both Route 1 and Route 2 are 
shorter and more direct communication means 
between the area of al-ʿUlā and the Red Sea 
but these routes must traverse considerable 
mountainous terrain (plate 6.2b).

This is not always practical regarding the 
specifics of large-scale caravan traffic, 
including the presence of large numbers of 
camels which need quantities of fodder and 
water, and the preference of laden camels 
to move in a non-mountainous terrain (see 
Kennedy 2016, for the interdependence 
between the natural landscape and possible 
caravan routes in the Petra area). Furthermore, 
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no significant archaeological or epigraphic 
sites were found there in 2013 although 
Route 1 may hold potential if investigated in 
greater detail. Route 3 may be a convenient 
possibility but if the terminus is located at 
al-Wajh. As for the central least-cost route 
(orange broken line), only the southern 
part of it was investigated so far (between 
al-Kharrār and al- Manjūr), which also 
coincides with the southern parts of Routes 1, 
2, and 3. The central part of the orange least-
cost route, which appears to pass over high 
mountains, was neither easily discerned on 
the maps nor known as passable by the local 
informants and thus will have to be more 
closely investigated in the future.

With these facts in mind, the 2016 UWSP 
fieldwork season concentrated on the southern 
part of the survey area and, specifically, south 
of al-Wajh, as suggested by some participants 
in the aforementioned discussion, and 
considering the fact that previous surveys did 
not locate any sites with Nabataean/Roman 
pottery around that city (Ingraham et al. 
1981: 78). The main target of the fieldwork 
was the southern GIS least-cost path (black 
broken line), which is characterized by the 
minimum energy expenditure only but which 
also is considerably longer than any other 
route from the al-ʿUlā area to the coast. This 
route leads in southeasterly direction from 
the Wādī al- ʿUlā, then follows the Wādī 
al-Jizl to its confluence with the largest 
natural drainage in the region, i.e. the Wādī 
al-Ḥamḍ, and continuing all along this wadi, 
it finally enters the coastal plains NE of the 

Cape Kurkumah, passing by the important 
archaeological site at al-Qusayr located ca 
6-7 km away from the Red Sea coast.

While the fieldwork concentrated in the 
western part of that route (plate 6.3a), a 
brief visit to the area SW of al-Qusayr, i.e., 
the Cape of Kurkumah, was undertaken but 
turned out to be inconclusive because of the 
time constraints, the presence of the military 
zone there, and the lack of easily discernible 
ancient features. Additionally, the survey 
team, guided by the local informant, made 
an excursion to the western foothills of the 
Hijazi mountains, located in the central part 
of the UWSP area.

Technically, that area was not the subject of 
survey in 2016 fieldwork, but six sites (A-G) 
were recorded, primarily tribal wusum and 
rock art representations.

The Site of Al-Qusayr

The fieldwork started at al-Qusayr (Site 001) 
as that site lay on the Wādī al-Ḥamḍ and thus 
on the southern least-cost route, and because 
the site preserves important Nabataean 
remains (plate 6.3b). In the later 19th century, 
the site was visited by Richard

F. Burton who described there the remains 
of a monumental building (the so-called 
Qasr), which he interpreted as representing 
“Classical culture” (Burton 1879: 219-
233; see also Starcky 1961, col. 912, and 
Cuvigny 2003: 28-30). In 1992, that building 
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was excavated by the SCTH. Several high-
quality architectural elements – e.g., a 
typical Nabataean blocked-out capital and a 
highly decorative corner pilaster base – and 
ceramic, stone and metal artifacts from these 
excavations are currently exhibited in the 
Riyadh National Museum (plate 6.4d). These 
all are labelled as coming from “Akra Komi,” 
but undoubtedly originated from al-Qusayr 
(Nehmé 2009: 41). A short publication in 
Arabic interprets the excavated structure as 
a Nabataean temple and also mentions other 
remains, including a probable settlement 
beside the temple, as well as the surface 
pottery (Ghabban 1993). The explorations 
carried out by the UWSP in 2016 confirm the 
importance of the Saudi discoveries while 
proposing an alternative interpretation of the 
monumental building.

The “Temple”

The monumental building is located on the 
southern bank of the Wādī al-Ḥamḍ, beside a 
large Islamic cemetery surrounded by a wall 
(plate 6.4b). The structure is built of alabaster-
like, shell limestone blocks, characterized by 
a multiplicity of irregular streaks on the light 
brown background, while the substructure 
uses sandstone blocks. The construction 
is exceedingly good, including the use of 
high-quality mortar and iron clamps to hold 
blocks together, although the building is 
currently in a poor state of preservation. The 
structure is nearly square (ca. 8.30x m) and is 
standing on a roughly rectangular stereobate/
podium. Rather than the sides/main walls, it 

is the corners of the structure which almost 
exactly mark the cardinal points (N, W, S, E). 
Inside the building, there are two wide (ca. 
1.92-2.00 m) benches built against the NW 
and SW walls (plate 6.4c). Most probably, 
there was another one, against the SE wall, 
as reconstructed by the Saudi archaeologists, 
but it is no longer extant.

The NE wall is not preserved; this entire side 
of the building eroded away into the wadi. 
The floor of the interior, made of well-cut 
slabs and still visible in the western corner, 
is ca. 0.30 m below the tops of the benches 
and ca. 0.60-0.70 m below the preserved tops 
of the surrounding walls; thus the interior is 
clearly “sunken”. The SCTH excavators have 
reconstructed the entrance in the SE, flanked 
by two large columns, and in the alignment 
with the four access stairs, which – according 
to the AutoCAD reconstruction and the model 
exhibited in the Riyadh National Museum – 
have been found on this side of the building 
(plate 6.4d). These steps, however, appear 
to lead to the top of the stereobate; to enter 
the structure one would need to step onto the 
(preserved) top of the SE wall and then step 
down on the (not preserved) SE bench.

It is perhaps instructive to also review the 
information provided by Burton more than 
150 years ago. He suggested that the square 
structure on top of the podium was accessed 
through an entrance on the (currently non-
preserved) NE side, and flanked by two 
engaged columns (plate 6.5a). One of his 
illustrations shows what appears to be a 
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threshold and the base of one of the flanking 
columns, both on the NE side of the structure 
(Burton 1879, ground plan, p. 225, upper 
figure; (plate 6.5b). The two flanking columns 
could have been engaged with the inner 
face of the NE wall (as on Burton’s plan), 
forming large rounded pilasters, presumably 
crowned by Nabataean half-capitals, but the 
outer face engagement is perhaps preferable. 
Burton proposed another raised area (bench) 
against the NE wall inside the structure. This 
opinion, however, is not followed here, the 
preference being for three benches, as in the 
reconstruction by the SCTH excavators. At 
any rate, with an entrance on the NE side, 
one would proceed, by stepping down (or 
not), from the level of the stereobate or the 
threshold into the interior, with one bench 
being straight ahead and one on each side.

Presumably, monumental, highly decorated 
bases of corner pilasters, one of which is 
currently in the Riyadh Museum (plate 
6.4a), decorated the external far corners of 
the NE wall, if not all four external corners. 
Besides the large pilaster bases, all still 
extant architectural elements are of highest 
quality and are located, often reused, inside 
the Islamic cemetery, in addition to those 
currently in Riyadh. The impressive array 
of architectural elements includes fragments 
of column drums, Nabataean blocked-out 
capitals (plate 6.5c), column and pilaster 
bases, at least one cornice, bevelled uppermost 
blocks of the crepidoma, and fragments of 
thick, stucco decorative elements. The size 
of the elements implies the presence of two 

orders - large pilasters in the two (or four) 
external corners of the building, and smaller, 
shallower pilasters on the outer, rather than 
inner, sides of the walls. Burton suggested 
a central niche (no longer visible) in the 
back wall, flanked by two colonnettes, and 
corresponding to the door axis (Burton 1879: 
227). A fragment (wing) of an eagle statue 
found in the Qasr, perhaps from such niche, 
is today displayed in Riyadh. A parallel can 
be provided by the main rock-cut triclinium 
of the “Obodas Chapel” in Petra, where 
fragments of an anthropomorphic statue have 
been found at the foot of the central niche 
(Nehmé 2002: 247-250, fig.9-11).

The larger and smaller order evidenced by 
pilasters may also have been mirrored by 
columns. Burton has noted the presence at 
the site of ten column bases (drum diameter 
ca. 0.45 m) clearly smaller than the entrance 
flanking columns -cum- pilasters (diameter 
ca. 0.65 m) mentioned above, and his 
reconstruction of the interior includes 12 
columns standing on the “benches,” as in 
a peristyle-like arrangement. However, 
it is unclear if columns or semi-columns 
were meant, no traces of their location 
were found on the extant benches and such 
arrangement would prove incompatible 
with the hypothesis presented below. So 
the original location (and function) of these 
smaller columns remains unknown and the 
SCTH reconstruction has not addressed 
this problem either. The columns could, 
theoretically, represent a remodelling phase 
of the building. After all, the NW bench seems 
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to stand directly on the pavement implying 
that it might already be a modification of 
the earliest arrangement (i.e., paved interior 
without benches and columns?). Columns 
could also have been located on the podium, 
surrounding the building. In one of the 
hypothetical reconstructions proposed by the 
UWSP team, ten semi-columns are located 
in the interior, but such proposal remains a 
speculation (plate 6.6). Burton proposed that 
the building was hypaethral or covered with 
light a roof. If the latter, he opted for a pitched 
roof, consistent with classical architecture.

But since no clear elements of pediment or 
roof tiles were found during the survey, the 
matter remains unresolved and a flat roof is 
also not impossible.

Although there is no doubt that this is a 
monumental Nabataean building, there are 
some interpretive arguments which may 
point in the direction other than that of a 
temple. One would expect a raised platform/
motab in the center of a Nabataean temple 
(see Tholbecq 1997, for examples) while at 
Qusayr, the benches surrounding the paved, 
depressed floor appear as dominant elements. 
This configuration suggests that this building 
could have been a monumental triclinium, a 
gathering place for ritual banquets and official 
meetings. Triclinia are well attested in Petra 
and the Nabataean kingdom, and can be parts 
of large monumental sanctuaries, such as in 
Khirbet edh-Dharih or in Khirbet Tannur, but 
were also found in isolated places, without 
an apparent link to a temple, for example, 

the “Obodas Chapel” in Petra (Tholbecq 
and Durand 2013) or triclinia in Madāʾin 
Ṣāliḥ. A large Nabataean triclinium, recently 
uncovered in Dūmat al-Jandal (Charloux 
et al. 2016), could indicate the importance 
of this type of communal structures in the 
“Nabataeization” of the peripheral areas of 
the kingdom. This triclinium, as well as one 
of the “Obodas Chapel” triclinia and several 
examples in Madāʾin Ṣāliḥ are also “open 
air” structures.

If our hypothesisis correct, the Qusayr 
structure was probably used for official/
ritual purposes by the Nabataean elite and/
or other social groups or local tribes settled 
there (compare Nehmé 2013: 114, 116, table 
1, for the situation in Petra).The localization 
of the Qasr, overlooking the wadi and 
the settlement, could suggest that it was 
intentionally built to be a landmark for the 
visitors following the Wādī al- Ḥamḍ, either 
coming from the coast or from the opposite 
direction.

Other Archaeological Remains at 
al-Qusayr

Ca 60 m NWW of the temple, inside the 
cemetery enclosure, there is a roughly 
quadrangular depression in the surface (Site 
001.1) which exposed a well preserved 
pavement (or foundation course) made of 
limestone slabs, ca 0.28 x 0.07 m each.

Remains of lime-plastered walls surround 
the “pavement.” This exposure might have 
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been created either through the settling of the 
pavement in the soft soil or through illegal 
digging. Another, depression (Site 001.2), 
presumably caused by the same factors, is 
located in the center of the cemetery, and 
it features remains of four walls forming a 
quadrangle. Their external faces were all 
plastered with whitish lime plaster as if facing 
some open space. Large chunks of whitish 
plaster (stucco?) were also found nearby. The 
last site within the cemetery is S.001.3, which 
may also have been intentionally exposed, is 
a squarish space (ca 0.9 x 0.9 m) in a form of 
a “well” (plate 6.7a). The walls of the “well” 
are made of excellent ashlars, continuing 
down to ca.

1.35 m below the surface. The lowermost 
ashlar course seems to stand on a layer of 
whitish mortar, ca 0.5 m thick, and below it is 
a layer of cobbles and soil. An oval robbers’ 
hole penetrated the mortar and the stone/
soil level to the depth of ca 2.10 m below 
the surface. The function of this installation 
is unclear; perhaps a well or a part of a 
substructure (cellar?). At any rate, these three 
remains amply demonstrate that there were 
some (monumental?) buildings in the close 
vicinity of the Qasr.

Ca 110 m SW of the Qasr (ca 40 m from the 
cemetery wall) there is a roughly circular white 
tumulus (Site 001.4), ca 10 m in diameter, 
formed by huge quantities of animal bones 
(plate 6.7b). This “ossuary” was already 
mentioned by Burton who recognized the 
material as camels’ bones (Burton 1879: 232), 

an observation confirmed by the analysis of 
closeup photos taken at the site. It cannot be 
confirmed whether this enormous deposit 
was created relatively recently (at least in the 
19th century) or is related to the ancient site. 
A sounding and a C14 determination of bones 
from the bottom of the deposit would be most 
productive. If the interpretation of the Qasr as 
a triclinium indeed be entertained, this camel 
bones’ deposit could represent an intentional 
burial of bones deposited over a long period 
of time and linked to ritual banquets in the 
triclinium.

To the east of the Qasr and along the Wādī 
al-Ḥamḍ stretches an oasis with wells. 
But the area (S.001.5) directly south of the 
cemetery, at least ca. 300 m E-W and 200 
m N- S, is characterized by very low, gentle 
hillocks which most probably hide remains 
of structures. This area should correspond 
to the ancient settlement associated with the 
monumental building and it was recognized as 
such by both Burton and the Saudi excavators. 
The surface pottery collection revealed a 
very impressive ceramic assemblage (infra), 
predominantly dated to the 1st c. B.C. – 1st c. 
A.D. Ruins of some quadrangular structures 
(S.001.6) are located further south, fenced 
off by the SCTH. Additionally, the area of 
al-Qusayr possesses two wells. B1 is located 
across the wadi and was in use until recently. 
B2 is located on the southern side of the wadi, 
near S.001.6, and is also fenced off.
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Surface Ceramics

Samples of pottery sherds were collected 
from the surface of Site 001.5 (the 
settlement) in order to determine the facies 
and chronological time-span of the site. The 
collection presents a striking assemblage of 
imports, mainly from the Mediterranean area, 
and of typical fine and common Nabataean 
pottery produced in the Petra area (see Table 
1 at the end of this section).

Numerous amphorae sherds have been 
collected. Among these, several sherds 
probably belong to the Lamboglia 2 type 
(plate 6.7c (A-B)), produced in the Adriatic 
region and diffused between the end of the 
1st c B.C and the first half of the 1st c.

A.D. Notable in this category is an amphora 
sherd showing traces of an inscription on 
the external surface, probable titulus pictus 
(plate 6.7d). Several sherds belonging to 
Campanian amphorae production have also 
been identified (plate 6.7c (c)), thanks to their 
typical “black sand” fabric, characteristic 
of the Bay of Naples region (Peacock and 
Williams 1986, Class 10; Peacock 1971, 
Fabric 2; Tomber and Dore 1998: 88; 
Williams and Peacock 2005). In this group, 
some rim sherds correspond to the Dressel 
2-4 type, which was widely distributed in the 
entire “Erythraean Sea” area, and particularly 
in India, during the Early Roman period 
(Tomber 1998, 2008: 43, 2012: 206; for 
example in India, see Gupta et al. 2001). One 
collected sherd can probably be classified 

among the biconical Egyptian amphorae, 
type AE3 (plate 6.7c (d); see Empereur 
and Picon 1989: 234-235, fig. 11). These 
amphorae, produced in the Nile Valley, are 
characterized by their muddy “chocolate” 
fabric, their elongated profile and rather thin 
walls. It is worth mentioning that these two 
last groups – Dressel 2-4 from Campania and 
AE3 – were the two main groups comprising 
the amphorae jetty discovered in Myos 
Hormos, a seaport on the Egyptian coast of 
Red Sea and directly facing al-Qusayr on the 
opposite coast (Tomber 2012: 203; on the 
jetty itself see Blue 2011).

Mediterranean imports in al-Qusayr also 
include an amount of Eastern terra sigillata 
sherds from Asia Minor (plate 6.7c, (F-G)). 
One sigillata sherd could possibly be identified 
as a western production, from Italy or Gaul. 
Also notable is one sherd of the “Green 
glazed ware” produced in the Mesopotamian 
region (plate 6.7c (E)). Similarly to the 
aforementioned amphorae, all these types of 
fine wares were common in Myos Hormos, 
where a significant number of sigillata sherds 
has also been found (Whitcomb and Johnson 
1980: 64-66; Tomber 2012: 203).

The other pottery group includes fine and 
common Nabataean pottery coming from the 
Petra area. Petra, the capital of Nabataea, was 
also the main pottery production center and it 
distributed its fine and common products all 
over the kingdom. A few fine painted sherds 
found (plate 6.7e) can be dated between 
the mid-1st c. B.C. and the very beginning 
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of the 1st c. A.D. (Phases 2a and 2b: see 
Schmid 1996: 202-205; 2000, figs 78-88). A 
sherd dating to the same phase and probably 
coming from the 1992 Saudi excavations, is 
exhibited in the Riyadh Museum. Notably, 
the unique Nabataean painted sherd found in 
Myos Hormos and published so far belongs 
to the same phase (Whitcomb and Johnson 
1982, Pl. 21:d). The rest of the assemblage 
is composed of Nabataean common ware – 
cooking-pots (plate 6.8a (A-C)), jugs (plate 
6.8a (D-E)) – and Nabataean unpainted fine 
ware, mainly bowls and small pots (Fig. 20, 
F- Q), sometimes with rouletted decoration 

(Schmid 2000, fig. 215). The entire Nabataean 
assemblage – fine and common ware – is 
chronologically very homogeneous and can 
be dated between the mid-1st c. B.C. and 
the first third of the 1st c. A.D. This rather 
short occupation time range (ca. 70 years) is 
nevertheless

indicated only by surface collection and 
should, therefore, be verified by excavations 
in the settlement area. At any rate, the 
significant amount of not only fine ware but 
also of utilitarian ceramics, most probably 
produced in the Petra area, implies the 
presence of a rather important Nabataean 
settlement, directly linked to the Nabataean 
capital city.

Table 1. Pottery Catalog

Fig. Description Fabric Type Parallels Provenience Date

17-A

Rim sherd 
Amphora

Light red fabric, 
fine and dense 
texture, pale 
brown to buff 
surface, a few 
small black and 
whitemineral
 inclusions 

Lamboglia 2?

PEACOCK & 
WILLIAMS
1986, Class 8

Adriatic area

Late 1st c. BC
-
early 1st c.
AD

17-B
Base sherd 
Amphora

Light red fabric, 
fine and dense 
texture, buff 
surface, a few 
small black and 
white mineral 
inclusions

Lamboglia 
2 or
Dressel 2-4?

PEACOCK & 
WILLIAMS
1986, Class 8 Myos 
Hormos:
WHITCOMB, 
JOHNSON 1982,
 Pl. 15:f,27:g

Adriatic or 
Aegean area?

Late 1st c. BC
-
early 1st c.
AD

Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)
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Fig. Description Fabric Type Parallels Provenience Date

18

Body sherd 
Amphora 
Titulus 
pictus on the 
shoulder
(Latin number 
or
 
Greekletter?)

Light red fabric, 
fine and dense 
texture, buff 
surface, a few 
small white 
mineral
inclusions

Lamboglia 2?
(based on the 
fabric)

PEACOCK & 
WILLIAMS
1986, Class 8

Adriatic area

Late 1st c. BC
-
early 1st c.
AD

17-C
Rim sherd 
Amphora

Red, sandy 
fabric, numerous 
very small black 
inclusions and 
mica

Dressel 2-4

PEACOCK & 
WILLIAMS
1986, Class 10 Myos 
Hormos:
WHITCOMB, 
JOHNSON 1979, 
Pl. 24:h, 25:o, 28:m, 
30:l WHITCOMB, 
JOHNSON1982,
Pl. 15:b & d, 27:a & 
h TOMBE R2012: 
203

Campania 
(“black-sand 
fabric”)

Late 1st c. BC
-
1st c. AD

17-D
Rim sherd 
Amphora

Brownish fabric, 
muddy texture, 
a few white 
and red mineral 
inclusions, a few 
vacuoles left by 
vegetal temper

Biconical 
amphora 
(AE3)

EMPEREUR, 
PICON 1989:
234-235, fig. 11
Myos Hormos:
WHITCOMB, 
JOHNSON 1979, Pl. 
21:z, 22:e,
25:p, 28:k,
29:m, 31:f, 32:
m WHITCOMB,
JOHNSON 1982,
Pl. 14:f-g TOMBER 
2012:
 203

Egypt (Nile 
Valley)

1st c. BC
-
2nd c. AD

17-E
Rim sherd 
Bowl/cup?

Light brown 
to buff fabric, 
whitish to 
greenish surface 
(degraded 
alkaline
 greenglaze)

Green Glazed 
Ware

Mesopotamian 
area

Hellenistic to 
Roman
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Fig. Description Fabric Type Parallels Provenience Date

17-F
Rim sherd 
Bowl/cup

Buff fabric, fine 
and dense texture, 
traces of red glaze 
on both faces

Eastern 
Sigillata A

HAYES 1985:
34; Pl. VI:11-14
(Forms 45-46) Myos 
Hormos:
WHITCOMB, 
JOHNSON 1982,
 Pl. 29:e,30:m

Asia Minor
First half 1st 
c. AD

17-G
Flat ring base 
sherd,thick
walledplate

Buff fabric, fine 
and dense texture, 
red
glaze on both 
faces

Eastern 
Sigillata A

HAYES 1985:
14-16, Pl. I:7-12
(Forms 3-4)

Asia Minor
1st c. BC - 
early 1st c.
AD

19
Rim sherds 
Bowls

Light red fabric, 
extremely fine, 
red paint on the 
interior

Nabataean 
Fine Painted 
Ware

SCHMID1996:
202-205;2000:
figs. 78-88 (phases 
2a-2b) Myos 
Hormos:
WHITCOMB, 
JOHNSON 1982,
 Pl.21:d 

Petra

Mid-1st c. BC
–
early 1st c.
AD

20-A
Rim sherd 
Cooking-pot

Reddish fabric, 
dark slip, small 
sandy inclusions 
and some big 
dark mineral 
inclusions

Nabataean 
Common 
Ware

GERBER 1997:
408-409, fig. 2 
THOLBECQ, 
DURAND 2013:
close to fig. 10,
H, p. 214

Petra 1st c. BC

20-B
Rim sherd 
Cooking-pot

Reddish fabric, 
grey core, a few 
small black and 
white mineral 
inclusions

Nabataean 
Common 
Ware

THOLBECQ, 
DURAND2013:
close to Fig. 10, J-L, 
p.214

Petra 1st c. BC

20-C
Rim sherd 
Cooking-pot

Light red fabric, 
greyish-brown 
slip on the 
exterior, small 
sandy
inclusions

Nabataean 
Common 
Ware

DURAND 2011:
349, close to fig. 
13bis (91021_P02)

Petra

Late 1st c. 
BC
-
1st c. AD

Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)
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Fig. Description Fabric Type Parallels Provenience Date

20-D
Rim sherd 
Jug

Grey fabric, 
brownish surface 
(eroded), small
 
sandyinclusions 

Nabataean 
Common 
Ware

SCHMID2000:
fig. 296(type
G11a 49)

Petra

Mid-1st  
c.BC
–
mid 1st  
c.AD

20-E Rim sherd 
Jug

Brownish fabric, 
rather fine, light- 
brown to whitish 
slip (eroded), a 
few small white 
and dark mineral
 inclusions 

Nabataean 
Common 
Ware

Petra
1st  c.BC
-
1st  c.AD

20-F
Rim sherd 
Bowl

Light red fabric, 
red slip on the 
exterior of the 
rim, probable 
unpainted part 
of a
 paintedbowl 

Nabataean 
Painted Fine 
Ware

SCHMID1996:
202-205;2000:
figs. 78-88 (phases 
2a-2b)

Petra

Mid-1st c. 
BC
–
early 1st c.
AD

20-G
Rim sherd 
Bowl

Red fabric, dark 
grey slip on 
the exterior of 
the rim, a few 
white mineral 
inclusions 
(calcite) 

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID2000:
fig. 20(group
2)

Petra
1st c. BC

20-H
Rim sherd 
Bowl

Light red fabric, 
grey core, dark 
grey slip on the 
exterior
of the rim

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID2000:
fig. 46(group
6)

Petra

Late 1st c. 
BC
-
early 1st 
c.AD

20-I
Rim sherd 
Bowl

Light red fabric, 
fine texture, 
white slip on the 
exterior
of the rim

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID2000:
close to fig. 19 or 40 
(group2
or 5)

Petra 1st c. BC
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Fig. Description Fabric Type Parallels Provenience Date

20-J
Rim sherd 
Bowl

Red fabric, dark 
grey slip on the
exterior

Nabataean 
(Painted?)
FineWare

SCHMID2000:
fig. 39(group
4)

Petra 1st c. BC

20-K
Rim sherd 
Bowl

Light red fabric, 
red slip inside

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID2000:
close to fig. 122 
(type E6a
 23) 

Petra 1st c. BC

20-L
Rim sherd 
Small pot?

Light red fabric, 
a few very small 
dark
mineral 
inclusions

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID2000:
fig. 290(type
G9a 36)

Petra
Mid to late 
1st c. BC

20-M
Rim sherd 
Small pot

Light red 
fabric, rouletted 
decoration
on the exterior

Nabataean 
Fine Ware

SCHMID 2000:
fig. 215(type
F3a 249)

Petra
Mid to late 
1st c. BC

20-N
Ring base 
sherd, bowl

Light red fabric, 
light grey core, 
a few very small 
black and white
 
mineralinclusions

Nabataean 
Fine Ware

Petra
1st  c.BC
-
1st  c.AD

20-O
High ring 
base sherd, 
juglet?

Light reddish 
fabric, reddish 
slip, small
sandy inclusions

Nabataean 
Fine Ware

Petra
1st  c.BC
-
1st  c.AD

20-P
Ring base 
sherd, bowl

Light red fabric, 
red slip inside 
and outside, a 
few small white 
and sandy
 inclusions 

Nabataean 
Fine Ware

Petra

1st  c.BC
-
1st  c.AD

20-Q
Flat base 
sherd, bowl

Greenish fabric, 
a few small white 
and
sandy inclusions

Nabataean 
Fine Ware? Aqaba?

1st  c.BC
-
1st  c.AD

Al-Wajh – Al-’Ula (2016 Season)
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The Wādī al-Ḥamḍ Route

The survey continued from al-Qusayr 
eastward, along the Wādī al-Ḥamḍ, and on 
both banks of the wadi, occasionally venturing 
into the wadi bed, especially where water 
sources were located. Altogether, the length 
of the surveyed area (W-E) totalled more than 
ca. 90 km, from the sea, at the outlet of the 
Wādī al-Ḥamḍ, eastward, always following 
the main wadi, which there corresponds to 
the southern GIS least-cost path (plate 6.3a). 
The area of the confluence of the Wādī al-
Ḥamḍ with the Wādī al-Jizl and then the 
eastward continuation of the GIS-postulated 
least cost path was not reached, the task of 
investigations there being reserved for the 
2017 fieldwork season. Similarly, the area 
between al-Quasyr and the sea coast – ca 6-7 
km in straight line – was only superficially 
covered, mainly because the last 3-4 km to 
the sea is very difficult to survey. The wadi 
forms a wide delta there, with the ground 
periodically inundated thus featuring a very 
soft surface characterized by great salinity 
and marshy vegetation (plate 6.8b). Despite 
these difficulties, this area will require more 
investigation in thefuture.

Already some past surveys of NW Hijaz 
indicated that the Wādī al-Ḥamḍ was the best 
candidate as the principal communication 
route linking the eastern side of Hijaz, 
across the mountains, to the Red Sea coast 
(Ingraham et al. 1981: 63; Kisnawi et al.

1983: 80). Concerning the part of the wadi 

under the survey in 2016, Burton has observed 
in the later 19th century that there was no 
difficulty traveling up the wadi, the water was 
plentiful there, and caravans reached al-Wajh 
coming from Wādī al- Ḥamḍ (Burton 1879: 
107, 221). The UWSP has confirmed that 
water is available in notable quantities, thanks 
to the perennial water sources. Starting from 
al-Qusayr till the end of the survey route (ca. 
90 km eastward), there are at least eight wells 
(B’ir) situated in the wadi or at the outlets 
of side wadis, which are located between 10 
to 20 km from each other (plate 6.3b). Some 
are old and disused, others modified to utilize 
modern lifting devices. In addition to seasonal 
water sources (plate 6.8c), subsurface water 
is easily available, especially in the sabkhah 
flats, and water holes can be dug there and 
directly in the wadi bed producing water 
muddy but suitable for animals.

The western third of the environs of the 
wadi, as covered by the UWSP survey in 
2016, consists of a flat, stony, coastal plain, 
the central part being the premontane zone 
turns into the hill-country, especially on 
the southern side of the wadi, while the last 
third features the wadi cutting through the 
western range of the Hijazi mountains which 
generally run NW-SE. On the average, the 
wadi is no wider than 0.1-0.3 km, especially 
in the western part, with well-defined sandy 
banks. But further east, especially toward 
the attained end of the survey, the wadi often 
widens into a vast expanse of grassland, 
more than ca 2-3 km wide. In many locations 
the wadi features extensive clusters of grass 
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and shrubs and occasional trees, thus the 
provision of animal fodder is possible (plate 
6.9a).

Generally, the passage along the wadi seems 
easier on the northern bank which, with the 
exception of one area around B’ir Akra, is 
only slightly higher than the wadi bed and 
consists of very low plateaus or undulating 
hills. The southern bank is often much higher, 
forming cliffs at places, and the high plateaus 
are often disarticulated

or crossed by transversal wadis and ravines, 
making the area difficult to traverse. Some 
sites there - mostly graves - are located on the 
top of the high plateaus, overlooking the wadi. 
The bed of the Wādī al-Ḥamḍ - generally a 
silty, alluvial deposit, occasionally turning 
into major sand deposits - can be easily used 
for animal and human movement in dry 
seasons.

The Recorded Sites

The site distribution was uneven, with a 
higher concentration of sites on the northern 
wadi bank in the western-central part of the 
surveyed area. Altogether, 39 archaeological 
sites (including al-Qusayr) were recorded on 
the banks and high ground bordering the wadi 
bed (Table 2 and see plate 6.3a). Generally, 
the recorded sites well reflect the repertoire 
of sites already recorded in the NW Province 
of the KSA. These include: stone circles and 
enclosures of different forms, which may 
indicate burials or habitation installations; 

different types of cairns and tumuli, being 
most often burials; complex enclosures or 
structures, isolated or in clusters, usually 
representing campsites of pastoral nomads. 
Rows of standing stones (small “pillars”) 
were also noted on one site with complex 
enclosures. However, no “kites” or cairns 
with “tails,” recorded in the Northern and 
Western Provinces (see Ingraham at al.

1981: 69-71; Gilmore at al. 1982: 15-16 for 
discussion and typology of sites) were found 
by the UWSP survey.
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Table 2. Catalog of Sites with Coordinates

UWSP 2016 
Site

Easting
(X)

Northing
(Y)

Elevation (m
a.s.l) Site Description

001 al-Qusayr 36,7548586 25,95411 22,23596191 monumental structure (“temple”)
001.1 alQusayr 36,7546302 25,9541167 12,6229248 foundation course and pavement (?)

of a structure
001.2 al-Qusayr 36,7543986 25,953881 19,11181641 foundation course/cellar (?) of a

structure
001.3 al-Qusayr 36,7543213 25,9537949 29,44592285 cellar/well (?)
001.4 al-Qusayr 36,7537066 25,9529635 19,35217285 large deposit of animal bones
001.5 al-Qusayr 36,7532575 25,95252 15,98754883 settlement site and ceramic scatters
001.6 al-Qusayr 36,7547091 25,9476766 9,979248 ruined structures
002 36,8352159 25,8854461 25,11999512 two burial enclosures
003 36,8179773 25,9000286 45,78820801 large burial ground
004 36,8151322 25,9328928 26,3215332 small burial enclosure
005 36,7944743 25,946099 35,93469238 two burial enclosures
006 36,8460584 25,877936 50,59472656 series of enclosures/possible

campsite
007 36,8492119 25,8777367 47,23010254 campsite or small settlement;

tumulus
008 36,8601033 25,8773623 52,27697754 cluster of rooms or pens
009 36,8795455 25,8830052 50,35437012 two stone enclosures
010 36,8846143 25,8882166 44,58654785 clusters of enclosures/campsite
011 36,8862393 25,8887505 42,42358398 large campsite or settlement

consisting of clusters of enclosures
012 36,9042958 25,8961488 59,72717285 small oval cairn or tumulus
013 36,9373492 25,8927793 50,11413574 two stone enclosures/ burials (?)
014 36,941309 25,892127 46,02856445 two burial enclosures or tumuli
015 36,9948216 25,9062582 62,61108398 small Islamic burial ground
016 36,9887273 25,9090949 74,38708496 burial enclosures/ tumuli
016.1 36,9877265 25,9093217 83,27929688 stone enclosures on hilltop
016.2 36,987625 25,9089328 78,47277832 large rectangular stone enclosure or

tumulus
016.3 36,9875056 25,9084935 83,27929688 boulder with with small markings

(wusum?)
017 36,9570384 25,9119767 42,42358398 single Islamic burial enclosure
018 36,9032896 25,9108055 45,54785156 large oval cairn or ruined tumulus
019 36,9651402 25,9593588 88,32617188 large oval cairn or ruined tumulus
020 36,9929981 25,9198048 79,91467285 large oval ruined tumulus
021 37,0042069 25,9012823 90,00842285 oval cairn or tumulus
022 37,0241657 25,9111996 121,2510986 two large cairns or tumuli on the

hilltop
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UWSP 2016 
Site

Easting
(X)

Northing
(Y)

Elevation (m
a.s.l) Site Description

023 37,1272933 25,8426017 70,78222656 large squarish stone
enclosure/tumulus

024 37,1508158 25,8406515 92,41186523 large campsite including enclosures
and rows of standing stones

025 37,162663 25,8388534 100,1022949 four stone burial enclosures
026 37,1639216 25,8382586 107,7927246 oval burial enclosure (Islamic?)
027 37,1662295 25,8372241 117,8864746 several ruined enclosures (campsite

or burial ground)

028 37,186002 25,8815037 171,9602051
two ruined stone structures with walls 
several courses high (towers
or dwellings?)

029 37,1005732 25,9648 174,1231689
large round stone tower/ tumulus, 
several courses high, several smaller
stone structures

030 37,1029318 25,9665696 182,534668 ruined rectangular stone structure

031 37,2211512 25,8085231 94,57470703
cavity in large burial enclosed by
stones (probably a burial)

032 37,3412112 25,8440969 140,2370605 oval burial enclosure

033 37,1394465 25,796495 95,77636719
rock art site - several animal/human
figures and tribal marks

034 37,1397607 25,7962175 79,67443848
large burial ground and a campsite
(?)

035 37,1404215 25,7831828 107,5523682
large burial ground with burial
enclosures and oval tumuli

036 37,1361803 25,7837547 163,5488281

two large stone structures, several 
courses high - hilltop stronghold or
refuge

037 37,0875401 25,8271679 99,62158203
large stone tumulus and a small
cairn

038 36,9463416 25,8666658 98,90063477 large stone ruined hilltop structure

039 36,9452373 25,8653206 89,76806641
two large stone ruined structures on
top of a high outcrop of rock

B1 Bi’r a- Qusayr
North

36,7605287 25,956598 6,374389648 water source

B2 Bi’r al-Qusayr
South

36,7554093 25,9489413 6,854980469 water source

B3
name un-
known

36,8139416 25,9110494 20,31335449 water source

B4 Bi’r Akra 36,9899006 25,905997 48,67211914 water source

B5
Abu Zurayy-
ibat

37,1087485 25,8447321 69,34033203 water source
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B6
Bi’r al-Usay-
lah

37,2064006 25,8068696 89,04711914 water source

B7 Bi’r Suwayqah 37,2808496 25,8525233 117,8864746 water source
B8 name unknown 37,4000152 25,779239 87,12451172 water source
Site A 37,0126413 26,1561719 167,8746338 Thamudic (?) inscription
Site B 36,9963314 26,1764378 195,2719727 three burial tumuli
Site C 36,987726 26,1758873 188,5429688 two cairns
Site D 36,9817307 26,1802556 180,3717041 possible ancient welll

Site E 36,982043 26,1798877 182,7750244
several tribal marks on large
boulders

Site F 36,9711502 26,172655 176,0457764 several tribal marks

Site G 36,9691872 26,1729229 180,1313477
rock art site - several animal /human
figures and wusum tribal marks

All sites recorded in a WGS84 
(decimal degrees) environment

Except for site S.001 (al-Qusayr), no surface 
ceramic material was found anywhere and 
the lithic material found on three sites could 
not be precisely dated. Therefore, while most 
of the sites must be related to pastoralist 
nomads, the dating of all sites is exceedingly 
difficult and some may be relatively recent in 
date. On the other hand, comparisons indicate 
that some sites along the Wādī al-Ḥamḍ may 
possibly be dated to the Chalcolithic/Early 
Bronze Age, as characterized by circular 
enclosures and larger cairns, or even to the 
Nabataean period (for comparisons, see 
Rosen 2007). Only one site (S.039) yielded 
iconographic material – animal and human 
images as well as wusum tribal marks – and 
no epigraphic finds were noted during the 
survey. This may relate to the fact that the 
suitable outcrops of rock along the wadi in 
the coastal plains were rare. Once the wadi 
enters the mountainous range, the prevailing 

stone is either a porous, chipped-off, almost 
black volcanic rock or a very disarticulated 
dark limestone, neither one being suitable for 
carving inscriptions or images upon.

Generally, the sites can be divided into six 
roughly defined categories which indicate the 
general appearance rather than the function. 
The majority of sites – stone piles of various 
forms and dimensions, made of cobbles and 
small boulders – may generically be labelled 
as “cairns” although they actually include a 
variety of construction types (for discussion, 
see Parr et al. 1978: 40; Abu-Azizeh et al. 
2014: 161). Burial cairns are often termed 
as tumuli (e.g., Gilmore et al. 1982: 15), 
especially if featuring more intentionally 
regular, sometimes conical, form, but not 
every cairn was intended as aburial.

I.  Isolated Simple Circles/
Enclosures and SmallCairns

These include Sites 002, 004, 005, 009, 
013, 017, 025, 026, 031, 032, most often 
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isolated, or in small clusters no more than 
3-4 in each (e.g., S.025). These are usually 
circles or ovals made of stones with empty 
interior (plate 6.9b). Generally, most must 
be considered as burials, and these with 
headstones (Sites 002, 017) indicate an 
Islamic burial. The majority of sites in this 
category is located in the western part of 
the surveyed area and is probably relatively 
recent in date. The exception is Site 013 - 
two stone circles/ovals, side by side - which 
yielded some lithics, one of which may be a 
small core dated to Lower Palaeolithic (based 
on the steep angle of the striking platform), 
but equally, of the Chalcolithic/Early Bronze 
date. Site 031 is an alcove in the very large 
boulder, the front of which is sealed by a 
simple enclosure, apparently a burial.

II.  Larger StoneTumuli/Cairns

To this category belong Sites: 012, 014, 016, 
0.16.2, 018, 019, 020, 021, 022, 023 and 
037. These are larger and more regular, oval 
or roundish piles of stones, of types known 
from the other parts of the KSA (e.g., al-Saud 
et al. 2005: 41, Pls. 7.4, 7.6, 7.8a). Despite all 
being ruined, some still feature a relatively 
conical shape, i.e., in most of the cases, the 
interior is filled with stones, in contrast with 
Category I. Generally, these tumuli/cairns 
mark burials but alternatively, if in less 
regular rujm form, they might also be route 
markers or even collapsed buildings. These 
tumuli/cairns are often isolated or in clusters 
of up to 3-4 but Site 016 features several 
tumuli. Some are very large structures - e.g., 

Site 020 (ca 10 x 7 m, ca. 1 m high). Site 016.2 
is a large, rectangular (ca 7 x 4.5 m) structure 
which might be a tumulus but equally a 
ruined building or enclosure. A large, almost 
round enclosure S.023 (diam. ca. 7 m), has its 
interior empty, yet its walls sloping inward 
produce an effect of a low tumulus or cairn. 
S.037 is a large almost round (diam. ca. 6 
m) ruined tumulus which has a small oval 
stone enclosure on the top (plate 6.9c), and is 
associated with a pile of stones (ca. 3 m long) 
located nearby.

III.  Burial Grounds

This category – Sites 003, 015, 034, 035 – 
points to quantity rather than any special type 
of installations, and features at least several 
burials of tumulus/cairn type, often associated 
with enclosures. Site 003, located on a plateau 
overlooking the wadi, is particularly large (ca 
100 m x 60/70 m), consisting of many stone 
oval cairns and small enclosures, often in 
“pairs.” Ca. 100 m SE of the first large cluster 
there is another one which, however, features 
mostly rectangular enclosures which might, 
perhaps be remains of a nomadic campsite. 
Site 015 is a small cemetery with several 
Islamic graves featuring headstones. Site 034 
is also a large burial ground (ca 150 x 80

m) and it again seems to consist of burial 
cairns/enclosures in the eastern side of the 
site, while the western half is occupied by 
predominantly rectangular enclosures which 
may represent a campsite. Less than 1 km 
away, there are sites 033 (rock art) and 035, 
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the latter being a burial ground with at least 
10 graves, mostly small oval tumuli but also 
some enclosures.

IV.  Complex StoneEnclosures

These sites – 006, 007, 008, 010, 011, 024, 
and 027 – are clusters, often very complex, of 
stone enclosures of varying size and shape, 
subdivided or isolated and often connected 
to each other, all of which should represent 
desert habitation of nomadic pastoralists. 
Examples of such sites in the southern Levant 
and in the Arabian Peninsula are numerous 
(e.g., Tarawneh and Abudanah 2013: 241-
244). Site 006 has a long (ca. 15 m) low stone 
wall, perpendicular to the edge of the wadi 
bank, which is abutted by several smaller 
enclosures. Site 007 has a large conical cairn/
tumulus (ca. 6 m in diameter) with the empty 
interior, associated with an area (ca. 20 x 9 
m) featuring series of irregular enclosures or 
compartments the walls of which are made of 
mudbrick interspersed with layers of stones. 
Additionally, several concentric oval lines, 
made of small stones, belong to this site. Site 
008 – a campsite or cluster of animal pens 
– is an irregular rectangle (ca. 15 x 9 m) of 
tightly spaced enclosures (some with clear 
openings) made of mudbricks with stones on 
the top. Site 010 (ca.

45 x 30 m) has also several oval or rounded 
enclosures, some with openings. Nearby is 
S.011 – a very extensive site consisting of 
several clusters of enclosures, mostly oval 
and semicircular but also rectangular. One 

long, rectangular space formed by well-
built, low wall expands into a large oval 
space also surrounded by the wall (plate 
6.9d), similarly to the enigmatic “keyhole” 
installations known from the northern and 
central regions of the Kingdom (Gilmore et 
al. 1982: 16, Pls. 8A, 14A). Lithic material 
found at this site includes Chalcolithic or 
Early Bronze core and a possible Levallois 
point (Middle/Late Palaeolithic?). Site 024 is 
a large campsite including a large, oval stone 
circle (ca 8 m in diameter) with an opening 
and a small compartment inside (fireplace?) 
and a small platform beside. One long row 
(ca 1.5 m long) and two shorter parallel rows 
of standing stones were also noted at the site 
(plate 6.9e). Similar rows, in large quantities, 
and perhaps of religious significance, were 
found elsewhere, e.g., in the Northern 
Province, datable to the Chalcolithic period 
(Parr et al. 1978: 40-41, Pl. 23). There is 
one large stone circle (ca. 6 m in diameter) 
andseveral smaller oval enclosures clustered 
on Site 027. Lithic material from that site – 
one possible Levallois point of the Middle 
Palaeolithic date and some other artifacts 
which may be of the Early Bronze Age (or 
earlier) date (plate 6.9f), indicate that Site 
027 was probably a campsite.

V.  Rock artsites

Only one major site (S.033) of this kind 
has been located on the southern bank of 
the Wādī al-Ḥamḍ (plate 6.10a). There are 
several panels there on three large boulders 
which display groups of engravings of 
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humans, animals and tribal marks (wusum). 
These include a figure of small camel with 
a big hump and long rear and hind legs 
engraved in the abstract style, with a blank 
in the middle. A figure of horse with a rider 
holding reins is located under the image of the 
camel. In addition, small tribal marks were 
found scattered over the valley, sometimes 
associated with animal figures. The forms 
of camels, horses and tribal markings are a 
common phenomenon which occurs across 
the Kingdom of Saudi Arabia. Compared to 
other petroglyphs, the engravings at Site 033 
date back to the late second millennium B.C., 
and were executed in the same period due to 
the homogeneity of patina. The petroglyphs 
further confirm that the valley of the Wādī al-
Ḥamḍ was once frequented and populated by 
more than just a single tribe, due to abundant 
water sources and vegetation in the area (N. 
A. Al-Qanoor, pers. comm. 2016).

VI.  Isolated or ClusteredBuildings

This category – Sites 016.1, 028, 029, 030, 
036, 038 and 039– includes rounded or 
quadrangular structures of a significant 
height due to relatively well defined and 
preserved stone masonry. The coursing is 
always irregular and stone material usually 
includes broken, relatively flattish irregular 
slabs rather than oblong cobbles found 
in structures of other categories. These 
buildings, which are either isolated or occur 
in complexes, could have served as dwellings, 
storage units, towers or defensive structures 
(walls). Possibly, some might have served as 

nawamis – tower- like burial structures (Abu 
Azizeh et al. 2014: 161). Unfortunately, 
none of the ruined buildings surveyed by 
the UWSP yielded any datable material. Site 
028 has two stone structures located ca. 20 
m away from each other on the route from 
the Wādī al-Ḥamḍ to the al-Manjūr – al-Wajh 
road. The northern one is a large rounded (ca 
8-9 m in diameter) structure, ca. 10 courses 
high (1.3 m). While the main external wall is 
made of larger irregular blocks, the interior is 
currently filled with small broken stones. The 
southern one is a rectangle (6-7 x 2.5 m), four 
courses high, made of large stones and with 
the empty interior. The northern one could 
have been a solid tower; both structures may 
be relatively recent in date. There are several 
stone structures at

Site 029 (plate 6.10b), the largest being a 
round “tower” (diameter ca. 8-9 m; ca. 10 
courses high = 1.5 m). It appears not solid; 
a possible opening on the eastern side is 
currently closed by a large flat slab. There 
are two smaller, round or square, structures 
nearby, all with larger stones in the external 
walls. Site S.036 was unique as it was 
situated on a high hilltop overlooking the 
Wādī al-Ḥamḍ on the southern side, with 
two large buildings there (plate 6.10c). One 
was roughly quadrangular (ca. 7 x 6 m) and 
subdivided into three rooms, the other was 
trapezoidal (ca. 10 x 7 m). Dry masonry 
walls featured several courses of stones (up 
to 9-10 preserved) and a considerable width 
(up to 1.5 m). The construction and location 
indicated that these structures might have 
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been a hilltop stronghold, small settlement or 
even a cultic site. AlsoSites

S.038 and S.039 were located on two 
large, high outcrops of rock rising from 
the wadi bed where the Wādī al-Ḥamḍ was 
particularly wide, and offering excellent all-
round visibility. Substantial remains of round 
and quadrangular stone structures, made of 
porous broken volcanic stone, were situated 
on flat tops of these hills, some divided into 
smaller compartments.

Preliminary Observations

The 2016 UWSP fieldwork season has 
produced significant results, among which is 
the confirmation of a meaningful association 
between the site of al-Qusayr as a probable 
Nabataean seaport, and the Wādī al-Ḥamḍ as 
a potential major caravan route, as already 
suggested through GIS analysis. Although 
this is a preliminary opinion and other 
options will need to be evaluated in the 
field, it seems reasonable to suggest that the 
Wādī al-Ḥamḍ, while the longest, appears as 
the most convenient communication route 
between the area of al-ʿUlā/ Madāʾin Ṣāliḥ 
(ancient Hegra) and the Red Sea littoral and, 
as such, would most probably have been 
utilized also in antiquity. Its terrain allows 
for a relatively smooth movement of larger 
number of humans and pack animals, and 
its water resources and vegetation can easily 
sustain such travelling groups, based on 
modern environmental conditions.

Undoubtedly, the site of al-Qusayr warrants 
much more attention in the context of the 
archaeology of the Kingdom of Saudi 
Arabia and the history of the Red Sea trade, 
than it is usually accorded. Whether a 
temple, or, as suggested here, a monumental 
triclinium, the main structure at Qusayr 
should be examined in connection with other 
components, i.e., the wells, the settlement, 
surface ceramics, and bone deposits, as 
these all constitute a sizeable Nabataean 
coastal town, apparently involved in long- 
distance trade. The presence of a large 
amount of both common and fine Nabataean 
pottery from Petra confirms the Nabataean 
occupation of the site, already suggested by 
the characteristic design and architectural 
decoration of the monumental building. 
Additionally, surface ceramics indicate 
that al-Qusayr is also strongly linked to the 
Roman Red Sea trade routes and to Myos 
Hormos (Quseir al-Qadim) in particular. 
Numerous typical Roman amphoras (Dressel 
2-4 from Campania, probable Lamboglia 2 
from the Adriatic area, biconical Egyptian 
amphora) and the fine Mediterranean 
products (Western and Eastern sigillata) 
suggest direct contacts with the Egyptian 
harbors of the Red Sea. Certainly, it is not 
a coincidence that the same ceramic types 
were found in Myos Hormos, located almost 
at the same latitude as al-Qusayr, on the 
other side of the Red Sea (plate 6.10). The 
excavations of Myos Hormos (Whitcomb 
and Johnson 1979, 1982; Peacock and 
Blue 2006, 2011) demonstrated its main 
occupation phase as being between the late 
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1st c. B.C. and the 3rd c. A.D., with the peak 
of activity during the 1st c.A.D.

The chronological frame provided by the 
archaeological finds from al-Qusayr, i.e., 
mid-1st c. B.C. –mid-1st c. A.D., perfectly 
fits with the time of Aelius Gallus’ expedition 
and with the peak in Leuke Kome’s trade 
activities. Therefore, in addition to already 
expressed proposition of al-Qusayr area as 
being Egra Kome (al-Ghabban (1993), the 
identification of the site as Leuke Kome 
should also be seriously entertained. The 
localization of al-Qusayr, almost at the 
same latitude as Myos Hormos, would well 
correspond to the geographical description 
of Leuke Kome as presented in the Periplus 
Maris Erythraei. Also, sailing conditions are 
particularly difficult in the northern part of 
the Red Sea (e.g., Strabo, Geogr. 16.4.23, 
note 3), which is a strong argument against 
‘Aynunah. The imaginary line connecting 
Myos Hormos with al-Qusayr, across the 
Red Sea, seems to have been the maximum 
latitude, beyond which the smaller sailing 
boats could not easily navigate (De Romanis 
1996: 23-28; Cuvigny 2003: 29, note 164; 
Facey 2004).

On the other hand, neither the surface 
ceramics nor any other evidence from 
al- Qusayr suggest the occupation of the 
site after the 1st c. A.D., despite Leuke 
Kome being mentioned in the inscription 
of the Adulis throne, copied by Cosmas 
Indicopleustes in the 6th c. A.D. (Cosmas, 
Christian Topography 2.62). This inscription, 

known only from the Cosmas’ description, 
is generally attributed to an anonymous 
3rd/early 4th c. Axumite king, and it would 
imply that by then Leuke Kome was still an 
active settlement. Notably, according to the 
recent re-evaluation of the Adulis throne and 
its inscription, these should be dated to the 
early 1st c. A.D. (Fauvelle- Aymar 2009). In 
light of this proposition, the identification of 
al-Qusayr with Leuke Kome becomes more 
plausible.

The acceptance of this hypothesis, however, 
leaves open the question of the localization 
of Egra Kome. It may, possibly, be located 
somewhere in the environs of Ras Kurkumah. 
Incidentally, there is a modern locality called 
B’ir Akra (“well of Akra”), situated by the 
Wādī al-Ḥamḍ (see B4 on plate 6.3a), and 
ca. 30 km east of Qusayr,1  which might, 
perhaps, be worth considering as Nabataean 
Egra, especially regarding the proximity of 
the sea and the striking similarity between the 
toponym Akra and Egra. Notably, Strabo’s 
account does not specify the name of the 
place from where the Roman troops departed 
to Myos Hormos. Egra could have been a halt 
on their way to the sea, just before arriving 
in Leuke Kome. It is worth mentioning that 
a locality named Akra is also mentioned 
by J. L. Burckhardt as a station on the Hajj 
Route between Cairo and Mecca, just after 

1 Burton’s map (1855) of his journey to Mecca and 
Madina, shows Akra, south of Wej (modern al-
Wajh) but that place appears located too far south. 
His map of Midian (1879) shows a locality called 
el-Adra which is geographically much closer to 
B’ir Akra visited by the UWSP in 2016.
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“Kalat el Wodjeh” (al-Wajh), and described 
as a short halt because the water here is “of 
a most offensive smell” (Burckhardt 1829, 
Appendix no.5).

The proposition above remains highly 
speculative also since no ancient ceramics 
were found in B’ir Akra during the 2016 
survey season, that could corroborate the idea 
of a Nabataean settlement there. Thus in the 
opinion of the authors, the identification of al-
Qusayr with an ancient toponym still remains 
unresolved, although Leuke Kome remains a 
distinct and favored possibility. At any rate, it 
is now firmly established that al-Qusayr was 
an important Nabataean settlement, directly 
linked to Roman harbors on the Red Sea 
between the mid-1st c. B.C. and the mid-1st 
c. A.D. Future intensive explorations at the 
site – a geophysical survey of the settlement 
site, potentially followed by excavations - 
are highly warranted and should prove most 
fruitful.
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Appendix 4: 2014 Geological Sample List
1. DISPERSE Survey in South West Saudi 
Arabia

1.1 Introduction

Archaeological and geomorphological 
fieldwork was undertaken over eight weeks 
in January, February and March 2014 in the 
provinces of Jizan and Asir. The primary 
goals of the work were to: 

a) Survey for locations with early stone 
tools in order to expand the number 
of archaeological sites and the range 
of artefact material from the material 
observed in previous seasons (Bailey et 
al. 2012; Devès et al. 2012, 2013; Inglis 
et al. 2013, 2014) and; 

b) Identify geological deposits and 
sedimentary sections that might provide 
palaeoenvironmental and chronological 
context for the archaeological material.

As in previous seasons, survey focussed on a 
selection of areas, chosen because they have 
previously yielded evidence of early stone 
artefacts, or because they are areas identified 
in earlier survey work as having potentially 
attractive geological, geomorphological 
and topographic conditions for human 
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occupation and the preservation and visibility 
of archaeological evidence.

In total, 40 localities (listed in Appendix 2) 
were visited during the six weeks of active 
field survey, and Palaeolithic artefacts 
collected and recorded from the vast majority 
of these locations. Artefacts included those 
with Early (ESA), Middle (MSA) and Later 
Stone Age (LSA) affinities. 717 stone tools 
were observed and collected, and their 
location logged using GPS. Following the 
methodology established in the 2012 and 
2013 surveys, all artefacts and locations 
of geological interest visited were given a 
unique Waypoint (WP) number with GPS 
coordinates. Waypoints were grouped by 
proximity into Localities (e.g. L0034). 
Preliminary analysis of the collected lithics 
was conducted over a week in late February 
in Sabiya Museum, Jizan Province (Appendix 
3). At the end of the season, the finds were 
archived in the museum stores. Artefacts 
recovered from Asir region will be retained in 
Sabiya Museum until the end of DISPERSE 
activities in the region (currently March 
2015), after which they will be transferred to 
the SCTA offices in Abha in accordance with 
SCTA regulations.

In addition to the artefacts, samples for 
specialist palaeoenvironmental and dating 
analyses, such as Optically Stimulated 
Luminescence (OSL) and Argon/Argon 
dating (Ar/Ar) were collected from a number 
of locations, and shipped back to the UK for 
specialist analysis (Appendix 4). 

1.2 Background

The investigation of the Palaeolithic of 
Saudi Arabia has seen two major periods 
of archaeological investigation. An initial 
understanding of the range of artefacts, their 
geographical spread, and their association 
with major geological features was produced 
through the work of the Comprehensive 
Survey of the Kingdom undertaken in the 
1970s (e.g. Zarins et al. 1980, 1981). More 
recently, a considerable recent body of 
new work has focussed on the search for 
Palaeolithic sites in Saudi Arabia and more 
widely in the southern Arabian Peninsula, 
given its key geographical position between 
Africa and Eurasia, with the expectation that 
there should be an abundant distribution of 
early human occupation extending back to 
very early periods of the Stone Age (Armitage 
et al. 2011; Petraglia et al. 2011; Rose et 
al. 2011; Delagnes et al. 2012; Groucutt & 
Petraglia 2012). 

It seems fair to say, however, that the record 
is still very patchy; chronological control 
is limited, and large areas still remain to be 
explored in detail. In the DISPERSE project, 
we have focused on the Southwest region 
of Saudi Arabia, because of its proximity 
to Africa, the likelihood of relatively easy 
population movement directly across the 
southern end of the Red Sea in the vicinity 
of the Hanish Sill (Lambeck et al. 2011), 
the probable importance of coastal regions 
in human dispersal, and the generally 
favourable environmental conditions for 
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human occupation in the southern Red Sea 
escarpment and coastal plain throughout the 
climatic changes of the Pleistocene, including 
an extensive and now-submerged landscape 
extending for up to 100 km westward of the 
present coastline during periods of low sea 
level.

Our aim in DISPERSE is to undertake new 
archaeological and geomorphological survey 
in the region, combined with mapping 
techniques to reconstruct landscape evolution 
from the regional to the site scale, and to 
assess the relationship between Palaeolithic 
sites and their landscapes and the impact 
of physical landscape characteristics and 
environmental factors on the nature and 
distribution of early human settlement and 
dispersal. This work includes exploration 
of the now-submerged landscape, which is 
reported elsewhere 

1.3 Methods

In previous field seasons, satellite imagery 
(LandsatGeoCover 2000/ETM+ Mosaics 
and imagery accessed through Google 
Earth imagery) and DEMs (ASTER GDM 
v2 and SRTM 90m v4.1) were used to map 
and classify landforms prior to the survey, 
with ground-truthing visits in May–June 
and November 2012 (Bailey et al. 2012; 
Devès et al. 2012, 2013; Inglis et al. 2013, 
2014). Landforms were assessed for their 
potential for preserving surface Palaeolithic 
archaeology and the location of potentially 
artefact-bearing stratigraphy. 

Pre-identified areas for ground survey are 
described here as localities, with individual 
numbers and descriptions. Within such 
localities, artefacts are almost always located 
by an individual waypoint GPS reference. In 
a smaller number of cases, the density and 
patterning of artefacts and sometimes their 
location within in situ deposits enables us to 
categorise the artefact cluster as a ‘site’. This 
is the case, for example, with the Dhahaban 
Quarry artefact cluster described in more 
detail below as the Dhahaban Quarry site.

In response to the findings of field survey in 
2012 and 2013, the survey in 2014 focussed 
on:

· Consolidating understanding of the 
patterning of artefact distributions in areas 
of low sedimentation around volcanics, 
and extending on to areas of exposed 
basement rock, in southern Jizan.

· Exploration of quarries and wadi cuts in 
southern Jizan to search for sediments 
containing in situ artefacts stratified 
beneath the volcanic deposits.

· Survey of shoreline features, including 
fossil coral terraces and raised beaches 
along the Harrat Al Birk, western Asir 
Region. 

A four-wheel drive vehicle was used to access 
target areas, with further exploration on foot. 
In the target areas the terrain was slowly 
traversed on foot by team members spaced at 
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5–10m intervals walking along transects of 
up to 1km distance, the distances and tracks 
varying according to local circumstances. 
Key geomorphological features for dating 
landscape evolution, such as raised beach 
terraces and sections in quarries, were also 
targeted for sampling and dating where 
appropriate, and accessible sections were 
examined for the presence of artefacts visible 
in situ. As in previous years, all artefacts 
collected by the survey have been bagged 
in a re-sealable polythene bag and labelled 
by date of collection, GPS co-ordinates or 
GPS waypoint number, a brief description of 
the artefacts and the initials of the collector. 
Following collection in the field, all artefacts 
were cleaned, photographs were taken of their 
upper and lower surfaces, and the artefacts 
described in greater detail in terms of their 
form and technology. A master spreadsheet 
keeps a running record of the survey finds, 
their locations and their descriptions.

At one site, Dhahaban Quarry, (L0034), 
a Leica TS407 total station, rather than a 
handheld GPS device, was used to record 
the precise locations of surface and stratified 
artefacts, as well as major geomorphological 
units. Coupled with high-resolution 3D 
photogrammetry of the artefact-bearing 
section at this site, this detail will allow the 
full understanding of this significant stratified 
site (see Section 2.3.2).

In the sections that follow, many of the 
artefacts are described as being Early Stone 
Age / Lower Palaeolithic (hereafter ESA), 

or Middle Stone Age / Middle Palaeolithic 
(hereafter MSA) or Later Stone Age / Upper 
Palaeolithic (hereafter (LSA) in character. 
These descriptions derive from the typological 
assessment of the artefacts after collection. In 
brief, ESA artefacts usually take the form of 
flake or core based pieces (such as handaxes 
or cleavers) or simple or discoidal flake cores. 
They were usually made by using a hard stone 
hammer. MSA artefacts include prepared 
cores and their manufacturing debris (such 
as radial or convergent Levallois, Nubian 
Levallois and some flake-blade forms) as 
well as the flakes from such cores that may 
be radial, convergent or blade-like in form. 
MSA artefacts sometimes show evidence of 
use of a soft hammer in their production. LSA 
artefacts include pieces made on blade cores, 
often with clear retouch to create tools to a 
predetermined form. LSA artefacts are more 
difficult to identify and characterise, since 
very few artefacts have been located and 
reported previously, and it is now accepted 
that a number of artefacts forms (such as 
piercers and burins) were also manufactured 
during the Middle Stone Age / Middle 
Palaeolithic.

The typological description of artefacts as 
being ESA, MSA or LSA in form only permits 
a very broad understanding of the age of the 
pieces when there is no detailed dating of the 
deposits in which such materials are found, or 
under which they lie. In East Africa the very 
oldest stone tools now date back to 2.4Mya 
in Ethiopia, with the first hand axes dating 
from 1.8Mya. Middle Stone Age, prepared 
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cores and flakes have usually been accepted 
as dating between 300Kya and approximately 
60/50Kya (Barham and Mitchell 2008). In 
the last two years, new dates from southern 
Africa suggest that the Middle Stone Age 
might start from 500Mya (e.g. Wilkins & 
Chazan 2012). It is reasonable to assume that 
the first modern humans crossing into the 
Arabian Peninsula would have brought and 
made tools following an MSA technology.

2. 2014 Survey Results 

2.1 Overview

2.2 Jizan Province

2.2.1 Jebel Akwah and Wadi Sabiya

Jebel Akwah, Northern Cinder Cone

The twin cinder cones of Jebel Akwah are 
marked topographic features in the otherwise 
flat coastal plain that is covered by Quaternary 
sedimentation, rising to ~60m. Currently, 
their eruption is thought to have taken place 
at 0.44±0.26mya although these dates are 
problematic (K/Ar, Dabbagh et al. 1984). 

In 2013, ground survey of the northern cinder 
cone yielded 23 lithics at three localities 
(L0013-15, Figure 2), with artefacts showing 
signs of ESA technological forms and MSA 
forms made on local basalt and andesite 
(Inglis et al. 2013, 2014). Survey in 2014 
was designed to complete a representative 
survey across the lava flows surrounding the 
cinder cone to identify any spatial patterning 

in artefact deposition and the relationship of 
this patterning to the geomorphological units 
present on and around the flows (plate 7.2a).

The following localities were visited in 2014:

· L0061 – aeolian-derived sediments 
overlying the central area of the lava flow 
to the W of the collapsed cinder cone. 
Ceramic sherds and rounded pebbles of 
varying lithologies were observed on the 
surface, along with one indurated shale 
LSA flake, as well as a non-diagnostic bi-
truncated andesite flake, and quartz clasts 
and natural flakes. 

· L0062 – colluvial slopes on the western 
edge of the cinder cone, incorporating a 
mixture of aeolian-derived sediments and 
scoria from the cinder cone reworked by 
slopewash. The few artefacts observed on 
the surface, including quartz bladelets, an 
andesite burin spall and a shale-backed 
blade appear to be LSA or later in date. 

· L0063 – surface of lava flow to SW 
of cinder cone. As well as an quartz 
notch/endscraper (LSA), a basalt core 
that appears to be in the early stages of 
working for an MSA prepared core was 
observed on the lava surface, along with 
a number of small undiagnostic quartz 
flakes.

· L0077 – an area of lava flow on the SE 
edge of the main flows. Two transects 
were walked, 1km each, but only a single, 
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unretouched quartz flake was recovered. 
Two samples of basalt, <503> and <504> 
were collected for Ar/Ar dating.

It is clear that, on Jebel Akwah and its 
surrounding flows, visibility of surface 
Palaeolithic artefacts is restricted to areas 
where there is little or no sedimentation on the 
lava flows surrounding the cinder cone. Yet, 
in areas surveyed in 2014 where the surface of 
the lava flow was exposed, there appear to be 
very few lithics of Palaeolithic age, and none 
were observed stratified in the small gullies 
at L0062 that cut through colluvial deposits. 
This is in contrast to the 2013 observations, 
where ESA and MSA artefacts were found, 
albeit in low density, around the outer edges 
of the lava flows. This patterning may reflect 
a preferential usage of the edges of the lava 
flow by Palaeolithic populations, yet given 
the small sample size, robust interpretation 
of the patterning is difficult. It is, however, 
clear that the Jebel Akwah does not appear to 
have been a major area for tool manufacture 
or activity during the Palaeolithic, unlike 
localities observed on lava flows around 
other volcanoes in the region such as L0010, 
Jebel Umm Al Qummam (Inglis et al. 2013, 
2014).

Wadi Sabiya

To the south of Jebel Akwah, Wadi Sabiya 
and its tributaries incise wadi floodplain 
sediments up to 10m below the surrounding 
landscape, a process continued by extensive 
and ongoing quarrying (Figure 3). These 

deposits are capped by a volcanic tuff that 
extends for kilometres across the surrounding 
area, and is related to the eruption of Jebel 
Akwah (Dabbagh et al. 1984). This tuff is 
itself overlain by further alluvial deposits, 
consisting of reddish sandy silt and well-
rolled cobbles of mixed lithology. 

The area of quarrying to the south of Jebel 
Akwah was investigated at two localities 
- L0020 and L0066. L0020 comprises an 
area where the upper surface of the tuff has 
been exposed by natural erosion over a wide 
area, erosion that is also incising the tuff and 
underlying sediments through a network of 
dendritic drainage gullies. To the W and S 
of the locality, quarrying has exposed deep 
sections through these sediments. Artefacts 
recovered from the surface of the tuff and 
the gullies appear to be LSA or later in date, 
primarily of quartz bladelets and two chert 
flakes. 

In the area affected by quarrying, one quarry 
section has, at its base, exposed a cross section 
through a wadi channel and its associated 
gravel and coral terraces (plate 7.2b). Within 
one of these terraces a worked shale clast, with 
three long, blade removals (potentially the 
result of soft-hammer percussion, indicative 
of an MSA technology) was found in situ 
(plate 7.3a). Manufacture and deposition 
of the clast should pre-date the eruption of 
the volcanoes that produced the volcanic 
tuff that caps the section, and therefore the 
artefact is potentially over 0.44±0.26mya old. 
If this date and the typological assessment 
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are correct, then this artefact is the earliest 
dated evidence for the MSA in Arabia. Given 
the problems associated with this dating 
(Dabbagh et al. 1984), new samples were 
removed for dating from the section: (plate 
7.2b)

· Ar/Ar – two samples of volcanic tuff, 
<501> from the top of the quarried 
section, and <502> from an exposure of 
the tuff c. 15m to the East of the section 
where the tuff was more consolidated. 
These will provide a minimum age for the 
deposition of the artefact bearing units as 
well as a date for the eruption of Jebel 
Akwah.

· OSL – three samples (<509>, <534>, 
<683>) were taken from the fill of the 
channel that incised the terraces to 
provide a minimum age for the wadi 
terraces containing the worked clast.

Given the potential for stratified deposits, the 
under-tuff sediments were further explored 
to the SW of L0020, where quarrying has 
produced sections through wadi floodplain 
deposits that continue for over 1km. Here, no 
convincingly worked clasts were observed 
from the sections, yet a sharp convergent 
blade made on andesite was recovered 
from scree at the base of a section, and had 
probably eroded from sediments above the 
tuff given its good preservation (plate 7.3a).

To complete the investigation of the area 
around Wadi Sabiya and Jebel Akwah, two 

localities were visited at the edges of the lava 
flows that extend south from the southern 
cinder cone. At L0084, where the road cuts 
through the lava flow, samples of basalt were 
removed for Ar/Ar dating (<506>, <507>, 
<508>). No artefacts were observed here, or 
on the lava flow further to the south at L0085. 
At the latter location, the presence of rolled 
pebble and gravel and sedimentation on top 
of the lava flow indicates that the flow may 
have been buried at some point in the past by 
fluvial processes, with incision to the present 
level of Wadi Sabiya occurring later.

The Jebel Akwah/Wadi Sabiya area has 
been a particular focus in the 2013 and 
2014 seasons due to the jebel’s topographic 
prominence and the presence of stratified, 
accessible deposits in Wadi Sabiya. These 
surveys have identified potential spatial 
patterning around the northern cinder cone, 
with a potential concentration of artefacts 
towards the edges of the lava flows, which 
could reflect hominin preferential use of these 
areas. This distribution, however, is clouded 
by taphonomic issues and a small sample 
size. The location of a stratified artefact in 
the pre-tuff sediments has the potential to 
be a find of major importance in the history 
of occupation of the Arabian Peninsula, 
and these sections and quarries should be 
explored further to locate any other surviving 
finds from this period.
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2.2.2 Wadi Jizan Lava Flows and 
Dam Lake Area

The 2014 survey in the area around the Wadi 
Jizan Dam Lake, extending West across the 
lava flows to the East of Abu Arish, and East, 
to the foothills of the escarpment across the 
large areas of exposed schistic basement 
above the dam had the following aims:

· To explore the wadi floodplain deposits 
under the lava flows –the flows are dated 
locally to 0.8±0.3mya (K/Ar, Dabbagh et 
al. 1984) – exposed in Wadi Jizan and its 
tributaries downstream of the dam lake 
for the possibility of locating stratified 
artefacts (Devès et al. 2012, 2013).

· To clarify spatial patterning of surface 
artefacts observed in 2013 that appeared 
to indicate concentrations of artefacts in 
locations where there was access to good 
raw material, water and/or good views 
over the surrounding landscape (Inglis et 
al. 2013, 2014).

Deposits under the Lava Flows 

L0064 is a quarry adjacent to a small tributary 
of Wadi Jizan that joins the main wadi c. 
500m to the West. The red sandy sediments 
preserved beneath a lava flow are exposed 
along a section of over 200m, at their deepest 
point up to 6m thick (plate 7.3c). During 
the inspection of these sediments, a single 
discoidal flake on reddish coarse chert was 
observed protruding from the section, along 

the orientation of a very thin gravel stone line 
in otherwise fine-grained sediments exposed 
in the quarry section (plate 7.3b). No other 
in situ artefacts were observed, despite 
small test excavations into the sediments 
at a location 200m further East, where the 
sediments were more safely accessible. A 
sample of basalt (<500>) was taken from the 
overlying lava flow for Ar/Ar dating in order 
to provide a minimum age for the deposits 
and the artefact.

In addition to the single stratified artefact, 
over 50 artefacts were recovered from an 
area of a few km2 on the surface of the lava 
flow on both sides of the tributary and on the 
scree at the base of the quarry sections. These 
artefacts represent all periods, from a potential 
ESA handaxe roughout on coarse yellow 
chert/fine sandstone and a retouched basalt 
clast, to LSA chert and quartz bladelets and 
flakes including an endscraper and possible 
backed knife, as well as a ceramic sherd. The 
MSA is represented by flakes and cores on 
basalt, quartz and the yellow chert/sandstone 
that outcrops locally on the North side of the 
wadi beneath the lava (plate 7.3c,b). 

Two more localities, L0067 and L0068, ~2km 
downstream of L0064 were visited, also to 
inspect the sediments under the lava exposed 
by quarrying, as well as the surrounding lava 
surfaces. No artefacts were observed at L0068, 
but at L0067, MSA and LSA artefacts in the 
form of flakes on chert, basalt and andesite 
were collected, as well as an MSA prepared 
core fragment on basalt, on the surface of the 
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lava flow and on scree slopes at the base of 
quarry sections through the lava. In addition, 
a basalt ESA cleaver was recovered from the 
surface in the base of one of these quarries. 
Whilst the find was unstratified, the cleaver 
had a reddish patina consistent with burial 
in the surrounding sediments, and it appears 
to have been heated, potentially indicating 
that it may have been buried close to the 
land surface in the red sediments when the 
lava flowed over it. Taken with the L0064 
in situ flake, this find indicates potential for 
locating artefacts within the deposits that 
make up the pre-lava landscape in the area, 
as in Wadi Sabiya. Given the complexity of 
the flows in this area, it is difficult to assess 
whether or not the date of 0.8±0.3mya (K/
Ar, Dabbagh et al. 1984) on basalt from a 
flow in Wadi Jizan can be correlated to these 
specific deposits, but this find does indicate a 
potentially very early dateable occupation of 
the Arabian Peninsula.

Lava Flows

At L0006, on a lava flow above the Wadi Jizan 
Dam lake, a scatter of lithics was observed 
in 2013 (Inglis et al. 2013, 2014), and was 
revisited in 2014 in order to determine the 
extent of the artefact scatter. The assemblage 
from this area, which extends around 1km 
by 500m, has yielded over 80 individual 
artefacts, with MSA (including a possible 
point from a prepared core - plate 7.3d) and 
LSA affinities on cherts, basalt, andesite and 
quartz. 

The assemblage from L0006 marks a relative 
abundance of artefact when compared to 
other localities in the lava flows, both from 
2013 and 2014 surveys. During 2014, the 
following further localities were surveyed:

· At L0071, atop the lava flow terrace 
overlooking Wadi Jizan downstream of 
the dam lake, 13 artefacts were observed 
along a 1km transect. Manufactured on 
basalt and andesite, they include an MSA 
flake and prepared core. 

· At L0079, close to the centre of the lava 
flows, three flakes, on quartzite, basalt 
and andesite (the latter a medial flake 
blade section, probably MSA) represent 
the only artefacts from a 1km transect 
(plate 7.3d).

Schists and Quartzites East of the 
Magmatic Line

In order to expand the survey into areas 
of landscape with underlying lithologies 
other than that of basalt lava flows, the 
2014 survey visited a number of locations 
on the exposed basement rock to the East 
of the Magmatic Line. These areas were 
targeted due to their relatively low sediment 
cover in places, unlike the southern part of 
the upper coastal plain that is covered by 
sedimentation and extensively cultivated 
(Devès et al. 2012, 2013). These areas of 
exposed schistic and quartzite bedrock are 
far more susceptible to erosion, however, 
and therefore may present a slightly more 
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unstable taphonomic setting than that of 
the lava flows due to the ongoing erosion of  
the landscape (plate 7.4a).

In general, the number of artefacts 
observed on the schist areas was very low  
across all areas:

· In the foothills of the escarpment, four 
locations were visited (L0060 and L0081-
83), but no artefacts were observed.

· L0070 – 2km to the south of L0006, no 
artefacts were observed on the slopes of 
a schist jebel overlooking the Wadi Jizan 
Dam area, despite being in a similar 
landscape setting to L0006 on the lava 
flow above the Wadi Jizan Dam.

· L0069 – to the East of the Wadi Jizan 
Dam lake, this locality yielded two 
undiagnostic flakes, on basalt and quartz. 

· L0080 – to the north of the dam lake, where 
a wadi tributary flows through the foothills 
of the magmatic line, simple quartzite 
flakes were observed on the eroding jebel 
slopes (plate 7.4b). Little other material 
was observed on the exposed bedrock, yet 
on the surface of more recent alluvium 
at the point at which the wadi flowed 
through the jebels, five sharp chert flakes 
were recovered, along with a broken 
pressure-flaked Neolithic chert point. This 
is consistent with the hypothesis that the 
deposition of the alluvium dates to the 
Holocene (plate 7.4b). 

In summary, it appears that the areas of 
exposed basement rock to the East of 
the lava flows contain far less surface 
archaeology than the lava flows. Whether 
this is a taphonomic issue related to the 
erosion of the schists constituting a far more 
geomorphologically dynamic landscape, or 
reflects a true preference for basalts, either 
through the raw material they provide or 
for strategic reasons of prey location by 
hominins, must be explored and discussed 
further.

As Shugayri Lava Flow

To complete the spatial coverage of the lava 
flow area, the northernmost edge of the Abu 
Arish lava flows was visited along the length 
of a flow of lava that flowed through a gap in 
the Magmatic Line formed by Wadi Damad. 
From NE to SW, the following localities 
were visited. 

· L0072 – an alluvial terrace above Wadi 
Damad visited in 2012 where a rolled 
basalt endscraper was observed (Devès 
et al. 2012, 2013). In 2014, two cores, 
one a prepared core on andesite/basalt, 
potentially exhibiting Nubian Levallois 
type 1/2 preparation (c.f. Crassard & 
Hilbert 2013) and the other a single 
platform core on coarse chert/sandstone 
were observed, along with two coarse 
chert/sandstone flakes. Given that this 
alluvium would be expected to be 
Holocene, finding Palaeolithic material 
on these deposits is quite surprising, yet 
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may represent material being reworked 
for further upstream in wadi deposits.

· L0073 – the Magmatic Line jebels above 
the breakthrough of Wadi Damad were 
visited, yet only two flakes, on basalt and 
chert, were observed. The basalt flake 
was potentially ESA in origin. 

· L0076 – on the South bank of the break 
in the Magmatic Line, the deeply incised 
(up to 30m) wadi terrace is eroded into 
the lava flow. No artefacts were observed 
on its flat top but two possible prepared 
cores, on andesite and shale, were 
collected from the alluvial terrace on the 
North bank, although they could have 
been re-deposited.

· L0075 – an area of quarrying into the lava 
flow, exposing sections of between 5-7m 
of sediments below the lava flow was 
visited, but no artefacts were observed on 
the lava surface or in the sections.

· L0074 - the surface of the lava flow, at its 
distal end, was investigated, and yielded 
25 artefacts of ESA, MSA and LSA 
affinities on basalt, chert and quartzite. 
The lava surface has been removed in 
some areas by small-scale quarrying 
activity revealing the sandy sediment 
beneath. In one of these small quarries, 
a rolled handaxe of unknown material 
(potentially a weathered quartize or 
sandstone) was observed on the floor of 
the quarry, and was coated in the sandy 

sediments, potentially indicating that 
it had been buried prior to quarrying. A 
sample of basalt, <505>, was taken from 
a nearby location in order to date the lava 
flow using Ar/Ar dating (plate 7.4c).

L0074 represents the only area on the lava 
flow that has yielded a significant number of 
artefacts, but appears to represent low-density 
occupation over a long time period, some of 
which may date from before the emplacement 
of the lava. This indicates that the working 
hypothesis of a hominin preference for raw 
material and good views over water, and the 
surrounding areas (Inglis et al. 2013, 2014), 
may not be completely uniformly applied.

2.2.3 Jizan Shell Midden

At L0065, a deflated shell mound was 
observed on a sand dune in close proximity 
to the present coastline and immediately to 
the North of Jizan’s northern edge. Alongside 
the heavily weathered predominantly 
Strombus gigas shells, pottery sherds and 
quartz flakes were also present. Identification 
of a shell midden on the mainland coast 
was unexpected given that palaeoshorelines 
have been largely covered by Holocene 
sedimentation, and indicates the potential for 
the discovery of to be further shell mounds 
along the coast that will mirror those found 
in abundance on the Farasan Islands (Bailey 
et al. 2013) (plate 7.4d).
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2.3 Asir Region

2.3.1 Harrat Al Birk Coastal Deposits

Along the coastline of the Harrat Al Birk there 
are numerous fossil coral terraces and raised 
beach deposits that provide the opportunity 
to examine the potential hominin use of 
the coastal zone during the Palaeolithic. A 
number of locations along the present-day 
coastline were visited between Al Qahmah 
and Markaz As Shurtah where these deposits 
were observed overlying lava flows (plate 
7.5). 

From South to North, the localities visited 
were:  

· L0088 and L0089 – a volcanic jebel 
rises out of the coastal plain to the West 
of the coast road, and was investigated 
on its southern side and top (L0088), 
as well as the foot of its western slopes 
(L0089). No artefacts were recovered 
from the slopes of the jebel itself, L0088, 
save for a discoidal andesite core from 
the very top of the jebel. At L0089, an 
800m section of fossil beach deposits and 
associated coral terraces was investigated 
(plate 7.6a). A total of 13 artefacts with 
MSA affinities, manufactured on basalt 
quartz and andesite, was collected from 
the surface of these deposits, including 
prepared cores and points (plate 7.6b). 

L0091 – an area of coral terrace overlying a 
lava flow, 500m SE of the Dhahaban Quarry 

deposits (see below), yielded only two 
surface artefacts, a potential ESA handaxe 
roughout on basalt and a rolled basalt clast 
with retouch.

· L0034 – Dhahaban Quarry – a complex 
of beach deposits, coral terraces and 
associated artefacts (see Section 2.3.2 
below).

· L0092 – a 1km long exposure of coral 
terraces and beach deposits, 1km N of 
Wadi Dhahaban. Survey of the exposure 
yielded eight lithics with MSA affinities, 
including basalt cores and a convergent 
flake (plate 7.6b,c,d). 

· L0090 – a remnant of a coral terrace 
adjacent to the modern beach at the end 
of the headland that extends from the 
centre of Al Birk yielded a single MSA 
prepared core preform.

· L0093 – a small coral terrace close to a 
sabkha inlet immediately east of the coast 
road 2km North of Al Birk town centre. 
An MSA single platform basalt core was 
observed on the terrace.

· L0078 – a shell scatter (L0078), on a coral 
terrace at the present day shoreline, dated 
to 5560 ± 70 BP (Beta.–191460) in 2004 
(Bailey et al. 2007) was revisited. A small 
area of the terrace is preserved, despite 
recent bulldozing for the construction of 
the coastal road. The scatter, extending 
for about 30m and probably truncated by 
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erosion of the coral terrace by the sea, 
was investigated through the digging of 
a small test pit measuring 50x50cm. A 
sample of shell was taken from the pit for 
further analysis and dating. In addition, 
six basalt and andesite artefacts were 
collected from the surface of the terrace, 
including MSA prepared cores and 
prepared core flakes.

In addition to the locations with preserved 
coral terraces, a location on a palaeoshoreline 
5km inland was visited at the point at which 
two wadis converged and flowed into the 
sea (L0087). This inlet is marked by a 
semi-circular area of eroded lava covered 
by marine sedimentation which extends for 
over 10km along the coast. At >30m asl the 
palaeoshoreline here is probably of quite deep 
antiquity; it is far higher than estimates of the 
Last Interglacial high sea stand (Lambeck et 
al. 2011). Navigation in the lava field around 
this area was very difficult, and identification 
of the shoreline was unclear on the ground. A 
total of 18 lithics was recovered from the low 
undulating basalt jebels in this area, with both 
MSA and ESA affinities, and some potential 
later pieces, on andesite and basalt.

2.3.2 Dhahaban Quarry (L0034)

Following the discovery of lithics embedded 
within deposits at L0034, Dhahaban Quarry 
in 2013 (Inglis et al. 2013, 2014), 11 days 
were spent in 2014 recording the site and 
its surrounding geomorphological units 

in order to place the artefacts in their full 
sedimentological context and to collect 
material for dating (plate 7.7a).

The following objectives were achieved in 
2014:

· Further inspection and topographic 
survey (using a total station) of all major 
geomorphological units and landforms in 
the quarry area (plate 7.7b (a)).

· Detailed recording (using a total 
station) and collection of artefacts from 
unbulldozed surfaces around the quarry 
and surrounding lava flows as well as 
recording and removal of the lithics 
embedded within the wadi sediments. The 
assemblage from Dhahaban Quarry now 
numbers over 700 artefacts, 19 of which 
were recovered embedded in stratified 
contexts.

· Detailed photography of the sections 
containing embedded lithics to allow 3D 
graphical reconstructions of the exposure 
using high-resolution photogrammetry 
(plate 7.7c).

· Sampling of the marine section for OSL 
dating – four samples were removed, 
<625>, <635>, <645> and <655>, and 
will be submitted to SUERC for dating in 
May 2014 (plate 7.7b (b)).

Sampling of coral and beach rock was also 
undertaken for assessment of their suitability 
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for other dating methods, such as Amino 
Acid Racemisation and Uranium-Series 
dating. The deposits observed at Dhahaban 
Quarry appear to represent a beach complex, 
marking a high sea stand, potentially (given 
its height of c. +8m asl) dating to as early 
as MIS5 (Lambeck et al. 2011). This beach 
complex appears to overlie the cobble 
unit that contains the lithics. These lithics 
are sharp, and do not appear to have been 
reworked by later wadi activity. It therefore 
seems likely that they were deposited within 
the wadi relatively close to where they were 
located. The relationship of the wadi cobble 
unit to the beach deposits is currently being 
clarified, yet the presence of coral cobbles 
within the lower parts of the unit suggests 
that the wadi may have been flowing into 
the sea at the time of deposition, rather than 
being associated with beach deposits merely 
as a result of later inundation by a marine 
transgression. Aside from this relationship, 
the location of a stratified assemblage marks 
a highly significant contribution to our 
understanding of the timing and conditions 
of the occupation of the Arabian Peninsula 
(plate 7.7b,c and plate 7.8a).

The lithic assemblage from the Dhahaban 
Quarry site includes a small number of ESA 
artefacts (approximately 10 in total), located 
in the southernmost part of the site, as well as 
an extensive range of MSA pieces located in 
the centre and northern part. The ESA pieces 
include a clear biface, and an example of a 
trimming flake suggesting some maintenance 
of the piece at the site. The manufacturing 

debris of ESA age is rare, suggesting that 
hominins engaged in little primary working 
of stone at this location. By way of contrast, 
the MSA pieces are sufficient in number to 
include a range of recognisable tool forms, 
including piercers, scrapers and burins. MSA 
artefacts are extensively spread across the 
full extent of the Dhahaban Quarry site and 
whilst there are places where the density of 
artefacts is greater, there are no areas that 
can be clearly identified as stone technology 
working areas. The MSA manufacturing 
debris and the presence of both initial early 
flaking as well as prepared core preparation 
and rejuvenation suggests that hominins 
came to the site in anticipation of being able 
to source and work local materials here. It 
seems reasonable to believe that wave action 
or water flow in the wadi was sufficient on 
occasion to crack the large boulders of the Al 
Birk lava flows, providing hominins with a 
flat surface from which to start flaking.

2.3.3 Hajambar Quarry (WP304)

The quarry north of Hajambar (WP304), 
identified as containing wadi overbank 
sediments overlying lava in June 2012 (Devès 
et al. 2012) and subsequently sampled for 
palaeoenvironmental analyses in November 
2012 (Bailey et al. 2012), was re-visited in 
order to sample the section for OSL dating. 
This resampling was, however, hampered 
by the recent flooding of the quarry that has 
submerged at least half of the previously 
observed sequence. Two OSL samples 
(<572> and <591>) were removed from 
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the upper part of the wadi sediments after 
cleaning back the accessible deposits (plate 
7.8b).

2.3.4 Al Moalmat Rock Art (L0044)

During the 2013 survey, an area of basalt 
lava flow adjacent to Wadi Shafqah, beyond 
the northernmost edge of the Harrat Al Birk 
was identified as containing extensive rock 
engravings (Inglis et al. 2013). In 2014 
the area, Al Moalmat, was revisited, and 
further panels were identified over at least a 
kilometre. The engravings include abstract 
forms as well as hands, feet, paw prints and 
figures (plate 7.8c). Detailed recording and 
analysis of the art will be coordinated by the 
staff of the SCTA office in Abha.

3. Summary and Conclusions

· The 2014 survey has consolidated and 
significantly expanded our understanding 
of the Palaeolithic of the Jizan and Asir 
regions.

· Over 40 new localities were visited, the 
majority of which contained Palaeolithic 
artefacts, and their geomorphological 
settings were recorded in order to allow 
the analysis of landscape choice by early 
hominin populations in the Arabian 
Peninsula.

· Three of these localities contained 
stratified lithics that will be dated to 
provide chronological controls on the 

occupation of the Arabian Peninsula. 

· 717 lithic artefacts, mainly of MSA but 
also ESA and LSA affinities was added to 
the >700 recovered during survey in 2012 
and 2013.

· Full preliminary analysis and cataloguing 
of the artefacts has been undertaken, 
creating a significant data set to be used in 
understanding the technological strategies 
employed by Palaeolithic occupations 
within their landscapes.

In conclusion, fieldwork by the DISPERSE 
project from 2012 to 2014 has significantly 
expanded our understanding of the Palaeolithic 
occupation of the Jizan and Asir regions, and 
has demonstrated the massive potential for 
the area to inform debates surrounding the 
dispersal of hominin populations from Africa 
during the Pleistocene.
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Mysterious, Magical and Mythical images 
in the Rock Art of Saudi Aabia

Dr. Majeed Khan

The human life in Arabia until 10,000 years 
from now was based on hunting and food 
gathering. Man depicted on the rocks his 
everyday activities such as hunting, fighting 
and other social and religious ideas by 
painting or engravings on rock surfaces. The 
artistic work of the ancient man in Arabia 
is found on mountains, hills, and rocks all 
over the country revealed the social, cultural, 
religious and economic life of the people 
living in the land which is now called Saudi 
Arabia. (Plate 8.1a)

Hundreds and thousands of human, animal, 
geometric and non-representational figures 
depicted on the hills, mountains, boulders, 
caves and rock shelters suggest a well-
developed pictographic communication 
system and revealed everyday human 
activities of that time.

Large number of  petroglyphs have been 
documented from various parts of the 
country. Each location consists of several 
rock art panels and hundreds and thousands 
of petroglyphs of human and animal 
figures, geometrical, non-representational 
and abstract images which were created on 
the rocks, hills and mountains  all over the 
Arabian Peninsula by the pristine Arabs who 
are known to us as nomads or Bedouins; they 
represent a culture the roots of which could 
be traced far back in pre-history.

The occurrence of non-representational and 
abstract motifs in rock art is a universal 
phenomenon, but what is surprising is the 
use of identical characters signs and symbols 
(such as hand and foot prints, geometrical 
and abstract motifs   found worldwide such 
as in the rock art of China, American Indians, 
Australian Aborigines, African Bushmen and 
Saudi Arabian Bedouins. It appears that there 
was a corresponding ingenuity and socio-
cultural homogeneity in ancient cultures 
and civilizations that is why we find similar 
geometric, abstract and non-representational 
motifs being used in the rock art of different 
parts of the world. The sign system ultimately 
led the people to create a language of symbols 
and finally towards the origin of writing.  
(Plate 8.1b)

When we look at Saudi Arabian rock in 
world-wide context, it stands among the 
richest art regions of the world and is fourth 
in the world after Australia, Africa and India 
(Bednarik and Khan 2002)).  Thus, the barren 
and the so called inhospitable land contain 
tremendous and most fabulous artistic images 
of human and animal figures that surpassed 
both in their beauty and craftsmanship. (Plate 
8.2a)

However, the comprehensive rock art surveys 
of the entire country sponsored by the Deputy 
Ministry of Antiquities and Museums now 
(SCTA) Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage revealed highest number 
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of (1400) rock art sites. The major areas of 
concentration are Hail, Jubbah, Shuwaymis, 
Tabuk, al-Ula and Tayma  in the  north; while 
Taif,  Najran, Himma, Baha, Abha and Wadiu 
Tathlith in the south and southwestern part 
of the country are rich in the petroglyphs 
of human and animal figures in addition to 
hundreds and thousands of ancient Arabian 
inscriptions.

After the last Glaciations, during early 
Pleistocene, ice gradually melted and several 
lakes and active rivers developed in several 
parts of the Arabian Peninsula. The Empty 
Quarter, the Great Nafud and the Dhana were 
in the early stage of conversion into present 
great deserts of Arabia. In these areas there 
were several lakes, running water channels, 
water ponds as well as temporary seasonal 
water bodies. There is evidence that Hafar 
al-Batin and Jubbah were among the great 
lakes which were formed after the melting 
of the snow. Around these Lakes and active 
water bodies there were trees, plants and 
savanna type of grassland that emerged after 
the glaciations. These were the places where 
animals were attracted due to availability of 
water and grazing land, likewise, the hunting 
and food gathering people of Arabia were 
also attracted to the same areas. A close 
human and animal association is very well 
represented in the rock art.

At this stage, the Arabian Peninsula was well 
inhabited by the people about whom we have 
very little knowledge. However, they left 
behind some stone objects and large number 

of petroglyphs representing their social, 
cultural and religious entities. (Plate 8.2c)

It is very interesting that the rock art of Saudi 
Arabia represents the same animals with 
which the local population was aware and 
which were found in this part of the world 
such as cattle, camel, deer, gazelles, dogs, 
snakes, lizards and goats etc. Surprisingly no 
flora (with the exception of a couple of sites 
with date trees) and no birds except ostriches 
were depicted. Thus, the artists chose some 
animals from their environment and depicted 
them on the rocks and overlooked other 
animals which were as good for them and 
were part of their ecology and environment. 
It is thus, a universal phenomenon and 
everywhere in Europe, Africa, Australia, 
China or India  the same tendency has been 
observed. It means that artists in various 
parts of the world had the same intellectual, 
ideological and mental approach. 

NEOLITHIC ART

The chronology of Saudi Arabian rock art 
remains tentative and relative. Almost all 
the sites are open air, pecked or engraved 
petroglyphs and could not be scientifically 
dated. This tentative relative chronology 
suggests that the figures of the earliest phase 
1 (attributed to the Neolithic c.12,00 to 7,000 
BP) are distinctive in having large sized 
human and animal figures depicted in low 
or bas  relief with detailed realistic physical 
features, except the faces which are usually 
obscure and ambiguous .The Neolithic art 
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of Saudi Arabia represents the highly skilled 
and artistic images of human and animal 
representations, parallels of which do not  
exist anywhere in the Middle East ( Khan 
1993, 1998, 2000) (Plate 8.2 b, c).

Large sized anthropomorphic representations 
with naturalistic bodies ambiguous faces, 
thin stick like arms are depicted in profile 
with slightly twisted bodies to show the 
frontal posture usually associated with a bull 
or a cow are commonly found at Shuwaymis, 
Jubbah and Hanakiya in the north of Saudi 
Arabia. However, these specific types of 
human and animal petroglyphs are not found 
anywhere in the entire Arabian Peninsula and 
in other neighboring areas such as present day 
Jordan, Iraq, Syria, Negev and Sinai deserts 
in the north and Yemen, Oman and the Gulf 
States in the south and east of the Peninsula.  
(Plate 8.3a)  

In this part of Arabia an unknown nation was 
living with its unique artistic capabilities in 
which the artists were confined to certain type 
of image making, such as anthropomorphic 
representations with naturalistic human like 
body features, large sized cattle figures with 
exaggeratedly large horns, created by deep 
pecking in low relief in addition to other 
animals such as dogs, ibex, leopards.

CHALCOLITHIC

In the following Chalcolithic period or Phase 
II  (c. 6,500-4,500 BP),  a change occurred in 
art contents and style and no more large sized 

human and animal figures with so called 
realistic physical features were produced. 
Instead, the figures became comparatively 
smaller and schematized. The typical funnel 
shaped faces of cattle of the Neolithic were 
replaced by triangular or conical shaped faces, 
while the horns remained exaggeratedly large 
and highly stylized. Change in the purpose 
and function of rock art in the Chalcolithic 
period  may be suggested by the introduction 
of  schematic human and animal figures 
and by geometric motifs, meandering and 
serpentine figures, association of abstract and 
non-representational  motifs with the human 
and animal figures do not appear to have 
been random but intentional and meaningful 
(Plate 8.3b).

The rock art of this cultural period, 
“Chalcolithic” (c.6500- 4,500 BP) is usually 
located near stone structures, kites, cairns and 
found in association with typical Chalcolithic 
stone artifacts such as barbed arrow heads, 
knives, burins, scrapers and micro lithic.  In 
this period figures were depicted by pecking 
and engraving and not in low or bas relief 
like the Neolithic art. Despite a difference 
in technique, content and compositions, 
Chalcolithic art style could be recognized 
by a continuing trend towards greater 
schematization, with individual figures 
becoming smaller and less detailed. This type 
of art could be located all over northwestern, 
western and central and southern Arabia.  
(Plate 8.3 c, d)

Mysterious, Magical and Mythical images in the Rock Art
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BRONZE AGE ART

In the subsequent Bronze Age c. 4,500-
2,500 BP), large compositions of human 
and animal figures associated with a variety 
of animal species and non-representational 
and geometric motifs suggest that the rock 
art gradually changed both its course and 
purpose. The figures became schematic, 
mostly outlined and, for the first time, stick 
or linear and simplified human and animal 
figures appeared in rock art compositions. 
This marked the beginning of a new trend 
in rock art in which foot and hand prints 
along with a variety of animal species such 
as camels, ibex, deer, lions, dogs, wolves 
and gazelles became common elements of 
rock art compositions. Large number of 
camel figures appeared in this period while 
ox figures totally disappeared suggesting a 
drastic change in the climate from cool and 
humid to extremely hot and dry conditions 
(Plate 8.4 a-c).

IRON AGE (Tribal art)

Phase IV (Iron Age 2,500-1,500 BP)), 
is represented by a period preceding the 
introduction of writing or the literary period 
in Arabia. Highly schematic, abstract stick 
like linear human and animal figures, along 
with geometric and non-representational 
motifs were depicted as signs and symbols 
replacing naturalistic and schematized art. 
With the change in Arabian climate and 
environmental conditions, from cool and 
humid in the Neolithic to the extremely hot 

and dry in the Bronze Age, camel became the 
main animal of rock   assemblage. However, 
the tradition of depicting certain geometric 
and non-representational motifs on camel 
bodies as animal brand and tribal symbols 
continued until the present day (Plate 8.4 
d,e).

Signs and symbols constitute a common 
and apparently an essential element of art 
predating the origin of writing in Arabia. The 
non-representational motifs are found side 
by side with the human and animal figures 
and appeared in a large variety of shapes and 
forms. The art historians always considered 
the geometrical and abstract motifs as the 
most intelligent creativity of prehistoric 
artists. The abstract and non-representational 
characters in rock art certainly were not the 
result of aesthetic production. They must have 
been meaningful which were created and 
understood by those who are not among us to 
tell us their purpose, function or meaning. But, 
in Saudi Arabia or in the Arabian Peninsula 
at large and its neighboring countries such 
as Yemen, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, 
United Arab Emirates and Jordan and as 
far as Egypt, Syria, Libya and Iraq, certain 
abstract and non-representational motifs 
are still used as Tribal Symbols, which are 
generally known as Camel Brands or Wusum 
in the Arabic language. These Wusum are 
marked on the camel and other objects such 
as knives, guns, tents as property ownership 
marks (Plate 8.5).

As a matter of fact, geometric and non-
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representational motifs suggest a deviation 
from the normal traditional artistic activities 
in which artists usually portrayed seen 
objects of nature like human and animal 
figures. The creation of signs and symbols 
for the purpose of showing tribal affinity, 
animal brands or whatsoever was the 
intention of the prehistoric artist, was in fact 
the first step towards the origin of a language 
of symbolism that ultimately lead the artist 
towards further simplification of human and 
animal figures, the introduction of additional 
geometric and non-representational motifs, 
and finally developing a pictographic- cum- 
symbolic communication system. It is vital to 
note that how in a non-literate society certain 
signs became semantic and a symbolic 
language was developed through certain 
coded characters which were either in use in 
the prehistoric rock art or were later created 
according to the need. Although, rock art 
practice was ceased in Arabia after the advent 
of Islam before 1,500 years, and the present 
Bedouins have absolutely no idea of rock art 
located in their territories, however, they still 
use Wusum as tribal symbols, animal brands 
and territorial demarcation signs. 
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