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شكر وتقدير

في البدء أتوجه بجزيل الحمد وعظيم الثناء إلى اهلل العلي القدير الذي أعانني على إنجاز 
هذا العمل، وأصلي وأسلم على المصطفى األمين. ثم أتقدم بالشكر إلى وزارة التعليم العالي، 

وإدارة جامعة الملك سعود على إتاحة الفرصة لي لدارسة اآلثار لنيل درجة الماجستير. 
ويسرني ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل 
وعلى رأسهم أستاذي سعادة الدكتور محمد بن علي الديري الذي لم يدخر جهداً يمكن بذله في 

اإلشراف على هذا العمل ولم يبخل في إسداء النصح وإعطاء التوجيهات والنقد البناء.
وأتوجه بامتناني إلى رؤساء قسم اآلثار الذين منحوني فرصة إعداد هذا البحث أوالً ثم قدموا 
ما أمكنهم من خدمات لتيسير مهامه ثانياً. وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم اآلثار سواء 

من قام بتدريسي ونهلت منه العلم أو من أفادني بمشورة أو نصيحة. 
ويسرني أن أوجه بالغ شكري إلى سعادة الدكتور محمد بن عايل الذيبي على إرشاده لي أثناء 
ما  على  بن طيران  أحمد  بن  الدكتور سالم  األستاذ  لسعادة  التقدير  وكل  البحث،  إعداد خطة 

منحني إياه من وقته لقراءة نصوص المسند الجنوبي المرافقة لعينات البحث وترجمتها.
ويسعدني أن أوجه تحية عرفان وإجالل إلى والدّي العزيزين -حفظهما اهلل -اللذان غرسا 
في نفسي حب العلم منذ الصغر وأعاناني عليه، وإلى أشقائي خالد ورائد ونواف وشقيقتي هديل 
الذين أحاطوني بتشجيعهم ودعمهم المعنوي طيلة أيام البحث، وإلى ابنتي هيا قرة عيني والشمعة 

التي تضيء حياتي.
كما أدين بالفضل لزميالتي لطيفة السنيدي، ومشاعل كنكار، وجواهر الفرهود الالتي كّن خير 

عون لي وداعم منذ بداية العمل حتى نهايته، والشكر موصول لكل زميلة ساندتني وشجعتني.
كما ال يفوتني أن أشكر األستاذ فؤاد العامر واألستاذ سعيد الزهراني في متحف قسم اآلثار 
على ما بذاله من جهد في توفير العينات التي تطلبتها الدراسة. وكذلك أشكر األستاذ مساعد 

الغزي على ما قدمه من مساعدات لما قبل المناقشة.
كذلك أشكر السادة المسؤولين في المتحف الوطني بالرياض على تجاوبهم وتعاونهم معي 

أثناء تصوير القطع المحفوظة هناك.
وأشكر جزيل الشكر أعضاء لجنة المناقشة سعادة الدكتور سالم بن طيران وسعادة الدكتور 
حسني عمار على تكرمهم لمناقشة الرسالة وإثرائهم لها بنقدهم اإليجابي ومالحظاتهم القيمة.

وإلى كل من ساعدني ولم يتسن لي ذكره أشكره كل الشكر وله مني خالص الدعوات.

غادة فهد القحطاني



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 12

ملخص الرسالة باللغة العربية

تتناول هذه الرسالة دراسة تحليلية مقارنة ألواني الحجر الصابوني من موقع قرية )الفاو( في 
وسط شبه الجزيرة العربية، والمحفوظة بمتحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

وتجيب الدراسة على األسئلة التالية:
١- ما هي أصناف هذه األواني بناء على الشكل والزخرفة؟ 

٢- كيف تمت صناعتها؟ وما األدوات التي استخدمت في إنتاجها؟ 
٣- ما طبيعة استخداماتها؟

4- ما الدالالت الفنية والحضارية لهذه األواني؟
٥- ما هي عناصر الشبه واالختالف على مستوى الموقع أو مقارنة بالمواقع األخرى المحلية 

أو اإلقليمية؟
٦- ما مصادر هذه األواني أهي محلية أم خارجية؟

وفي دراسة هذه األواني تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وقد تم تقسيم هذه 
الدراسة إلى تمهيد وثالثة فصول جاءت على النحو التالي: 

التمهيد: ويشمل اإلطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة الدراسة، حيث تتناول الدارسة الخلفية 
الجغرافية لموقع قرية )الفاو(، يليها تعريف بالموقع والطرق التجارية التي تمر به.

 وتتناول الخلفية التاريخية ما ذكر عن قرية في كل من المصادر التاريخية والكتابات القديمة 
وما ذكره المؤرخون العرب، وكذلك تاريخ البحث األثري في موقع قرية.

 الفصل األول: ويتناول تعريف مصطلح الحجر الصابوني وأماكن انتشاره في الطبيعة وطرق 
صناعة أواني الحجر الصابوني وأدواتها. 

الفصل الثاني: ويحتوي على تصنيف قطع الدراسة من حيث الشكل والوظيفة، وكذلك وصف 
مفصل لهذه القطع. 

الفصل الثالث: ويشمل هذا الفصل الدراسة التحليلية والدراسة المقارنة ألواني الحجر 
الصابوني من قرية )الفاو(، كما يتناول الدالالت الفنية والحضارية لهذه األواني.

وطرق  الصابوني  الحجر  أواني  عن  الهامة  النتائج  من  عدد  إلى  البحث  هذا  توصل  ولقد 
صناعتها.



التمهيد
قرية)الفاو(: لمحة جغرافية وتاريخية
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 قرية الفاو: حملة جغرافية وتاريخية
تقع قرية )الفاو( في أقصى جنوب غربي منطقة الرياض، إذ تبعد عن مدينة الرياض، ناحية 
الجنوب الغربي، ما يقارب 700 كلم، وإلى الشمال الشرقي من مدينة نجران نحو ٢٨0 كلم، وإلى 
يتداخل  التي  المنطقة  في  كلم،   ١٥0 الدواسر  وادي  عاصمة  الخماسين  من  الشرقي  الجنوب 
فيها وادي الدواسر مع جبال طويق، وتشرف قرية )الفاو( على الحافة الشمالية الغربية للربع 
الخالي )األنصاري، ١9٨٢: ١٦(، على خط الطول09ْ 4٥ْ شرقاً، ودائرة العرض 47ْ ١9ْ شماالً 

)wikimapia.org( )خريطة ١(. 

خريطة )1(: موقع قرية )الفاو( يف اجلزيرة العربية )األنصاري وآخرون، 1423: 67(

ويسميها أهل المنطقة حالياً »بالفاو«، وقد جاء في تعريف الفأو بالهمزة عند ابن منظور ما 
يلي: » الصدع في الجبل، والفأو ما بين الجبلين، وهو أيضاً الوطيء بين الحرتين، وقيل هي الدارة 

من الرمال؛ قال النمر بن تولب:
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ــَم روُضـــهـــا ــ ــتـ ــ ــا أحــــــٌد وأكـ ــ ــه ــ ــْرَع ــ ــم ي ــ بــأعــالم  ل مـــحـــفـــوٌف  األرِض  مـــن  فـــــأٌو   

قال األصمعي: الفأو بطن من األرض تَطيف به الرمال، يكون مستطياًل وغير مستطيل، وإنما 
ُسمي فأواً النفراج الجبال عنه، ألن االنفياء االنفتاح واالنفراج، وقال ذو الرمة:

راحت من الخرِج تهجيراً فما وقَعت حتى انفأى الفأُو عن أعناِقها َسَحراً« )ابن منظور، ٢00٣: 
9(، ومما سبق من كالم ابن منظور ندرك سبب تسميتها الحديثة وذلك ألن قرية )الفاو( تقع 
عند فوهة مجرى قناة في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر مع جبال طويق )األنصاري، 

.)١: ١٦9٨٢
وقد أُشير إلى قرية في مصدرين من المصادر اإلسالمية، أولهما »صفة جزيرة العرب« 
ألبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني، في القرن الرابع الهجري حيث وصف ماءها وآبارها 
الزمان بها في عصره،  القديمة )الهمداني، ١990: ٢٦٦(، مما يدل على تقادم  بالعادية أي 

وانقطاع الحياة فيها قبل ذلك بأمد بعيد )األنصاري، ١9٨٢: ١٦(. 
والمصدر الثاني الذي ذكرت فيه قرية هو كتاب »معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع« 
ألبي عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري، في القرن الخامس الهجري )البكري، ١9٨٣: ١070(.
ولم تَُسجل قرية في الكتابات الكالسيكية سوى في إشارات مقتضبة )طيران، ٢007: ١٦٢(، 
إال أنها ذكرت مرات عديدة في كتابات جنوب الجزيرة العربية، ففي النصوص المكتشفة داخل 
مدينة قرية، أسماها أهلها في فترة ازدهارها باسم »الجنة« )ج ن ت ن( و«قرية ذات طلو« )ق 
ر ي ت / ط ل و( أي الحمراء )األنصاري وطيران، ٢00٨: 9٨(، وقد وصفت في نقوش جنوب 
إلى  نسبة  كهل«  ذات  »بقرية  الميالديين،  والخامس  األول  القرنين  بين  ما  المؤرخة  الجزيرة، 

معبودها الرئيس كهل )األنصاري، ١9٨٢: ١٦(. 
وجنوبيها،  الجزيرة  بين شمالي  ما  المتوسط  االستراتيجي  موقعها  إلى  قرية  أهمية  وترجع 
وشرقيها وغربيها، باإلضافة إلى وقوعها على طريق القوافل الممتد من سواحل اليمن والمتجه 
موقع  في  التنقيب  عمليات  أسفرت  ولقد  العربية.  للجزيرة  الشرقي  الساحل  ناحية  إلى  شرقاً 
قرية عما مفاده أن هذه المدينة العامرة منذ القرن 4 ق.م إلى القرن 4م نشأت في باديء األمر 
محطة لقوافل التجارة )caravan city( قبل أن تصبح حاضرة لمملكة كندة في دهرها األول 

)األنصاري وطيران، ٢00٨: 9٨(.
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خريطة )2(: موقع قرية )الفاو( بالنسبة لطرق التجارة القدمية )املصدر: مركز التقنيات 
التربوية بالرس(

  ومما ال شك فيه أن وقوع قرية على طريق البخور وكونها إحدى النقاط الرئيسة فيه، وامتداد 
أوضاعها  في  أثرت  التي  األحداث  من  لكثير  مركزاً  جعلها  قرون،  الثمانية  يقارب  لما  عمرها 
السياسية، وأحوالها االقتصادية، وتركيبتها االجتماعية، وتأثيراتها الفنية والثقافية، وممارساتها 

الدينية.





الفصل األول
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يتناول الفصل األول من هذا البحث موضوع الحجر الصابوني من حيث تعريفه واستخداماته 
ومصادره وطرق صناعته واألدوات المستخدمة في ذلك. وفيما يلي عرض لهذا الفصل:

تعريف احلجر الصابوني:
 يتداخل تعريف مصطلح الحجر الصابوني )Soapstone( عند كثير من المختصين، سواء في 
 )Steatite( والستياتيت )Talc( علم الجيولوجيا أو علم اآلثار، مع مصطلحات أخرى كحجر التلك
والحجر الناعم )اللين( )Softstone( والكلورايت )Chlorite( حيث إن البعض منهم يجعل أحدها 

مرادفاً لآلخر. 
وفيما يلي سنعرض تعريف كل مصطلح على حدة:

 Dictionary of Gems( يُعّرف الحجر الصابوني حسب قاموس األحجار الكريمة وعلومها
 )greasy touch( بأنه مصطلح عام ألي كتلة حجرية ناعمة لها ملمس دهني )and Gemology
 .)Manutchehr- Danai، 2009: 791( تحتوي على عدد من المعادن مثل التلك أو الستياتيت
 )Encyclopedic Dictionary of Polymers( وحسب تعريف القاموس الموسوعي للبوليمرات
 Jan، 2007:( التلك الذي يستخرج منه معدن  للمعدن  بأنه اسم آخر  يُعّرف الحجر الصابوني 
 )chlorite( ويحتوي الحجر الصابوني بجانب معدن التلك معادن أخرى مثل الكلورايت .)897
)يماني،   )magnesite( والماغنيزايت   )amphibole( واألمفيبول   )serpentine( والسربنتاين 
أثناء  العالمات  وضع  في  الستخدامه  الخياطين  قلم  العامة  عليه  ويطلق   )٢0٨  -٢07  :١9٨0
خياطة المالبس، ومن أنواعه السابونايت )saponite( ويستعمل كالصابون في مراكش )الخوري، 

.)٦0-٥9 :١9٦٨
أما التلك فهو أقل المعادن صالبة حسب مقياس »موهر« للصالبة، حيث تبلغ صالبته درجة 
واحدة فقط، وقد يحوي التلك آثاراً من الحديد واأللمونيوم والنيكل والكروم، وهو ناعم الملمس 
متصفح أبيض اللون إلى رمادي أو أخضر، وعندما يوجد في كتل أكثر صالبة غير نقية يطلق 

عليه الستياتيت أو الحجر الصابوني )يماني، ١9٨0: ٢07-٢0٨(. 
أما الستياتيت فهو صخر مكون من كتل مضغوطة لحبيبات دقيقة من معدن التلك بشكل رئيس 
ومعادن أخرى أكثر صالبة مثل الكلورايت والميكا )mica( والتريمواليت )tremolite( والكوارتز 
)quarts( والماغنيتات )magnetite(، ولتعدد هذه المعادن كانت صعوبة إرجاع مصنوعات حجر 
دهنية  بلمعة  الستياتيت  ويتميز   .)Rapp، 2009: 129( الجيولوجية  مصادرها  إلى  الستياتيت 
وملمس دهني، يسهل نحته وزخرفته، لونه رمادي مصفر أو يتدرج من البني إلى األصفر عليه 
حمرة أو خضرة )Manutchehr -Danai، 2009:  815(. ويُعد الستياتيت حسب تعريف لوكاس 
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صورة من صور التلك، ويكون عادة أبيض اللون أو أشهب غير أنه أحياناً أسود كالدخان، وهذا 
اللون طبيعي غير صناعي، وله ملمس زلق أو صابوني )لوكاس، ١99١: ٦7٥(. 

ويُطلق مسميا الحجر الصابوني والستياتيت عند الجيولوجيين على معدن التلك في حالة عدم 
نقائه )حلمي، ١977: Prinz، 1978: 223( )4١0(. كما يطلق مسمى الحجر الصابوني أحياناً 
على الصخور الحاوية لمعدن الكلورايت نظراً ألن معدن الكلورايت يشبه معدن التلك وله نفس 
استخداماته في الصناعات الحديثة، غير أن الكلورايت أكثر صالبة على مقياس »موهر« للصالبة، 
ويختلف عن التلك بلونه األخضر المائل للرمادي في حين أن التلك لونه أبيض مائل لإلخضرار 
شبه شفاف )الحماد، ١4١٨: ٣٢( إذ يُعّرف الكلورايت جيولوجياً بأنه فيلليت )phyllite( ذو ثالث 
طبقات كالتلك والميكا أهمها البناين )pennine( وتكون بشكل صفائح خضراء غير مرنة ويمكن 

أن تعد فلزاً رئيساً في بعض الصخور الرسوبية االستحالية )الخوري، ١9٦٨: ٦4(
ويشير مصطلح األحجار اللينة إلى تلك األحجار التي تمتاز بليونتها ونعومتها مع تماسكها وهي 
كثيرة في علم الجيولوجيا اعتماداً على ما تحويه هذه األحجار من معادن طرية ومرنة نذكر منها 
التلك والستياتيت والكلورايت والجرافيت )graphite( المستخدم  باإلضافة لما سبق ذكره من 
لصناعة أقالم الرصاص والماسكوفايت )muscovite(  وكذلك الكولينايت )kaolinite( )الحماد، 

.)١: ٣٢4١٨
مع  الصابوني  الحجر  تداخل مسمى  المعادن سبب  لتلك  التعريفات  من  مما سبق  ونستنتج 
المسميات المذكورة آنفاً والذي يعود إلى اختالط هذه المعادن فعلياً ببعضها سواء من ناحية 
التركيب الكيميائي أو من ناحية الصفات الفيزيائية ولهذا فإنه البد من التحليل الكيميائي دائماً 

لتحديد نوعية صخر الحجر الصابوني.
 Kohl et al.، 1979(  وساير Harbottle وهاربوتل Kohl وفي هذا الصدد قام كل من كول
Sayre( بدراسة مجموعة من أواني الحجر الصابوني يقارب عددها ٣7٥ عينة والتي تم جمعها 
والجزيرة  الشام  بالد  خاصة  القديم  األدنى  الشرق  في  حجرية  ومقالع  أثرية  مواقع  عدة  من 
والفيزيائية  الكيميائية  التحليالت  بعض  الفريق  أجرى  حيث  وإيران،  الرافدين  ووادي  العربية 
والجيوفيزيائية لهذه العينات وتوصل من خاللها إلى أن معظمها مكونة من معدن التلك والكلورايت 
 )dolomite( والدولومايت )silicate( بصفة رئيسة إلى جانب مجموعة معادن مثل السيليكات
والكوارتز والنفيالين )nepheline( واإلندرايت )inderite(. تؤكد هذه الدراسة على أن التركيب 
المعدني للحجر الصابوني ليس واحداً دائماً وإنما لكل محجر تركيبه المعدني الخاص به حسب 
نسبة المعادن الموجودة ودرجة نقاء كل معدن ونسبته، وكلما كان التركيب المعدني ألواني الحجر 
الصابوني المصنعة معروفاً ومحدداً أمكن تحديد مصدرها الذي جاءت منه والذي البد أن يكون 

 .) 159-Kohl et al.، 1979: 131( ًتركيبه المعدني معروفاً أيضا
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 ونتيجة لهذه الدراسة استطاع كل من كول وهاربوتل وساير أن يحددوا عدداً من مصادر الحجر 
الصابوني لتلك العينات التي تقع داخل الجزيرة العربية، فالبنسبة للقطع التي احتوت بعد تحليلها 
كيميائياً على التلك أو التلك المختلط بالكلورايت كعنصر ثانوي فقد عثر عليها في مقالع تقع على 
بعد ١٥0 - ٢00 مياًل إلى الغرب أو الجنوب الغربي من الرياض وبالتحديد في موقعي القشامية 
والدوادمي، أما القطع التي احتوت على التلك والكلورايت والدولومايت فقد كان مصدرها مقالع 
والكلورايت  التلك  على  احتوت  التي  والقطع  والنماص،  العقيق  في  وبالتحديد  مكة  جنوب  تقع 

ونماذج من الهورنبلند )Hornblend( فقد التقطت من موقع الغرابة جنوبي غرب المملكة. 

استخدامات احلجر الصابوني:
لقد ُسمي الحجر الصابوني بحجر التماثيل )figure stone( ألنه اُستخدم في نحت التماثيل 
)Manutchehr-Danai، 2009: 791( حيث إن أهم ما يميز الحجر الصابوني قابليته للنحت فهو 
لين سهل التشكيل عند التصنيع، صلب متين بعد التصنيع. وعند تعريضه للحرارة العالية ما بين 
٨00 - ١000 درجة مئوية تحدث تغيرات في تركيبته المعدنية مما يزيد صالبته، وقد كانت شعوب 
الفايكنج١ تصّف صخور الحجر الصابوني حول النار نهاراً لتشع الحرارة التي امتصتها لياًل وهذه 

 .)Rapp، 2009: 125( الخاصية تنطبق على أدوات الطبخ وقوالب صب النحاس والبرونز
وفي بالد وادي النيل استُعِمل الحجر الصابوني منذ فترة البداري٢ فصاعداً في صنع الخرز 
واألواني وغيرها من األشياء الصغيرة، وكانت هذه األشياء تزجج أحياناً، كما صنع منه عدد كبير 

جداً من الجعارين )لوكاس، ١99١: ٦7٥(. 
وقد استخدمه شعوب ما قبل التاريخ في شمال أمريكا ووسطها في صناعة األواني واألنابيب 
والمسارج وقصبات التدخين )Henderson، 2000: 300(، وفي شمال أمريكا تحديداً استخدم 
والخرز  الدمى  الماضية لصناعة  آالف سنة  األربعة  واسع خالل  نطاق  الصابوني على  الحجر 
والقالئد وأنابيب االمتصاص sucking pipes(( والهاونات والزبديات المستعملة سواء لألكل أو 

 .)Rapp، 2009: 126( الزينة
أدوات  صناعة  في  القدور،  صناعة  في  استخدامه  جانب  إلى  )الفاو(،  قرية  في  واستُخِدم 
الزينة وحفظ العطور، وأدوات األصباغ والدهون والمراهم، وأدوات الخياطة والنسيج كالمغازل 

)١( الفايكنج مصطلح يطلق غالباً على مالحي السفن والتجار والمحاربين الذين نشأوا في المناطق اإلسكندنافية وهاجموا السواحل البريطانية والفرنسية 
وأجزاء أخرى من أوروبا في أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر )79٣م-١0٦٦م( ولذا تسمى هذه الفترة بحقبة الفايكينج، كما يستخدم هذا 

المصطلح على نحو أقل لإلشارة إلى سكان المناطق اإلسكندنافية عموما ً وتشمل الدول اإلسكندنافية كال من السويد والدنمارك والنرويج وآيسلندا.
)٢( حضارة البداري وهي مدينة في الصعيد على الضفة الشرقية لنهر النيل تعد واحدة من بين أقدم الحضارات القديمة وأول دليل على نمو الزراعة في مصر 

وشمال أفريقيا حوالي ٥000 ق.م واعتمد اقتصادهم على الصيد والزراعة وتربية الحيوانات، وكانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت.
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والمسارج والمباخر والدمى والخرز وقوالب صب البرونز والنحاس كما هو معروض في متحف 
قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار. 

ويُستَغل الحجر الصابوني في الوقت الحاضر في صناعة مواد التجميل )البودرة(، وصناعة 
مواد الطالء والحراريات والورق )يماني، ١9٨0: ٢09( وفي صناعة مواد البالستيك والخزف 
والدهانات كما يدخل في تركيب الصابون بصفة خاصة )الحماد، ١4١٨: ٣١(. وال يزال يستخدم 
السعودية، ففي  العربية  المملكة  اليمن وجنوب  في بالد  والقدور وتحديداً  األواني  في صناعة 
نجران تسمى هذه األواني بالمداهن والبرم والتي يعتقد مستخدميها أنها تعطي الطعام نكهة 

خاصة وطعماً ألذ مما يطهى في القدور المصنعة من مواد أخرى.

مصادر احلجر الصابوني:
أ- خارج الجزيرة العربية:

يتوفر الحجر الصابوني والتلك بكميات تجارية في الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية 
مناطق  على  وجودها  يقتصر  التي  المتحولة،  الدولومايتي  الجيري  الحجر  وصخور  المتحولة 
التحول خاصة لصخور ما قبل الكامبري حيث توجد في تلك الصخور في أشكال عدسية يصل 
عرضها في بعض األحيان إلى مائة قدم أو في هيئة أشرطة أو طبقات رفيعة تتبادل مع صخور 
الشيست والنايس المتحولة )يماني، ١9٨0: ٢0٨(، لذا فهو ينتشر بكميات تجارية في انجلترا 
وسردينيا   )Rapp، 2009: 125( والصين  والهند  وسويسرا  وألمانيا  والنمسا  وإيطاليا  وفرنسا 
إيران  في  كرمان  جبال  بمنطقة  يحي(  )تبه  يحي  وتل   )٢09  :١9٨0 )يماني،  البرانس  وجبال 
Manutchehr-( وجنوبها  أفريقيا  ووسط  وزيمبابوي  وكندا  النرويج  وفي   )Kohl، 1975: 18(

.)Danai، 2009: 815

ب- في الجزيرة العربية:
اكتُِشفت بعض رواسب التلك والحجر الصابوني في الصخور المتحولة »للدرع العربي« وهي 
سلسلة الجبال الممتدة على ساحل الجزيرة العربية الغربي بمحاذاة البحر األحمر وتحوي جبال 
بحر  )أو  عدن  بحر  على  الجنوبية  اليمن  سواحل  إلى  تصل  حتى  جنوباً  تمتد  التي  السروات 
على  المطلة  المتحدة  العربية  واإلمارات  عمان  ساحلي  على  عمان  جبال  بها  وتتصل  العرب(، 
الخليج العربي )يماني، ١9٨0: ٢4٥(. فقد ُعِثر على رواسب كبيرة ومقاطع محاجر قديمة للحجر 
الصابوني شرقي أملج وفي أوضاخ الذي كان منجماً مستخدماً في الفترة العباسية وكذلك غرابة 
)كنساوي وآخرون، ٢00١: ٦٢(، وذكر زارينس مناجم قديمة بمناطق وادي ماسل والدوادمي بنجد 



الفصل األول : احلجر الصابوني: تعريفه 
25ومصادره وطرق صناعته

وموقع جنوب الطائف وفي حجلة جنوب شرقي أبها )زارينس، ١99٨: 7٨( كما يوجد محجر في 
المجزعة وهي قرية صغيرة تبعد 90 كلم عن مدينة نجران على طريق ظهران الجنوب )الحماد، 
١4١٨: ٣٦(. ومن أهم المصادر الطبيعية للحجر الصابوني في الجزيرة العربية الساحل الشرقي 
 Magee et al. 2005: 129،( الحّجار  جبل  منطقة  وبالتحديد  الخيمة  ورأس  اإلمارات  لدولة 

Ziolkouski، 2006: 100(، كذلك منطقة ميّسر بدولة عمان )الهزاني، ١997: ١94(. 

طريقة صناعة أواني احلجر الصابوني وأدواتها:
يؤكد التكوين الجيولوجي لموقع قرية وما حولها عدم توفر المادة الخام للحجر الصابوني 
ذو  التابع لجبل طويق  الرملي  الكلس  تتكون من حجر  تقع على منطقة رسوبية  المنطقة  فهذه 
الحبات الناعمة )كباوي، ١4١٦: 4٦(، كما أنه لم يعثر فيها على مادة خام غير مصنعة أو على 
نفايات صناعة األواني )عمر، تحت الطبع: ٢٦( األمر الذي يقود إلى احتمال وصول منتجات 
الحجر الصابوني للموقع مصنعة جاهزة لالستعمال أو وصول قطع المادة الخام للموقع حيث يتم 
التصنيع في ورش محلية أو كال األمرين معاً. وتقع قرية بالقرب من منطقة جنوب الجزيرة العربية 
حيث تمتد سلسلة جبال السروات وهي جزء من الدرع العربي وواحدة من أغنى مناطق الجزيرة 
الصابوني  للحجر  كمصدر  المنطقة  هذه  افتراض  يمكن  فإنه  لذا  الصابوني،  بالحجر  العربية 
الخام أو المصّنع، ونخص بالذكر مدينة نجران التي تقع جنوبي قرية على طريق التجارة حيث تم 
الكشف فيها عن مجموعة من القدور المطابقة تماماً لقدور قرية )انظر الفصل الثالث( عالوة 

على وجود محجر للحجر الصابوني في قرية »المجزعة« التابعة لها. 
تُعد الصناعات الحجرية من الصناعات الصعبة التي تحتاج إلى الجهد والوقت، وتحتاج إلى 
طبيعة  مع  تتماشى  خاصة  أدوات  توافر  وتتطلب صناعتها  والتنفيذ،  اإلعداد  في  فائقة  مهارة 
المواد الحجرية التي كانت تصنع باليد باستخدام أدوات الطرق والدق والتشذيب والحك والحز 
والحفر وغيرها. وفي الغالب تكون أدوات الصناعة القديمة من الحجارة الصوانية أو المعدنية 

)ابن معيوف، ٢009: ٦4-٦٥(.
وتتشابه غالباً صناعة األواني الحجرية بشكل عام في النقاط )الخطوات( الرئيسة كاختيار 
المادة الخام ثم قطع النواة ثم التشذيب األولي ثم صقل اإلناء ثم الزخرفة. ومن هذه النقاط 
السطح  ولنحت  الكتلة،  البدء في تجويف  الخارج قبل  يُجّهز من  اإلناء  أن  المشتركة  األساسية 
الخارجي كان اإلناء يدار على محوره وكانت المثاقب األنبوبية أو االسطوانية تستعمل لنقر اإلناء 
من الداخل لتجويفه ولربما استخدم النحات مخارط وآالت تدور على محورها بحيث يدور اإلناء 

المراد تشكيله مع تثبيت أداة التشكيل )لوكاس، ١99١: ٦7٨-٦79(.
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علي  الباحث  قام  قديماً  الصابوني  الحجر  أواني  صناعة  طريقة  على  التعرف  سبيل  وفي 
بدراسة  الملك سعود  بجامعة  اآلثار  بقسم  للماجستير  رسالته  في  عام ١99٨  الحماد  ابراهيم 
األواني  أن  التقليدية في مدينة نجران ووجد  الصابوني  الحجر  أواني  إثنوآركيولوجية لصناعة 
المقالي  أو  بالمداهن  إلى نوعين؛ األول يسمى  تنقسم  الصابوني هناك  الحجر  المصنوعة من 
واآلخر يدعى بالبرم أو البرام )لوحة ٥9، (، ويتم الحصول على المادة الخام التي تسمى محلياً 
»بحجر النحت« من جبل قريب من قرية المجزعة التي تبعد 90 كلم من مدينة نجران )الحماد، 

 .)٦١-44 :١4١٨

وفيما يلي عرض ألهم خطوات صناعة أواني الحجر الصابوني حسب هذه الدراسة: 
١- اختيار المادة الخام: حيث يختار النحات من الجبل مادة صخرية مناسبة لتصبح نواة لعمل 
اإلناء، تكون متماسكة خالية من الشوائب والعروق التي تؤدي إلى انفصال اإلناء فيما بعد 

مستخدماً لذلك أداة القدوم. 
٢- قطع النواة: وهي الكتلة الصخرية التي سيشكلها لتصبح إناًء فيما بعد، ويستغل النحات 
البارع النواة بحيث يصنع منها إناء واحد كبير أو أكثر من إناء متفاوتة األحجام باستخدام 

المطرقة واإلزميل.
٣- التشذيب األولي: وفي هذه المرحلة يقوم النحات بتحديد معالم اإلناء الخارجية باإلضافة 
تسمى  التي  االسطوانية  بالمثاقب  النقر  بواسطة  اإلناء  من  الداخلية  األجزاء  تفريغ  إلى 

محلياً »بالموقار«. 
أداة  النحات  يستخدم  وهنا  وخبرته  النحات  فن  تبرز  ألنها  المراحل  أهم  وهو  الصقل:   -4
القدوم عن طريق النقر أوالً ثم السحن حتى ينعم سطح اإلناء من جميع جوانبه من الداخل 
والخارج ويصبح ملمسه صابوني أملس، كما يستخدم المبارد الحديدية لتنعيم سطح اإلناء.
٥- الزخرفة: وتعتمد على ذوق النحات، وهي ليست ضرورية عند النحاتين، وإذا وجدت فإنها 

تكون بسيطة جداً غير معقدة هندسية على شكل خطوط متوازية. 
٦- الطالء: وتتم هذه المرحلة على يد المستهلك ال النحات، إذ ال يكون اإلناء جاهزاً لالستعمال 
إال بعد أن يطلى بالسمن أو الزيت ليمنع ذلك اختالط ذرات اإلناء مع الطعام الذي يقدم 

أو يطبخ فيه.
كان ذلك عرضاً للطريقة التقليدية لصناعة أواني الحجر الصابوني في منطقة نجران، أما 
فيما يخص طريقة تصنيع أواني الحجر الصابوني من موقع قرية )قطع الدراسة( فمن الممكن 
أن نستنتج طريقة صناعة كل صنف منها )حسب التصنيف المتبع في الفصل الثاني من هذا 
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البحث( من شكلها الخارجي على النحو التالي:
طريقة تصنيع القدور: تشترك جميع القدور بأبدان دائرية وفوهات واسعة يقارب اتساعها 
اتساع البدن وقواعد دائرية محدبة وال شك أن طريقة صنع هذا النوع من األواني ال يحتاج إلى 
كثير جهد مقارنة باألواني واسعة البدن ضيقة الفوهة من ناحية تفريغ األجزاء الداخلية، فمن 
الواضح أن النحات يشذب النواة من الخارج ليعطيها الشكل المراد ثم يفرغها من الداخل مع 

مراعاة المحافظة على استواء الفوهة واستدارتها وتناسب حجم المقابض مع حجم اإلناء.
وليست جميع القدور قيد الدراسة على مستوى واحد من الدقة واإلتقان، سواء في مرحلة 
التشذيب األولي أو في الصقل النهائي، فقد افتقرت بعض القدور إلى أبسط درجات الدقة في 
التناسب بين حجمي المقبضين بشكل واضح وجلي، والبعض اآلخر كانت الحافة فيها متعرجة 

بحيث ترتفع في مكان وتنخفض في اآلخر، ونفس الشيء بالنسبة للصقل.
وأما األغطية: فقد نحتت بحيث تكون جميعها دائرية القاعدة ومقابضها اسطوانية أو مستطيلة 
وأحدها كان على شكل رأس أسد أو ثور. وجميعها متوسطة الصقل ما عدا غطاء واحد كان 
جيد الصقل أملس على سطحه خطوط دائرية متداخلة يبدو أنها نفذت بواسطة آلة تدور حول 
محورها أو كما يعتقد األنصاري استخدمت طريقة ما يسهل معها تحريك المادة الحجرية حول 

آلة مثبتة )األنصاري، ١9٨٢: ٢9(
القدور  أنها نفذت بطريقة مطابقة لطريقة صناعة  الواضح  واألكواب: فمن  الزبديات  وأما 
ذلك أن الزبديات واألكواب تماثل القدور في الشكل إال أنها تصغرها حجماً وتخلو من المقابض. 
ويستخدم في العادة الفأس لتكسير الكتل الحجرية في مقالعها، وكذلك المطرقة واإلزميل، 

والمثاقب االسطوانية، والمبارد الحجرية والمعدنية في صناعة هذه األواني. 





الفصل الثاني
الدراسة التصنيفية والوصفية
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أعمال  خالل  اكتشافها  تم  التي  الصابوني  الحجر  أواني  دراسة  على  البحث  موضوع  يركز 
التنقيب التي قام بها قسم اآلثار بجامعة الملك سعود في موقع قرية الفاو منذ عام ١٣9٢هـ 
-١97٢م حتى عام ١4٢٣هـ-٢000م، والمحفوظة في متحف قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار 
بجامعة الملك سعود، حيث تتكون مجموعة قطع عينة الدراسة من ١١4 قطعة تم تصنيفها على 

حسب شكلها والوظيفة المشتركة على النحو التالي:

أواًل: القدور:
يبلغ عدد القدور٢١ قدراً، المكتملة منها ثماني قدور فقط، أما البقية فمرممة حديثاً بمادة الجبس 
الستكمال األجزاء الناقصة وبالغراء إللصاق األجزاء المكسورة. وتتحد جميع هذه القدور بشكل 
عام في كونها ذات قاعدة دائرية محدبة لألسفل، وحافة قائمة بفوهة دائرية يساوي قطرها قطر 
القاعدة )ينقص أو يزيد عنه بقليل(. أما البدن فإما أن يكون مستديراً وهو الغالب، أو اسطوانياً. 
الطبخ. القدور، مما يدل على استخدامها في عملية  آثار حرق سوداء على معظم هذه  توجد 
أما من الناحية التقنية فليست جميع هذه القدور متماثلة، فبعضها تميزت صناعته بالجودة 
العالية، حيث تكون الحافة متساوية واألسطح مصقولة بشكل جيد والمقابض متماثلة الحجم، 
وبعضها اآلخر خال من ذلك حيث كانت الحافة متعرجة أو أنها ترتفع في مكان وتنخفض في 
مكان آخر واألسطح خشنة الملمس غير مصقولة بشكل جيد والمقابض غير متماثلة الحجم. 
سبع عشرة قدراً من هذه القدور لها مقبضان، وثالث منها لها مقبض واحد، وواحدة فقط 
كان لها أربعة مقابض. كل المقابض كانت عرضية )أفقية( على شكل نصف دائرة، ما عدا حالة 
واحدة كان فيها المقبضان مستطيلين قائمين، تقع المقابض بشكل عام أسفل الحافة. في حالة 
القدور ثنائية المقابض يتقابل المقبضان على جانبي البدن. ومما يالحظ أن عددا ً من هذه 
القدور وجد على مقابضها ثقوب نافذة ويعتقد أن الغرض من هذه الثقوب هو استخدامها لتعليق 

القدور فوق النار أو لتعليقها في المطبخ كوسيلة للترتيب والتنظيم.
طريقة  وتتلخص  برونزية(،  أو  )نحاسية  معدنية  بأسالك  قديماً  القدور  هذه  بعض  رممت 
على  متقابلة  بثقوب  المكسورين  الجزءين  من  المتقابلين  الجانبين  ثقب  يتم  بأن  هذه  الترميم 
السلك حتى  يُشد هذا  ثم  متقابلين، ومن  ثقبين  كل  إدخال سلٍك معدنٍي في  ليتسنى  الطرفين 
يلتصق الجزءين. ويعد استخدام هذه التقنية قديماً دلياًل واضحاً على أهمية هذه القدور وربما 

غالء ثمنها.
خلت أكثر هذه القدور من الزخرفة، حيث تشكل القدور المزخرفة ما نسبته ٨.١٥٪ بواقع 
ثالث قدور فقط. جاءت جميع الزخارف هندسية، إذ خلت من الزخارف النباتية أو الحيوانية، 
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ولم تخرج هذه الزخارف عن الثالثة أشكال وهي الخطوط المائلة المتوازية والخطوط المتعرجة 
zigzag والشبكة الحصيرية. حصرت جميع هذه الزخارف ضمن أفاريز، وقد تكون هذه األفاريز 
أسفل الحافة مباشرة كما في اثنتين من القدور )ق4 لوحة 4 وق٨ لوحة ٨( أو بين المقابض وذلك 
في القدر المحتوية على أربعة مقابض )ق٦، لوحة ٦( وقد نفذت تلك الزخارف بطريقة الحز. 

وسيتم وصف هذه القطع حسب نموذج بطاقة الوصف التالية:
حرفين  أو  حرف  من  مكون  وهو  للقطع  الباحثة  أعطته  الذي  الرقم  وهو  القطعة:  رقم   -
ورقم تسلسلي حيث الحرف هو الحرف األول من شكل القطعة )ق للقدور، غ لألغطية، ز 

للزبديات، ك لألكواب، ط لألطباق، ك م للكسر المزخرفة، ك ك كسر بكتابة(.
- رقم التسجيل: ويمثل رقم التسجيل حسب التوثيق األثري أثناء التنقيب.  

- الموسم: أي موسم التنقيب الذي تم فيه العثور على القطعة.
- مكان الحفظ: وهو المكان الذي تحفظ فيه القطعة حالياً.

- مكان العثور: أي المكان الذي تم العثور فيه على القطعة أثناء التنقيب.
- القياسات: أبعاد القطعة.

- الوصف: أي وصف القطعة تفصيلياً. 
فيما يلي وصف لهذه القدور: 
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القدر ق1

لوحة )1(: القدر ق1
- رقم القطعة: ق١ 

- رقم التسجيل: ١0١ ف٢
- الموسم: الثاني 

- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.
- مكان العثور: التل الكبير )سوق المدينة( الفتحة الجنوبية.

- القياسات: قطر الفوهة: ٢0 سم تقريباً، قطر القاعدة: ١٦سم، االرتفاع: ١١.٥ سم 
- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، دائرية البدن، قاعدتها محدبة، فوهتها 
دائرية متسعة ذات حافة قائمة، أجزاء من الحافة والبدن مفقودة وقد رممت حديثاً بالجبس، 
البدن بالقرب من الحافة  سطح القدر متوسط الخشونة خاٍل من الزخرفة، على جانبي 
مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، أحدهما أكبر من اآلخر، تظهر على القدر آثار 

الحرق السوداء اللون؛ مما يدل على أنها استخدمت للطبخ. 
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القدر ق2

لوحة )2(: القدر ق2

- رقم القطعة: ق٢
- رقم التسجيل: ١0٢ ف٢

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )سوق المدينة( -الفتحة الجنوبية.
- القياسات: قطر الفوهة: ٢٥ سم، قطر القاعدة: ٢٢سم، االرتفاع: ١٢ سم 

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها محدبة، فوهتها 
دائرية ذات حافة قائمة متسعة، الحافة بها شطوف، وتفتقر صناعة هذه القدر إلى الدقة 
حيث أن الحافة غير متساوية إذ يرتفع جزء منها عن اآلخر، وسطح القدر خشن، خاٍل من 
الزخارف، لها مقبض عرضي واحد على شكل نصف دائرة، رممت القدر حديثاً بالجبس، 

على بدنها من الخارج آثار حرق.
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القدر ق3

لوحة )3(: القدر ق3

 - رقم القطعة: ق٣
- رقم التسجيل: 9٨ ف٢ 

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١4.٥ سم، قطر القاعدة: ١٣سم، االرتفاع: ٦.٥ سم

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها محدبة، فوهتها 
دائرية متسعة ذات حافة قائمة، جزء من الحافة والبدن مفقود وتم ترميمه حديثاً بالجبس، 
سطح القدر متوسط الخشونة، على البدن من الخارج بالقرب من الحافة بروز بسيط على 

شكل نصف دائرة عرضية يمثل مقبضاً، على القدر من الخارج آثار حروق سوداء اللون. 
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القدر ق4

لوحة )4(: القدر ق4

- رقم القطعة: ق4
- رقم التسجيل: 99 ف٢

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: وجدت في مجسين مختلفين من التل الكبير )السوق(، النصف األول وجد 
بالفتحة الجنوبية، والنصف الثاني وجد بالفتحة الشمالية. 

- القياسات: قطر الفوهة: ١٢.٥ سم، قطر القاعدة: 9.٥ سم، االرتفاع: 7.٥ سم.
- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها محدبة، فوهتها 
مكانها  ووضع  والبدن  الحافة  من  كبيرة  أجزاء  فقدت  قائمة،  حافة  ذات  متسعة  دائرية 
الجبس حالياً، سطحها متوسط الخشونة، زخرف دائر البدن من الخارج بزخارف هندسية، 
بطريقة الحز، قوامها ثالثة خطوط أفقية متوازية مشكلة إفريزين، األسفل حزت بداخله 
الحافة يحصر  القريب من  والعلوي  مثلثات،  األطراف مكونة  مائلة متالقية عند  خطوط 
نصف  شكل  على  عرضيان  مقبضان  البدن  جانبي  وعلى  متوازية،  مائلة  خطوط  بداخله 

دائرة، على السطح الخارجي آثار حرق. 
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القدر ق5 

لوحة )5(: القدر ق5

- رقم القطعة: ق٥
- رقم التسجيل: ١٢0 ف٣ 

- الموسم: الثالث.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود. 

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية الغربية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٢ سم، قطر القاعدة: ١0 سم، االرتفاع: ٦.٣ سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
وفوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الخشونة، خاٍل من الزخارف، لها 
مقبضان نصفا دائريين على الجانبين، أحدهما أكبر من اآلخر، وقد كانت القدر مكسورة 

ثم ألصقت أجزاؤها بالغراء، توجد آثار حرق سوداء اللون على سطحها الخارجي.  



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 38

القدر ق6

المصدر )األنصاري، ١9٨٢: ١40(
لوحة )6(: القدر ق6

- رقم القطعة: ق٦ 
- رقم التسجيل: ٨ ف٣  

- الموسم: الثالث 
- مكان الحفظ: المتحف الوطني بالرياض.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الشمالية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ١٨.٥ سم، قطر القاعدة: ٢0 سم، االرتفاع: ١7.٨ سم  

دائرية محدبة  البدن، قاعدتها  دائرية  اللون،  الصابوني األسود  الحجر  - الوصف: قدر من 
قطر  من  أصغر  الفوهة  )قطر  الفوهة،  عند  ويضيق  الوسط  في  بدنها  يتسع  لألسفل، 
القاعدة(، سطحها متوسط الصقل، يحيط بالبدن بالقرب من الحافة شريط بارز تبرز منه 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
39والوصفية

أربعة مقابض عرضية متماثلة في الشكل ومتقابلة، بكل واحد منها ثقب نافذ، تحصر فيما 
بينها أربعة مناطق مستطيلة الشكل ُحزت عليها وعلى واجهات المقابض زخارف هندسية 
عبارة عن خطوط بعضها متواٍز واألخر متقاطع فيما يشبه الشبكة، وبعضها على شكل خط 

 .zigzag متعرج

القدر ق7

لوحة )7(: القدر ق7

- رقم القطعة: ق7
ف٣ - رقم التسجيل: 9 

- الموسم: الثالث 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية.
- القياسات: قطر الفوهة: ٢9.٥ سم، قطر القاعدة: ٢٦ سم، االرتفاع: ١٦.١ سم

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، دائرية البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، توجد شطوف بسيطة في حافة الفوهة، وقد تم 
ترميمها بالجبس في مواضع مختلفة من القاع والبدن، سطحها متوسط الخشونة، خالية 
من الزخرفة، على جانبي البدن مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، على سطحها 

من الخارج آثار حرق سوداء اللون.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 40

القدر ق8

لوحة )8(: القدر ق8

- رقم القطعة: ق٨
- رقم التسجيل: ١4 ف٣  

- الموسم: الثالث
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار، جامعة الملك سعود. 

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية الغربية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٣.٥سم، قطر القاعدة: ١٢.٨ سم، االرتفاع: ٨.7 سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني البني اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها أملس من الداخل والخارج، زخرفت الحافة 
بزخارف هندسية، محزوزة داخل إفريز، قوامها خطوط مائلة متوازية، وأخرى متالقية عند 
األطراف مكونة مثلثات. على جانبي القدر، أسفل الزخارف، مقبضان صغيران عرضيان 
على شكل نصف دائرة وقد رممت هذه القدر حديثاً، حيث أكملت األجزاء المفقودة من 

الحافة بمادة الجبس. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق9 

لوحة )9(: القدر ق9

- رقم القطعة: ق9  
- رقم التسجيل: ١٥ ف٣  

- الموسم: الثالث
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية الغربية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ١١.٢ سم، قطر القاعدة: ١٢.٣ سم، االرتفاع: ١0.٨ سم. 

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، اسطوانية الشكل )برميلية(، قاعدتها 
دائرية مسطحة، وفوهتها دائرية ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الخشونة، خالية من 
الزخرفة، بها أجزاء كثيرة من البدن والحافة مفقودة، على جانبي البدن يوجد مقبضان 
طوليان، أحدهما أصلي، واآلخر مرمم بالجبس المصبوغ باللون الرمادي، وبكليهما ثقبان 

نافذان.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 42

القدر ق10

لوحة )10(: القدر ق 10

- رقم القطعة: ق١0   
- رقم التسجيل: ٢0٥ ف٦

- الموسم: السادس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق 90 سم.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٣ سم، قطر القاعدة: 9.٥ سم، االرتفاع: 7.٦ سم. 

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة 
لألسفل، وفوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الصقل، على البدن آثار 
زخارف وكذلك على المقبض، وهي عبارة عن خط متعرج مزدوج، القدر لها مقبض عرضي 
واحد على شكل نصف دائرة بينما اآلخر مفقود، نصف القدر تم ترميمه حديثاً بالجبس، 

على السطح الخارجي آثار حرق سوداء اللون.  



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق11

لوحة )11(: القدر ق11

- رقم القطعة: ق١١
- رقم التسجيل: ٢0٢ ف٦

- الموسم: السادس  
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ٨٥ سم.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٥.٥ سم، قطر القاعدة: ١4 سم، االرتفاع: ٨ سم 

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي الغامق اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية 
من  خال  الخشونة،  متوسط  قائمة، سطحها  حافة  ذات  متسعة  دائرية  وفوهتها  محدبة، 
الزخارف، بالقرب من الحافة يبرز مقبضان نصفا دائريين على الجانبين، على البدن آثار 
شرخ طويل مرمم بطريقة الربط باألسالك المعدنية بين جانبيه من خالل ثقوب متقابلة، 

على السطح الخارجي للقدر آثار حروق سوداء اللون.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 44

القدر ق12

لوحة )12(: القدر ق12

- رقم القطعة: ق١٢ 
- رقم التسجيل: 9٦ ف9

- الموسم: التاسع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الرديم.
- القياسات: قطر الفوهة: ١0 سم، قطر القاعدة: ٨ سم، االرتفاع: ٥.٦ سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
متوسط  سطحها  شطوف،  عدة  بها  مستقيمة  قائمة  حافة  ذات  متسعة  دائرية  فوهتها 
الخشونة خال من الزخارف، بالقرب من الحافة، على الجانبين، مقبضان عرضيان نصفا 
دائريين، جزء من الحافة والبدن والقاعدة مفقود، عليه من الخارج آثار حرق سوداء اللون.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق13

لوحة )13(: القدر ق13

- رقم القطعة: ق ١٣
- رقم التسجيل: ١٥4 ف9

- الموسم: التاسع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١4.٥ سم، قطر القاعدة: ١٢ سم، االرتفاع: ١0 سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني البني اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
وفوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الصقل خال من الزخرفة، أسفل 
الحافة على جانبي القدر مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، مرممة حديثاً بالغراء، 

أجزاء صغيرة من الحافة مشطوفة. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 46

القدر ق14

لوحة )14(: القدر ق14

- رقم القطعة: ق ١4 
- رقم التسجيل: 94 ف9 

- الموسم: التاسع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الرديم - الجدار الشرقي.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٦ سم، قطر القاعدة: ١4سم، االرتفاع: ١0.٥ سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة غير متساوية )متعرجة(، خشنة السطح، خالية من 
الزخرفة، على الجانبين أسفل الحافة، مقبضان عرضيان نصفا دائريين، عليها من الخارج 

آثار حرق سوداء اللون.  



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق15

لوحة )15(: القدر ق15

- رقم القطعة: ق١٥
- رقم التسجيل: ٥٨ ف9 

- الموسم: التاسع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١٥ سم، قطر القاعدة: ١4 سم، القاعدة: ١١ سم

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
وفوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة بها بعض الشطوف الصغيرة، سطحها متوسط 
الصقل خال من الزخرفة، أسفل الحافة على الجانبين مقبضان عرضيان نصفا دائريين، 

عليها من الخارج آثار حرق سوداء اللون.  



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 48

القدر ق16

لوحة )16(: القدر ق16

- رقم القطعة: ق١٦
- رقم التسجيل: ٥٣ ف١١  

- الموسم: الحادي عشر 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ١9.٥ سم، قطر القاعدة: ١7 سم، االرتفاع: ١٢ سم.

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون المرقط، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية 
محدبة، فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، بها عدة شطوف، سطحها خشن الملمس 
خال من الزخارف، أسفل الحافة، على الجانبين، مقبضان عرضيان نصفا دائريين. القدر، 
في األصل، عبارة عن كسر رممت بإلصاقها بالغراء، لذا أجزاء عديدة من القاعدة مفقودة. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق17

لوحة )17(: القدر ق17

- رقم القطعة: ق١7 
- رقم التسجيل: 4٥ ف١٢ 

- الموسم: الثاني عشر 
- مكان الحفظ: المتحف الوطني بالرياض.

- مكان العثور: الغرفة 4.
- القياسات: قطر الفوهة: ١١ سم، قطر القاعدة: ١0 سم، االرتفاع: 7 سم

- الوصف: قدر صغيرة من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية 
متوسط  سطحها  صغيرة،  شطوف  بها  قائمة  حافة  ذات  متسعة  دائرية  فوهتها  محدبة، 
نصفا  عرضيان  مقبضان  الحافة،  أسفل  البدن،  جانبي  على  الزخارف،  من  خال  الصقل 

دائريين. عليها من الخارج آثار حرق سوداء اللون. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 50

القدر ق18

لوحة )18(: القدر ق18

- رقم القطعة: ق١٨
- رقم التسجيل: 40 ف١7 

- الموسم: السابع عشر 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ١٦ سم، قطر القاعدة: ١٦ سم، االرتفاع: ١١.٥ سم

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي الغامق اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية 
متوسط  بسيطة، سطحها  بها شطوف  قائمة،  حافة  ذات  متسعة  دائرية  فوهتها  محدبة، 
الصقل، خال من الزخارف، أسفل الحافة على الجانبين، مقبضان عرضيان نصفا دائريين، 

أحدهما فاقد جزء صغير منه، رمم هذا القدر حديثاً بالغراء.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق19

لوحة )19(: القدر ق19

- رقم القطعة: ق١9
- رقم التسجيل: ٢٦ ف٢0

- الموسم: العشرون 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ٨ سم، قطر القاعدة: 7 سم، االرتفاع: 4 سم. 

- الوصف: قدر صغيرة من الحجر الصابوني البني اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية 
محدبة، فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة سميكة، سطحها متوسط الخشونة، خال 
من الزخارف، على جانبي البدن مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، القدر مرممة 

حديثاً بمادة الجبس. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 52

القدر ق20

لوحة )20(: القدر ق20

- رقم القطعة: ق٢0
- رقم التسجيل: ١٢ ف٢١

- الموسم: الحادي والعشرون
- مكان الحفظ: مستودع قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- القياسات: قطر الفوهة: ٢٣ سم، قطر القاعدة: ٢٢ سم، االرتفاع: ١٢.٥ سم

محدبة،  قاعدتها  البدن،  مستديرة  الغامق،  الرمادي  الصابوني  الحجر  من  قدر  الوصف:   -
وفوهتها بيضاوية تقريباً ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الخشونة، خال من الزخارف، 
على جانبي البدن بالقرب من الحافة، مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، أحدهما 
مثقوب ثقباً نافذاً، القدر مرممة قديما لوجود المسامير النحاسية، جزء من الحافة مفقود 

وكذلك القاعدة وتم ترميمهما حديثاً بمادة الجبس. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
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القدر ق21

لوحة )21(: القدر ق21

- رقم القطعة: ق٢١
- رقم التسجيل: ١٣ ف٢١

- الموسم: الحادي والعشرون 
- مكان الحفظ: مستودع قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١4.٥ سم، قطر القاعدة: ١٣ سم، االرتفاع: ٦.4 سم

- الوصف: قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، مستديرة البدن، قاعدتها محدبة، فوهتها 
دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الخشونة خال من الزخارف، على جانبي 
البدن بالقرب من الحافة مقبضان عرضيان على شكل نصف دائرة، أحدهما أكثر بروزأً 

من اآلخر.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 54

  ثانيًا: األغطية: 
وفيما يخص األغطية فقد احتوت قطع الدراسة على خمسة أغطية، القاسم المشترك بينها 
بينها من ناحية جودة الصنع. فعلى سبيل  تتفاوت فيما  أنها  الدائري، إال  المسطح  الشكل  هو 
المثال كان أحد هذه األغطية )غ٢ لوحة ٢٣( مصقوالً بشكل ممتاز حيث أن سطحه كان شديد 
النعومة، مما يدل على استخدام مستوى عال من التقنية في صناعته. بينما بقية هذه األغطية 

لم تكن على نفس المستوى من الجودة.
أما مقابض األغطية فجاءت مختلفة فأحدها كان على شكل رأس ثور /)وعل(، واآلخر كان 

مخروطياً، واثنان على شكل نصف دائرة.
العشرة  يتجاوز طول قطرها  الحجم ال  األمر فإن جميع هذه األغطية صغيرة  وفي حقيقة 
سنتيمترات. كذلك فإنه لم يعثر على األواني التي من المفترض أن تكون هذه القطع أغطية لها.
 احتوى اثنان من األغطية على الزخرفة، األول كان مقبضه على شكل رأس ثور /)وعل(، وهي 
زخرفة حيوانية، واآلخر حز على سطحه خطان متوازيان يدوران حول المقبض، وهي زخرفة 

هندسية بسيطة. 
وفيما يلي وصف لهذه األغطية:
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الغطاء غ1

لوحة )22(: الغطاء غ1

- رقم القطعة: غ١
- رقم التسجيل: ١٥٣ ف١

- الموسم: األول
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: تحت األرضية األولى.
- القياسات: القطر: 7.4 سم، االرتفاع مع المقبض: ٣ سم، السمك: ١ سم.

- الوصف: غطاء إناء صغير من الحجر الصابوني مستدير يميل لونه لألسود، يتوسطه رأس 
بارز لثور أو وعل يمثل مقبضاً للغطاء، غير مصقول بشكل جيد
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الغطاء غ2

لوحة )23(: الغطاء غ2

- رقم القطعة: غ٢  
- رقم التسجيل: 9١ ف٢ 

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية.
- القياسات: القطر ٦.٨ سم، االرتفاع: 4.4 سم، السمك: ١ سم.

- الوصف: غطاء من الحجر الصابوني األسود اللون، له قاعدة دائرية الشكل مركزها المقبض 
االسطواني الذي ينتهي من أعاله بقرص دائري، وهو مجوف من الداخل. يبدو جلياً أنه 
وبتقنية  الحز  بطريقة  نفذت  دائرية  بخطوط  الغطاء  هذا  زخرف  ممتاز،  بشكل  مصقول 

عالية، على القاعدة ومحيط المقبض. 
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الغطاء غ3

لوحة )24(: الغطاء غ3

- رقم القطعة: غ٣
- رقم التسجيل: ١4-١٥-١٦ ف4 

- الموسم: الرابع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غرب السوق.
- القياسات: قطر القاعدة: 9 سم، االرتفاع: ٦.٥ سم، السمك: ٢ سم.

- الوصف: غطاء من الحجر الرمادي اللون، قاعدته دائرية جزء بسيط منها مفقود، مقبض 
الغطاء متوسط  وبها شطوف،  قائمة غير مستوية،  القاعدة عبارة عن اسطوانة سميكة، 

الخشونة، خال من الزخارف.
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الغطاء غ4

لوحة )25(: الغطاء غ4

- رقم القطعة: غ4
- رقم التسجيل: ١٢٢ ف٥ 

- الموسم: الخامس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: ال توجد بطاقة
- القياسات: قطر القاعدة: ٦ سم، االرتفاع: 7 سم، السمك: ٢ سم. 

- الوصف: غطاء من الحجر الصابوني األسود، ذو قاعدة دائرية غير منتظمة بسبب الشطوف، 
مقبضه مستطيل القاعدة ونهاية مقوسة، متوسط الخشونة خال من الزخارف.
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الغطاء غ5

لوحة )26(: الغطاء غ5

- رقم القطعة: غ ٥
- رقم التسجيل: ٢٦9 ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الممر.
- القياسات: قطر القاعدة: 4 سم تقريباً، االرتفاع: ٢ سم، السمك: 0.٥ سم.

- الوصف: غطاء صغير جداً من الحجر الصابوني الرمادي اللون، بيضاوي القاعدة، له يد 
مستطيلة، ناعم السطح. 
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ثالثًا: الزبديات: 
ويكون فيها  المقابض  وتخلو من  ولكنها أصغر منها حجماً  القدور  التي تشبه  األواني  وهي 
طول قطر الفوهة أكبر من طول قطر القاعدة أي متسعة من األعلى وضيقة من األسفل. عددها 
أربع زبديات، اثنتان منها يظهر على سطحها الخارجي آثار حروق سوداء اللون، مما يدل على 
استخدامها في الطبخ. يتراوح ارتفاعها ما بين 4.٥ سم و١١.٥سم، وطول قطر الفوهة ما بين 

١١.٢ سم و١7 سم.
تم ترميم واحدة من هذه الزبديات قديماً نظراً لوجود األسالك البرونزية على سطحها )ز١ 
لوحة ٢7( وواحدة أخرى )ز٢ لوحة ٢٨( لها مصب صغير بارز أي أنها استخدمت لسكب السوائل 

أي نقلها إلى أواٍن أخرى دقيقة وصغيرة الفتحات أو في حاالت عالجية.
زخرفت منها زبدية واحدة فقط )ز٣ لوحة ٢9( بزخارف هندسية بارزة على مدار البدن أسفل 
الحافة من الخارج، حيث نحتت هذه الزخارف نحتاً، وهي عبارة عن خطوط بارزة أفقية متوازية 
بداخل مستطيل، يجاوره مستطيل آخر به رؤوس زوايا متجاورة حيث يتناوب المستطيالن على 

دائر البدن. وفيما يلي وصف لهذه الزبديات:



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
61والوصفية

الزبدية ز1

لوحة )27(: الزبدية ز1

- رقم القطعة: ز١
- رقم التسجيل: ٥٢ ف٢  

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق(، الفتحة الشمالية. 
- القياسات: قطر الفوهة: ١4.٥ سم، قطر القاعدة: ١٢ سم، االرتفاع: 7.7 سم 

- الوصف: زبدية من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها دائرية محدبة، 
بواسطة  الحافة مكسور ومرمم قديماً  فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، جزء من 
الزخرفة،  من  خالية  والخارج،  الداخل  من  الخشونة  متوسط  سطحها  برونزية،  مسامير 

عليها من الخارج آثار حروق.
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الزبدية ز2

لوحة )28(: الزبدية ز2

- رقم القطعة: ز ٢
- رقم التسجيل: ٥١ ف٢

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود. 

- مكان العثور: التل الكبير )السوق( الفتحة الجنوبية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١١.٢ سم، قطر القاعدة: 9 سم، االرتفاع: ٦ سم، مقدار بروز 

المصب: ٣ سم.
- الوصف: زبدية من الحجر الصابوني األسود اللون، مستديرة البدن، قاعدتها محدبة، لها 
مصب بارز عن جدارها الخارجي ال يتجاوز ارتفاعه ارتفاع الحافة، الحافة بها شطوف 
من  خالية  جيد،  بشكل  مصقولة  المصب،  بحافة  بسيط  شطف  يوجد  كذلك  بسيطة، 

الزخارف.
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الزبدية ز3

لوحة )29(: الزبدية ز3

- رقم القطعة: ز٣
- رقم التسجيل: 49 ف٢

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد
- القياسات: قطر الفوهة: ١١.٥ سم، قطر القاعدة: 7 سم، االرتفاع: 4.٥ سم.

العمق، قاعدتها  قليلة  للبني،  المائل  اللون  الرمادي  الصابوني  الحجر  زبدية من  - الوصف: 
دائرية محدبة لألسفل، بدنها دائري، ذات حافة دائرية متسعة الفوهة، متوسطة الصقل، 
هندسية  زخارف  نحتت  الحافة  دائر  على  ومفقودة،  متكسرة  الحافة  من  األجزاء  بعض 
به خطوط  آخر  يجاوره مستطيل  متوازية،  أفقية غائرة  بداخله خطوط  قوامها مستطيل 

قصيرة على شكل رؤوس سهام.
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الزبدية ز4

لوحة )30(: الزبدية ز4

- رقم القطعة: ز4  
- رقم التسجيل: ٢9 ف١7 

- الموسم: السابع عشر
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- القياسات: قطر الفوهة: ١7 سم، قطر القاعدة: ١٣.٢ سم، االرتفاع: 9 سم.

قاعدتها  البدن،  مستديرة  اللون،  الغامق  الرمادي  الصابوني  الحجر  من  زبدية  الوصف:   -
دائرية محدبة، فوهتها دائرية متسعة ذات حافة قائمة، سطحها متوسط الخشونة، خالية 
السطح  على  الحافة عدة شطوف،  على  بالغراء،  أجزاؤها حديثاً  ألصقت  الزخارف،  من 

الخارجي آثار حروق سوداء اللون.
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رابعًا: األكواب:
وهي األواني التي بال مقابض واسطوانية البدن بحيث أن قطري القاعدة والفوهة متساويان 
تقريباً. وهذه المجموعة تتكون من كوبين كالهما خاليان من الزخارف. وفيما يلي وصف لهذين 

الكوبين:

الكوب ك1

لوحة )31(: الكوب ك1

- رقم القطعة: ك١
- رقم التسجيل: ١١9 ف٣

- الموسم: الثالث.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الرابع، المبنى الحجري.  
- القياسات: قطر الفوهة: ١0 سم، قطر القاعدة: 9 سم، االرتفاع: ١0.٦ سم

)برميلي(،  تقريباً  الشكل  أسطواني  اللون،  الرمادي  الصابوني  الحجر  من  كوب  الوصف:   -
متوسط  القاعدة،  قطر  عن  بقليل  يقل  قطرها  الشكل  دائرية  وفوهته  محدبة،  قاعدته 

الصقل، فقدت أجزاء من الحافة، خال من الزخارف والمقابض.
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الكوب ك2

لوحة )32(: الكوب ك2

- رقم القطعة: ك٢
- رقم التسجيل: 7٣ ف١٥
- الموسم: الخامس عشر 

- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.
- مكان العثور: المنطقة السكنية - الساحة الكبيرة.

- القياسات: قطر الفوهة: ١٢ سم، قطر القاعدة: ١٢ سم، االرتفاع: ١0.٥ سم
- الوصف: كوب من الحجر الصابوني الرمادي اللون، قاعدته دائرية محدبة لألسفل، أسطواني 
البدن، حافته قائمة ذات فوهة دائرية متسعة، سطحه خشن، خال من الزخارف، قاعدته 

مرممة حديثاً بالجبس. 
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خامسًا: األطباق:
ال يوجد في المجموعة سوى طبقين فقط، أحدهما يرتكز على قاعدة دائرية بارزة وهو الطبق 
)ط٢ لوحة ٣4(، وكال الطبقين يرتفعان عن مستوى السطح بمقدار ٢.7 سم تقريباً. وكالهما 

خاليان من الزخارف. وفيما يلي وصف لهذين الطبقين:

الطبق ط1

لوحة )33(: الطبق ط1

- رقم القطعة: ط١
- رقم التسجيل: ٨٨ ف٢

- الموسم: الثاني 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.
- مكان العثور: التل الكبير )السوق( - الفتحة الجنوبية.

- القياسات: قطر الفوهة: ١١.٢ سم، االرتفاع: ٢.٨ سم.
- الوصف: طبق من الحجر الصابوني األسود اللون، دائري الشكل، مسطح، سميك، مصقول 

بشكل جيد، نصفه مفقود تم استكماله حديثاً بمادة الجبس، وهو خاٍل من الزخارف.
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الطبق ط2

لوحة )34(: الطبق ط2

- رقم القطعة: ط٢
- رقم التسجيل: 4٢ ف٥

- الموسم: الخامس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غرب السوق 
- القياسات: قطر الفوهة: ٦.7 سم، قطر القاعدة: ٣.7 سم، االرتفاع: ٢.7 سم

- الوصف: طبق من الحجر الصابوني الرمادي الغامق اللون، مكون من قاعدة حلقية مسطحة 
تقريباُ، تحمل بدن الصحن المسطح هو اآلخر، جزء من الحافة مفقود. متوسط الخشونة، 

خال من الزخارف.  
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سادسًا: الكسر املزخرفة:
يبلغ عدد الكسر المزخرفة في هذه المجموعة ست عشرة كسرة، جميع زخارفها هندسية، 
يعود عدد من هذه الكسر لقطعة واحدة لكون الزخارف مكررة ومتشابهة. وفيما يلي وصف لهذه 

الكسر:

الكسرة المزخرفة ك م1

لوحة )35(: الكسرة المزخرفة ك م1

- رقم القطعة: ك م١  
- رقم التسجيل: ٥4٦ ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق 90 سم. 
- الوصف: كسرة من قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون تحتوي على مقبض، خشنة 
السطح، تحتوي على زخرفة هندسية نفذت بطريقة الحز أسفل المقبض عبارة عن خط 

مزدوج متعرج.
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الكسرة المزخرفة ك م2

صورة )1(: الكسرة المزخرفة ك م2

- رقم القطعة: ك م٢
- رقم التسجيل: ٢0٣ ف٨

- الموسم: الثامن
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: كسرة من قدر من الحجر الصابوني الرمادي المائل للسواد، متوسطة الخشونة، 
وهي جزء من بدن وحافة ومقبض، بين المقبض والحافة توجد زخرفة هندسية عبارة عن 

خط مائل مزدوج. 
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الكسرة المزخرفة ك م3

لوحة )36(: الكسرة المزخرفة ك م3

- رقم القطعة: ك م٣
- رقم التسجيل: ٢٢٦ ف٨

- الموسم: الثامن 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: كسرة من قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون، ويظهر فيها المقبض وبه عدة 
شطوف، متوسطة الخشونة، وبين الحافة والمقبض توجد زخرفة منفذة بطرقة الحز عبارة 

عن شبكة حصيرية. 
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الكسرة المزخرفة ك م4

لوحة )37(: الكسرة المزخرفة ك م4

- رقم القطعة: ك م4
- رقم التسجيل: ١٨٦ ف7 

- الموسم: السابع 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الغرفة الجنوبية الغربية. 
- الوصف: كسرة من زبدية من الحجر الصابوني األسود اللون، ذات سطح أملس جداً، عليها 

زخارف عبارة عن خطوط أفقية بارزة بينها خطوط أفقية منفذة بطريقة الحز.
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الكسرة المزخرفة ك م5

لوحة )38(: الكسرة المزخرفة ك م5

- رقم القطعة: ك م٥
- رقم التسجيل: ١٨٨ ف٦

- الموسم: السادس.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ٨٥ سم
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني األسود اللون المصقول جيداً، وهي جزء من إناء صغير 
أفقية محزوزة  بينهما خطوط  بارزان  قوامها خطان  زبدية، عليها زخارف  أنه  يبدو  فيما 

متوازية. 
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الكسرة المزخرفة ك م6 

لوحة )39(: الكسرة المزخرفة ك م6

- رقم القطعة: ك م٦
- رقم التسجيل: ٣9٣ ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: طبقة الرديم عمق ١٣ سم
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني الرمادي اللون المتوسط الخشونة، تمثل جزء من حافة 

إناء )زبدية( عليها خطوط متوازية بارزة. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
75والوصفية

الكسرة المزخرفة ك م7

لوحة )40(: الكسرة المزخرفة ك م7

- رقم القطعة: ك م7 
- رقم التسجيل: ٦0 ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ١٨0 سم.
- الوصف: كسرة من زبدية من الحجر الصابوني األسود اللون المتوسط الخشونة، منحوت 

عليها خطان غائران متقاطعان.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 76

الكسرة المزخرفة ك م8

لوحة )41(: الكسرة المزخرفة ك م8

- رقم القطعة: ك م٨
- رقم التسجيل: ٨9 ف9

- الموسم: التاسع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المقبرة 
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني الرمادي اللون، جيدة الصقل، تمثل جزء من بدن وحافة 

إناء )زبدية(، زخرفت الحافة بخطوط بارزة متوازية. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
77والوصفية

الكسرة المزخرفة ك م9

لوحة )42(: الكسرة المزخرفة ك م9

- رقم القطعة: ك م9
- رقم التسجيل: ٢٢0 ف٨

- الموسم: الثامن
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: كسرة من قدر من الحجر الصابوني الرمادي اللون الخشن، وهي جزء من بدن 
ومقبض طولي به ثقب نافذ، وتوجد عليها زخرفة غائرة على شكل أشباه منحرف، كما 

توجد عليها آثار حرق سوداء اللون.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 78

الكسرة المزخرفة ك م10

لوحة )43(: الكسرة المزخرفة ك م10

- رقم القطعة: ك م١0 
- رقم التسجيل: ٢00 ف7

- الموسم: السابع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الطبقة األخيرة في الغرفة الجنوبية الشرقية.
اللون األملس، وهي جزء من بدن وحافة زبدية عليها  - الوصف: كسرة من الحجر األسود 
زخرفة عبارة عن خطين أفقيين بارزين بينهما خطوط أفقية متوازية نفذت بطريقة الحز.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
79والوصفية

الكسرة المزخرفة ك م11

لوحة )44(: الكسرة المزخرفة ك م11

- رقم القطعة: ك م١١ 
- رقم التسجيل: ٢٣٨ ف7

- الموسم: السابع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: مربع 9.١٨ على عمق ١٢0 سم.
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني الرمادي الغامق اللون المصقول جيداً، من حافة وبدن 
زبدية، بها ثقب نافذ بداخله قطعة نحاس مؤكسدة مما يدل على أن اإلناء كان مرمماً، على 
الكسرة زخرفة عبارة عن خط أفقي بارز في الوسط بينما في أسفله وأعاله خطوط أفقية 

متوازية منفذة بطريقة الحز. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 80

الكسرة المزخرفة ك م12

لوحة )45(: الكسرة المزخرفة ك م12

- رقم القطعة: ك م ١٢ 
- رقم التسجيل: ٢١٨ ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ٢٥ سم.
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني الرمادي اللون، المتوسط الخشونة، وهي جزء من بدن 
قدر او زبدية ويظهر جزء من الحافة والقاعدة، على الحافة توجد زخرفة على شكل خط 

متعرج مزدوج نفذت بطريقة الحز.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
81والوصفية

الكسرة المزخرفة ك م13

لوحة )46(: الكسرة المزخرفة ك م13

- رقم القطعة: ك م١٣
- رقم التسجيل: ١99 ف٨

- الموسم: الثامن
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: كسرة من الحجر الصابوني األسود األملس، وهي جزء من إناء قليل العمق )زبدية( 
حيث يظهر جزء من القاعدة والبدن والحافة، عليها زخرفة عبارة عن خطوط أفقية متوازية 

نفذت بطريقة الحز. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 82

الكسرة المزخرفة ك م14

شكل )1(: الكسرة المزخرفة ك م14
- رقم القطعة: ك م١4  

- رقم التسجيل: ٢0٦ ف٦  
- الموسم: السادس

- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.
- مكان العثور: على عمق 90 سم.

- الوصف: جزء من بدن إناء )زبدية( من الحجر الصابوني، متوسطة الخشونة، وتوجد عليه 
زخرفة عبارة عن خطوط متوازية منفذة بطريقة الحز.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
83والوصفية

الكسرة المزخرفة ك م15

لوحة )47(: الكسرة المزخرفة ك م15

- رقم القطعة: ك م١٥
- رقم التسجيل: ٢4٥ ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الغرفة الجنوبية من الدرج.
- الوصف: جزء من بدن إناء من الحجر الصابوني مع مقبض مثقوب، متوسط الخشونة، توجد 

عليه خطوط غائرة على شكل مثلثات مزدوجة األضالع.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 84

الكسرة المزخرفة ك م16

شكل )2(: الكسرة المزخرفة ك م16

- رقم القطعة: ك م١٦
- رقم التسجيل: ٣٨٢ ف٦

- الموسم: السادس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الوحدة الشمالية الشرقية.
- الوصف: جزء من بدن وحافة إناء من الحجر الصابوني، المصقول جيداً، عليه خطوط أفقية 

متوازية نفذت بطريقة الحز. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
85والوصفية

سابعًا: الكسر غير المزخرفة:

ويبلغ عددها ٣١ كسرة، احتوى عدد كبير منها على المقابض، وهي خالية من الزخرفة أو 
الكتابة. 

ثامنًا: الكسر التي تحتوي على كتابات المسند:

 ومجموعها ٣٣ كسرة، وتتميز باحتوائها على كتابات بالخط المسند، بعضها واضح، وبعضها 
اآلخرغير واضح تصعب قراءته، ومعظم ما أمكن قراءته كان عبارة عن أسماء أعالم والتي ربما 

تشير إلى صاحب اإلناء أو إلى صانعه. وفيما يلي وصف لهذه الكسر:

الكسرة ك ك1

- رقم القطعة: ك ك١
- رقم التسجيل: ١9١ ف١ 

- الموسم: األول
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد.
- الوصف: جزء من حافة إناء وبدنه وقاعدته، جداره قصير مقعر نوعاً ما، ويتصل به من 
بعض حروف  البسيط  بالحز  عليه  دائرة،  نصف  على شكل  بارز  مقبض عرضي  الخارج 

المسند.

)١( تم استقاء معلومات القطعة من البطاقة األثرية، إذ تعذر الحصول على القطعة وتصويرها. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 86

الكسرة ك ك2

 صورة )2(: الكسرة ذات الكتابة ك ك2

- رقم القطعة: ك ك٢
- رقم التسجيل: 4٨ ف٢ 

- الموسم: الثاني
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: التل الكبير )السوق(، الفتحة الشمالية، حجرة ٢.
- الوصف: جزء من إناء سميك من الحجر الصابوني األسود اللون، عبارة عن مقبض كبير 
الحجم على شكل نصف دائرة مع جزء من البدن والحافة، جزء صغير من حافته العلوية 
غير  بطريقة  منفذة  كتابة  آثار  عليه  الشكل،  منتظمة  غير  الباقية  األجزاء  بينما  مصقول 

واضحة. 
- النص: ب ل ب ب

- الترجمة: بلباب أو بن لباب يبدو أنه اسم علم ربما يعود إلى صاحب اإلناء أو صانعه. 



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
87والوصفية

الكسرة ك ك3

صورة )3(: الكسرة ذات الكتابة ك ك3

- رقم القطعة: ك ك٣
- رقم التسجيل: ٨٨-١٦0-٢٥4 ف٥ 

- الموسم: الخامس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غربي السوق. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصف دائري متصل بالبدن والحافة مصقول من الداخل، عليه 

من الجهتين كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز. 
- النص: س ع د ب ن ل م ن س ر ي 

- الترجمة: سعد بن لمن سري 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 88

الكسرة ك ك4

صورة )4(: الكسرة ذات الكتابة ك ك4

- رقم القطعة: ك ك4
- رقم التسجيل: ١٣9-94-١٣٥ ف٥ 

- الموسم: الخامس
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على السور شمال شرقي البئر. 
- الوصف: جزء من بدن إناء بمقبض عرضي نصف دائري عليه كتابة بالمسند من الجهتين.

- النص: ذ ه ل ب ن ع ج ل
- الترجمة: ذهل بن عجل اسم شخص، واسم عجل مذكور في نص مكتشف في موقع قرية 

منقوش على بالطة حجرية )األنصاري، ١9٨٢: ٢١(

	  



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
89والوصفية

الكسرة ك ك5

 صورة )5(: الكسرة ذات ك ك5

- رقم القطعة: ك ك٥
- رقم التسجيل: 7٥ ف٦ 

- الموسم: السادس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الطبقة العضوية. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي رمادي غامق اللون، عليه آثار حرق، مكتوب عليه بطريقة الحز 

بخط المسند من الجهتين.
- النص: أل ب ت ؟ س ل أ ل ب ت ع ب د ل ت ب ن هـ

- الترجمة: ؟؟ إل بت عبدالت بن هـ : عبد الالت اسم شخص. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 90

الكسرة ك ك6

صورة )6(: الكسرة ذات الكتابة ك ك6

- رقم القطعة: ك ك٦
- رقم التسجيل: ٢٢٣ ف٦ 

- الموسم: السادس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد. 
- الوصف: مقبض عرضي نصف دائري متصل بحافة اإلناء والبدن، نقش على الحافة بطريقة 

الحز كتابة بخط المسند.
- النص: ص ح ي م ر س ت 

- الترجمة: صحيم )بن( رست: اسم شخص.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
91والوصفية

لكسرة ك ك7

صورة )7(: الكسرة ذات الكتابة ك ك7

- رقم القطعة: ك ك7
- رقم التسجيل: ٣٥7 ف٦ 

- الموسم: السادس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد.  
- الوصف: جزء من بدن إناء وحافته رمادي اللون، على أحد سطحيه كتابة بخط المسند، 

نفذت بطريقة الحز.
- النص: ي ز د ب ن م ح ي ت

- الترجمة: يزد )يزيد( بن محية: اسم شخص.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 92

الكسرة ك ك8

لوحة )48(: الكسرة ذات الكتابة ك ك8

- رقم القطعة: ك ك٨
- رقم التسجيل: 4٥٥ ف٦

- الموسم: السادس 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: في الوحدة ٣ في الممر بين الغرف. 
- الوصف: جزء من مقبض إناء رمادي غامق اللون، مع جزء من البدن والحافة، عليه بقايا 

كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ؟ ع ح ت ؟

- الترجمة: غير واضح.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
93والوصفية

الكسرة ك ك9

لوحة )49(: الكسرة ذات الكتابة ك ك9

- رقم القطعة: ك ك9
- رقم التسجيل: 7٣ ف7  

- الموسم: السابع.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ٦0سم. 
- الوصف: جزء من مقبض عرضي نصف دائري، رمادي اللون عليه آثار حرق، متصل بجزء 

من البدن، على سطحه بقايا كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ذ هـ ذ ؟ ؟ أو )ذ هـ ل ب ن ت(

- الترجمة: )ذهل بن ت...(: اسم شخص.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 94

الكسرة ك ك10

صورة )8(: الكسرة ذات الكتابة ك ك10

- رقم القطعة: ك ك١0
- رقم التسجيل: 4٨ ف7 

- الموسم: السابع. 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: على عمق ١70سم. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصف دائري رمادي غامق اللون، متصل بجزء من البدن، عليه 

بقايا كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ل ي س ج ر ي ل ح ف ت

- الترجمة: ليسجر.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
95والوصفية

الكسرة ك ك11

صورة )9(: الكسرة ذات الكتابة ك ك11

- رقم القطعة: ك ك١١
- رقم التسجيل: ٢0٥ ف7 

- الموسم: السابع. 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد. 
- الوصف: مقبض عرضي نصف دائري رمادي فاتح اللون مع جزء من حافة اإلناء وبدنه عليه 

من الخارج أثر كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: س ج م ب 

- الترجمة: تصعب قراءته.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 96

الكسرة ك ك12

صورة )10(: الكسرة ذات الكتابة ك ك12

- رقم القطعة: ك ك١٢
- رقم التسجيل: ٣٢ ف٨ 

- الموسم: الثامن. 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الطبقة السطحية ١0-٢0سم. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصف دائري مع جزء من الحافة والبدن عليه أثر الحرق وعليه 

بقايا كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: م س

- الترجمة: مس أو ماس



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
97والوصفية

الكسرة ك ك13

صورة )11(: الكسرة ذات الكتابة ك ك13

- رقم القطعة: ك ك١٣
- رقم التسجيل: ١٨9 ف٨ 

- الموسم: الثامن 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصف دائري مشطوف الطرفين، رمادي اللون عليه أثر كتابة 

بخط المسند، منفذة بطريقة الحز.
- النص: ب ن ن ت ب هـ م ت

- الترجمة: بّنة بهمة أو بهيمة أو بنة )بن( همة: اسم شخص.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 98

الكسرة ك ك14

صورة )12(: الكسرة ذات الكتابة ك ك14

- رقم القطعة: ك ك١4
- رقم التسجيل: ٢٢7 ف٨ 

- الموسم: الثامن.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: مقبض عرضي نصف دائري، مشطوف الطرفين، رمادي اللون متصل بجزء من 

البدن عليه بقايا كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ع ج ل   ب ي س ي و ت 

- الترجمة: عجل )بني( سيوة: اسم شخص.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
99والوصفية

الكسرة ك ك15

صورة )13(: الكسرة ذات الكتابة ك ك15

- رقم القطعة: ك ك١٥
- رقم التسجيل: ١١١ ف9 

- الموسم: التاسع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: عمق 70سم. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصق دائري، غير كامل عليه آثار حرق وكتابة بخط المسند 

المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ت أ ل ب س ل ن ب ن س

- الترجمة: غير واضح



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 100

الكسرة ك ك16

لوحة )50(: الكسرة ذات الكتابة ك ك16

- رقم القطعة: ك ك١٦
- رقم التسجيل: ١١٢ ف9 

- الموسم: التاسع.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
كتابة بخط  البدن، على جانبيه  دائري، مع جزء من  إناء عرضي نصف  - الوصف: مقبض 
المسند المنفذة بطريقة الحز، وزخرفة عبارة عن خطين مزدوجين محزوزين يلتقيان في 

شكل زاوية.
- النص: أ س م ن ب ن س ت أ

- الترجمة: أسمن بن ستأ: اسم شخص.



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
101والوصفية

الكسرة ك ك17

صورة )14(: الكسرة ذات الكتابة ك ك17

- رقم القطعة: ك ك١7
- رقم التسجيل: ١١٣ ف9 

- الموسم: التاسع. 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الظاهرة ٢9. 
- الوصف: جزء من مقبض عرضي نصف دائري رمادي اللون، متصل بجزء من البدن والحافة 

عليه آثار كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: ق ش ب Ι ب ن ل ح و ر

- الترجمة: قشب بن لحور: اسم شخص.
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الكسرة ك ك18

لوحة )51(: الكسرة ذات الكتابة ك ك18

- رقم القطعة: ك ك١٨
- رقم التسجيل: ٥9 ف9 

- الموسم: التاسع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: جزء من مقبض عرضي عبارة عن بروز أفقي طويل متصل بحافة اإلناء وبدنه، 

خشن الملمس، على المقبض أثر كتابة بخط المسند نفذت بطريقة الحز.
- النص: ع م ر ي ع ذ ف ع ذ - ع أ ذ

- الترجمة: عمرو يعذ ؟؟؟ اسم شخص.
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الكسرة ك ك19

صورة )15(: الكسرة ذات الكتابة ك ك19

- رقم القطعة: ك ك١9
- رقم التسجيل: ٦١ ف9 

- الموسم: التاسع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: جزء من مقبض إناء عرضي رمادي غامق اللون متصل بجزء من البدن والحافة، 

فيه ثقب نافذ، عليه آثار كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز. 
- النص: ب ن ح ؟ د Ι س ح ن هـ 

الترجمة : غير واضح.
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الكسرة ك ك20 

لوحة )52(: الكسرة ذات الكتابة ك ك20 

- رقم القطعة: ك ك٢0
- رقم التسجيل: ٦٢ ف9 

- الموسم: التاسع
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: رديم األقبية. 
وصورة  المسند،  بخط  كتابة  آثار  بالحز  عليه  اللون،  رمادي  إناء  بدن  من  جزء  الوصف:   -

تجريدية لكائن أيضاً منفذة بطريقة الحز. 
- النص: ب ن س ع د ل ب

- الترجمة: بن سعد اسم شخص
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الكسرة ك ك21

صورة )16(: الكسرة ذات الكتابة ك ك21

- رقم القطعة: ك ك٢١
- رقم التسجيل: 7١ ف١١ 
- الموسم: الحادي عشر.

- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.
- مكان العثور: المنطقة السكنية. 

- الوصف: جزء من مقبض إناء عرضي نصف دائري، رمادي فاتح اللون، متصل بجزء من 
البدن عليه كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.

- النص: ع ب د ع ب ن ر ب م
- الترجمة: عبد ...ع بن ربم: اسم شخص.
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الكسرة ك ك22

صورة )17(: الكسرة ذات الكتابة ك ك22

- رقم القطعة: ك ك٢٢
- رقم التسجيل: ١٥0 ف١١ 

- الموسم: الحادي عشر.
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: الطبقة السطحية. 
- الوصف: مقبض إناء فاقد أجزاء منه متصل بجزء من البدن والحافة، عليه آثار حرق وكتابة 

بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.
- النص: س ل م ب ن ف ص ي

- الترجمة: سالم أو سالم بن فصي: اسم شخص
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الكسرة ك ك23

لوحة )53(: الكسرة ذات الكتابة ك ك23

- رقم القطعة: ك ك٢٣
- الترجمة: - رقم التسجيل: ١٢ ف١٣ 

- الموسم: الثالث عشر. 
- مكان الحفظ: مستودع اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: ملتقط سطحي. 
- الوصف: جزء من حافة وبدن إناء رمادية اللون عليها كتابة بخط المسند منفذة بطريقة 

الحز.
- النص: ل ك هـ ل

- الترجمة: لكهل كهل هو اسم معبود قرية الرئيس )انظر ص ١١ (. 
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الكسرة ك ك24

لوحة )54(: الكسرة ذات الكتابة ك ك24

- رقم القطعة: ك ك٢4
- رقم التسجيل: ١0 ف١4 

- الموسم: الرابع عشر.
- مكان الحفظ: مستودع اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: جزء من مقبض إناء عرضي نصف دائري، رمادي غامق اللون، متصل بجزء من 

البدن، على جانبي المقبض كتابة بخط المسند منفذة بطريقة الحز.
- النص: د ب ن ب ؟ ر د د ب ن د ب ن 

 - الترجمة: د بن ؟؟ د بن د بن: غير واضح



الفصل الثاني : الدراسة التصنيفية 
109والوصفية

الكسرة ك ك25

لوحة )55(: الكسرة ذات الكتابة ك ك25

- رقم القطعة: ك ك٢٥
- رقم التسجيل: 4٦ ف١4 

- الموسم: الرابع عشر
- مكان الحفظ: مستودع اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: ملتقط سطحي. 
- الوصف: مقبض إناء عرضي نصف دائري رمادي اللون، متصل بجزء من البدن والحافة 

عليه كتابة بالمسند منفذة بطريقة الحز.
- النص: ع ج ل ع ج ل ع ج ل ع ج ل

- الترجمة: عجل عجل عجل عجل: اسم العلم عجل مكرر.
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الكسرة ك ك26

لوحة )56(: الكسرة ذات الكتابة ك ك26

- رقم القطعة: ك ك٢٦
- رقم التسجيل: ٢٢ ف١4 

- الموسم: الرابع عشر.
- مكان الحفظ: مستودع اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: جزء من مقبض إناء عرضي نصف دائري متصل بحافة وبدن اإلناء على جانبيه 

كتابة بخط المسند منفذة بطريقة الحز. 
- النص: ري م ل أ رف ع ب ن

- الترجمة: - - - عبن
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الكسرة ك ك27

صورة )18(: الكسرة ذات الكتابة ك ك27

- رقم القطعة: ك ك٢7
- رقم التسجيل: 47 ف١4 

- الموسم: الرابع عشر.
- مكان الحفظ: مستودع اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: ملتقط سطحي
- الوصف: جزء من مقبض إناء عرضي رمادي غامق اللون، عليه من الجانبين كتابة بحط 

المسند منفذة بطريقة الحز.
- النص: ن أ ل م
- الترجمة: نألم.



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 112

الكسرة ك ك28

صورة )19(: الكسرة ذات الكتابة ك ك28

- رقم القطعة: ك ك٢٨
- رقم التسجيل: ١١ ف٢0 

- الموسم: العشرون. 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: جزء من مقبض عرضي نصف دائري متصل بحافة وبدن اإلناء، عليه كتابة بخط 

المسند منفذة بطريقة الحز.
- النص: ش ب ب

- الترجمة: شبب أو شباب أو شبيب: اسم شخص
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الكسرة ك ك29

لوحة )57(: الكسرة ذات الكتابة ك ك29

- رقم القطعة: ك ك٢9
- رقم التسجيل: ١٥ ف٢١ 

- الموسم: الحادي والعشرون
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية.
- الوصف: مقبض إناء عرضي رمادي غامق اللون، متصل بجزء من الحافة والبدن، عليه آثار 

كتابة بخط المسند منفذ بطريقة الحز.
- النص: ت ت ح )س ت ت( Ι ت م هـ 

- الترجمة: غير واضح.
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 الكسرة ك ك30

شكل )3(: الكسرة ذات الكتابة ك ك30

- رقم القطعة: ك ك٣0
- رقم التسجيل: ١٢ ف٢٥ 

- الموسم: الخامس والعشرون
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: جزء من حافة وبدن ومقبض إناء عليه كتابة بخط المسند منفذة بطريقة الحز.

- النص: ع ب د ع ب د
- الترجمة: عبد عبد: اسم شخص مكرر
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  الكسرة ك ك31

شكل )4(: الكسرة ذات الكتابة ك ك31

- رقم القطعة: ك ك٣١ 
- رقم التسجيل: ١١ ف٢٥  

- الموسم: الخامس والعشرون
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية. 
- الوصف: جزء من حافة وبدن ومقبض إناء عليه كتابة بخط المسند المنفذة بطريقة الحز.

- النص: س ع د ب ن ؟ س
- الترجمة: سعد بن - س: اسم شخص
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 الكسرة ك ك32

صورة )20(: الكسرة ذات الكتابة ك ك32

- رقم القطعة: ك ك٣٢
- رقم التسجيل: ٢0 ف٢٦

- الموسم: السادس والعشرون 
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: المنطقة السكنية 
- الوصف: جزء من بدن ومقبض إناء مكتوب عليه بخط المسند بطريقة الحز.

- النص: هـ)ح( ي ن هـ)ح(د د ن Ι ب أ ر
- الترجمة: هين أو حين. غير واضح
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 الكسرة ك ك33

لوحة )58(: الكسرة ذات الكتابة ك ك33

- رقم القطعة: ك ك٣٣
- رقم التسجيل: ٢9 ف٢٨ 

- الموسم: الثامن والعشرون
- مكان الحفظ: متحف قسم اآلثار بجامعة الملك سعود.

- مكان العثور: غير محدد 
- الوصف: مقبض متصل بجزء من اإلناء محزوز عليه حروف غير واضحة بخط المسند منفذ 

بطريقة الحز 
- النص: ل ب أ ؟ ب 

- الترجمة: لبأ





الفصل الثالث
 الدراسة التحليلية المقارنة

- الدراسة اإلحصائية

- التحليل والمقارنة

- الدالالت الفنية والحضارية
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يُعَرض  في هذا الفصل ثالثة أجزاء هامة من هذا البحث وهي جزء الدراسة اإلحصائية 
تفاصيل هذه  يلي  والحضارية. وفيما  الفنية  الدالالت  المقارنة وجزء  التحليلية  الدراسة  وجزء 

الدراسات:

الدراسة اإلحصائية

يهتم هذا الجزء من الفصل الثالث بدراسة عينة الدراسة والتي يبلغ عددها ١١4قطعة، من 
الناحية اإلحصائية، حيث يتم عرضها جدولياً وبيانياً، بعد تصنيفها إلى سبعة متغيرات، كل منها 

احتوى على مجموعة من الخصائص )الفروع( وهي كالتالي: 
١- مواسم التنقيب وهي:

 المواسم الثمانية والعشرين التي تمت خاللها عملية التنقيب في موقع قرية )الفاو(.
٢- شكل القطعة ويشمل ثمانية أنماط وهي:

والكتابة-  الزخرفة  من  الخالية  الكسر  األطباق-  األكواب-  الزبديات-  األغطية-  القدور-   
الكسر المزخرفة- الكسر المحتوية على كتابات.

٣- أسلوب الزخرفة: بارزة- غائرة- محزوزة.
4- األشكال الزخرفية، ويقسم إلى: الهندسية- الحيوانية.

٥- عنصر الزخرفة، يشمل:
 حيواني- خطوط أفقية متوازية- خطوط مائلة متوازية وخط متعرج- خط متعرج مفرد- خط 
متعرج مزدوج- مثلثات مزدوجة األضالع- خطوط أفقية متوازية ورؤوس سهام- خطوط 
متوازية أفقية وعمودية وأشباه منحرفات- خطوط أفقية متوازية وخط متعرج مزدوج- 

شبكة حصيرية. 
٦- عمق األواني، وينقسم إلى: قليلة العمق- متوسطة العمق- عميقة.

7- الصقل، ويتدرج إلى ثالث مستويات: ممتاز- متوسط- رديء

وفيما يلي نتائج هذه الدراسة: أواًل: المواسم

 لقد استمر العمل في تنقيب موقع قرية )الفاو( لمدة ثمانية وعشرين موسماً. ولم تكن حصيلة 
أواني الحجر الصابوني متماثلة في كل المواسم. ويبين )الجدول ١( المواسم التي أتت منها قطع 
الدراسة، حيث أن النسبة األكبر من حصيلة قطع الدراسة جاءت من حفريات الموسم السادس 
بمقدار ٣7 قطعة، بنسبة ٣٢.4٦٪، أي ما يقارب الثلث ويعود ذلك إلى أن حصيلة هذا الموسم 

من قطع الحجر الصابوني كانت كبيراً جداً.
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النسبة المئويةعدد القطعالموسم

١.7٥%٢األول

٨.77%١0الثاني

٥.٢٦%٦الثالث

0.٨٨%١الرابع

٦.١4%7الخامس

٣٢.٣٦%٣7السادس

٨.77%١0السابع

٦.١4%7الثامن

١0.٥٣%١٢التاسع

0.٨٨%١العاشر

٢.٦٣%٣الحادي عشر

0.٨٨%١الثاني عشر

0.٨٨%١الثالث عشر

٣.٥١%4الرابع عشر

0.٨٨%١الخامس عشر

0%0السادس عشر

١.7٥%٢السابع عشر

0%0الثامن عشر

0%0التاسع عشر

١.7٥%٢العشرون

٢.٦٣%٣الحادي والعشرون
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حيوانيةهندسيةشكل الزخرفة
المجموع

النسبة المئوية 
للمجموع النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددشكل القطعة

١7.٣9%04%١7.٣90%4قدر
7.٨%4.٣٥٢%4.٣٥١%١غطاء
4.٣٥%0١%4.٣٥0%١زبدية
0%00%00%0كوب
0%00%00%0طبق
٦9.٥7%0١٦%٥7.٦90%١٦كسرة

100%4.3523%69.571%22المجموع

جدول 7: شكل القطعة مقابل شكل الزخرفة

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

� � � � �� � � �� �� � � � � �� � � � �

� �� � ��

� ����� ��

رسم بياني 6: شكل القطعة مقابل شكل الزخرفة

هـ- عنصر الزخرفة
 يعرض )الجدول ٨( و)الرسم البياني 7( العناصر الزخرفية الموجودة على أسطح األواني 
األفقية  الخطوط  هي  استخداماً  العناصر  أكثر  أن  ويالحظ  المئوية،  نسبها  وكذلك  المزخرفة 
المتوازية بنسبة ١٣.٣9٪، وقد يعود ذلك إلى سهولة هذا النوع من الزخرفة، يليها في ذلك خط 
متعرج المفرد بنسبة ١٣.04%، ثم خط متعرج المزدوج والمثلثات المزدوجة األضالع و الشبكة 
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الحصيرية بنسبة ٨.7%، ثم في المركز األخير حل العنصر الحيواني وعنصر الخطوط المائلة 
الخطوط  وعنصر  األسهم  ورؤوس  المتوازية  األفقية  الخطوط  وعنصر  متعرج  وخط  المتوازية 
المتوازية األفقية والعمودية وأشباه المنحرف وعنصر الخطوط األفقية المتوازية وخط متعرج 

المزدوج بأقل نسبة وهي ٣٥.%4 .

النسبة المئويةعدد القطععنصر الزخرفة

4.٣٥%١حيواني

٣9.١٣%9خطوط أفقية متوازية

4.٣٥%١خطوط مائلة متوازية وخط متعرج

١٣.04%٣خط متعرج مفرد

٨.7%٢خط متعرج مزدوج

٨.7%٢مثلثات مزدوجة األضالع

4.٣٥%١خطوط أفقية متوازية ورؤوس أسهم

4.٣٥%١ خطوط متوازية أفقية وعمودية وأشباه منحرف

4.٣٥%١خطوط أفقية متوازية وخط متعرج مزدوج

٨.7%٢شبكة حصيرية

100%23المجموع

جدول 8: النسبة المئوية لعناصر الزخرفة
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النسبة المئويةعدد القطعالموسم

0%0الثاني والعشرون

0%0الثالث والعشرون

0%0الرابع والعشرون

١.7٥%٢الخامس والعشرون

0.٨٨%١السادس والعشرون

0%0السابع والعشرون

0.٨٨%١الثامن والعشرون

100%114المجموع

جدول1: النسبة المئوية للقطع في المواسم

ثانيًا: الشكل
 يعرض )الجدول ٢( و)الرسم البياني ١( أعداد القطع حسب أشكالها وكذلك نسبها المئوية، 
ويتضح من هذا الجدول أن القدور هي األكثر بين مجموع األواني )المكتملة( إذ تصل نسبتها إلى 
١٨.4٢%. يليها األغطية بنسبة 4.٣٦%. ثم الزبديات بنسبة ٣.٥١%، وتتساوى األكواب واألطباق 
بنسبة  الكتابات  كسر  لصالح  األكبر  الكمية  كانت  فقد  الكسر  يخص  فيما  أما   .%١.7٥ بنسبة 
٢٨.9٥%، يليها الكسر الخالية من الزخارف والكتابة بنسبة ٢7.١9%، ثم كسر الزخارف بنسبة 
١4.04%. نالحظ أن النسبة األكبر من األواني المكتملة كانت للقدور، كذلك فإن النسبة األكبر 
بين الكسور تعود للقدور حيث تتضح المقابض الخاصة بالقدور وكذلك آثار الحرق على هذه 
الكسر، ويدل تفوق نسبة القدور على باقي األواني على أن مادة الحجر الصابوني كانت الخيار 
األفضل لسكان قرية )الفاو( في صناعة القدور ربما لتحملها درجات عالية من الحرارة لمدة 
طويلة من الزمن )الحماد، ١4١٨: ٦٨(، بينما استخدموا مواد أخرى كالفخار والمعدن والخشب 

والزجاج لصناعة أشكال أخرى من األواني كالزبديات، وأكواب الشرب ونحوها. 
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النسبة المئويةعدد القطعشكل القطعة

١٨.4٢%٢١قدر

4.٣٦%٥غطاء

٣.٥١%4زبدية

١.7٥%٢كوب

١.7٥%٢طبق

١4.04%١٦كسرة مزخرفة

٢7.١9%٣١كسرة غير مزخرفة

٢٨.9٥%٣٣كسرة تحتوي على كتابات المسند

١00%١١4المجموع

جدول 2: النسبة المئوية ألشكال قطع الحجر الصابوني

رسم بياني 1: التوزيع التكراري ألشكال قطع الدراسة
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ثالثًا: الزخرفة
 ويمكننا االستنتاج من )الجدول ٣( و )الرسم بياني ٢( خلو أكثر قطع الدراسة من الزخرفة، 
أي ما تساوي نسبته 79.٨٢%، وقد يعود سبب قلة الزخارف أو انعدامها في النسبة األكبر من 
القطع إلى أن أكثر هذه القطع هي القدور أو الكسر التي تعود للقدور والتي هي عبارة عن قطع 
نفعية، الغرض منها هو االستخدام اليومي في المطبخ والمأكل كما ذكرنا سالفاً ولم تستخدم 
للزينة أو ألغراض دينية لذلك لم يهتم مستخدمها وبالتالي صانعها بتزيينها أو زخرفتها. وقد 
استمرت هذه السمة أي قلة الزخرفة أو انعدامها إلى وقتنا المعاصر في منطقة نجران اليمين ، 
حيث إن ندرة عمل الزخارف على األواني جعلت من السهولة التعرف على صانع اإلناء المزخرف 

من أسلوب الزخرفة التي قام بها )الحماد، ١4١٨: ٦١(.

المجموعالقطع الخالية من المزخرفةالقطع المزخرفةقطع الدراسة

٢٣9١١١4العدد

100%79.82%20.18%النسبة المئوية

جدول 3: النسبة المئوية للقطع المزخرفة وغير المزخرفة

� �� � � � �� � � ���

� �� � � �� � �  � ���� ��

رسم بياني 2: القطع المزخرفة والخالية من الزخرفة
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أ- أسلوب الزخرفة
 انحصرت الزخرفة، على قلتها، في ثالثة أساليب هي أسلوب النحت البارز وأسلوب النحت 
الغائر وأسلوب الحز. وقد تفوق أسلوب الحز على األسلوبين اآلخرين من الناحية الكمية كما هو 
واضح في )الجدول 4( و)الرسم البياني ٣( حيث كانت النسبة األكبر من القطع المزخرفة منفذة 
بأسلوب الحز بما يساوي 47.٨٣%، بينما جاء النحت البارز ثانياً بنسبة ٣0.4٣%، وأخيراً النحت 
الغائر بنسبة ٢١.74%. ويبدو أن تفضيل أسلوب الحز على األسلوبين اآلخرين من قبل صناع 

األواني يعود إلى أنه األسهل تنفيذاً على الحجر الصابوني.

النسبة المئويةعدد القطعأسلوب الزخرفة

٣0.4٣%7النحت البارز

٢١.74%٥النحت الغائر

47.٨٣%١١الحز

100%23المجموع

جدول 4: النسبة المئوية ألسلوب الزخرفة

رسم بياني 3: توزيع أسلوب الزخرفة في قطع الدراسة
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ب- شكل القطعة مقابل أسلوب الزخرفة
 يعرض )الجدول ٥( و)الرسم البياني ٣( أعداد ونسب القطع المزخرفة حسب شكلها وأسلوب 
بالكسر،  بواقع ٦9.٥7% ممثلة  كانت  المزخرفة  القطع  األكبر من  النسبة  أن  زخرفتها، ويتضح 
ويعود ذلك إلى أن كمية الكسر هي الكمية األكبر بين قطع الدراسة، ٢٦.09% منها نفذت عليه 
الزخرفة بأسلوب الحز، وبنفس النسبة ما نفذ عليه بأسلوب النحت الغائر، و١٣.٣9% من الكسر 
زخرفت بأسلوب النحت البارز. يلي الكسر في كمية الزخرفة القدور بنسبة ١7.٣9% وأيضاً يعود 
ذلك إلى كثرة القدور والتي قد نفذت جميعها بأسلوب الحز، يليها األغطية حيث تمت زخرفة 
ثم  الحز،  بأسلوب  واآلخر  البارز  النحت  بأسلوب  أحدهما   %٨.7 يعادل  ما  أي  فقط،  غطاءين 
الزبديات بواقع زبدية واحدة فقط )4.٣٥%( مزخرفة بأسلوب النحت الغائر، وفي المقابل خلت 

األكواب واألطباق من الزخرفة تماماً.

 أسلوب 
الزخرفة

شكل
القطعة

الحزالنحت غائرالنحت بارز

المجموع
النسبة 
المئوية 
للمجموع العدد

النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

١7.٣9%١٣.٣94%04%00%0قدر

٨.7%4.٣٥٢%0١%4.٣٥0%١غطاء

4.٣٥%0١%4.٣٥0%0١%0زبدية

0%00%00%00%0كوب

0%00%00%00%0طبق

٦9.٥7%٢٦.09١٦%١٣.٣9٦%٢٦.094%٦كسرة

100%47.8323%21.7411%30.435%7المجموع

جدول ٥: شكل القطعة مقابل أسلوب الزخرفة
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رسم بياني 4: الشكل مقابل أسلوب الزخرفة

جـ- شكل الزخرفة
 اقتصرت الزخرفة في القطع على شكلين فقط هما الهندسي والحيواني، ويبين )الجدول 
أن  منه  ويتضح  المزخرفة،  القطع  في  الزخرفة  أشكال  ونسب  أعداد   )٥ البياني  و)الرسم   )٦
نسبة الزخرفة الهندسية هي األكبر بما يساوي 9٥.٦٥%، بينما 4.٣٥% من القطع كانت زخرفتها 
حيوانية بواقع قطعة واحدة فقط. ويعود اختيار الصانع فيما يبدو للزخرفة الهندسية وتفضيله 

لها إلى سهولة تنفيذها وبساطتها وخلوها من التعقيد مع إضفائها لمسة جمالية للقطعة. 

النسبة المئويةعدد القطعشكل الزخرفة

9٥.٦٥%٢٢هندسي

4.٣٥%١حيواني

100%23المجموع

جدول 6: النسبة المئوية ألشكال الزخرفة
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رسم بياني 5: التوزيع التكراري للزخارف الحيوانية والهندسية في القطع المزخرفة

د- شكل القطعة مقابل شكل الزخرفة
 يعرض )الجدول 7( و)الرسم البياني ٦( أعداد ونسب القطع المزخرفة حسب شكلها وشكل 
زخرفتها، ويتضح أن معظم القطع المزخرفة هندسياً كانت من الكسر والقدور بنسبة ٥7.٦9% 
و١7.٣9% على التوالي، وزبدية واحدة، أما األكواب واألطباق فخلت تماماً من الزخرفة الهندسية 
والحيوانية على السواء، عدا قطعة واحدة فقط ظهرت عليها زخرفة حيوانية وهي عبارة عن 

مقبض غطاء.

حيوانيةهندسيةشكل الزخرفة
 النسبة املئويةاملجموع

للمجموع النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددشكل القطعة

١7.٣9%04%١7.٣90%4قدر

7.٨%4,٣٥٢%4,٣٥١%١غطاء

4,٣٥%0١%4,٣٥0%١زبدية

0%00%00%0كوب

0%00%00%0طبق

٦9.٥7%0١٦%٥7.٦90%١٦كسرة

100%4,3523%69.571%22املجموع

جدول 7: شكل القطعة مقابل شكل الزخرفة
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رسم بياني 6: شكل القطعة مقابل شكل الزخرفة

هـ( عنصر الزخرفة:
     يعرض )الجدول ٨( و)الرسم البياني 7( العناصر الزخرفية الموجودة على أسطح األواني 
األفقية  الخطوط  هي  استخداماً  العناصر  أكثر  أن  ويالحظ  المئوية،  نسبها  وكذلك  المزخرفة 
المتوازية بنسبة ١٣.٣9%، وقد يعود ذلك إلى سهولة هذا النوع من الزخرفة، يليها في ذلك خط 
متعرج المفرد بنسبة ١٣,04%، ثم خط متعرج المزدوج والمثلثات المزدوجة األضالع و الشبكة 
الحصيرية بنسبة ٨,7%، ثم في المركز األخير حل العنصر الحيواني وعنصر الخطوط المائلة 
الخطوط  وعنصر  األسهم  ورؤوس  المتوازية  األفقية  الخطوط  وعنصر  متعرج  وخط  المتوازية 
المتوازية األفقية والعمودية وأشباه المنحرف وعنصر الخطوط األفقية المتوازية وخط متعرج 

المزدوج بأقل نسبة وهي ٣٥,%4 .

النسبة املئويةعدد القطععنصر الزخرفة

4,٣٥%١حيواني

٣9.١٣%9خطوط أفقية متوازية

4,٣٥%١خطوط مائلة متوازية وخط متعرج
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النسبة املئويةعدد القطععنصر الزخرفة

١٣,04%٣خط متعرج مفرد

٨,7%٢خط متعرج مزدوج

٨,7%٢مثلثات مزدوجة األضالع

4,٣٥%١خطوط أفقية متوازية ورؤوس أسهم

4,٣٥%١ خطوط متوازية أفقية وعمودية وأشباه منحرف

4,٣٥%١خطوط أفقية متوازية وخط متعرج مزدوج

٨,7%٢شبكة حصيرية

100%23املجموع

جدول 8: النسبة المئوية لعناصر الزخرفة

رسم بياني 7: التوزيع التكراري لعناصر الزخرفة
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و- عنصر الزخرفة مقابل أسلوب الزخرفة:
 يبين )الجدول 9( و)الرسم البياني ٨( نسبة وعدد عنصر الزخرفة مقابل أسلوب الزخرفة، 
أعلى  يمثل  والذي  متوازية،  أفقية  المكون من خطوط  الزخرفة  أن عنصر  ونالحظ من خالله 
نسبة، وهي ٣4.7٨%، قد نفذ على ست قطع بأسلوب النحت البارز، وعلى قطعة واحدة فقط 
بأسلوب النحت الغائر، وعلى أخرى بأسلوب الحز. أما خط متعرج المفرد فقد اقتصر تنفيذه 
بأسلوب الحز بنسبة ١٣.04%. وكذلك الحال بالنسبة لعنصر الشبكة الحصيرية وخط متعرج 
المزدوج فقد نفذا على جميع القطع بأسلوب الحز بنسبة ٨.7%، وبنفس النسبة تم تنفيذ عنصر 
المثلثات مزدوجة األضالع ولكن بأسلوب النحت الغائر، وقد تم تنفيذ العنصر الحيواني بأسلوب 
النحت البارز ويشكل نسبة 4.٣٥%. وبأسلوب الحز تم تنفيذ عنصر الخطوط المائلة المتوازية 
وخط متعرج وعنصر الخطوط األفقية المتوازية وخط متعرج المزدوج بنسبة 4.٣٥%، وبالنسبة 
نفسها تم تنفيذ عنصر الخطوط األفقية المتوازية ورؤوس السهام وعنصر الخطوط المتوازية 

األفقية وأشباه المنحرفات ولكن بأسلوب النحت الغائر.

 األسلوب
عنصر

الزخرفة

محزوزةغائرةبارزة
المجموع

النسبة 
المئوية 
للمجموع العدد

النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

4.٣٥%0١%00%4.٣٥0%١حيواني

خطوط أفقية 
متوازية

٢٦%٦.09١%4.٨%٣٥٢.79%٣9.١٣

خطوط مائلة 
متوازية وخط 

متعرج
0%00%0١%4.٣٥١%4.٣٥

خط متعرج 
مفرد

0%00%0١٣%٣.04١٣%٣.04

خط متعرج 
مزدوج

0%00%0٨%٢.7٨%٢.7

مثلثات مزدوجة 
األضالع

0%0٨%٢.70%0٨%٢.7

خطوط أفقية 
متوازية ورؤوس 

أسهم
0%0١%4.٣٥0%0١%4.٣٥
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 األسلوب
عنصر

الزخرفة

محزوزةغائرةبارزة
المجموع

النسبة 
المئوية 
للمجموع العدد

النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

خطوط متوازية 
أفقية وأشباه 

منحرف
0%0١%4.٣٥0%0١%4.٣٥

خطوط أفقية 
متوازية وخط 
متعرج مزدوج

0%00%0١%4.٣٥١%4.٣٥

٨.7%٨.7٢%0٢%00%0شبكة حصيرية

100%47.8323%21.7411%30.435%7المجموع

جدول 9: عنصر الزخرفة مقابل أسلوبها

رسم بياني 8: عنصر الزخرفة مقابل أسلوبها
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رابعًا: عمق األواني
 تم تقسيم األواني من حيث العمق إلى ثالثة مستويات: قليلة العمق وهي التي عمقها أقل من 
٦.٥ سم ومتوسطة العمق التي يتراوح عمقها بين ٦.٥ سم و١٢.٥ سم، وأخيراً األواني العميقة 

التي يزيد عمقها عن ١٢.٥ سم. 
قليلة  األواني  نسبة  بلغت   )9 البياني  )الرسم  و   )١0 )الجدول  في  اإلحصائية  ومن خالل   
العمق ٢7.٥9%، تشكل ١٣.٨% قدوراً و٦.90% زبديات وأطباقاً والتي قد تكون استخدمت بهدف 
حيث  األعلى،  النسبة  وهي   %٦٢.07 العمق  متوسطة  األواني  نسبة  بلغت  بينما  الطعام.  تقديم 
كانت 4٨.٢٨% من القدور، و٦.9% من الزبديات واألكواب. أما النسبة األقل من األواني فكانت 
األواني العميقة حيث بلغت ١0.٣4% كلها كانت من نوع القدور، ومن هنا نستنتج ارتباط عمق 
أواٍن  العمق احتوت على زبديات وأطباق وهي  العمق ومتوسطة  اإلناء بوظيفته، فاألواني قليلة 
استخدمت لتقديم الطعام، بينما األواني العميقة خلت تماماً من الزبديات واألطباق إذ كانت فقط 

من القدور التي عادة ما تستخدم لطهي وليس تقديمه.

 العمق

شكل
اإلناء

قليلة العمق
أقل من 5.6سم

متوسطة العمق
من 5.6 إلى 5.12

عميقة
أكثر من 5.12سم

المجموع
النسبة المئوية

للمجموع
العدد

النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

7٢.4١%١0.٣4٢١%4٨.٢٨٣%١٣.٨١4%4قدر

79.١٣%04%٦.900%٦.90٢%٢زبدية

٦.90%0٢%٦.900%0٢%0كوب

٦.90%0٢%00%٦.900%٢طبق

100%10.3429%62.073%27.5918%8المجموع

جدول 10: شكل اإلناء مقابل العمق 
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رسم بياني 9: شكل اإلناء مقابل العمق

خامسًا: الصقل
 تتراوح مستويات صقل األواني ما بين الممتاز والمتوسط والرديء. ويعرض )الجدول ١١( 
و)الرسم البياني ١0( أعداد األواني حسب شكلها ودرجة الصقل، ونالحظ أن معظم األواني ذات 
صقل متوسط أي بما نسبته 7٣.٥٣%، وأكثرها من القدور حيث تشكل نسبة ٥0% ثم الزبديات 
واألغطية بنسبة ٨.٨٢%، وندرة القدور المصقولة بشكل ممتاز تدل على أن الصقل ارتبط بوظيفة 
كما في  تكون مصقولة بشكل ممتاز  بحاجة ألن  ليست  للطهي  والتي تستخدم  فالقدور  اإلناء، 
الزبديات واألطباق، بل يكفي أن تكون متوسطة الصقل أو حتى رديئة ما دامت تؤدي الغرض منها 

دون أن تتأثر وظيفتها.
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 الصقل

شكل
اإلناء

رديءمتوسطممتاز

المجموع
النسبة 
المئوية 
للمجموع العدد

النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

العدد
النسبة 
المئوية

٦١.7٦%٨.٨٢٢١%٥0٣%٢.94١7%١قدر

١١.7٦%04%٨.٨٢0%٢.94٣%١زبدية

١4.7١%٢.94٥%٨.٨٢١%٢.94٣%١غطاء

٥.٨٨%0٢%٢.940%٢.94١%١طبق

٥.٨٨%٢.94٢%٢.94١%0١%0كوب

100%14.7134%73.535%11.7625%4المجموع

جدول 11: شكل اإلناء مقابل الصقل

رسم بياني 10: شكل اإلناء مقابل الصقل
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التحليل واملقارنة 
يهتم هذا الجزء من الفصل الثالث بتحليل مجموعات أواني الحجر الصابوني من قرية )الفاو( 
من النواحي الفنية والتقنية والوظيفية، باإلضافة إلى مقارنتها بقطع أخرى مشابهة لها تنتمي 
إلى فترات سابقة أو معاصرة أو الحقة لفترة الدراسة اختيرت من مناطق متعددة من الجزيرة 

العربية.
 وفيما يلي مضمون هذا الجزء: 

أواًل: مجموعة القدور:
من المالحظ أن جميع قطع هذه المجموعة ليست على مستوى واحد من اإلتقان أو الجودة، 
فبعض هذه القدور، وبشكل واضح، لها مقابض غير متساوية من حيث الحجم كما في القطعتين 
ق١ )لوحة ١، ( و ق4 )لوحة 4، (، أو لها مقبض واحد فقط كما في القطعتين ق٣ )لوحة ٣، ( 
و ق١0 )لوحة ١0، (، وبعضها كان بحواف متعرجة غير متساوية مثل القطعة ق٣ و ق١4 )لوحة 
١4، (، كما أن مستوى صقل هذه القدور يتدرج من السيء إلى المتوسط، وربما يعود ذلك، أي 
عدم الدقة في الصناعة، إلى أن الهدف من هذه القدور ليس تجميلياً بقدر ما هو هدف عملي 
يتمثل باستخدامها لطهي الطعام وحفظه، ومما يدل على أهمية هذه القدور عند أصحابها وغالء 
ثمنها ما يظهر على بعضها كما في القدرين ق١١ )لوحة ١١، ( و ق٢0 )لوحة ٢0، ( من آثار 
أسالك ومسامير معدنية استخدمت لترميم األجزاء المكسورة من هذه القدور. ويشير تجانس 
هذه القدور من حيث الشكل العام واتحادها في طريقة الصناعة والتنفيذ إلى أنها ربما كانت 
نتاج ورشة عمل واحدة، حيث إنها صنعت جميعاً بقواعد دائرية محدبة لألسفل وبحواف قائمة 

وفوهات دائرية ببدن مستدير أو أسطواني. 
نقلها  أثناء  التجارية  المواد  بأن بعضها قد استخدم لحفظ  يُحتَمل  الوظيفية  الناحية   ومن 
 :٢004 )الشرعبي،  للكسر  المعّرض  بالفخار  مقارنة  الحجر  متانة  بسبب  الجمال  ظهور  فوق 
١٣0-١٣4(. وبمقارنة قدور قرية بقدور الحجر الصابوني المستخدمة في وقتنا الحاضر نجد 
أن هناك تشابهاً كبيراً في الشكل األمر الذي يقودنا إلى إمكانية تطابق الوظائف نذكر على سبيل 
المثال المغش وهو القدر الذي يُطبخ فيه اللحم ويعلق داخل التنور، وكذلك البرمة أو المحرة 
التي تستخدم أيضا لطبخ اللحم ولكن ال تعلق داخل التنور، وكذلك المذنب الذي يستخدم لغرف 
الطعام، ويوجد ما يسمى بالحرضة وهي إناء صغير لطهي الطعام أو لتقديم السمن مع العسل 
)لوحة ٥9، ص ١04( )العيسى،٢004: ٢٨، ٣١، ٣٢(. وتُستَعمل معظم هذه األواني من  ساخناً 
قبل أهالي جنوب الجزيرة العربية في منطقة نجران وعسير واليمن حيث يرى مستخدمو هذه 
األواني في وقتنا المعاصر أن قدور الطبخ تتحمل حرارة النار وهي في نظرهم من أفضل األواني 
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المستخدمة لطبخ األكل أو حفظه أو تقديمه حيث يتميز الطعام وخاصة اللحم المعد في إناء 
ومحتفظاً  األكل صحياً  يصبح  وبذلك  الدسم  من  )المرق(  وخلو  طعمه  بلذة  الصابوني  الحجر 

بمكوناته )صحيفة االقتصادية اإللكترونية www.aleqt.com: العدد ٥9٨٢(. 

ب. البرمة أو المحرةأ. المغش

د. الحرضةج. المذنب

لوحة )59(: قدور الحجر الصابوني المستعملة في وقتنا الحالي، )العيسى،2004(

ومن الناحية الفنية لم ترتق زخرفة القدور مجال الدراسة للمستوى الفني الذي وصلت إليه 
أواني األلف الثالث أو الثاني قبل الميالد في بالد ما بين النهرين أو جزيرة تاروت، أو حتى أواني 
العصر الحديدي )١٣00 ق. م -٣00 ق. م( في شبه جزيرة عمان، فقد خلت معظم هذه القدور 
من الزخارف، فيما عدا ثالث قدور، نفذت عليها زخارف بسيطة بطريقة الحز، وهي إما خطوط 
متوازية أو مثلثات أو شبكة حصيرية، وهي القطع: ق4 وق٦ )لوحة ٦، ( وق٨ )لوحة ٨، (. وقد 
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تم  المتقدمة كانت تستعمل ألغراض دينية جنائزية فقد  الحقب  تلك  إلى أن قدور  يُعزى ذلك 
الكشف عنها داخل المقابر. 

لقد تم العثور على عدد من القدور المصنوعة من الحجر الصابوني في مواقع أثرية عديدة 
داخل الجزيرة العربية تعود لعصور مختلفة، بعضها جاء مطابقاً تماماً لقدور قرية الخالية من 
الزخارف مثل تلك القدر المحفوظة في متحف نجران والتي تم العثور عليها في حفرية موقع 
األخدود )صورة ٢٢( المعاصر لموقع قرية، وهذا التطابق تام في الشكل وتقنية التصنيع وكذلك 
الوظيفة أي طهي الطعام لوجود آثار الحرق السوداء اللون على سطح القدر الخارجي، وكذلك 
)زارينس  أفقيين  بمقبضين  الزخارف  من  خالية  وهي  الموقع  نفس  في  عليها  عثر  التي  القدر 

وآخرون، ١4٢٢: لوحة ٢7: ١٥(. 

صورة )21(: قدر خالية من الزخارف من متحف نجران، )تصوير الباحثة(

ومن الجدير بالذكر أن موقع األخدود بنجران القريب جغرافياً من موقع قرية يُعد من أهم 
المواقع التي تم العثور فيها على عدد كبير من أواني الحجر الصابوني المكتملة وغير المكتملة 
وحتى الكسر والتي تشبه كثيراً إلى حد المطابقة أواني الحجر الصابوني بقرية )الفاو( األمر 
الذي يوحي إلى المصدر المشترك ألواني هذين الموقعين، فقد عثر في حفريات نجران مواسم 
متعددة على قدور وكسر للقدور استخدمت ألغراض الطبخ تظهر عليها آثار الحرق، وتظهر على 
بعض األجزاء منها ثقوب ثبتت عليها قطع معدنية متأكسدة لغرض الترميم، وبعض القدور لها 
مقابض صغيرة في كل مقبض ثقب نافذ )الزهراني وآخرون، ١4٢١: لوحة ١٥: 4، ١0، ١٣ ولوحة 

٢4 ب، الزهراني وآخرون، ١4٢٦: ١٥(. 



أواني احلجر الصابوني من َقْرية )الفاو( 142

 وفي حفرية موقع الحجر للموسم الرابع تم الكشف عن قدر متوسطة السمك عليها خطوط 
زخرفية غائرة قوامها خطان غائران متوازيان بينهما خط منكسر يشكل رؤوس مثلثات ويظهر 
جزء من المقبض )الطلحي، ١4١٦: ٢7( وهي بهذه الزخرفة تشبه كثيراً زخرفة القدرين ق4 وق٨، 
كما تشبه هذه الزخرفة زخرفة قدر من موقع تاروت بمقبضين أفقيين مؤرخة لأللف الثالث قبل 
الميالد )المتحف الوطني، ١4٣0: ١٦٨( )لوحة ٦0ب( إال أنها تختلف في الغرض الوظيفي، ففي 
الغالب استعملت قدور تاروت ألغراض دينية جنائزية ولم تستخدم للطبخ كما هو الحاصل في 
قدور موقع قرية )الفاو( خصوصاً وأنه ال تظهر عليها آثار الحرق بالنار. وقد عثر في حفريات 
الموسم الخامس في موقع األخدود على أجزاء تمثل قدور طبخ ذات لون رمادي، على سطحها 
أو  فهي مسطحة  القواعد  أما  البدن  امتداد  تأخذ  مستقيمة  وحوافها  بارزة  مقابض  الخارجي 
مستوية، وزينت سطوح هذه األواني من الخارج بزخارف هندسية عبارة عن شبكة أو خطوط 
متوازية ومثلثات، وتظهر على جنبات بعض هذه الكسر ثقوب نافذة استخدمت لغرض الترميم 
)الزهراني وآخرون، ١4٢7: لوحة ١٦. ١ ب( )لوحة ٦0أ(، ومع كون الزخارف هندسية إال أنها 
المتوازيين  الخطين  أكثر كثافة وتعقيداً. وظهرت زخرفة  بأنها  تختلف عن زخارف قدور قرية 
إلى  تعود  أنها  ويقدر  منطقة طريف-كلباء  من  المتحدة،  العربية  اإلمارات  من  قدر  على  أيضاً 
النصف األول من األلف الثاني قبل الميالد بالتحديد في القبر رقم ٨ )جاسم: ١997: لوحة ١١(. 
كما ظهر عنصر الخطوط المتوازية في كسرة من الحجر الصابوني في موقع مليحة بالشارقة 

بدولة اإلمارات )موتن وآخرون، ١997: الشكل ٣٨أ(.

أ. كسرة مزخرفة من موقع األخدود 
)تصوير الباحثة(

ب. قدر من موقع تاروت 
)المتحف الوطني، ١4٣0(

لوحة )60(: قدور من الحجر الصابوني

منها  نذكر  قرية  لموقع  معاصرة  مواقع  عدة  في  الزخارف  من  الخالية  القدور  وقد ظهرت 
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كسر  من  قليل  عدد  وهو  دادان  لحفريات  األول  الموسم  في  عليه  عثر  ما  المثال  سبيل  على 
الحجر الصابوني وجزء من حافة وبدن قدر قاعدتها مستوية بمقبض صغير قريب من الحافة 
الدواسر  التي عثر عليها في منطقة وادي  القدور  )السعيد وآخرون، ١4٣١: ٦٦(، كذلك كسر 
ضمن المسح الشامل ألراضي المملكة الذي قامت به وكالة اآلثار عام ١97٨م ذات المقابض 
األفقية المسطحة التي تشابه مثيالتها في قرية )الفاو(، وتمت مقارنتها بقطع مشابهة من مدافن 
 Zarins et al A ..2001: Pl.24:172.173 1تمنع وهجر بن حميد، وأرخت للفترة الهلينستية
وهو  السعودية  العربية  المملكة  وسط  باألفالج  العيون  موقع  في  عنه  الكشف  تم  ما  وأخيراً 
 Al-Saud.1997:Pl.65fig.4بسيطة وحافة  مستقيمة  بجدران  الصابوني  الحجر  من  قدر 
بالشكل.  قرية  موقع  لقدور  مشابهه  فهي  معاصرة  مواقع  من  القدور  هذه  أن  على  وعالوة   ،
ولقد استمرت صناعة قدور الحجر الصابوني في الفترات الالحقة لفترة موقع قرية لنفس 
الغرض الذي استخدمت من أجله وهو طهي الطعام وحفظه لوجود آثار الحرق على عدد كبير 
منها، فقد تم الكشف عن عدد من القدور وكسر القدور المصنوعة من الحجر الصابوني التي 
تعود للفترة العباسية التي يتميز بعضها بوجود الزخارف النباتية التي تفتقر إليها تماماً أواني 
موقع قرية، فقد عثر في موقع وضاخ في الدوادمي وهو عبارة عن مدينة تعدين كبيرة تقع على 
مسطح من صخور كلورايت الشيسيت )الحجر الصابوني( وتعود للعصر العباسي على كتل وأوان 
من الحجر الصابوني تمثل مختلف مراحل التصنيع، كان من ضمنها قدران إحداهما قد زخرف 
سطحها عند الحافة بحزوز طولية متعامدة على خطين أفقيين متوازيين على مدار السطح أعلى 

 .)Zarins et al. B. 2001: Pl. 25. fig 27.28( المقبضين، واألخرى خالية من الزخرفة
كذلك عثر على جزء من قاعدة قدر كبيرة سوداء اللون خالية من الزخارف، وجزء من قاعدة 
وبدن قدر خشنة الملمس خالية من الزخارف أيضاً، كذلك جزء من مقبض وبدن قدر ذات لون 
الثاني  القرنين  إلى  تأريخها  أمكن  المنورة  المدينة  بمنطقة  العبيدي  أرض  حفرية  في  رمادي 

والثالث الهجريين )الزهراني وآخرون، ١4٢٣: ٨7-9٢(. 
القرن  حتى  األول  القرن  من  تأريخه  يمتد  الذي  المابيات-العال  موقع  في  الكشف  تم  كما 
الخامس الهجري عن جزء من قدر من الحجر الصابوني يظهر مقبض واحد فقط، على سطح 
البدن زخرفة نباتية منحوتة في قمة اإلتقان، باإلضافة إلى زخرفة حصيرية محزوزة )صورة ٢٣( 
)المتحف الوطني، ١4٣0: ١٨٦(. وضمن أعمال مسح طريق الحج اليمني األعلى النجدي، عثر 

على كسر من قدور على بعضها آثار حرق )الراشد وآخرون، ١4١٢: ١4٣-١44(. 

)١( تؤرخ الفترة الهلينستية من موت اإلسكندر المقدوني ٣٢٣ ق. م حتى سقوط اإلسكندرية على يد الرومان سنة ٣0 ق. م. وهو 
األلماني  المؤرخ  أطلقها  والهلينستية تسمية  الشرقية.  بالحضارات  األغريقية  الهلينية  الحضارة  فيه  امتزجت  الذي  العصر 

يوهان درويسن )JOHAN DROYSEN( عام ١٨٣٦م.
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صورة )22(: قدر من موقع المابيات اإلسالمي، )المتحف الوطني، 1430(

 وبمقارنة قدور موقع قرية بعدد من القدور التي عثر عليها في مواقع متعددة من بالد اليمن 
يتبين مدى التشابه الكبير في أشكال هذه القدور وطريقة صناعتها، وال شك أن التشابه الكبير 
ناتج عن التقارب الجغرافي واالجتماعي والحضاري بين المكانين فمجتمع قرية )الفاو( مكون 
من مواطنين معظمهم من جنوب الجزيرة، وال ننسى أن قرية كانت تدين بالوالء السياسي لدول 
الجنوب، كما أنها كانت محطة من محطات طريق البخور الذي ينطلق من بالد اليمن، وكأمثلة 
على هذه القدور نذكر ثالث قدور من قرية حاز قدس المواسط بمتحف صالة تعز تتميز بقاعدة 
غير مستوية، وبدن يضيق عند القاعدة ويتسع من أعلى وجدران ملساء من الداخل ومن الخارج 
نتيجة االستخدام )الشرعبي، ٢004: ١٣0- ١٣4(، كذلك عدة قدور محفوظة في المتحف الوطني 
بصنعاء، عثر عليها في محافظة الجوف ولم يحدد تأريخها، تشبه إلى حد كبير القطعة ق9 )لوحة 
9، ( ذات المـقابـض الـطولية الـمـثقوبة(Arbach & Schiettecatte. 2006: fig 83.95)  )صورة 
٢4( . أيضاَ نذكر كمثال ثالث قدراً أمكن تأريخها إلى ما قبل منتصف القرن األول الميالدي، عثر 

عليها في تمنع، ليس عليها أي أثر للطبخ )غالنزمان، ١999: ١7٦(. 
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 Arbach &( قدر ذات مقابض طولية من محافظة الجوف باليمن :)صورة )23
)Schiettecatte. 2006

ومن شبوة، عاصمة حضرموت، وبالتحديد من القبر الكهفي، تم الكشف عن أربع قدور مطابقة 
تماما لقدور قرية ذات المقبضين األفقيين )رو، ١99٦: شكل ٣٢(، إال أن وجودها بداخل قبر قد يكون 
سببه استعمالها لغرض جنائزي. وأخيراً عثر في مستوطن قرو أثناء المسح على حافات لقدور من 
الحجر الصابوني على إحداها ثقب تصليح في األعلى وهي سوداء اللون جراء استخدامها في الطبخ 
مع قواعد لقدر إحداها ذات ثقب تصليح مع كسر أخرى ألبدان قدور )القيسي والشكري، ١9٨١: ٢٥(.
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ثانيًا: مجموعة األغطية
الدائرية )على شكل قرص(  تتكون المجموعة من خمسة أغطية تشترك جميعها بأشكالها 
والمقابض البارزة، أحدها وهو الغطاء ذو الرقم التسلسلي غ٢ يتميز بسطحه المصقول بشكل 
ممتاز جداً، عليه زخرفة نفذت بطريقة الحز، وهي عبارة عن دوائر تدور حول المقبض، أما باقي 
األغطية غ١ )لوحة ٢٢، ( وغ٣ )لوحة ٢4، ( وغ4 )لوحة ٢٥، ص ٣9( وغ٥ )لوحة ٢٦، (، فليست 
بمستوى غ٢ )لوحة ٢٣، ( في درجة الصقل العالية. ولجميع األغطية قواعد مسطحة )على شكل 
قرص( ما عدا الغطاء غ٥، حيث يبرز أسفل القرص قاعدة دائرية أصغر قطراً، ويبدو جلياً أن 

الهدف من هذا البروز هو إحكام إطباق الغطاء باإلناء.
ويتميز الغطاء ذو الرقم غ٢ بأن له مقبض بهيئة رأس حيوان، غير واضح المعالم، قد يكون 
وعاًل أو ثوراً وربما كبشاً، وهذه االحتماالت مردها انتشار هذه الرموز وكثرة استعمالها في ثقافة 
الشرق األدنى بشكل عام، وجنوب الجزيرة العربية بشكل خاص التي بدورها يمتد تأثيرها إلى 

قرية )الفاو(. 
يعد الثور من أكثر الرموز الحيوانية استعماالً في ميثولوجيا الشرق األدنى وبالتالي في الفن، 
 Kozloff. 1981:( حيث ارتبط في بالد ما بين النهرين بالرعد، ومن ثم ارتبطت خصوبته بالمطر
5(، أما في بالد وادي النيل فإن منظر الثور بين قرنيه قرص الشمس يرمز إلى المعبود أبيس 
)الذيبي، ١4٣٢: ٥4(. بينما في جنوب الجزيرة العربية على وجه التحديد كان الثور، وعلى غراره 
إله  للمعبودات )باخشوين، ١4٢٣: ٣١١(، كذلك فهو يرمز إلى  البقرة والجاموس، يقدم قرباناً 
القمر الذي عرف بأسمائه ود وسين وإلمقة )الذيبي، ١4٣٢: ٥٣(، ويرى جواد علي أن مناظر 
القمر عند  اإلله  إلى  الداللة  به  أو رمز يقصد  تعبير  والقدرة وهي  القوة  الثور تدل على  رأس 

الساميين )علي، ٢00١: ٢9٨(. 
وكان للوعل حضوره في الثقافات القديمة، ففي بالد وادي النيل ومنذ األسرة الثامنة عشرة 
استخدم عنصر الوعل في األثاث الجنائزي، كتماثيل منفصلة، اعتقاداً بأنها تجلب الحظ، حيث 
الخصوبة  رب   »Min« مين  للمعبود  رمز  وهي  بالمقابر،  المرتبطة  الفنون  في  استخدامها  كثر 
)Werness. 2003: 197-235(. وقد استخدم الوعل في الفن الفارسي، باإلضافة للكبش، كحلية 

 .)Werness. 2003: 235( زخرفية لبعض القطع النفعية أو كتماثيل قائمة على قواعد
وللوعول مكانتها الخاصة في الفكر العربي الجنوبي، فقد كانت تُصطاد في مواسم خاصة 
ترتبط في بعض األحيان بالطقوس الدينية )عقيل، ٢004: ٣7(، كما كانت ضمن الرموز الحيوانية 
المقدسة، حيث كانت تثبت تماثيل الوعول في صاٍر مخصص للرموز المقدسة والتي كانت تحمل في 
المواكب الدينية االحتفالية )عيسى: تحت الطبع(، والسبب الذي جعل العرب الجنوبيين يتخذونها 
رمزاً لمعبوداتهم هو ما تمثله من مظاهر القوة والشموخ والتنبؤ بمواقع المطر )باخشوين، ١4٢٣: 
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٣١4(، وقد يتم صيده الستعطاف اآللهة التي كانت تتكفل بالمطر من جهة والخصوبة من جهة 
أخرى )غالنزمان، ١999: ١7٦(.

للمعبود  ويرمز الوعل للقمر عند المعينيين )باخشوين، ١4٢٣: ٣١٦-٣١٨(، بينما يعد رمزاً 
سين »رب القمر« لدى الحضرميين، وعم »رب القمر أيضاً« لدى القتبانيين )باخشوين، ١4٢٣: 
٣٢7-٣٣٢(، ورمزاً أللمقة عند السبأيين حاالً محل الثور وهناك من يعتقد أن الوعل كان رمزاً 
للمعبود عثتر إذ تم تصويره في المعابد المكرسة له )باخشوين، ١4٢٣: ٣١٥- ٣١٨( وفي اليمن 
توجد عادة قديمة، التزال موجودة حتى وقتنا الحاضر، وهي تركيب قرن الوعل في زوايا المنزل 
من الخارج أو وضعها على القبور كما في مدافن شبوة، وربما كان ذلك لطرد األرواح الشريرة 
المتمثلة في العين والسحر )نور الدين، ٢00٨: ٦9، باخشوين، ١4٢٣: ٣٣٢(، وتعتقد السنان أن 
نتيجة  المنازل، وذلك  زوايا  القرون على  تركيب  العادة، أي  زاولوا هذه  )الفاو( قد  سكان قرية 
النحاس  )الفاو(، عبارة عن قرني وعل مصنوعين من  لتحليل منها لقطعتين فنيتين، من قرية 
والبرونز عثر عليهما كملتقط سطحي، مما يدل على أنهما سقطا من أحد المنازل جراء العوامل 
الطبيعية، وهي تؤكد على صحة اعتقادها باستداللها بلوحة جدارية مكتشفة في قرية تصور 
رسوماً ألربعة وعول في أعلى مبنى متعدد األدوار )السنان، ١4٣0: ١9٦(. وقد انتشرت ظاهرة 
نحت الحيوانات كرأس الثور أو الوعل الجاثم على مقابض أغطية أواني األلباستر )الرخامية( 

 . ١97١:١١٥ .Doe في ممالك جنوب الجزيرة العربية
لقد تم العثور على عدد كبير من األغطية المصنوعة من الحجر الصابوني في مواقع أثرية 
للعصر  يعود  الذي  الكويت،  بدولة  فيلكا  جزيرة  في  الكشف  تم  فقد  العربية  الجزيرة  بداخل 
الوطني،  )المتحف  المركز  منقوطة  بدوائر  مزخرفين  القاعدة  دائريي  غطاءين  عن  البرونزي، 

١4٣0: ٢٨0( )لوحة ٦0 جـ(. 
ووجد في اإلمارات العربية المتحدة من موقع تل األبرق بالتحديد، ثالثة أغطية من الحجر 
اآلخرين  االثنين  أن  إال  القاعدة  دائري  أحدها  الميالد،  قبل  األول  األلف  إلى  تعود  الصابوني 
قاعدتاهما مستطيلتان )المتحف الوطني، ١4٣0: ٥٨( )لوحة ٦0 أ(. كذلك تم العثور في موقع 
نصلة الذي يعود أيضاً لأللف األول قبل الميالد على ثالثة أغطية من الحجر الصابوني دائرية 
القاعدة )المتحف الوطني، ١4٣0: ٥٨( )لوحة ٦0 ب(، ونتج عن حفرية موقع الدفي، الذي يعتقد 
أنه يعود للفترة السلوقية )القرن الثالث-األول قبل الميالد(، غطاء من الحجر الصابوني متقن 
الصنع ناعم الملمس، بال مقبض )الهاجري وآل سيف، ١4١0: لوحة ٣٢أ( )لوحة ٦١ د(. وظهر 
في حفرية مدافن جنوب الظهران للموسم الرابع غطاء من الحجر الصابوني، حيث يؤرخ الموقع 

للفترة ما بين األلف الثالث والثاني قبل الميالد )المغنم، ١409: ١7(. 
ولقد استمرت هذه الصناعة خالل العصور اإلسالمية حيث عثر في موقع فيد بحائل في 
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المملكة العربية السعودية والذي يؤرخ بالقرن الرابع الهجري على غطاء من الحجر الصابوني 
دائري وله مقبض مكعب يبرز قليال عن الغطاء، يتميز بأن سطحه معبأ بالزخرفة الهندسية، 
وهي عبارة عن دوائر متحدة المركز، والمركز عبارة عن نقطة، وأنصاف دوائر متداخلة )المتحف 

الوطني، ١4٣0: ١9٢( )لوحة ٦١هـ(.

أ. أغطية من موقع تل األبرق باإلمارات 
)المتحف الوطني، ١4٣0(

ب. أغطية من موقع نصلة 
باإلمارات )المتحف الوطني 

)١4٣0

w

جـ. أغطية من جزيرة فيلكا بالكويت 
)المتحف الوطني، ١4٣0(

د. غطاء من موقع الدفي 
)الهاجري وآل سيف، ١4١0(

هـ. غطاء من موقع فيد بحائل
)المتحف الوطني، ١4٣0(

لوحة )61(: أغطية مصنوعة من الحجر الصابوني 
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 ثالثًا: مجموعة الزبديات
تتكون المجموعة من أربع زبديات، تتشابه فيها الزبديتان ز١ )لوحة ٢7، ( وز4 )لوحة ٣0، ( 
من حيث الشكل الخارجي وخلوهما من الزخارف، بينما تختلف الزبديتان ز٢ )لوحة ٢٨، ( وز٣ 
)لوحة ٢9، ( بأنهما أقل عمقاً من السابقتين، وأهم ما يميز الزبدية ز٢ أن لها مصباً صغيراً ال 

يتجاوز ارتفاعه ارتفاع الحافة، وتزين حافة الزبدية ز٣ زخارف هندسية نحتت نحتاً. 
والشراب  بالطعام  عالقة  له  فيما  استعملت  أنها  يبدو  الوظيفية،  الناحية  من 
تسمى  والتي  الحاضر  الوقت  في  تشبهها  التي  األواني  باستعماالت  استشهاداً  وذلك 
 .)٣٢  :٢004 )العيسى،  مباشرة  منه  واألكل  الطعام  لقلي  وتستخدم  المدهن  أو  بالمقلى 
العربية  اإلمارات  دولة  في  الصابوني  الحجر  من  المصنوعة  الزبديات  من  عدد  على  عثر   
الميالد على زبدية  الثالث قبل  العثور في موقع هيلي الذي يعود إلى األلف  المتحدة، فقد تم 
الوطني،  )المتحف  المركز  المتحدة  الدوائر  الحقبة وهي  تلك  يتميز سطحها بزخارف  صغيرة 
١4٢٣: 47( )لوحة ٦٢أ(، وتم الكشف في جزيرة فيلكا عن ثالث زبديات مصنوعة من الحجر 
الصابوني تشابه كثيراً الزبديات المكتشفة في موقع قرية )الفاو( خصوصاً الخالية من الزخرفة، 
ومن  ٦٢ب(.  )لوحة   )٢٨١  :١4٢٣ الوطني،  )المتحف  البرونزي  للعصر  الزبديات  هذه  أرخت 
موقع عالي بمملكة البحرين عثر على زبدية بمصب تعود إلى الفترة ١900 - ١٨00 قبل الميالد 

)حضارة دلمون المبكرة( )المتحف الوطني، ١4٢٣: ١١٣(. )لوحة ٦٢جـ(
كما تم الكشف في مدافن الظهران عن زبديتين يقدر أنهما تعودان إلى الفترة من نهاية األلف 
 ) Zarins et al.. 1984: pl. 37 figالثاني إلى بداية األلف األول قبل الميالد )العصر الحديدي
2.3 )لوحة ٦٢ د(. وظهرت في أحد مدافن موقع القصيص بإمارة الشارقة والذي يعود إلى حقبة 
العصر الحديدي، زبديتان إحداهما بمصب تشبه كثيراً القطعة ز٢ إال أنها تختلف بأن سطحها 
الخارجي مليء بالزخارف الهندسية، وثمة اختالف آخر هو أن مصب األولى يشبه األنبوب بينما 
مصب األخيرة مستطيل الشكل مفتوح من األعلى، أما الزبدية الثانية المكتشفة فهي بال مصب، 
السابقة  القطع  وجميع   .)١٣٢-١٣٣  :٢00٣ )طه،  هندسية  بزخارف  الخارج  من  زين سطحها 
تم العثور عليها في مدافن مما يعني أنها استعملت ألغراض جنائزية أو دينية على عكس قطع 

الدراسة التي نعتقد استعملت في مجاالت الحياة اليومية.
وقد تم الحصول من موقع ثاج المعاصر لموقع قرية )الفاو( على زبديتين مزخرفتين بخطوط 

أفقية متوازية )قزدر وآخرون، ١404: لوحة 7٥: 94، 9٥( )لوحة ٦٢هـ(. 
ومن الفترة العباسية تم الكشف عن زبدية خالية من الزخارف تظهر على سطحها الداخلي 
آثار استعمال اإلزميل في موقع وضاخ بالقرب من الدوادمي )زارينس وآخرون، ١4٢٢: لوحة ٢٥: 

٢0( )لوحة ٦٢و(.
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أ- زبدية من موقع هيلي باإلمارات،
)المتحف الوطني، ١4٣0(

ب. زبديات من موقع فيلكا 
)المتحف الوطني، ١4٣0(

جـ. زبدية من موقع عالي بالبحرين 
)المتحف الوطني، ١4٣0(

د. زبديتان من مدافن الظهران 
 )zarins. 1984(

هـ. زبديتان من موقع ثاج )قزدر وآخرون، ١404(

و. زبدية من موقع وضاخ 
)زارينس وآخرون، ١4٢٢(

لوحة )62(: زبديات من الحجر الصابوني
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رابعًا: مجموعة األكواب
زخارف.  أية  عليهما  تظهر  ال  إذ  فنياً  فقيران  فقط،  كوبين  من  المجموعة  هذه  تتكون 
خشن  فسطحه  اإلتقان  من  عال  مستوى  على  ليس   )  ،٣٢ )لوحة  ك٢  الكوب  وهو  أحدهما 
مصقوالً.  سطحه  كان  حيث  بقليل  أفضل  فحاله   )  ،٣١ )لوحة  ك١  اآلخر  أما  يصقل،  لم 
من الناحية الوظيفية، يبدو أن هذين الكوبين استخدما كأوعية للسوائل أو األطعمة أو كمكاييل 
أي أنها استخدمت في مجال الحياة اليومية فإنه يوجد ما يشبههما في وقتنا الحاضر وهو ما 
يسمى بالتور أو المروب الذي يستخدم في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية لطهي 

الطعام أو ترويب الحليب )العيسى، ٢004: ٣١( )صورة ٢٥(.

صورة )24(: التور أو المروب المستخدم في المنطقة الجنوبية حاليًا )العيسى، 2004(

يوجد كوبان عثر عليهما بموقع هيلي باإلمارات العربية المتحدة والذي يعود لأللف الثالث 
قبل الميالد، أحدهما يشبه نمط كوبي قرية إال أنه تميز بوجود زخارف بسيطة عليه )صورة 
 :١4٣0 الوطني،  )المتحف  الحافة  أسفل  قلياًل  يضيق  الذي  ببدنه  فيختلف  اآلخر  أما   ،)٢٦
 .)٢٢-٢٣  :١4٢٦ وآخرون،  )الزهراني  كوب  نصف  على  األخدود  موقع  في  عثر  وقد   ،)4٨
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صورة )25(: كوب من موقع هيلي باإلمارات، )المتحف الوطني، 1430: 48(

خامسًا: مجموعة األطباق
وهما طبقان صغيران أحدهما وهو ط٢ )لوحة ٣4، ( بقاعدة لم يصقل سطحه بشكل جيد 
واآلخر ط١)لوحة ٣٣، ( بال قاعدة جيد الصقل، وهما فقيران فنياً فال زخارف على سطحيهما، 

ومن حيث الناحية الوظيفية يبدو أنهما استخدما ألغراض تقديم الطعام. 
ُعثر في الموسم األول لحفريات موقع دادان على عدد قليل جداً من كسر الحجر الصابوني، 
حيث عثر على جزء من طبق صغير، قاعدته مستوية وسطحه مصقول من الداخل ومن الخارج. 
)السعيد وآخرون، ١4٣١: ٦٦(. أيضاً تم الكشف عن طبق دائري الشكل يميل لونه للرمادي في 
حفرية الحجر في الموسم الرابع )الطلحي، ١4١٦: ٢7(. كما عثر في حفريات الموسم الرابع 
بموقع األخدود بنجران على جزء من طبق منحوت بطريقة جيدة ومصقول )الزهراني وآخرون، 
١4٢٦: لوحة ٥،١: جـ( وأجزاء من طبق )صحن( غير عميق )الزهراني وآخرون، ١4٢٦: ٢٢،٢٣(، 

وفي حفرية الحجر )البراهيم والطلحي، ١409: ٦7(. 
وتم الكشف عن كسر ألواٍن غير محددة الشكل في واحة الخرج التي يُرجح أنها تعود لفترة ما 
قبل اإلسالم )الغزي، ١4١٦: ٣٨-4١(، ومن الفترة اإلسالمية وفي حفرية مدينة ُقرح عثر على 
كسر ألطباق )العمير وآخرون، ١4٢7: لوحة ١9: أ، ب، جـ(، كذلك عثر على طبق صغير له مقبض 
مزخرف بخطوط دقيقة متقاطعة من موقع عثر الذي يعود للعصر اإلسالمي المبكر )زارينس 
والزهراني، ١40٥: لوحة 79: ٢٣(. )لوحة ٦٣ب( كذلك عثر في موقع وضاخ على طبق خال من 

الزخارف )زارينس وآخرون، ١4٢٢: لوحة ٢4. 7( )لوحة ٦٣أ(.
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ب. طبق من موقع عثر )زارينس والزهراني، ١40٥(أ0 طبق من موقع وضاخ )زارينس وآخرون، ١4٢٢(

لوحة )63(: طبقان من الحجر الصابوني

الدالالت الفنية والحضارية:
عينة  في  متمثلة  قرية،  من  الصابوني  الحجر  ألواني  والمقارنة  اإلحصائية  الدراسة  بعد   

الدراسة، أمكن التوصل إلى بعض المؤشرات الفنية والحضارية التي كان أبرزها التالي:
مقارنة  فيها،  الزخرفي  التنوع  قلة  هو  قرية،  من  الصابوني  الحجر  أواني  يميز  ما  أهم  إن 
بأواني الحجر الصابوني التي تعود لحقب سابقة في منطقة ساحل الخليج العربي وبالد ما بين 
النهرين من األلف الثالث قبل الميالد حتى بداية األلف األول قبل الميالد. وتعزو الباحثة ذلك 
إلى احتمالية اختالف الغرض الوظيفي في أواني قرية عن أواني الفترة السابقة، فغالباً استعملت 
أواني قرية لما له عالقة بالطعام أو االستخدامات اليومية، ولم تستخدم ألهداف دينية جنائزية 

تدفن مع الميت مثاًل أو كأوعية لتقديم القرابين فيها. 
إذا  قرية  مجتمع  إلى  ينتمي  الذي  األواني  هذه  إلى شخصية صانع  يعود  اآلخر  واالحتمال 
اعتبرنا أنها صّنعت محلياً، فشخصية الصانع تعكس شخصية المجتمع الذي ينتمي إليه، فقد 
أجمعت معظم الدراسات التي أجريت على منتجات قرية المحلية على اتسام الطابع الفني المحلي 
بالبساطة والتلقائية واالفتقار إلى الدقة مع عدم االلتزام بالقواعد الفنية، فهذا ما توصلت إليه 
دراسة المجامر للتمامي )التمامي، ١4١9(، ودراسة الفنون الجدارية للحديثي )الحديثي، ١4٢9(، 
ودراسة الفنون المعدنية التي أجرتها السنان )السنان، ١4٣0(، وأخيراً دراسة الزجاج للعتيبي 
)العتيبي، ١4٣٣(. وأواني الحجر الصابوني في قرية )الفاو( جزء ال يتجزأ من هذه المنظومة، 
تخضع هي األخرى لنفس العوامل االجتماعية والثقافية والبيئية التي تخضع لها منتجات قرية 
الفنية ومصنوعاتها. ومع ذلك فإن مجتمع قرية أنتج فناً خاصاً به ذا أسلوب مميز يمكن أن يُطلق 

عليه مسمى »أسلوب قرية« يتسم بالبساطة والتلقائية. 
أيضاً عند مقارنة زخارف أواني الحجر الصابوني من موقع قرية بتلك العائدة للفترة العباسية 
والمكتشفة بمواقع داخل الجزيرة العربية، نجد أن أواني قرية تتأخر فنياً من حيث الكم والتنوع 
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والجودة، فزخارف أواني الفترة العباسية تتميز بالكثافة والدقة والتنوع مع التركيز على العنصر 
النباتي، وهذا التنوع واإلبداع الفني في هذه الفترة ليس إال حصيلة لالزدهار الثقافي والحضاري 
العام الذي حدث في كافة جوانب الحياة عند العرب والمسلمين بعد اختالطهم بثقافات وحضارات 

األمم األخرى. 
وترى التمامي أن عزوف فنان قرية عن استخدام الزخارف هو تبرم منه وتقاعس )التمامي، 
١4١9: ١١9(، ولكن الباحثة تميل إلى الرأي الذي طرحته السنان وهو أن شح البيئة الصحراوية 
)السنان، ١4٣0:  والتنوع  بالجمال  إشباع بصره بمصدر غني  نحو  قرية  فنان  أمام  يقف عائقاً 

 .)٣٦0
وفيما يخص العناصر الزخرفية المستخدمة في تزيين أواني الحجر الصابوني مجال الدراسة، 
ظهر وبكثرة عنصر الخط المتعرج ويرى بيبي )Bibby( أنها ترمز إلى األفعى بعد دراسته لمدافن 
)دلمون( مستنداً على ما جاء في ملحمة جلجامش٢ )Bibby. 1969: 165(. وقد ظهرت رسومات 
األفاعي ومنحوتاتها في فنون نجران وفخار األخدود ومبانيها )باسنبل، ١4٣١: ١٣٥(، وتبينت 
أهمية األفاعي في آثار تل الثعابين إبان العصر الحديدي بموقع القصيص في الشارقة باإلمارات 
العربية المتحدة )طه، ٢00٣: ٢١4(. إال أنه على حد علم الباحثة ال يوجد في آثار قرية )الفاو( ما 
يثبت وجود عالقة بين سكان قرية )الفاو( واألفعى، مما يقود إلى أن عنصر الخطوط المتعرجة 

في قرية )الفاو( ال يرمز بالضرورة 
إلى رمز األفعى، وربما يرمز إلى الماء وهو عنصر زخرفي انتشر في أغلب حضارات العالم 
القديم، ومع ذلك ال ننفي أثر التبادل الثقافي بين مجتمع قرية )الفاو( ومجتمعات جنوب الجزيرة 

العربية بشكل خاص وكافة سكان الجزيرة العربية وخارجها لوقوعها على طريق التجارة. 
وأخيراً فإن أهم ما يميز زخارف أواني الحجر الصابوني من قرية )الفاو( هو ظهور الخطوط 
المتوازية أسفل الحافة مباشرة، وكان الخطان منها يستخدمان كإفريز يحوي زخارف هندسية 
أخرى مثل المثلثات والخط المتعرج والشبكة الحصيرية، وتشترك في هذه الخاصية مع أواني 
الحجر الصابوني إبان العصر الحديدي في موقع القصيص في الشارقة بدولة اإلمارات )طه، 

 .)٢١4 :٢00٣

)٢( ملحمة جلجامش هي ملحمة سومرية مكتوبة بخط مسماري على ١٢ لوحاً طينياً اكتشفت ألول مرة عام ١٨٥٣ م في موقع أثري اكتشف بالصدفة 
وعرف فيما بعد أنه كان المكتبة الشخصية للملك اآلشوري آشوربانيبال في نينوى في العراق، كتبت األلواح باللغة األكادية، وتحكي هذه الملحمة 

قصة بحث جلجامش ملك أوروك عن سر الخلود.
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النتائــــج 

بعد دراسة أواني الحجر الصابوني من قرية )الفاو( متمثلة في عينة الدراسة، شكليًا وإحصائيًا 
وبالتحليل والمقارنة، أمكن الوصول إلى عدد من النتائج. وهي كالتالي:

 بناء على تركيبة موقع قرية )الفاو( الجيولوجية، حيث تخلو المنطقة من مصادر الحجر - ١
الصابوني، فقد تم التوصل إلى أن أواني الحجر الصابوني تمت صناعتها محلياً من حجر 
مستورد من المناطق القريبة، أو أنها استوردت مصنعة جاهزة للموقع، وربما قد حدث كال 

االحتمالين في نفس الوقت.
تتشابه األواني من ناحية الشكل كثيراً وال يوجد تنوع في التصميم.- ٢
معظم هذه األواني استخدمت في مجاالت الحياة اليومية ولم تستخدم ألغراض دينية، - ٣

لوجود آثار الحرق على معظمها. 
كانت للقدور أهميتها عند مقتنييها، فلم يكونوا يتخلصوا منها عند عطبها أو تكسرها بل - 4

يقومون بإلصاق األجزاء المتكسرة بالقار أو باألسالك النحاسية ليستخدموها من جديد.
لم تراع الدقة في صناعة هذه األواني وخصوصاً القدور، وربما يعود ذلك إلى أن الصانع يرى أن - ٥

الدقة وتناسب األبعاد ليس ضرورياً طالما أن هذه القدور تقوم بدورها األساسي على أكمل وجه.
افتقرت معظم هذه األواني إلى الزخرفة، والعدد القليل المتبقي تمت زخرفته بزخارف - ٦

هندسية بسيطة غير متقنة.
)الفاو(، - 7 قرية  في  الصابوني  الحجر  أواني  لتزيين  الهندسية  األشكال  استُخِدمت 

في هذه  تكراراً  أكثر عنصر زخرفي  وكان  التنفيذ،  متقنة  تكن  لم  تنوعها  قلة  وهي على 
القطع هو عنصر الخطوط المتوازية، وقد نُفذ غالباً بأسلوب النحت البارز، وربما تعود 
األخرى.  الهندسية  باألشكال  مقارنة  تنفيذه  سهولة  إلى  العنصر  هذا  استعمال  كثرة 

معظم الكتابات الموجودة على كسر األواني، وإن كان أكثرها غير واضح، تعود ألسماء - ٨
أشخاص التي من المحتمل أنها أسماء أصحاب هذه األواني أو أسماء من صنعها. 

تتطابق هذه األواني مع أواني الحجر الصابوني المكتشفة في مواقع جنوب الجزيرة العربية، - 9
وهذه نتيجة منطقية لكون قرية )الفاو( تنتمي حضارياً لحضارة جنوب الجزيرة العربية.

 لم يظهر على هذه األواني ما يعكس رموزاً دينية أو ثقافية، ما عدا رمز الوعل أو الثور - ١0
الذي ظهر على أحد األغطية والذي يثبت ثقافة قرية الجنوبية.

بناء على الدراسات التي أجريت على فنون قرية )الفاو( ومصنوعاتها، أمكن الوصول إلى - ١١
الناتجة عن تأثير  بالبساطة والتلقائية  الفني بشكل عام، وتتمثل  خصائص أسلوب قرية 

البيئة على الفنان. 
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قائمة املصادر واملراجع

املصادر واملراجع العربية:
األنصاري، عبد الرحمن الطيب )١40٢هـ/ ١9٨٢م(. قرية الفاو: صورة للحضارة العربية قبل - 

اإلسالم في المملكة العربية السعودية، الرياض: جامعة الرياض. 
األنصاري، عبد الرحمن الطيب وطيران، سالم بن أحمد )١4٢9هـ/ ٢00٨م(. »قرية مدينة - 

والتطور،  النشأة  اآلثارية:  االكتشافات  في ضوء  العربي  الوطن  في  المدينة  ندوة  المعابد«، 
الرياض: مؤسسة عبد الرحمن السديري. ص ص 97-١0٦.

األنصاري، عبد الرحمن، والشارخ، عبد اهلل، وبن طيران، سالم، والشويش، سعود، ويوسف، - 
فرج اهلل )١4٢٣هـ/ ٢00٣م(.

»آثار منطقة الرياض«، سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، الرياض: وكالة اآلثار والمتاحف - 
بوزارة المعارف. 

الدينية في ممالك معين وقتبان وحضرموت، -  الحياة  باخشوين، فاطمة )١4٢٣هـ/٢00٢م(. 
الرياض.

باسنبل، عبد اهلل )١4٣١هـ/ ٢0١0م(.- 
زخارف فخار األخدود بمنطقة نجران دراسة مقارنة، الرياض: قطاع اآلثار والمتاحف بالهيئة - 

العامة للسياحة واآلثار.
البراهيم، محمد والطلحي، ضيف اهلل )١409هـ/ ١9٨٨م(. »تقرير مبدئي عن نتائج حفرية - 

الحجر الموسم األول ١40٦هـ/ ١9٨٦م«، أطــــالل ١١، الرياض: اإلدارة العامة لآلثار والمتاحف 
بوزارة المعارف. ص ص ٥7-٦٨

البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز )١9٨٣م(. معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، - 
تحقيق: مصطفى السقا، ط٢، بيروت: عالم الكتب.

التمامي، منيرة )١4١9هـ/ ١999م(. مجامر قرية )الفاو( التي عثر عليها خالل المواسم من - 
األول وحتى الخامس عشر، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة الملك سعود.

آثار -  طريف-كلباء«،  منطقة  في  األثرية  التنقيبات  نتائج  »تقريرعن   .)١997( صباح  جاسم، 
الشارقة 7، الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم. 

الحديثي، فوزية عبد اهلل )١4٢9هـ/ ٢00٨م(. الرسوم الجدارية في قرية »الفاو« دراسة فنية - 
تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة الملك سعود. 

حلمي، محمد عز الدين )١977(. علم المعادن، ط4، القاهرة: مطبعة األنجلو.- 
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الحماد، على ابراهيم )١4١٨هـ/ ١99٨م(. أواني الحجر الصابوني من جزيرة تاروت )٣000ق.م - 
- ٥00 ق.م(، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة الملك سعود. 

الخوري، يوسف، )١9٦٨(. موجز البتروغرافيا أو علم الصخور، دمشق: مطبعة طربين.- 
من -  المكعب  الحجري  المذبح  على  المنقوشة  »الرموز  )١4٣٢هـ(.  عائل  بن  محمد  الذيبي، 

تيماء وداللته الحضارية«، مجلة الخليج العربي للتاريخ واآلثار، العدد السادس، جمعية التاريخ 
واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ص ص47-٨٢.

عبد -  والمنصور،  اهلل،  عبد  والهدلق،  مجيد،  وخان،  محمد،  والثنيان،  اهلل،  عبد  الراشد، 
الرحمن، والعتيق، خالد )١4١٢هـ/ ٢00١م(. »تقرير مبدئي عن أعمال مسح الطريق التجاري 
القديم: طريق الحج اليمني األعلى النجدي-الموسم الثاني« أطــالل ١٦، الرياض: وكالة اآلثار 

والمتاحف، وزارة التربية والتعليم. ص ص ١49-99
 رو، جان كلود )١99٦(. »القبر الكهفي في شبوة«، شبوة عاصمة حضرموت القديمة نتائج - 

أعمال البعثة األثرية الفرنسية اليمنية، صنعاء: المركز الفرنسي للدراسات اليمنية.
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