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مجلــة اآلثــار العربيــة الســعودية »أطــالل« هــي وعاء النشــر العلمي لنتائج األعمــال الميدانية 
ــق  ــل وتوثي ــة الســعودية وبحارهــا وتأصي ــة ألراضــي المملكــة العربي واالستكشــافات األثري
البحث العلمي، وقد صدر العدد األول منها عام ١٣97هـ )١977م( لتصبح فيما بعد واحدة 
مــن أهــم المجــالت المتخصصــة بآثــار المملكــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزية، وبات اســمها 
 معروفاً ومتداوالً ليس على النطاق المحلي فحســب بل على المســتوى اإلقليمي والعالمي.

والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة  تنفيــذ  مــع  متزامنــاً  العــدد  هــذا  إصــدار  ويأتــي 
والــذي  المملكــة،  أراضــي  فــي  والتنقيــب  للمســح  مشــروًعا   44 مــن  أكثــر  الوطنــي 
إلبــراز  العالــم،  دول  مــن  كبيــر  عــدد  مــن  ومتخصصــون  آثــار  علمــاء  فيــه  يشــارك 
وتعزيــزاً  والمتاحــف  اآلثــار  قطــاع  لسياســة  »تنفيــذاً  للمملكــة  الحضــاري  البعــد 
للمملكــة«. الحضــاري  بالتــراث  للعنايــة  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  برنامــج   ألهــداف 
وهنــا نضــع بيــن يــدي القــارئ الكريــم العــدد الســابع والعشــرين مــن حوليــة اآلثــار الســعودية 
»أطــالل«، بموضوعاتــه الثريــة المتعــددة فــي مجــال االكتشــافات األثريــة، والتــي نأمــل أن 
تكــون إضافــة جديــدة لإلنتــاج العلمــي الرصيــن وأن تتســع دائــرة المعرفــة فــي هــذا الحقــل، 
وهــي محاولــة إلطــالع القــراء علــى نتائــج النشــاط األثــري المتتابــع لسلســة األعمــال 
 الميدانية التي ال شــك تعد مصدراً مهماً للدراســات المســتقبلية في مجال اآلثار والتراث.

نائب الرئيس لآلثار والمتاحف المكلف
أ. رستم بن مقبول كبيسي

تصديــــر



تقـــــــــــديــم

تتابـع الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي إصـدار حوليـة اآلثـار السـعودية »أطالل«-المجلـة العلميـة التـي تعنـى بآثـار 
المملكة العربية السعودية-متميزة بثراء موضوعاتها وتنوعها التي تتناول تقارير تفصيلية عن أعمال التنقيبات والمسوحات 

األثريـة التـي تمـت خـالل المـدة الماضية.

والمتصفـح لهـذا العـدد الحالـي السـابع والعشـرين يجـد أن الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي قـد توسـعت فـي أعمـال 
المسـح والتنقيب األثري وفق رؤية اسـتراتيجية واضحة وخطة علمية مدروسـة في التعامل مع هذه األعمال األثرية السـيما 

األعمـال المشـتركة مـع الجامعـات المحليـة أو البعثات الدولية.

وقـد احتـوى هـذا العـدد علـى قسـمين: ففـي القسـم الخاص بأعمال التنقيب نطالع نتائـج التنقيب في دادان »الخريبة« بالعال 
بمنطقـة المدينـة المنـورة للموسـم الثامـن وهـو اسـتكمال للمواسـم السـبعة السـابقة، وقـد تركـزت أعمـال التنقيـب األثري في 
عشـرة مربعـات سـميت باألحيـاز حيـث كشـف التنقيـب عـن وحـدات معماريـة متكاملـة تعـود لفترتيـن زمنيتيـن وهـي الفتـرة 
اللحيانيـة المتأخـرة والنبطيـة، عثـر فيهـا علـى كثيـر مـن المعثـورات األثريـة » الحجريـة والزجاجيـة«، باإلضافـة إلـى عدد من 
النقـوش اللحيانيـة، ويعـود تاريـخ ماعثـر عليـه مـن الفخـار في موقـع دادان المحلي، يعود بجذوره الحضاريـة إلى األلف الثاني 

واألول قبـل الميـالد، كمـا وجـدت معثـورات أخـرى مثـل القطـع الحجرية وقطـع معدنية.

وتسـتمر أعمـال التنقيـب الـذي تقـوم بـه كليـة السـياحة واآلثـار بجامعـة الملـك سـعود فـي موسـمها الثامـن في موقـع المابيات 
األثـري حيـث كشـفت أعمـال التنقيـب التـي أجريـت فـي الموسـم الثامـن لعـام ١4٣٢هــ/٢٠١١م، والتـي تركـزت فـي مربعيـن 
عثـر فيهمـا علـى مـواد البنـاء وكـّم مـن العناصـر المعماريـة واضحـة المعالم، كما وجـد الكثير من المعثـورات األثرية الفخارية 

والحجريـة وقطـع حديديـة وبعـض المعثـورات األخرى.

كمـا يطالعنـا هـذا العـدد بتقريـر الموسـم الثامـن للتنقيبـات األثريـة فـي تيمـاء للبعثـة السـعودية األلمانيـة بالتعـاون مـع معهـد 
اآلثـار األلمانـي حيـث دلـت التنقيبـات األثريـة داخـل سـور قرّيـة على جوانب مهمة من تاريخ الموقـع، وامتد التنقيب إلى موقع 
منبـع البركـة وفـي مجمـع السـبخة المائـي ومواقـع اآلبـار وفـي المواقـع االسـتيطانية التـي تعـود إلـى أوائـل العصـر الحديـدي؛ 
ومـن خـالل العمـل فـي هـذا الموسـم اكتشـف الكثيـر مـن المعثـورات األثريـة المتنوعـة والعديـد مـن النقـوش، وقـد أسـهمت 
أعمـال التنقيـب فـي فهـم تسلسـل مراحـل البنـاء للمبنـى الـذي تـم الكشـف عنـه ووضـع تصـور يعيـد توزيـع المنطقـة بالكامـل، 
وإعطـاء إشـارات باسـتمرار االسـتقرار فـي التـوزع المعمـاري والبنيـة اإلنشـائية الـذي امتـد مـن أواخـر القـرن الثانـي والثالـث 

بعـد الميالد.

ويضـم هـذا القسـم تقريـًرا عـن حفريـة إنقاذيـة لتليـن أثرييـن فـي حـي النسـيم بمحافظـة تيمـاء لعام١4٣٢هــ، مسـتكماًل 
أعمـال المسـح وجمـع الملتقطـات السـطحية، حيـث كشـفت المسـوحات عـن دوائـر حجريـة منتشـرة علـى سـطحه، وقـد عمل 
تنقيـب فـي كل منهمـا وتـم العثـور علـى كسـر أواٍن فخاريـة وعلـى أدوات كانـت تسـتخدم للزينـة، تعـود فـي تاريخهـا إلـى العصر 

البرونـزي.

وفـي عمـل علمـي آخـر تواصلـت األعمـال الميدانيـة والتنقيـب األثـري فـي حفريـة نجـران بموقـع األخـدود األثـري للموسـم 
الثامـن وذلـك الستكشـاف الموقـع وتهيئتـه وحمايتـه وإعـداده السـتقبال الـزوار، وقد تـم التنقيب في الطريـق الرئيس للحصن 



والممتـد مـن الغـرب إلـى الشـرق؛ ومـن خـالل عمليـة التنقيـب تـم الكشـف عـن كثيـر مـن الظواهـر المعماريـة والعديـد مـن 
المعثـورات األثريـة.

أمـا القسـم الثانـي مـن هـذا العـدد، فيتضمـن أعمـال المسـوحات األثريـة التـي أُجريـت فـي مناطـق مختلفة مـن المملكة؛ ففي 
التقريـر األول مـن هـذا القسـم تبـرز نتائـج أعمـال المسـح فـي صحـراء النفـود الـذي أجـراه فريـق مشـترك مـن الهيئـة وعـدد 
مـن الجامعـات العالميـة حيـث أثمـرت أعمـال المسـح بمنطقـة تبـوك في الكشـف عن عدد من مواقع العصـر الحجري القديم 
األوسـط، كمـا كشـفت أعمـال المسـح فـي النفـود عـن عـدد كبيـر مـن المواقـع المهمـة منهـا أول نهـر قديـم فـي النفـود كمـا تـم 

دراسـة عـدد مـن البحيـرات القديمة.

وفـي التقريـر الثانـي نطالـع نتائـج أعمـال مشـروع دراسـة مواقـع مـا قبـل التاريـخ جنـوب غربـي المملكـة الـذي تركـز عملـه في 
جـزر فرسـان، وتضـم جـزر فرسـان كثيـًرا مـن مجاميـع روابـي األصـداف إذ تـم تسـجيل عـدد ٣٠٠٠ موقـع والتـي تعـود إلـى 
فتـرات زمنيـة مختلفـة وقـد أسـفرت هـذه التنقيبـات عـن رؤيـة جديـدة حـول تنـوع روابـي األصـداف وتاللهـا ومـا طـرأ علـى 

السـاحل مـن أحـداث وتغيـرات فـي المنـاخ.

وفـي تقريـر آخـر عـن المشـروع نفسـه حيـث مسـحت اآلثـار الغارقـة وقـد تركـزت أعمـال المسـح علـى شـاطئ البحـر ودراسـة 
المواقـع الغارقـة وآثارهـا، وتكمـن أهميـة دراسـة هـذه المواقـع فـي اكتشـاف ماتحـت مسـتوى سـطح البحـر وفهـم الطبيعـة 
التكوينيـة والمنـاخ؛ وقـد اسـتخدمت فـي هـذا المسـح أحـدث األجهـزة والتقنيـات التـي تسـتخدم فـي مسـح اآلثـار الغارقـة، 

وأخـذت عينـات مـن الرواسـب ودراسـتها، وعملـت الخرائـط لهـذه المواقـع.

ويختتـم هـذا القسـم بتقريـر عـن مشـروع المسـح األثـري السـعودي والبلجيكـي المشـترك بمنطقـة الغـاط لموسـمين فـي عـام 
)٢٠١٣-٢٠١4م( وتركـزت أعمـال هـذا المشـروع فـي دراسـة الرسـومات والنقـوش، ودراسـة أنشـطة اإلنسـان البدائـي فـي 

محافظـة الغـاط وتوثيـق طبيعـة مواقـع المحافظـة.

والحـق أن أراضـي المملكـة وبحارهـا مـا زالـت تزخـر بمئـات المواقـع التـي تمتـد  مـن فتـرة مـا قبـل التاريـخ والتـي يمكـن أن 
تمدنـا بمعلومـات قيمـة عـن وجـود الجماعـات البشـرية وكيفيـة تأقلمهـا مـع الظـروف المناخيـة السـائدة، واسـتفادتها مـن 
المـوارد الطبيعيـة المتوفـرة فـي بيئتهـا، إلـى عصـور فجـر التاريـخ والتـي هي األخرى تخبـئ العديد من المؤشـرات الحضارية 
الفتـرة  إلـى  مـا قبـل اإلسـالم وصـوالً  لفتـرة  العصـور الالحقـة   آثـار  ناهيـك عـن  التجاريـة،  فـي مسـتوطناتها ومسـاراتها 
اإلسـالمية المتأخـرة،  حيـث مازالـت األعمـال األثريـة والبعثـات العلميـة التـي بلغـت اليـوم 44 بعثـة سـعودية ودوليـة تمدنـا 

بدالئـل حضاريـة مميـزة فـي كافـة الجوانـب.

وباهلل التوفيق،،،  

رئيس التحرير
مدير عام إدارة البحوث والدراسات األثرية 

د. عبداهلل بن علي الزهراني

القسم األول
تقارير التنقيبات األثرية



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

)٢١٠٠م٢(.

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

١.٢أ(.  ،١.١

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

ــي: ــى النحــو التال ــوب عل ــى اجلن الشــمال إل

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

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

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

»األحيــاز« وعددهــا »٢7« حيــًزا.  

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

ــي: ــى النحــو التال ــت عل ــع ككل فكان للموق

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

مبنســوب بلــغ 74٠،٢5م. 

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

ــا. فيهــا صعًب

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

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

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

املوقــع. فــي  البحــر  منســوب  الرتفــاع 

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

٢8٠ســم.  وعــرض  ٣5٠ســم، 

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

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

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

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

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

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

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

املوقع. 

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

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

ــي: ــى النحــو التال ــورات هــذه الطبقــة عل معث

الزينةاملعدنيةالفخاريةاحلجرية
86٢64١٢

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

١.٢ج(.

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

 .)S9( ليدخــل فــي املربــع

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

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

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

محليــة الصنــع علــى بعضهــا زخــارف ملونــة ومحــزوزة. 

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

ــة.  ــة الطيني ــًرا الترب وأخي

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

كشــفت عــن مرحلتــني معماريتــني:

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

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

املتأخــرة. اللحيانيــة  أو  النبطيــة 

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

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

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

ــة. ــة اللحياني ــم تعريفهــا باملرحل ــي يت الت

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

علــى الغالــب باأللــواح اخلشــبية. 

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

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

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

للســاحة األولــى، والثانــي يقــود للمعبــد الرئيــس.

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

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

.)T12( للمربــع 

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

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

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

التــي ُعرفــت باملرحلــة اللحيانيــة.



أطالل ٢٧ - القسم األول ١٠١١

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

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

همــا:

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

االفتراضــني التاليــني:

معبد هام آخر وملحقاته.  -

بدايــة حــي جديــد يختلــف عــن احلــي الــذي كشــفت عنــه   -

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

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

جــاءت فــي اجلهــة الشــرقية منــه. 

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

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

فــي جزئــه املعــاد اســتخدامه فــي الفتــرة النبطيــة.

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

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

النبطــي. للفخــار 

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

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

عبــارة عــن بالطــات حجريــة.

الوصفالعرضالطولالغرفة

طينية مدكوكة مستوية بها ٢8٠سم٢5٠سم١
بالطات حجرية 

كتل حجرية٢4٢سم٣7٠سم٢

كتل حجرية مرصوصة ٢٠٠سم٢8٠سم٣
بشكل جيد

طينية مع أحجار متراصة ١75سم٢٢5سم4
على مستوى واحد

أرضية طينية مدكوكة ٢96سم٣9٢سم5
مستوية

الوصفالعرضالطولالساحة

تربة طينية مدكوكة بنية ٢٢٣سم4٢٠سماألولى
اللون

تربة طينية مدكوكة بنية 8٠سم٢75سمالثانية
اللون

تربة طينية مدكوكة بنية ١6٠سم٣7٠سمالثالثة
اللون

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

ــي: ــة فــي التال ــم بداخلهــا، وهــي متمثل القائ

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

همــا:

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

وهــي تشــترك فــي التالــي:

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

املوســم اخلامــس.
أنها مستطيلة الشكل.  -٣

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

الكبيـــر، ألســـباب عـــدة، منهـــا:

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

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ١٢١٣

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

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

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

اللحيانيــة التــي ُكتبــت علــى جوانــب هــذه القاعــدة.

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

قواعــد للتماثيــل والتيجــان والدمــى الصغيــرة. 

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

ــة«. ــي عرفناهــا بالســاحة »الثاني غــرف والســاحة الت

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

األحيــاز التاليــة: 9، ١8،١4.

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

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

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

ــن النقطــة 74٠،١٠م. ــزع أحجارهــا م بن

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

)اللوحــة ١.٣ج(. الوحــدة 

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

ثــالث حــاالت هــي: 

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

بالطات حجرية مستطيلة الشكل )ظ5٠(.  -٣

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

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

املعمارية:
تبني بعد انتهاء التنقيب الظواهر املعمارية الرئيسة التالية:

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

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

صغيــًرا واآلخــر كبيــراً فــي حجمــه.

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

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

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

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

معثــورة. عددناهــا 

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

ــة أو النســيج. احلجري

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٣٢٢٣7١45

املجموعات:
وهي املعثورات الفخارية واحلجرية

املجموعاحلجريةالفخارية
١١١٣5١46

أ- الفخارية:

الصناعةاملجموعاحليزالظاهرة
باليدبالدوالب

١88١9١9-
55١88974١5
6٠8٣٣-
٣٣١١١96١5

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

ظواهــر.

وجاءت هذه املعثورات موزعة على النحو التالي: 

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

١5٠5عقب باب
٢55١8قاعدة متثال

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

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

١٠55١8أداة غير محددة
١٢٣4٣٣

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

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

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

تعــود ملرحلتــني معماريتــني مختلفتــني. 

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ١4١5

ــات  ــارة عــن »٣« طبق ــة عب ــات هــذه الغرف ــني أن طبق ــد تب وق
ــي: ــى النحــو التال عل

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

ضمـن معثـورات هـذه الطبقـة خـرزة بهـا ثقـب. 

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

ــة.  ــة ومتحلل جــاءت  متخلخل

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

الفخاراملعدنالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٣66٢6١54

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

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

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

مســحنني حجريــني وكســرة مــن زجــاج.

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

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

)اللوحــة ١.4هـــ(.

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

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

تربــط بــني هــذه الغرفــة واملعبــد الرئيــس.

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

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

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
٢86٢5٢4٣

املجموعات:
أ - الفخارية:

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

التالي:

العدداحليزالعددالظاهرة
6١١8٣8
59١76١9
6٢١547٠١6

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

معثــورة نعتقــد أنهــا حليــة معماريــة.

العدداحليزالظاهرة
6١٣٢
١86٢
6٢١5١9
9١١64

44٢7املجموع

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

طبقــات، علــى النحــو التالــي:

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

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

أي معثــورة فــي هــذه الطبقــة.

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

التالــي:

زجاجنسيج وألياففخاريةمعدنيةحجرية
58١٢54٣٣

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

ــة. ــة النبطي املرحل

املظاهر املعمارية:
١ - األرضيات:

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

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ١6١7

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

ــا احلجــم املتوســط.   ــب عليه يغل

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

١.5ب(.  )اللوحــة  والثانيــة  األولــى  األرضيتــني 

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

١.5ج(.

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

درجتــان مــا زالتــا واضحتــني.

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

النســيج. أو  احلجريــة 

املجموعالزجاجيةالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
65١٢٢8٢٣٣5٣

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

ــا.  علــى كليهمــا أحياًن

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

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

الفتـرة النبطيـة، بدايـة اختفـاء املوقـع متاًمـا.

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

فيهــا؛ وهاتــان الطبقتــان همــا:

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

ــه. ــه وبدن ــن قاعدت ــه إال جــزء م من

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

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

العناصر املعمارية:
١- األرضيات:

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

مــن الشــرق إلــى الغــرب.

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

قســمناها علــى النحــو التالــي:

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

فــي حجمــه.

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

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

ــًرا فــي حجمــه.  واآلخــر كبي

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

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

ــة. الشــمالية أو الغربيــة، كمــا فــي الغرفــة الثالث

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

هــذه املعثــورات جــاءت مــن املــواد التاليــة:

املجموعالبالسترالزجاجالفخاريةاجللديةاملعدنيةاجلدار
٢4٢١5٢١٣5

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ١8١9

أمــا مــن حيــث انتشــارها علــى الظواهــر فكانــت علــى النحــو 
التالــي:

عدد املعثوراتالظاهرة
١٠8١٠
١١٢5
١6٣9
١٢١8
١64٣

املجموعات:
أ- الفخارية: 

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

هندســية، ومنهــا مــا كان ملوًنــا. 

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

ظواهــر.

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

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

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

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

الطبقــة. فــي هــذه  العثــور علــى أي معثــورة 

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

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

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

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

أشكال مستطيالت متقطعة.

املظاهر املعمارية:
تبــني لنــا بعــد انتهــاء التنقيــب الظواهــر املعماريــة الرئيســة 

التاليــة:

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

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

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

»١6ســم«، وبعضهــا اآلخــر صغيــر احلجــم. 

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

مختلفــة احلجــم والشــكل.

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

»١١٠ســم«. مقدارهــا  مبســافة 

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

الغربيــة.

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

ملتصًقــا بــه. 

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

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

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

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

الصنــع، وقــد توزعــت علــى النحــو التالــي:.

الصناعةاملجموعاحليزالظاهرة
باليدبالدوالب

١٢6٢4١١-١١
١٢٢٢4٣7٣6١
١٢5٢4١9١9-
١45٢4١7١7-

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

العدداحليزالظاهرة
١٢٢٢44
١٢5٢44

٢٢8املجموع

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

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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فــي أنهــا قــد فصلــت بينهــا وبــني املعبــد بســبب تزايــد املتعبدين 
وممارســي الطقــوس والنــذور، إضافــة إلــى تعــدد املعبــودات. 
األمــر اآلخــر الالفــت لالنتبــاه هــو أننــا متكنــا مــن ترجيــح 
احتمــال أن الســاحة قــد مــرت بثــالث مراحــل تاريخيــة، وهــي 
الددنيــة أو اللحيانيــة املبكــرة، واللحيانيــة املزدهــرة، والنبطيــة 

ومتثلــت املرحلــة األولــى فــي العناصــر املعماريــة التاليــة:

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

الغــرب.

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

5٠ســم. عرضهــا  كان  بينمــا 

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

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

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

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

الصغيــرة. التماثيــل  أو  الُســرج 

وأخيًرا النبطية التي مثلتها املظاهر املعمارية التالية:

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

والغرفــة الثانيــة.

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

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

مباشــرة أعلــى ردمي احلصــى.

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

فــي املرحلتــني التاريخيتــني اللحيانيــة والنبطيــة.

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

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

ارتفاعهــا »١٠٣«ســم، عــدد مــن الظواهــر هــي:

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

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

الســاحة.

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

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

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

ــد. ــة بالي )٣٣( مصنوع

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

التــي تســبق األرضيــات.

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

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

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

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

.)8/١٢/٢4٣( املســند  بالقلــم  نقــش 

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

قاعــدة إنــاء فخــاري )١٢/٢44/8(. 

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

 .)8/١٢/٢4١( الزجــاج 

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

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

.)8/٢5/٢46(

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢٢٢٣

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

بالشـكل املناسـب؛ وقـد تكونـت هـذه العناصـر مـن التالــــي:

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

والنبطية. 

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

ــر فكانــت اثنــي عشــر مدمــاًكا. مداميكــه األكث

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

اجلــدار ذاتــه مســافة ٢54ســم. 

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

ــاب. ــا مدخــل لب الســفلى، واملرجــح أنه

٤ - املصطبتان:
أ - اجلنوبية:

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

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

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

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

ــة بحجــم حجــارة اجلــدران األخــرى.  مقارن

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

املداميكاالرتفاعالعرضالطول
١569سم٣٣٠سم٢١٠سمالعلوية

-١٣8سم9١سم٢6٠سمالسفلية

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

إضافــة املصطبــة العلويــة.

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

الغربيــة. للواجهــة  الشــمالية 

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

ــدرج. ــع وســط الســاحة ب ــر يتصــل م الصغي

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

للشــمال )ظ68(.

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

وهــي موزعــة علــى النحــو التالــي:

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

النحــو التالــي: 

املجموعات:
أ- الفخارية:

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

 .)8/4/76(

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

ســبع ظواهــر.

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

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

علينــا حتديــد   يصعــب  الــذي   - اجلــزء  هــذا  تضمــن  كمــا 

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢4٢5

وظيفتــه قبــل التنقيــب عــن املنطقــة الواقعــة إلــى الشــمال منــه 
أرضيتــني:  -

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

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

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

ــز )١7(. هــذا احلي

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

أي علــى عمــق ١١4ســم مــن ســطح املربــع.

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

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

التــي متثلهــا الظواهــر املعماريــة التاليــة:

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

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

وعــرض مــن الشــمال إلــى اجلنــوب بـــ: ١54ســم.

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

)ظ٠5(. اخلارجيــة 

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

حــني كان ارتفاعــه ٣6ســم.

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

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

مــن اجلنــوب إلــى الشــمال بـــ: ١٢٣ســم.

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

.)8/١7  /٢٢٠  ،٢١9  ،٢١8( أبــواب 

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

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

)ظ8١(.  الطويــل  للجــدار 

املعثورات:
تعــددت معثــورات هــذه الغرفــة، فضمــت املصنوعــة مــن الفخار 

ومــن املعــدن واحلجرية أو النســيجية.

املجموعالفخاريةالنسيجاملعدنيةاحلجرية
١94٣5٣١

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

والذيــل.

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

هذه املعبد. 

املجموعات:
الفخارية:أ- 

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

أن بعــض هــذه الزخــارف كانــت ملونــة. 

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

وواحدة من احلجر الصابوني. 

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

»اخلريبــة« حالًيــا. 

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

الطحــن واملســاحن، وموائــد القرابــني، والعناصــر املعماريــة. 

         
لوحة رقم١5: شارة توضح العدد الكلي لألدوات احلجرية

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ٢6٢7

                     
لوحة رقم ١6: شارة توضح العدد وأنواع األدوات احلجرية

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

وذلــك علــى النحــو التالــي:

الرمليالصابونيالبركانياملتحولاجليري
٢٢٣٢9٢١8

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

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

املذابح

ض
األحوا

األواني

املدقات

صر 
العنا

املعمارية

الثقاالت

املساحن

غير معروفة

١8٣٠١6٢94٢٠56١١8
ونشــير هنــا إلــى تعــدد أجــزاء هــذه املعثــورات، والــذي كان 

علــى النحــو التالــي:

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

-9٣7١٠مسحن
-١7956غير معروفة

9٢١79٣9١٠املجموع

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

املجامر
األواني
موائد 
القرابني
املدقات
الثقاالت
التماثيل

صر 
عنا

معمارية

املساحن  

ض  
األحوا

١٠١6٢٢459١94٠46
  

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

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

)الغــزي، ٢٠٠9م، ص٢5(.

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

املجامــر جــاءت مــع التجويــف الــذي توضــع بــه البخــور.

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

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

٢٠٠٢م، ص٣٢5، صــورة رقــم:8، ص٣68(.

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

صــورة:8(.

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

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

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

علــى عمــق ٢٢٢ســم، فــي الغرفــة الثانيــة. 

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

العطرية والتقدمية البسيطة.   

حفرية دادان )اخلريبة( )املوسم الثامن ١4٣٢هـ - ٢٠١١م(
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والصنــف الثانــي هــي أداة صغيــرة احلجــم مقارنــة باملســاحن 
يــدق بهــا املــواد العطريــة أو التجميليــة أو الطبيــة، وفــي حالتنــا 
ــي  ــة الت ــواد العطري ــدق وطحــن امل ــب ل ــا - فــي الغال ــرى أنه ن
تســتخدم فــي الطقــوس الدينيــة، التــي ميارســها رواد هــذا 
املعبــد، وقــد جــاءت األدوات علــى أشــكال بلغــت ســبعة، موزعــة 

علــى النحــو التالــي:

نصف الدائري
نصف مستطيلمربعالدائري

غير بيضاويمستطيل
منتظم

٢١٢١١١9

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

لون بني، وواحدة فقط باللون األسود.   

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

األولــى.

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

نهاية طرفها مما قد يعني أن لها ثقبني في طرفيها. 

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

لوحة:١٠٣(. 

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

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

خشـونة مختلفـة.

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

والتعبديــة. 

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

الساحة الثانيةالساحة األولىالغرف
٢5١٢٣

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

العددالشكل
١٢املستطيل

٢شبه املستطيل
١مربع

١شبه املربع
١دائري

١نصف دائري
٣أسطواني

١شبه أسطواني
٣بيضاوي

١5غير منتظم

٦- املذابح واألحواض: )اللوحة ١.١٠ب(

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

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

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

الغــرف مــن اجلهــة اجلنوبيــة. 

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

حيوانيــة طينيــة. 

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

يكــون هــذا مكانــه األصلــي.       

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

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ٣٠٣١

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

 .)8/4/١١4 8/4/١١٠؛  )8/4/96؛ 

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

الدينيــة التــي يرتبــط بهــا اإلنســان القــدمي آنــذاك.

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

اللحيانيــة علــى احلجــر.

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

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

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

ــان.  قارورت

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

كتابـــة يونانيـــة )١9١=٢٢٢؟/٢٣/8(.

 األواني املصنوعة من املرمر:
)اللوحة ١.١٢ج(

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

التجـاري والتواصـل مـع اقتصاديـات املجتمعـات املؤثرة. 

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

مصقـوالن وأملسـان ولونهمـا كرميـي مييـالن إلـى األبيـض.

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

بــدون قاعــدة )١/٢٣/8(. 

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

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

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

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

ــا للصناعــة واحلــدادة.  بــأي حــال مــن األحــوال مكاًن

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

فــي شــمالي اجلزيــرة العربيــة. 

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

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

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

هاتــني العملتــني لــم تنشــر حتــى اآلن.

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



أطالل ٢٧ - القسم األول ٣٢٣٣

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

اإلنســانية القدميــة كلهــا.

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

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

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

بلــون واحــد.

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

خــام الزجــاج معــروف فــي احلضــارات القدميــة.

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

احليــاة اليوميــة.

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

ــى. ــة الشــمالية للســاحة األول ــي أقصــى اجله وجــدت ف

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

.)8/١٢/١46 )8/4/١٠9؛ 

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

جــازم.

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

النقــوش بلــغ »١٢« نقًشــا)5(،

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

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

ملس رع

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

القدميــة.

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

ب ا ل ق .  .
شهدان بن ...

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

ــى وزن فعــالن مــن ش هـــ د. بســيط عل

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

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

ح ج ج     ص ن ع         
ُسبك لَشْفة بن َحْجاج

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

.)p.177

النقش رقم )٤(:
ع )م( ل     خ ر ش

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

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

منظــور، 55-١956م، مــج8، ص44٣(.

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

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

سخام بن تيم الصانع 
َعبْد زيد املصمم 

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

النقش رقم )6(: )اللوحة ١.١6ج(

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

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

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

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

ــم َعْجــل بــن تَيْ

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

١999م، ص8٢(.  )الذييــب، 

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

ــة. شــبه كامل

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

الزمــن بواســطة اإلنســان فــي العصــور املتأخــرة.  

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

النقــاط عــن فخــار هــذا املوســم:

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

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

باملدينــة. االســتيطان 

الرسم البياني )١(: أعداد الكسر الفخارية

الرسم البياني )٢(: أعداد الكسر حسب نوعها

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

مــن دراســة الفخــار.

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

وظيفيــة فــي أدائهــا.

الرسم البياني )٣(:أنواع الزخارف املستخدمة وعددها

الرسم البياني )4(: مكان الزخرفة

الرسم البياني )5(: لون العجينة الفخارية

الرسم البياني )6(: نوع البنية الفخارية

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

الرسم البياني )8(: درجات احلرق للفخار

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

الرسم البياني )١٠(: أنواع الصناعة املستخدمة

الرسم البياني )١١(: مصدر الفخار املكتشف

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

ــدي. التمهي

أنواع الفخار املكتشف: 

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

ــس.  ــة والكل ــت واحلجــارة البركاني اجلراني

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

 .ondary

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

ــي: ــي فخــار دادان احملل ف

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

الغالبــة.

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

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

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

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

أهمهــا:

الكوارتز أو السليكا.
.)alumina silicate( Feldspar الفلدسبار

 .Calcium الكالسيوم

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

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

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

الفوهـة أيًضـا بعـض اجلـرار والقـدور. 

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

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

الصناعــة كمتغيــر أســاس لتصنيــف هــذا الفخــار.

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

ســطوح األوانــي.    

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

التاليــة: 

املضغوطــة، وأبرزهــا الزخرفــة املصبعــة - مثلثــات صغيرة   -
غائــرة. 

املضافة.  -

املضلعة العريضة.   -

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

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

أو التاجـــر.

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

ظهــر نوعــان متميــزان همــا الفخــار النبطــي واألتيكــي. 

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

املســتورد انتشــاًرا. 

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

ــة. ــا جرانيتي ــدو أنه يب

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

البنــي املصقــول. 

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

احلجــم. متوســطة  قصعــات 

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

ــل امليــالد.  األول قب

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

واألتيكــي. 

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

للقــرن األول قبــل امليــالد.

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

وزبيــدة. 

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

املتوســط.    األبيــض  البحــر  وحــوض  العربيــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الوطنيــة. فهــد  امللــك  مكتبــة  الريــاض: 

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

الريــاض: مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.

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

اخليريــة. الســديري  عبدالرحمــن  مؤسســة  الريــاض: 

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

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

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

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

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

.١٠٢ ص7٣-  ص 

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

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

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

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

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

النشــر( العامــر، )حتــت  العامــر  فــؤاد حســن 

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

١4٢7هـــ/ ٢٠٠6م، »، أطالل.

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

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

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

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

النشــر(

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



أطالل ٢٧ - القسم األول 4٠

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

الســادس ١4٢9هـــ/ ٢٠٠8م، »، أطــالل )حتــت النشــر(.

الســعيد، ســعيد، ســامر أحمــد ســحلة.، محمــد عائــل الذيبــي، 
محمــد علــي الديــري، حســني عبداحلليــم عمــار، فــؤاد حســن 

العامــر ، )حتــت النشــر(

ــار بجامعــة  ــي عــن أعمــال التنقيــب لقســم اآلث ــر األول »التقري
امللــك ســعود فــي موقــع دادان )اخلريبــة(، املوســم الســابع 

أطــالل ٢6، ص ص ١٣-٣6.  ،« ١4٣١هـــ/ ٢٠١٠م، 

الطلحــي، ضيــف اهلل؛ عبدالهــادي املعيقــل؛ جهــز الشــمري؛ 
ماجــد  العتيبــي؛  عبــداهلل  ربــاع؛  ريــاض  العتيبــي؛  عجــب 

٢٠١٠م( )١4٣١هـــ/  احلمــدان،  فهــد  الدهــش؛ 

صالــح  مدائــن  فــي  التنقيــب  أعمــال  عــن  مبدئــي  »تقريــر 
)احلجــر( املوســم اخلامــس ١4٢4هـــ/ ٢٠٠4م«، أطــالل ٢٠، 

.٢9 ص٣١-  ص 

الطويسي، سعد أحمد.، )٢٠٠١م(
وادي  حفريــات  فــي  املكتشــفة  النبطيــة  للمخلفــات  دراســة 
موســى لعــام ١996م، عمــان: رســالة ماجســتير غيــر منشــورة 
قدمــت لقســم اآلثــار، كليــة الدراســات العليــا، قســم اآلثــار.

العتيبي، محمد بن سلطان.، )١4١٢هـ(
املعبــد فــي شــبه اجلزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم مفهومــه 
تطــور وظيفتــه منــذ القــرن الســادس قبــل امليــالد حتــى القــرن 
الســادس امليــالدي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم 

التاريــخ، كليــة اآلداب، جامعــة امللــك ســعود.

علي؛ جمال الدين صالح سراج )١99٠م(
»تقريــر عــن نتائــج حفريــة اخلريبــة اجلنوبيــة باحلجر )املوســم 

الثالث( ١4١٠هـ«، أطالل١٣، ص ص٢٣-٣7.

الغزي، عبدالعزيز بن سعود.، )٢٠٠9م(
»دراســة أثريــة ملجامــر املواســم األربعــة األولــى حلفريــة قســم 

ــة  ــة جامع ــار فــي موقــع دادان فــي محافظــة العــال«، مجل اآلث
ــار)١(، ص ص١9-56. ــك ســعود، م٢١، الســياحة واآلث املل

القدرة، حسني.، )١99٣م(
دراســة معجميــة أللفــاظ النقــوش اللحيانيــة فــي إطــار اللغــات 
الســامية اجلنوبيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم 

ــة اليرمــوك. ــا، جامع ــار واألنثروبولوجي النقــوش، معهــد اآلث

معيوف، محمد بن معاضة، )١4٣٠هـ(
املجامــر القدميــة فــي تيمــاء: دراســة آثاريــة مقارنــة، الريــاض: 

دارة امللــك عبدالعزيــز، سلســلة الرســائل اجلامعيــة-٣٣.

ابــن منظــور، اإلمــام أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن 
)55-١956م( املصــري.،  األفريقــي.  مكــرم 

لسان العرب، بيروت: دار صادر.

للمربعــني 	  املعماريــة  للفراغــات  املســاحي  التوظيــف   
.)D20�C20 (

 تصنيف املعثورات ووصفها.	 

 D20�C20 كشــفت أعمــال التنقيــب التــي أجريت فــي املربعني
عــن العديــد مــن مــواد البنــاء وكــم مــن  العناصــر املعماريــة 
التــي شــكلت الفراغــات املعماريــة العامــة واخلاصــة، ويالحــظ 
أن جــّل مكونــات هــذه الوحــدات واضحــة املعالــم  وميكــن لنــا  
تتبعهــا والتعــرف عليهــا مــن خــالل مــواده وأســلوبه واملســاحة 
والوظيفــة  والعناصــر املعماريــة مــن جــدران وأعمــدة ودعامات  
وجتصيــص وتبليــط ، إضافــة إلــى وســائل االتصــال واحلركــة 
ــة،   كمــا  مت  ــة واخلارجي ــني الوحــدات الداخلي ــط ب ــي ترب الت
العثــور علــى كــم جيــد مــن املعثــورات الفخاريــة والزجاجيــة 

واملعدنيــة وغيرهــا بــني ردمي املربعــني.

التنقيب األثري : )اللوحة ٢.٢ج(
الرأســي  التنقيــب  بطريقــة    D20 املربــع  بحفــر  البــدء  مت 
ضمــن نطــاق املربــع نــزوالً حتــى مســتوى األرض البكــر، وقــد 
اســتهلت أعمــال التنقيــب  باملربــع بتوثيــق الســطح املتكــون 
مــن تــل أثــري يرتفــع عــن مســتوى ســطح االرض الطبيعــي 
بحــدود ٣٠ســم ويحتــوي علــى خليــط مــن كســر الفخــار العــادي 
واملزجــج والــذي يعــود للفتــرة العباســية خاصــة فخــار ســامراء 
ذي العجينــة البيضــاء )٢٢١هـــ/ ٣٢8هـــ( إضافــة إلــى  الفخــار 
الفاطمــي ذي العجينــة احلمــراء )٣59هـــ/ 567هـــ( كمــا يتخلــل 
التــل كســر مــن اخلــزف الصينــي الرقيــق  إضافــة إلــى كســر 

ــوان متعــددة.  مــن الزجــاج ذي أل

بعــد ذلــك  أزيلــت الطبقــة الســطحية )التــل االثــري( واتضــح 
بعــرض  جنــوب   شــمال  لــنب ميتــد  طــوب  آثــار  وجــود  لنــا 
)7٠ســم( وينصــف مربــع التنقيــب إلــى نصفيــن متســاويني 
نفســه  املربــع   مــن  الغربيــة  الناحيــة  مــن  ويوازيــه  تقريبــا 
جــدار مماثــل  يقــع فــي  )البلــك( املمــر الفاصــل بــني املربعــني 

٢.١ب(. )اللوحــة   D20�C20

 التقرير العلمي عن أعمال التنقيبات األثرية في موقع املابيات )قرح(
)املوسم الثامن ١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أحمد العبودي، رضا الشمري، نايف اليوسف، ماجد قاعود

ــار بقســم  ــب عــن اآلث ــي والتنقي ــب امليدان ــق التدري شــرع  فري
اآلثــار ـ كليــة الســياحة واألثــار فــي أعمالــه امليدانيــة خــالل 
الفصــل الدراســي الثانــي للعــام اجلامعــي ١4٣٣/١4٣٢هـــ فــي 

ــات( اإلســالمي)1(.   ــرح )املابي ــع ق موق

وقــد انخــرط فــي أعمــال التنقيــب والتدريــب امليدانــي ثمانيــة  
طــالب تدربــوا علــى كافــة األســاليب  املتعلقــة بأعمــال التنقيــب 
األثــري وخطواتــه العمليــة  إضافــة إلــى مــا يرتبــط بــه مــن 
أعمــال توثيقيــة خاصــة  تلــك املتعلقــة باألعمــال املســاحية 
أو التصويــر أو الترميــم، مبشــاركة أربعــة عشــر عامــاًل، وقــد 
 C20�( املربعــني  باختيــار  والتنقيــب  احلفــر  أعمــال  بــدأت 
ــي: ــا يل ــق م ــى حتقي ــى اســتراتيجية تهــدف إل ــاء عل D20( بن

 تدريــب طــالب قســم اآلثــار علــى أعمــال التنقيــب األثــري 	 
وخطواتــه العمليــة.

 مطابقــة نتائــج قــراءة املســح  اجليوفيزيائــي الــذي مت فــي 	 
نهايــة املوســم الســابع ١4٣١هـــ للمربعــني أعــاله. فــكان 
القــراءة   مــدى مطابقــة  لتحقيــق  يتــم حفرهــا  أن  لزامــاً 

للواقــع احلقيقــي. 

 تبيــان امتــداد الوحــدات املعماريــة التــي  مت الكشــف عنهــا 	 
فــي املواســم الســابقة مــن الناحيــة الشــمالية.

 اســتهداف املربــع C20  حتديــداً لفهــم طبيعــة املربعــات 	 
وامللتقطــات  األثريــة  التــالل  مــن  واخلاليــة  املســطحة 
املوقــع  ســطح  علــى  تنتشــر  ظاهــرة   كونهــا  الســطحية 

األثريــة.  التــالل  كثيــرة  أحيــان  فــي  وتتوســط  

 الكشف عن الظواهر األثرية  الثابتة واملنقولة.	 

ونصيف.عبــداهلل،  العمير.عبــداهلل،  انظــر:  املعلومــات   مــن  ملزيــد   ١
وآخــرون« تقريــر عــن أعمــال حفريــة مدينــة قــرح )املابيات( اإلســالمية 
ــة  ــام ١4٢5هـــ/٢٠٠4م« أطــالل ع:١9، وكال بالعــال ــــ املوســم االول لع
والتعليم،الريــاض،٢٠٠6م،ص ص:  التربيــة  وزارة  واملتاحــف،  اآلثــار 
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أطالل ٢٧ - القسم األول 4٢4٣

 D20 للمربــع  املعماريــة  الظواهــر  رؤوس  انكشــاف  شــكل 
وضــوح ظاهــرة  الدعامــات املربعــة الشــكل والتــى تدعــم أطوال 
اجلداريــن املتقابلــني البالغــة ١٠م × 5م  تقريبــاً بدعامتــني لــكل 
جــدار ويالحــظ بــروز آثــار مدخــل يقــع فــى وســط اجلــدار 

الشــمالي بعــرض ٢م  يفضــي إلــى هــذا الفــراغ.

ــوه  ــا خل أمــا عــن اجلانــب الشــرقي مــن املربــع فقــد اتضــح لن
مــن الظواهــر املعماريــة علــى مســاحة ١٠م ×5م وعمــق ٣٠ســم. 
ــة  ــورات املنقول ــوى ردمي هــذا احليــز عــدداً مــن املعث وقــد احت

هــي:
كسر األحجار الصابونية املشغولة بالزخارف احملززة.	 
أنسجة  من الصوف و الكتان مختلفة األشكال واأللوان.	 
حبل من الصوف من ثماني  فتل يتصف بالسماكة.	 
كسرة معدنية  متأكسدة.	 
خرزة  من الزجاج دائرية الشكل  ذات لون برتقالي.	 

مــن خــالل تتبــع مســار اجلــدران والدعامــات  املنكشــفة علــى 
العمــق الســابق الذكــر  وعلــى مســاحة املربــع ١٠م×١٠م  كاملــة 
ــل الطــوب املســتخدم  ــا تفاصي ــذي أظهــر لن اســتمر احلفــر ال
فــي البنــاء وبقايــا مــادة اجلــص التــي كســيت بهــا اجلــدران  مــن 
أربــع ترابيعــه، كمــا اتضــح لنــا حــدود املدخــل الشــمالي الواقــع  

علــى حافــة املمــر الواقــع بــني املربعــات )اللوحــة ٢.١ج(.

الحــظ فريــق التنقيــب اســتمرارية الظواهــر املعماريــة دون 
األرض  ســطح  مســتوى  مــن  6٠ســم  عمــق  علــى  انقطــاع 
الطبيعــي ولــم يتخللهــا أي آثــار إلضافــات معماريــة أو تداخــل 
إنشــائي للعناصــر املعماريــة، كمــا الحــظ الفريــق انخفــاض 
أعــداد املعثــورات كلمــا توغلنــا باحلفــر الرأســي نحــو األســفل 
وهــي ظاهــرة تكــررت كثيــراً فــى مواســم التنقيــب الســابقة  

وحتتــاج إلــى دراســة وتفســير.  

اســتمر التنقيــب واحلفــر فــي نصــف املربــع D20 )حيــز١( 
كونــت احلاضــن للظواهــر املعماريــة واملعثــورات التــي وجــدت 
فــي املربــع، وقــد الحظنــا اســتمرار الــردمي الناعــم النــاجت مــن 
ــة ذات  ــه كســر فخاري ــاح  يتخلل االندفــان الطبيعــي بفعــل الري
طابــع محلــي إضافــة إلــى أجــزاء مــن حبــال ليــف النخيــل قــد 
تكــون مــن مخلفــات آثــار التســقيف، كمــا اســتمرت الظواهــر 

املعماريــة  الســابقة دون انقطــاع فــي حيــزي الفــراغ ١٠م×5م 
وظهــرت طبقــة رقيقــة مــن التجصيــص علــى جــدران الفــراغ 
بشــكل أشــمل، كمــا احتــوى الــردمي علــى عــدد مــن املعثــورات 

هــي:

ــاء مكتمــل مــع 	  ــارة عــن مقبــض إن ــي : عب كســرة فخارمحل
جــزء مــن قطعــة  البــدن.

ــال مختلفــة مــن الصــوف والبعــض 	  ــارة عــن حب ــال: عب حبـ
منهــا مــن ليــف النخــل غيــر منتظمــة الشــكل البعــض منهــا 

معقــود  متيــل للــون البنــي.
خــــــــــرز: عبــارة عــن نصــف دائــرة مــن الزجــاج عليهــا ثالثــة 	 

جتويفــات عرضيــة ذات اللــون األزرق.
سكــــــــني: عبــارة عــن قطعــة صغيــرة مــن احلديــد غيــر 	 

البنــي. اللــون  الشــكل ذات  منتظمــة 
نسيـــــــج : مجموعــة مــن القطــع املختلفــة صغيــرة احلجــم 	 

مــن الصــوف والبعــض اآلخــر مــن الكتــان ذات اللــون البنــي 
غيــر منتظمــة الشــكل.

مسمـــــار: عبــارة عــن مســمار مدبــب الشــكل ذي رأس مدور 	 
ولــون بنــي داكــن.

اســتمر النــزول الراســي فــى محاولــة لتتبــع الظواهــر املعماريــة 
للمربــع  الطبقــي  التتابــع  حــول  دالالت  وإيجــاد  املنكشــفة 
العتبــارات الوصــول إلــى عمــق ١م التــي لــم يظهــر لنــا  أي 
احليــز   ترابيــع  وفواصــل  جــدران  علــى  مقطعيــة  إشــارات 
وكذلــك احلــال بالنســبة للمعثــورات التــي تقــل وتــكاد تختفــي 

كلمــا تعمقنــا باحلفــر.

الحــظ فريــق التنقيــب علــى عمــق ١٢٠ســم مــن مســتوى األرض 
الطبيعــي اختفــاء اجليــوب العضويــة والرمــاد املتواضعــة كمــا 
وأن جــدران الفــراغ املبنيــة مــن الطــوب اللــنب مبقــاس ٢٢ســم 
× ١٠ســم ×١٠ســم واملجصصــة لــم ينقطــع مــن رأس التــل 
األثــري وحتــى العمــق أعــاله وهــذا مؤشــر علــى أن منطقــة 
احلفــر فــي اجلــزء الغربــي مــن املربــع D20 لــم تتعــرض إلــى 
أي إضافــات معماريــة وال حتمــل أي داللــة علــى وجــود طبقــات 
ــة وانعــدام  أي تداخــل  ــات الظواهــر املعماري ســكنية بفعــل ثب

معمــاري. 

اســتمر احلفــر علــى العمــق نفســه وتخلــل الــردمي طبقــة طينيــة 
ــز  ــة مــن احلي تنتشــر مــن اجلهــة الشــرقية إلــى اجلهــة الغربي
بهــا كســر مــن اجلــص واحلجــارة. كمــا الحظنــا وجــود طبقــة 
مــن الرمــاد تنتشــر فــي اجلــزء الغربــي بجــوار اجلــدار الغربــي 

حتتــوي علــى كســر مــن الفحــم و عــدد مــن املعثــورات هــي:

نســيج: عبــارة عــن قطعــة  مــن الصــوف متثــل نســيجاً ذات 	 
خيــوط متشــابكة متثــل لونــاً بنيــاً غيــر منتظمــة الشــكل.

حجــر صابونــي: حجــر صابونــي ذو شــكل دائــري  بهــا 	 
بالوســط. نافــذان  ثقبــان 

ــر منتظــم 	  ــاء غي ــل جــزءاً مــن إن كســرة حجــر صابونــي متث
الشــكل.

خيط من نسيج مغزول غير منتظم الشكل له لون بني.	 
خــرزة  ذات شــكل دائــري يوجــد بهــا ثقــب فــي الوســط ذات 	 

لون أزرق.
مسمار غير مكتمل الشكل ذو لون أسود.	 
قطعــة صغيــرة مــن حبــل مصنــوع مــن ليــف النخيــل ذي 	 

ــي. ــون بن ل
مجموعــة مــن اجللــود »نطــع« متداخلــة مــع بعضهــا البعــض 	 

ذات شــكل غيــر منتظــم.

 D20 أمـا عـن اجلانـب الشـرقي »احليـز الشـرقي« مـن املربـع
وعلـى مسـتوى 6٠سـم الحظنـا أن الـردمي املسـتخرج يخلـو مـن 
املعثـورات ومحتـواه يتكـون مـن أحجـار احلصبـاء الناجتـة مـن 
لنـا  مـن احلفـر  كشـف  املسـتوى  وهـذا  امليـاه،  تأثيـر جريـان 
اجلانـب اآلخـر مـن اجلدار الواقع في منتصف املربع )٢.١د(. 

 مت تتبــع ظاهــرة اجلــدار املبنــي مــن الطــوب اللــنب الــذي 
ــن الظواهــر  ــراغ اخلالــي م ــراغ الســكني والف ــني الف يفصــل ب
ــا نعتقــد فــي بــاديء األمــر أن اجلــزء الشــرقي  ــة، وكن املعماري
مــن املربــع c4 عبــارة عــن ســاحة خارجيــة أو أحــواش غيــر 
ــق ١٢٠ســم،  ــى عم ــب عل ــق التنقي ــد الحــظ فري مســقوف، وق
واســتمرار خلــو احليــز الشــرقي مــن املعثــورات واملخلفــات 
العضويــة والرمــاد وبــروز تربــة مــن احلصبــاء يتخللــه أحجــار 
كرويــة الشــكل بحجــم راحــة اليــد متأثــرة بجريــان دائــم للميــاه 

رقــم )٢(.

وعلــى عمــق ١5٠ســم  اســتمرت ظاهــرة الــردمي اخلالــي مــن 

املعثــورات واســتمر امتــداد اجلــدار دون انقطــاع أو تداخــل.
الحــظ  )١5٠ســم(  والتنقيــب   احلفــر  مــن  املســتوى  بهــذا 
الفريــق ظهــور بعــض كســر الفخــار احمللــي وكســر مــن  اخلــزف 
الفاطمــي  علــى عمــق  )١8٠ســم(  كمــا اســتمرت الظواهــر 
املعماريــة التــي ســنأتي علــى ذكرهــا وتفصيلهــا دون تغيــر يذكــر 
.D20 ــع ــي مــن املرب ــن الشــرقي والغرب ــى مســتوى احليزي عل

 D20 و علــى مســتوى ١9٠ســم للحيــز الغربــي مــن املربــع
اســتمرت كســر الفخــار واخلــزف احمللــى ضمــن طبقــة الــردمي 
األحمــر التــي مت إزالتهــا لينكشــف لنــا ظاهــرة معماريــة علــى 
عمــق ٢م متثلــت بظاهــرة التبليــط  ببالطــات اآلجــر ٢٢ســم × 

٢٢ســم ×5ســم تغطــي أرضيــة الفــراغ بشــكل شــبه كامــل.

أمــا عــن احليــز الشــرقي مــن املربــع D20 فلــم يطــرأ أي تغيــر 
علــى محتــوى الــردمي علــى عمــق ٢م ســواء ظهــور مســتوى 
ــا  اجلــداران  بشــكل مباشــر  ــي قامــت عليه األرض البكــر الت

دون حفــر لألساســات.

نخلــص ممــا ســبق أن مربــع D20 عبــارة عــن حيــز  ميثــل 
نصــف املربــع مــن الناحيــة الغربيــة محــاط مــن جهاتــه األربعــة 
بجــدران مبنيــة مــن الطــوب اللــنب مدعمــة بأربــع دعامــات 
جداريــة شــبه متقابلــة كســيت جميــع جدرانهــا مبــادة اجلــص 
وغطيــت أرضيتهــا ببالطــات اآلجــر، أمــا عــن احليــز الشــرقي 
الــذي ميثــل نصــف املربــع فقــد اتضــح أنــه عبــارة عــن شــارع 

ــاً. ــة بطــول 5٠م تقريب ــى طــول املربعــات اجلنوبي ــد عل ميت

D20 التسلسل الطبقي للمربع
يتضــح مــن التسلســل الطبقــي فــي موقــع احلفريــة للمربــع 
مرحلتــني  مثلــت  واحــدة،  طبقــة  علــى  اشــتمل  أنــه    D20
ســكنيتني دون إحــداث أي إضافــات معماريــة وتتكــون مــن:  

الطبقــة الســطحية: وهــي عبــارة عــن تــل أثــري يرتفــع عــن - 
مســتوى ســطح األرض الطبيعــي بـــ 5٠ســم تكــّون نتيجــة 
مــن  كســر  علــى  وحتتــوي  الطبيعيــة،  االندفــان  عوامــل 
ــة خــرز. ــى هيئ ــون وأحجــار عل ــوع والزجــاج املل الفخــار املتن

طبقــة طينيــة صلبــة وتنتشــر فــي كافــة أجــزاء املربــع، - 
يتخللهــا بعــض مــواد البنــاء كبقايــا ســعف النخيــل واجلريــد 

التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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وبعــض القطــع اخلشــبية املتحللــة، يخالطهــا كســر مــن 
اجلــص وحصــوات صغيــرة مــن األحجــار.

اللــون -  ذات   الناعمــة  التربــة  عليهــا  تغلــب  ردمي  طبقــة 
األحمــر، يتخللهــا جيــوب مــن الرمــاد والفحــم، وأغلــب 
٢.١هـــ( )اللوحــة  الفخاراحمللــي.  كســر  مــن  املعثــورات 

الظواهر املعمارية للمربع D20 :   )اللوحة ٢.٣أ(
ظاهرة )١(    

الظواهــر  صــورة   D20 املربــع   حفــر  اكتمــال  بعــد  اتضــح 
املعماريــة بشــكل كامــل وعلــى رأســها جــدران الطــوب اللــنب 
و  غــرب(   � )شــرق  4م  و  جنــوب(   � )شــمال  ١٠م  بأطــوال 
بعــرض 6٠ســم  تطــوف حــول فــراغ  مســتطيل لــه مدخــل يقــع 
وســط اجلــدار الشــمالي بعــرض ٢م؛ هــذه اجلــدران بنيــت 
األول:٢٠ســم × ١٠ســم ×  اللــنب مبقاســني:  الطــوب  مبــادة 
١٠ســم. )اللوحــة ٢.٣ب(، يالحــظ فــي هــذا النــوع مــن اللــنب 
التقويــس فــي علــو اللبنــة، كمــا جنــد ضمــن مكونــات الطــوب 
كســراً صغيــرة مــن اجلــص و فتــات اآلجــر خلطــت بعنايــة مــع 

الطــني فــي أثنــاء التخميــر  والتجهيــز عبــر القالــب.

 أمــا املقــاس الثانــي  مــن الطــوب اللــنب فهــو : 4٢ســم × ١٠ســم 
×١٠ســم؛ ويالحــظ فــي هــذا النــوع اختفــاء التقــوس وبــروز 
الطــوب  مــن  النوعــني  وكال  اللــنب،  الطــوب  لعلــو  التســطيح 
يتداخــالن فــي بنــاء جــدران املربــع D20 بأســلوب متنــاوب،  
كمــا يتكــرر ظهــور هــذا األســلوب  بجميــع جــدران احليــز 

الشــرقي  مــن  املربــع D20 )اللوحــة ٢.٣ج(. 

اجلــدران  بنــاء  فــي  احملــدب  اللــنب  الطــوب  اســتخدام  إن 
الطينيــة مينــح البنــاء الســرعة واإلتقــان كــون التحديبــة أو 
التقويســة فــي علــو الطوبــة يتيــح للبنــاء وضــع مونــة الطــني  
بــني الفراغــات التــي حتدثهــا  التقويســة  مــن كل جانــب وهــي 
بعكــس الطوبــة املســطحة التــي اليتوفــر بهــا مســاحات لوضــع 
ــط للطــوب  ــنب املســطح  املخال ــة ولعــل وجــود الطــوب الل املون
اللــنب احملــدب كان بهــدف تدعيــم اجلــدار كونــه مبنيــاً مــن دون 
ــة  ــاج  فــي هــذه احلال ــى مســافة ١٠م  ويحت ــد إل أســاس وميت
اإلنشــائية إلــى تدعيــم اجلــدار مــن خــالل الطــوب املســطح 
بحيــث يبنــى علــى هيئــة مدمــاك متتابــع بــني كل ثالثــة أو 

أربعــة مســتويات مــن بنــاء الطــوب احملــدب؛ ويطلــق البنــاؤون 
التقليديــون علــى اللــنب املســطح لفــظ اللــنب املســروق لوصــف 

حالتــه الرديئــة فــي أثنــاء البنــاء)٢(  )اللوحــة ٢.٣د(.    

ظاهرة )٢(
كشــفت التنقيبــات عــن جــدار يصــل بــني اجلداريــن  املتقابلــني 
الفاصــل  وســط  وحتديــداً  املربــع  مــن  الغربــي  احليــز  فــي 
اجلنوبــي وهــو جــدار مبنــي مــن الطــوب اللــنب يتشــابه أســلوب 

بنائــه مــع بنــاء الظاهــرة رقــم )١(  )اللوحــة ٢.4أ(. 

ظاهرة )٣(
ــي   ــن  الشــرقي والغرب ــة للجداري  تشــكل  الدعامــات املالصق
للحيــز الغربــي مــن املربــع D20 أسســاً داعمــة للفــراغ املبنــي 
مباشــرة علــى األرض البكــر وهــو أســلوب بنائــي يشــابه كثيــراً 
مــا مت الكشــف عنــه مــن دعامــات جداريــة تدعــم امتــداد 
جــدران طينيــة بنيــت دون حفــر لألساســات األرضيــة فــي 
ــح)٣(   ــن صال ــع احلجــر النبطــي  مبدائ ــة الســكنية مبوق املنطق

٢.4ب(.  )اللوحــة 

ظاهرة )٤(
املربعــني  بــني  الغربــي  الفاصــل  وســط  فــي  يقــع  جــدار 
D20-C20  مبنــي مــن الطــوب اللــنب بنفــس أســلوب بنــاء 
ــان  ــه ظاهــرة )١( يتوســطه دعامت ــل ل اجلــدار الشــرقي املقاب
مبنيــة بنفــس املــادة ومكســية بطبقــة مــن التجصيــص علــى 
طــول ارتفــاع  اجلــدار )٢م(  وعرضــة )١٠م( )اللوحــة 4.٢(

العبودي.أحمــد بــن محمــد »املســاكن الفالحيــة التقليديــة مبحافظــة   )٢(
عنيــزة وســط اململكــة العربيــة الســعودية » كرســي األميــر ســلطان 
بــن ســلمان لتدريــب الكــوادر الوطنيــة فــي الســياحة واآلثــار. كليــة 

الســياحة واآلثار،جامعــة امللــك ســعود، الريــاض، ٢٠١٢م.
الطلحــي، ضيــف اهلل »منــوذج للمســكن النبطــي مــن مدائــن صالــح«   )٣(
ــو، ع١٠، ٢٠٠4م، ص ٣5 -48.وكذلــك انظر:الطلحــي، ضيــف  أدومات
اهلل، تقريــر مبدئــي عــن نتائــج حفريــة احلجــر املوســم الرابــع، أطــالل 
ــار واملتاحــف،  ــة اآلث ــة الســعودية«، ع: ١4، وكال ــار العربي ــة اآلث »حولي
محمــد،  البراهيــم.  الريــاض.  ١996م،  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
 - احلجــر  حفريــة  عــن  املبدئــي  اهلل،.«التقريــر  ضيــف  الطلحــي. 
املوســم الثانــي ١4٠8هـــ »حوليــة أطــالل، ع:١٢، واألدارة العامــة لآلثــار 

واملتاحــف، وزارة املعــارف، الريــاض. ١989م. ص: ٣٠.

ظاهرة )٥(
اآلجــر  ببالطــات   )١( رقــم  احليــز  فــراغ  ارضيــات  كســيت 
املربعــة الشــكل ٢٢سم×٢٢ســم وســماكة ٢.5ســم؛ رصفــت 
بشــكل متــدرج ويطغــى عليهــا آثــار تلــون البالطــات بــني الــوردي 
واألصفــر واألخضــر الفــاحت نتيجــة اختــالف درجــات حــرق 

اآلجــر باألفــران القدميــة. )اللوحــة ٢.5أ(

ظاهرة: )٦(
مدخــل يقــع فــي حافــة )البلــك( الشــمالي للمربــع بعــرض 
٢م يفضــي إلــى حيــز رقــم )١( املتمثــل بفــراغ نصــف املربــع 
الغربــي، ولــم يبــرز مــن هــذه الظاهــرة فــي أثنــاء التنقيــب ســوى 
١٠ســم، وجــل الظاهــرة تتوســط )البلــك( الشــمالى واكتمالهــا 
 ،C20�C19 يتوجــب إزالــة )البلــك( الفاصــل بــني املربعــني

)اللوحــة ٢.5ب(

ظاهرة )٧(
متثلــت هــذا الظاهــرة بشــارع »طريــق » يقــع علــى مســاحة 
ــع الشــرقي تطــل عليــه الظاهــرة رقــم )١( بطــول  نصــف املرب
١٠م، ويالحــظ وجــود آثــار ميــزاب  لتصريــف ميــاه ســقف 
ــة  ــه الظاهــرة مــن الناحي ــذي يتوســط وجه ــراغ املجــاور ال الف
الشــرقية  حيــث يظهــر آثــار حفــر امليــاه فــي  لــنب اجلــدار 

٢.5ج( )اللوحــة 

ظاهرة )٨(
اجلــص  مبــادة  الغربــي  للحيــز  الداخليــة  اجلــدران  كســيت 
الرقيقــة ذات اللــون األبيــض كمــا كســيت الدعمــات اجلداريــة 
بشــكل كامــل بهــذه املــادة والتــي جتلــب من محاجــر الصخيرات 
فــي وادي القــرى القريبــة مــن  بلــدة العــال القدميــة وتخضــع 
لعمليــات حــرق قبــل اســتخدامها فــي التجصيــص. )اللوحــة 

٢.9ب(

 C20 املربع
يجــاور املربــع C20  املربــع D20 مــن الناحيــة الغربية و يفصل 
ــك( بعــرض ١م مت حفــره، وكشــفت ظواهــر ضمــن   بينهمــا )بل
تنقيبــات مربــع D20 نتيجــة تداخــل اجلــدار الغربــي  للمربــع 
C20 )ظ: 4( مــع الفاصــل بــني املربعــني، ممــا توجــب حفــره 

إلبــراز ظواهــر كامــل املربــع D20، وهــذا منحنــا بعــداً معرفيــاً 
عــن اســتمرارية الظواهــر األثريــة املعماريــة بــني املربعــني.

إن الســبب وراء اختيــار هــذا املربــع للحفــر رغــم خلــو ظواهــره 
الســطحية مــن أي دالالت تشــير إلــى وجــود نشــاط اســتيطاني 
فــي  ظاهــره أو باطنــه، يعــود إلــى متكــني الطالــب مــن التعلــم 
علــى منطــني مــن احلفــر: األول:  التــالل املرتفعــة والثانــي: 

التــل املســتوي )اللوحــة ٢.5ب(.  

انطلقــت أعمــال احلفــر والتقيــب باملربــع C20  بإزالــة الطبقــة 
الســطحية علــى كامــل املربــع بعمــق ١5ســم اتضــح مــن خاللهــا 
ــون الفــاحت   ــى الل ــة قاســية  متيــل بلونهــا إل وجــود طبقــة طيني
وخاليــة مــن أي ملتقطــات ســطحية بشــكل عــام. )اللوحــة 

٢.5ج(

وعلــى عمــق ٣٠ســم أخــذت بقايــا مــواد البنــاء  مــن  كســر 
بالطــات اآلجــر املثلثــة بالظهــور  فــي الركــن اجلنوبــي الغربــي 
مــن املربــع إضافــة إلــى كتــل غيــر منتظمــة مــن  الطــوب اللــنب  

وجــدت فــى  الركــن اجلنوبــي الشــرقي مــن املربــع. 

علــى  املعثــورات   انقطــاع  اســتمرار  الفريــق  الحــظ  لقــد   
مســتوى  مســاحة املربــع كمــا الحــظ وحــدة الطبقــة  األثريــة 
علــى عمــق 45ســم اخلاليــة مــن املعثــورات وجيــوب الرمــاد أو 

املــواد العضويــة.

ــى  ــق بالتشــاور نحــو اســتمرارية هــذه الظاهــرة  إل ــام الفري ق
خلــو  نحــو  العديــد شــكوكهم   أبــدى  وقــد  مســتوى 45ســم 
املربــع مــن أي ظواهــر أثريــة ثابتــة كانــت أم منقولــة  كمــا 
اعتقــد البعــض أن مســاحة املربــع تقــع فــي أرض فضــاء داخــل 

مكونــات النســيج املعمــاري للمدينــة.  

إن الداللـة املاديـة للظواهـر األثريـة التـي كشـفت فـي املربـع 
مـن  واملبنـي  املربعـني  بـني  الفاصـل  اجلـدار  خاصـة  املجـاور 
الطـوب اللـنب بسـماكة تقـارب 7٠سـم، ميكـن اعتبـاره  مؤشـراً 
أثريـاً علـى وجـود امتـداد للظواهـر خاصـة اجلـدران وهذا أمر  
ال ميكـن للمنقـب جتاهلـه  وهـذا مـا دفـع فريـق التنقيـب إلـى 

االسـتمرار بحفـر كامـل املربـع وتتبـع االمتـدادات املعماريـة.

التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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اتضــح علــى عمــق 55ســم بــروز أولــى الظواهــر املعماريــة  
وهــي عبــارة عــن عمــود مــن اآلجــر  يالصــق اجلــدار الشــرقي 
مــن املربــع  يجــاوره حيــز مســتطيل )٢م × ١م تقريبــاً مبنــي 
مــن بالطــات اآلجــر )٢٠ ســم ×١٠سم×٢.5ســم( و محصــور 

ــن . ــني جداري ب

تزامــن انكشــاف ظاهــرة العمــود الدائــري واحليــز املســتطيل  
مــع بــروز آثــار جــدار مبنــي مــن الطــوب اللــنب ميتــد مــن 
شــرق املربــع إلــى غربــه بطــول ١٠م ويقــع حتديــداً فــي احليــز 
بــروز ظاهــرة األعمــدة   إلــى  الشــمالي مــن املربــع، إضافــة 
اآلجريــة   املنهــارة  باجتــاه الغــرب  مــن منتصــف الفاصــل 
الغربــي، وقــد الحظنــا فــي محتــوي الــردمي قلــة املعثــورات التــي 
تــكاد تنحصــر بكســر مــن الفخــار احمللــي وكســر مــن الزجــاج 

ــة أو بقايــا للرمــاد . ولــم يظهــر  لنــا أي  مخلفــات عضوي

بــرزت ظواهــر اجلــدار الفاصــل بــني املربعــني  بشــكل أوضــح  
علــى عمــق 75ســم كمــا بــرزت ظاهــرة جــدار آخــر مبنــي مبــادة 
الطــوب  اللــنب يتوســط الفاصــل اجلنوبــي الشــرقي  مــن املربــع  

بطــول ١م تقريبــاً.

بعــد بــروز  هاتــني الظاهرتــني علــى هــذا العمــق وفــي ظــل 
اختفــاء أي إشــارات علــى وجــود آثــار تعاقــب طبقــي فــإن جــّل 
الطبقــة األثريــة علــى هــذا العمــق عبــارة عــن كتلــة طينيــة 
قاســية يتخللهــا ظواهــر معماريــة مــن أعمــدة دائريــة وحــوض 
وجــدار ممتــد شــرق � غــرب و جــزء مــن أعمــدة منهــارة تتناثــر 
فــي وســط املربــع، ويالحــظ صعوبــة  متييــز لــون الظواهــر  
عــن لــون الــردمي  لشــدة التطابــق فيمــا بينهمــا. )اللوحــة ٢.6أ(

اســتمر الفريــق بالتنقيــب إلــى مســتوي عمــق ١٠5ســم  ولــم 
يبــرز أي ظواهــر جديــدة وإمنــا اتضــح لنــا فــي جزئيــة األعمــدة 
ــن  ــة الشــكل وهــي لعمودي ــروز بالطــات اآلجــر املثلث ــارة ب املنه

متجاوريــن محمولــني علــى قاعــدة واحــدة. 

املربـــع   ملســـاحة  ١4٠ســـم   عمـــق  وعلـــى  الفريـــق  الحـــظ 
واألعمـــدة  اجلـــدران  مـــن  املعماريـــة  الظواهـــر  اســـتمرار 
واحلـــوض املســـتطيل دون أي إضافـــات أو تداخـــالت معماريـــة 
ـــم تبـــرز  كمـــا اســـتمرت الطبقـــة الطينيـــة الصلبـــة دون تغيـــر ول

أي ظواهـــر أثريـــة تســـتحق الذكـــر علـــى العمـــق املشـــار إليـــه 
آنفـــاً )اللوحـــة ٢.6ج(. 

شـكل  انكشـاف األرضيـات املبلطـة  علـى عمـق ١8٠سـم علـى 
البالطـات  اعتمـاد  بهـا  يالحـظ  والتـى  املربـع  كامـل  مسـاحة 
املبنيـة  ×٢٢سم×٢.5سـم(  )٢٢سـم  الشـكل  املربعـة  اآلجريـة 
بطريقـة الـرص املتتابـع واملثبتـة مبادة اجلـص، كما تخلل بعض 
أجـزاء التبليـط  عشـوائية بأحجامهـا خاصـة فـى وسـط املربـع  
وقـد شـكل بـروز أرضيـات الفـراغ العمرانـي نهايـة حفـر املربـع  
c20 )اللوحـة ٢.7أ( مـع مالحظـة وجـود جيـوب مـن الرمـاد 

تنتشـر فـي أجـزاء متفرقـة مـن املربـع  )اللوحـة ٢.7ب(.

الظواهر األثرية للمربع C20   )اللوحة ٢.6أ(
ظاهرة )١(  / جدار من الطوب اللنب

شــكل اجلــدار الطينــي املبنــي بالطــوب اللــنب  بطــول ١٠م 
)شــمال � جنــوب( وعــرض ١م تقريبــاً احلــد الفاصــل  بــني 
املربعــني )D20- C20( والــذي اســتخدم فــي بنائــه   مقاســان  
مــن الطــوب اللــنب: األول مبقاس:٢٠ســم × ١٠ســم ×١٠ســم 
محــدب الشــكل، والثانــي مبقــاس :  4٢ســم × ١٠ســم ×١٠ســم 
مســطح الشــكل بنــي  بطريقــة اآلديــة والشــناوي مســتخدمني 
ــة مســتويات يعلوهــا بصــف أو  الطــوب ذا املقــاس األول بثالث

ــي. )اللوحــة ٢.6ب( ــنب باملقــاس الثان ــن الطــوب الل صفي

إن املالحــظ فــي مــادة بنــاء اجلــدار مــن الطــوب اللــنب  كثــرة 
ــاء التجهيــز  كســر اجلــص املخلوطــة مــع مونــة الطــني فــي أثن
وقــد يكــون القصــد بهــدف  تقويــة الطــوب فــي ظــل غيــاب  
آثــار املخلفــات احليوانيــة التــي تزيــد  عــادة مــن صالبــة الطــني 
كلمــا طــال وقــت التخميــر، ولعــل كســر اجلــص عــوض التقويــة  

بتلــك املخلفــات.   

كمــا اســتخدم نوعــان مــن الطــوب اللــنب فــي بنــاء اجلــدار 
الفاصــل الهــدف منــه تعريــض اجلــدار وتدعيمــه كونــه جــداراً 
لفــراغ واســع )4.5م × ١٠م( دالالتــه  تخلــو مــن آثــار النوافــذ . 

ــة  ــرح  ـــــ ثالث ــة ق ــال القدميــة  ـــــ  وريث ــدة الع ــت بل ــد عرف لق
مقاســات  مــن الطــوب اللــنب: األول: 5٠سم×٣٢ســم × ١٠ســم 
ــة  ــاء أساســات اجلــدران الطيني ــوع فــي بن ويخصــص هــذا الن

وجــدران الطابــق األرضــي ويســمى املربــوع، أمــا النــوع الثانــي 
مــن اللــنب فهــو مبقــاس ٣٢سم×٣٠سم×١٠ســم  ويســتخدم فــي 
بنــاء جــدران الطابــق الثانــي، أمــا النــوع الثالــث  فهــو مبقــاس 
٢5ســم× ٢٠ســم ×١٠ســم فيســتغل فــي بنــاء جــدران الســطح 
)املربــد(  والفواصــل اجلداريــة بــني فرغــات املســكن الداخليــة 

ويســمى الســميطاء.)4( 

الظواهر )  ٢ - ٣ -٤-٥  ( / األعمدة
  شــكلت األعمــدة الدائريــة الشــكل واملبنيــة ببالطــات اآلجــر 
املســتطيلة ٢٠ســم ×١٠ســم × ٢ســم إحــدى أهــم الظواهــر 
عــن  كشــف  حيــث  التنقيــب  مربــع  مســاحة  علــى  املنتشــرة 
خمســة أعمــدة منهــا ثالثــة أعمــدة )ظ:  ٢ اللوحــة ٢.6ج- ظ 
٣ اللوحــة ٢.7ب - ظ 5 اللوحــة ٢.8أ(  لهــا قواعــد منفــردة 
ــا  ــن مزدوجــني بني ــت لعمودي بينمــا )ظ: 4 اللوحــة ٢.7ج( كان
ــة  ــى قاعــدة واحــدة، ويالحــظ فــي البالطــات اآلجــر املثلث عل
املثلــث و٢٠ســم  : ٢٠ســم لضلعــي  األول  اعتمــاد مقاســني: 
لقاعدتــه  املقوســة الشــكل  وبســماكة 5ســم  )ظ:5(، أمــا  
النــوع الثانــي فنجــده بأطــوال ٢5 ســم  لضلعيــه و ٢7ســم  
وهــذا  بســماكة 5ســم.)ظ: ٢-٣-4(؛  و  املقوســة  لقاعدتــه  
الفــارق باملقاســني ميكــن مــن توســيع وتضييــق الســماكة بــدون 
العمــود حســب مــا يــراد حملــه مــن أســقف أو تعاريــش خشــبية 

للســاحات العامــة واخلاصــة مبوقــع املابيــات.

ظاهرة: )٦( / احلوض
أول   ) ظ:١   ( الشــرقي  للجــدار  املالصــق  احلــوض  شــكل 
األحيــاز علــى مســتوى املربــع فهــو حــوض مســتطيل الشــكل 
٢م × 9٠ســم بنــي جــداراه اجلنوبــي والغربــي ببالطــات اآلجــر 
املســتطيلة الشــكل ٢٠ســم ×١٠ســم ×٢ســم بســماكة بالطتــني 
٢٠ســم. بينمــا جــداراه الشــمالي والشــرقي فيمثــالن اجلــدار 
املتمثــل  الغــرب   نحــو  املمتــد  واجلــدار  )ظ:١(  الشــرقي 

بالظاهــرة رقــم )7( )اللوحــة ٢.8ج(

احلربــي، محمــد بــن حمــد »القيمــة املعماريــة ملبانــي العــال القدميــة«،   )4(
)الديــرة(، مجلــة العــرب، ج١١، ج١٢، دار اليمامــة للنشــر والتوزيــع، 

الريــاض، ٢٠٠6م. ص:94٢.  

ظاهرة: )٧( / جدار
9م  بطــول  الغــرب  باجتــاه   )١( الظاهــرة  مــن  ميتــد  جــدار 
وعــرض ٣٠ســم تقريبــا بنــي بالطــوب اللــنب يفضــي جــزؤه  
الشــرقي إلــى حيــز )٢( عبــر مدخــل بعــرض 7٠ســم لــه أرضيــة 

مبلطــة ببالطــات اآلجــر )اللوحــة ٢.8ب(.

ظاهرة: )٨( / جدار
ــنب يفصــل بــني فراغــني بعــرض  ــي مــن الطــوب الل جــدار مبن
٣٠ســم  ميثــالن احليزيــن )٢-٣ (  وهــو جــدار ميتــد مــن  
منتصــف الظاهــرة )7( باجتــاه الشــمال بطــول ٢م  ويفصــل 
بــني احليزيــن، ويالحــظ فــي بنــاء اجلــدار اســتخدام الطــوب 

اللــنب مبقــاس ٢5سم×١٢ســم ×١٠ســم )اللوحــة ٢.9أ(.

ظاهرة )9( / دكة
عبــارة عــن دكــة مســتطيلة الشــكل أبعادهــا ١٣5ســم × 9٠ســم 
×٢5ســم تقــع علــى حافــة البلــك الغربــي مــن املربــع، كســي 
ــة الطــني.  ســطحها بأحجــار مســتوية  يتخللهــا تســويات مبون

)اللوحــة ٢.9ب(

ظاهرة )١٠(  / باط
واخلارجيــة  للفراغــات  الداخليــة  األرضيــات  تبليــط  شــكل 
للســاحات الظاهــرة العاشــرة واألخيــرة كونهــا متثــل األرض 
البكــر للمربــع؛ هــذه البالطــات املصنوعــة مــن اآلجــر مبقــاس 
٢٢ســم ×٢٢ســم × ٢.5ســم تغطي مســاحة املربع بشــكل شــبه 
كامــل، وتعــد هــذه الظاهــرة ســمة مــن ســمات عمــارة املابيــات 

»قــرح«.

ظاهرة )١١( / جدار
جــدار مــن الطــوب اللــنب يتوســط الركــن اجلنوبــي الشــرقي 
ــداداً للجــدار اجلنوبــي  ــع C20 بطــول ١م يشــكل امت مــن املرب
للمربــع D20 )ظ:٢( ويرتكــز عليــه مــا يشــبه احلــوض مــن 
اجلهــة اجلنوبيــة ضمــن نطــاق  املربــع C21 )اللوحــة ٢.8ج(.

C20 التسلسل الطبقي للمربع
ــة  ــة واملليئ ــة املرتفع ــالل األثري ــع C20 قواعــد الت ــف املرب خال
بامللتقطــات الســطحية التــي متيــزت بهــا مربعــات التنقيــب 

التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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بقــرح بشــكل عــام، و املربــع الــذي مت حفــره يتكــون مــن مســاحة 
١٠×١٠م؛ مســتوي الســطح لــه مالمــح األرض الطبيعيــة ويخلــو 
متامــا مــن امللتقطــات الســطحية، اتضــح عنــد حفــره انتشــار 
طبقــة طينيــة قاســية علــى مســاحة املربــع بشــكل كامــل، وهــي 
طبقــة مــن الطــني الناعــم جــداً ذات لــون مييــل إلــى الصفــرة 
ال يحتــوي علــى معثــورات تذكــر إال مــن  بقايــا مــواد البنــاء مــن 
ــة واملســتطيلة،  ــة واملثلث ــنب وبالطــات اآلجــر املربع الطــوب الل
واســتمرت هــذه الطبقــة دون تغيــر ليبــرز مــن خاللهــا الظواهــر 
املعماريــة املندفنــة وســط ردمي  يخلــو مــن أي جيــوب عضويــة. 

)اللوحــة ٢.٢أ(

إن البحـث فـي تفسـير هـذه الظاهـرة الطبقية يتوجب اإلشـارة 
إلـى أن جـل مسـاحة املربـع هـي سـاحة عامـة تطـوف حولهـا 
حوانيـت السـوق وهـذه السـاحة غيـر مسـقوفة تعرضـت عبـر 
الزمـن إلـى حالـة اندفـان  طبيعـي و بطـيء  بفعـل رذاذ الغبـار 
املتطايـر كونهـا فـي منطقـة صحراويـة ، يصـل بهـا االندفـان 
حسـب قياسـاتي الشـخصية فـي املوقـع بــحدود ٢مم سـنوياً 
تقريبـاً، وهـذا يعنـي أن كل 5سـنوات  مـن االندفـان = ١٠مم  
تقريبـاً ومبـا أن مسـتوى عمـق احلفـر =١8٠سـم لـألرض البكر 
عنـد  و  9٠٠سـنة   اسـتغرق  االندفـان   زمـن  أن  يعنـي  فهـذا 
طـرح املـدة املسـتغرقة مـن تأريـخ زماننـا  يكـون  املربـع قـد بـدأ 

باالندفـان منـُذ  بدايـة القـرن اخلامـس الهجـري تقريبـاً. 

التــي  االندفــان  نســبة  حســب  االســتيطان  فتــرة  تأكيــد  إن 
أشــرنا إليهــا ســابقاً ال ميكــن لنــا االعتمــاد عليهــا كونهــا  لــم 
تخضــع إلــى ســجل مناخــي، ولكــن ميكــن اختبارهــا مــن واقــع 
مقارنتهــا بتاريــخ الصنجــة التــي مت العثــور عليهــا فــوق أرضيــة 
املربــع والتــى يعــود تاريخهــا الــى الفتــرة الفاطميــة)5(  )٣59هـــ 

/ 567هـــ(

C20-D20 قراءة جيوفيزيائية للمربعني
قــام فريــق علمــي جيوفيزيائــي عــام ١4٣١هـــ بعمــل مجــاالت 
عــن  الكشــف  بهــدف  وذلــك  أعــاله   للمربعــني  مغناطســية 
املســح  تقنيــات  حســب  حفرهمــا  قبــل  املربعــني  محتــوي 

الذيــاب. ســعود ســليمان »صنجــة زجاجيــة مــن موقــع   )5(
املابيــات )قرح(،مجلــة جامعــة امللــك ســعود، م٢٣ الســياحة 

٢٠١١م. 86،١4٣٢هـــ  -٢- ص ص77-  واآلثــار 

املوســم  أعمــال  نهايــة  فــي  ذلــك  مت  وقــد  اجليوفيزيائــي، 
الســابع. )اللوحــة ٢.١٠أ(  وبانطــالق أعمــال التنقيــب للموســم 
الثامــن أخــذ فــي احلســاب تلــك القــراءة كهــدف مــن أهــداف 
التنقيــب للنظــر مبــدى مطابقــة القــراءة اجليوفيزيائيــة للواقــع 

ــي : ــا يل ــد اتضــح م وق
لــم جنــد أي تطابــق أو تقــارب للقــراءة اجليوفيزيائيــة مــع - 

.C20-D20 واقــع املربعــني
الظواهــر البــارزة فــي القــراءة اجليوفيزيائيــة لــم جندهــا - 

علــى أرضيــة املربعــني .
ال -  للظواهــر  أعماقــاً  أعطــت  اجليوفيزيائيــة  القــراءة 

٢م)6(   تتجــاوز  لــم  التــي   احلفــر  أعمــاق  مــع  يتطابــق 
٢.١٠ب(. )اللوحــة 

 C20-D20التوظيف املساحي للمربعني
إن املتتبــع ألعمــال التنقيــب مبوقــع قــرح ســيالحظ وعلــى قــدر 
كاف مــن الوضــوح متركــز مربعــات احلفــر خــالل املواســم 
الســوق  منطقــة  فــي  ٢٠١١م   � ٢٠٠4م  املاضيــة  الثمانــي 
والتــي متيــزت بكثــرة الســاحات العامــة احملاطــة باحلوانيــت، 
احلالــة   محيــط  عــن  يخرجــان  ال   C20-D20 واملربعــان 
ملناطــق التنقيــب F.G.D.E، فاملربــع D20 عبــارة عــن حيزيــن 
متســاويني تقريبــاً حلانــوت أو مجلــس يخــص منطقــة الســوق 
ــى  ــق بعــرض 4م يتجــه مــن الشــمال إل واآلخــر جــزء مــن طري

اجلنــوب  )اللوحــة ٢.١٠ج(

أمــا عــن املربــع C20 فهــو عبــارة عــن ســاحة عامــة يبــدو 
انهــا ســقفت بعرائــش العنــب أو مــا يشــبه ذلــك وتطــل عليهــا 
حوانيــت الســوق مــن جهاتهــا اجلنوبيــة والشــرقية والشــمالية، 
وقــد كســيت أرضيتهــا بخليــط مــن ببالطــات اآلجــر )اللوحــة 

٢.١١أ(

إزالة الفواصل 
ــى عمــق  ــع D20 وعل ــد انطــالق أعمــال التنقيــب فــي املرب عن
ــع نحــو  ــدة مــن شــمال املرب ٣٠ســم اتضحــت ظاهــرة )١( ممت

ملزيــد مــن املعلومــات حــول اجليوفيزيــاء احلقليــة انظــر:   )6(
سلســلة   � احلقليــة  »اجليوفيزيــاء  جــون،  ميلســوم. 
اإلرشــاد احلقلــي اجليولوجــي« ترجمــة، ناصــر العريفــي، 

جامعــة امللــك ســعود، ١4٣١هـــ -٢٠١٠م،ص: ١.

جنوبــه إال أنهــا غيــر مكتملــة بســبب توســطها مــن الفاصــل 
بــني املربعــني C20-D20 ، وتقــرر حفــر الفاصــل )١م( ضمــن 
نطــاق مســاحة املربــع، وقــد اتضحــت  الظاهــرة بشــكل متكامــل 
كمــا وصفــت ســابقا ، لقــد منحنــا إزالــة الفاصــل داللــة علــى 
وجــود امتــداد للظواهــر املعماريــة فــي املربــع C20 قبــل حفــره.

 D20 أمــا عــن الفاصــل  اجلنوبــي والــذي يفصــل بــني املربعــني
  D20 فأزيــل ضمــن نطــاق مســاحة التنقيــب للمربــع �D21
وذلــك بســبب توســط الظاهــرة )٢( املمتــدة شــرق � غــرب 
وســط الفاصــل  فــي احليــز الغربــي مــن املربــع بطــول 4.5م. 
أمــا احليــز الشــرقي مــن املربــع  فأزيــل بقيــة الفاصــل  لكــي 
يتضــح امتــداد الشــارع الــذي شــكل نصــف مســاحة املربــع 

5م×5م تقريبــاً.

ومــن الفواصــل التــي أزليــت ضمــن  أعمــال املوســم الثامــن 
الفاصــل الواقــع بــني املربعــني D21-D22، و قــد كان ســبب 
ــد مت  ــن ،وق ــل الزم ــي  بفع ــي طبيع ــار داخل ــل انهي ــة بفع اإلزال
فحــص الــردمي و اســتغالله فــى ردم الشــارع الشــرقي مــن أجــل 
معاجلــة النــزول  الــذي مت  أســفل األرض البكــر بعمــق 8٠ســم 
- أعمــال املوســم الســابع ١4٣١هـــ - األمــر الــذي  تســبب فــي 
انكشــاف أساســات املنشــأة وعلــى مســافة أربعــة مربعــات هــي 
:D21- D22- D23- D24. وهــذا مــا دفعنــا إلــى اســتغالل 
ردمي الفاصــل فــي حمايــة األساســات ورفــع منســوب الشــارع 

إلــى مســتواه احلقيقــي )اللوحــة ٢.٢أ(

املعثورات:
ــى اخلــارج والشــفة  ــة إل ــا مائل ــة مــن الفخــار، حافته زبدي  -
ــا يشــبه  ــب اخلارجــي م ــى اجلان ــا عل ــل له مســتديرة، عم
ــراء،  ــا حم ــالث، والقاعــدة منبســطة، عجينته ــم الث القوائ
متوســطة اخلشــونة، ومضــاف لهــا الرمــل واملــواد العضويــة 
والــدوالب  باليــد  وصناعتهــا  مرتفعــة  احلــرق  ودرجــة 

٢.١١ب(. )اللوحــة 

كســرة مــن عنــق وبــدن جــرة مــن الفخــار، عجينتهــا حمــراء   -
هندســية  زخرفــة  ســطحها  وعلــى  النعومــة،  متوســطة 
وكتابــة باخلــط الكوفــي باللــون األبيــض )اللوحــة ٢.١١ج(

خــرزة مــن العقيــق لونهــا أحمــر داكــن، كرويــة الشــكل بهــا   -
ثقــب نافــذ )اللوحــة ٢.١١د(.

البركانــي اخلفــاف، شــبه دائريــة  مــن احلجــر  مســحن   -
مشــذبة  والقطعــة  مقعــر،  حــوض  لــه  عمــل  البــدن، 

٢.١8هـــ(. )اللوحــة  ومصقولــة 

جــزء مــن عنصــر معمــاري ميثــل إفريــزاً مــن اآلجــر، يظهــر   -
ــل زهــرة )اللوحــة ٢.١١و(. ــة متث ــه زخرفــة نباتي علي

التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(



ذاتهـا )Area E�South / F(. ميتـد حـي سـكني تعـود جميـع 
هـذه اآلثـار إلـى الفتـرة املمتـدة مـا بني أواخر األلـف األول قبل 

امليـالد إلـى القـرون األولـى مـن األلـف األول امليـالدي.

اسـتمر فريـق العمـل بإجـراء الدراسـات علـى آثـار املوقع وعلى 
فـي أنظمـة القنـوات  أبحـاث الهيدرولوجيـا املائيـة خصوصـاً 
العـام  خريـف  وشـهد   .)H )املنطقـة    A املجمـع فـي  املائيـة 
التركيـز علـى  مـع  الصيانـة واحلفـاظ  أعمـال  تواصـل   ٢٠١١
 Hausleiter, للمنهجيـة انظر( ،)E�b1( املبنـى العـام الرئيـس
 Breitenfeldt and Lindlar in: Hausleiter et al. in

 .)Hausleiter 2016; press c

اسـتضيف املشـروع السـعودي األملانـي مـن قبـل متحـف تيمـاء 
لآلثار والتراث الشـعبي وُمولت هذه األعمال من قبل مؤسسـة 
أّمـا إجـراءات الصيانـة  البحـوث األملانيـة )DFG( فـي بـون، 
فقـد مّولـت وللمـرة األولـى مـن قبـل معونـة اإلمنـاء الرسـمية 
)ODA( مدعومـة مـن وزارة اخلارجيـة فـي أملانيـا االحتاديـة. 

ويتقـّدم املؤلفـون واملسـاهمون فـي هـذا التقريـر بجزيل الشـكر 
جلميـع األفـراد واملؤسسـات الّداعمـة للمشـروع فـي تيماء وهم 
قطـاع اآلثـار واملتاحـف فـي الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث 
الشـرق  وقسـم  الريـاض  فـي  سـعود  امللـك  وجامعـة  الوطنـي 
فـي املعهـد األملانـي لآلثـار فـي برلـني والسـفارة األملانيـة فـي 

الريـاض.

 تقرير عن أعمال املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء
)املوسم الثامن ١٤٣٢هـ/٢٠١١م(. 

أرنولف هاوسايتر١، ريكاردو آيخمان١، محمد النجم٢، سعيد السعيد٣
 مع مساهمات لكل من: ماتياس غروتكن٤، آندريا إنتيليا١، سيباستيانو لورا١، كريستوف بورشفيتس١،

فرانسلني تورتيت١ بيتر فوس٤، فريدريش فيغيل١، كاي فيل-بروك٤

أواًل: مدخل
تيمـاء،  العـام ٢٠١١ فـي موقـع  تنفيـذ موسـمني خـالل  جـرى 
وركـز العمـل علـى إجـراء اختبـارات متنوعـة ركزت علـى املواقع 
املواسـم  تقاريـر  )راجـع  الفخاريـة5.  األوانـي  ودراسـة  األثريـة 
Eichmann et al. ٢٠٠6؛ ٢٠١٠؛ ٢٠١١؛ ٢٠١٢؛  السـابقة 
فـي  الباحثـون  متكـن   .)Hausleiter et al., in press a�c
املشـروع السـعودي األملاني -كما ورد ذكره في تقارير سـابقة- 
بتحديـد سـت حقبـات اسـتيطانية فـي تيمـاء وأكـدت صحتهـا 
فـي عـدة مواقـع عـن طريـق املالمح األثريـة واملعمارية )األبنية، 
واملنتجـات، واألوانـي الفخاريـة وغيرهـا(، والتـي غّطـت فتـرات 
العصـر  إلـى  العصـر احلجـري احلديـث  امتـدت مـن  متعـددة 
 Hausleiter 2011, 109; Hausleiter in press( .احلالـي
a(  التنقيبـات األثريـة املتركـزة فـي موقـع قرّيـة )اللوحة ٣.١(.

ــي  ــة ف ــة التاريخي ــم دراســة البيئ ــزت دراســات وأبحــاث عل رك
والســبخة  للموقــع  املائيــة  الهيدرولوجيــا  علــى  العــام ٢٠١١ 
باإلضافــة إلــى البحــث فــي احليــاة النباتيــة القدميــة واحلديثــة 
 cf. Kürschner and Neef in press; Dinies and انظر(
.Neef in press(،  كمــا رّكــزت أعمــال التنقيــب األثــري علــى 
ــزي  ــن البرون ــني العصري ــدة ب ــرة املمت ــار الفت ــا وآث دراســة بقاي
املتأخــر واحلديــدي والواقعــة خــارج أســوار املدينــة وحولهــا 

)ســوف يتــم تنــاول املنطقــة O3  فــي تقريــر الحــق(. 

يظهـر مجّمـع عمرانـي فـي )املنطقـة O( ويعـود تاريخـه إلـى 
أوائـل العصـر احلديـدي، ويرجـح أنه كان مبنى عامـاً )معبداً(. 
فـي  »قرّيـة«  املركزيـة مـن  املنطقـة  ويقـوم فـي شـمال شـرقي 
)املنطقـة E( مبنـى عـام آخـر كبير نسـبياً، وفـي جنوبي املنطقة 

)١(  املعهد األملاني لآلثار، قسم الشرق، برلني.
)٢(  الهيئة العامة للسياحة واآلثار، متحف تيماء لآلثار والتراث.

)٣(  جامعة امللك سعود، كلية السياحة واآلثار.
)4(  مكتب الترميم في أوبرباوم، برلني.

موســم الربيــع مــن 8 شــباط إلــى ١4 نيســان، موســم خريــف مــن ٢7   )5(
ــي ٢٠١٠. ــى 5 تشــرين ثان ــول إل أيل
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ثانيًا: نتائج األعمال امليدانية ملوسمي سنة ٢٠١١

١. الدراسات الهيدرولوجية
)بقلم بيتر فوس، كاي فيللبروك، ماتياس غروتكر6(

املقدمة واملنهجية العلمية
ُطــور منــوذج هيدرولوجــي بنــاًء علــى التنقيبــات التــي أُجريــت 
 Heemeier و Grottker( ٢٠٠9 ،٢٠٠8 ،٢٠٠7 فــي العــام
 Eichmann et al. 2010, 103�4; Eichmann et al. ــي ف
 Hausleiter 82-79 ,2012 فــي: Wellbrock وGrottker
et al. in press a( لتقديــر كميــات منســوب هطــول األمطــار 
القدميــة  البحيــرة  منســوب  علــى  احلفــاظ  بهــدف  الــالزم 
)Palaeolake( ليكــون 8١١،5 م فــوق ســطح البحــر7. لقــد 
ســاهمت صياغــة معادلــة لتحديــد املوازنــة املائيــة للبحيــرة 
ــات هطــول األمطــار  ــى حســاب كمي القدميــة فــي التوصــل إل
هــذا  مــن  وللتحقــق  ســنوياً(،  )ملــم   ٢5±١5٠ يعــادل  مبــا 
النمــوذج الهيدرولوجــي قــام فريــق الباحثــني فــي العــام ٢٠١١ 
بالتركيــز علــى مجمــع امليــاه القائــم فــي منطقــة »الســبخة« 
ــا  ــق تطبيــق خصائــص هيدرولوجي فــي واحــة تيمــاء عــن طري
التربــة، رّكــزت أعمــال التنقيــب فــي منطقــة »قرّيــة« بشــكل 
محــوري حــول األنظمــة املائيــة داخــل حــدود أســوار املدينــة 
حيــث أجريــت عــدة اختبــارات فــي مواقــع متفرقــة مــن مجمــع 
قيــم  علــى  إلــى احلصــول  تهــدف  والتــي  املائــي  »الســبخة« 
موثوقــة مبــا يخــص خصائــص نفوذيــة التربــة التــي تعــد أقــل 
وضوحــاً ضمــن منــوذج الدراســة الهيدرولوجــي املذكــور آنفــاً.

- اختبــار النهايــة املفتوحــة )Open�End�Test(: ويعــد هــذا 
ــة  ــدل نفوذي ــة لقيــاس مع ــة واضحــة ومضمون ــار طريق االختب
ــزرع أنبــوب معدنــي بطــول ١ م وقطــر يعــادل  ــة، حيــث ي الترب

 K. Wellbrock, هم M. Grottker .أعضاء الفريق املرؤوس ب د  )7(
 P. Voß, S. Eckert, J. Osten, M. von Grafenstein
 (Lübeck University of Applied Sciences), and
 .Friedrich Weigel (Free University of Berlin)n
  German( ويشــكر املؤلفــون التمويــل مــن مؤسســة البحــوث األملانيــة

.)Research Foundation DFG.
٢٠١٢، 7٣-9؛ انظــر أيضــاً Engel et al. 2012. مت تقديــر أقــل   )8(

منســوب لســطح البحيــرة بعــد حتليــل البرنقيــل األحفــوري.
 Engel and Brückner in: Engel and Brückner in press.(

 )Eichmann et al

١١ ســم علــى عمــق يعــادل ٠،٢ م ومُيــأل بعدهــا باملــاء بســعة ال 
تتجــاوز 8،5 لتــر، قبــل القيــام بتركيــب األنبــوب تــروى التربــة 
املدروســة بامليــاه لدرجــة التشــبع ويجــرى االختبــار ملــدة ســاعة 
كاملــة، يتــم فــي املرحلــة األولــى وخــالل مــدة زمنيــة حتــدد 
ــق قيــاس  ــاه املتســربة عــن طري ــات املي بدقيقتــني حســاب كمي
كميــات امليــاه املضافــة إلــى األنبــوب ليصــل إلــى حــد االمتــالء. 
وفــي املرحلــة الثانيــة تكــرر العمليــة خــالل مــدة زمنيــة حتــدد 
بعشــر دقائــق وعنــد إمتــام االختبــار يتــم قيــاس معــدل نفوذيــة 
ــة بحســب مقطــع دارســي )Darcy( الكــروي اإلهليجــي  الترب
بــني  مــا  يتــراوح  والــذي   )cf. USBR 1974( )البيضــوي( 

 .)10�7 to 10�5 m s�1(

- اختبــار الــرّي: يســمح هــذا االختبــار غيــر القياســي بتقديــر 
معــدالت هطــول األمطــار الالزمــة جلريــان املــاء علــى الســطح 
لكونهــا أحــد مظاهــر دراســة معــدل نفوذيــة التربــة باإلضافــة 
ــا  ــة وتراجــع مقدرته ــاس نســبة اجنــراف ســطح الترب ــى قي إل
ــزارٍة  ــة بغ ــد ري مســاحة ٠،5 م إضافي ــاه عن ــن املي ــى تخزي عل
متفاوتــة يصبــح مــن املمكــن تقديــر منســوب هطــول األمطــار 
يتجــاوز  )اللوحــة ٣.٢أ(  للتســبب بجريــان ســطحي  الــالزم 
ــا  ــى فقدانه ــي إل ــاً بالتال ــة مؤدي ــة الالزمــة إلشــباع الترب الكمي

قابليــة  تخزيــن املــاء. 

- اختبــار نفوذيــة التربــة: فــي هــذه احلالــة تكــون نســبة امليــاه 
املســتخدمة فــي مســاحة ٠،5 م٢مســاوية 5 لتــر متامــاً محدثــاً 
بالتالــي منســوب ميــاه أمطــار مصطنــع بارتفــاع ١٠ مم. وهــذه 
القيمــة مقســومًة علــى الوقــت )بالثوانــي( الــالزم للتســريب 

تــؤدي إلــى حســاب معــدل نفاذيــة التربــة حتــت االختبــار. 

 ISO( الغربلــة: تســتخدم الغربلــة تبعــاً للمقيــاس العاملــي -
ــة حتــى أحجــام  1�14688( 8 لدراســة التــدرج احلبيبــي للترب
حبيبــات ٠،٠6٣ مم، وللقيــام بهــذا االختبــار تتــم غربلــة كميــة 
مقاســة مــن التربــة - مجففــة علــى درجــة حــرارة ١٠5 درجــة 
مئويــة- عــن طريــق اســتخدام منخــل بقياســات متعــددة تتــراوح 
بــني ٠،٠6٣ مم إلــى ٢ مم9. إن حتديــد كتلــة احلبيبــات فــي كل 

)9(  جتــارب ودراســات جيوتكنيكيــة للتحقــق مــن هويــة و تصنيــف التربــة 
ووصفهــا )DIN EN ISO 14688�1:2011�06( برلــني ٢٠١١

 . 0.063 mm, 0.125 mm, 0.25 :ــة )١٠(  قياســات الشــبكة املطبق
 mm, 0.5 mm and 2mm.

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(

فئــة مــن التــدرج احلبيبــي تســهم فــي اســتنتاج املنحنــي البيانــي 
ودراســة نفوذيــة التربــة عــن طريقــه، ولذلــك فقــد تقــرر إجــراء 
االختبــار بشــكل مبســط دون جتفيــف العينــات ودون إزالــة 
احلصــى منهــا كونهــا ظاهريــة وكــون تأثيرهــا علــى خصائــص 

التربــة يعــد ثانويــاً. 

النتائج:
املجمع )C( - انهيار سور املدينة اخلارجي

ُعثــر علــى رواســب غرينيــة بســماكة ملحوظــة شــرقي ســور 
 C4( )Intilia in: Eichmann( املدينــة الداخلــي فــي املربــع
et al. 2010, 113�5(، وقــد ُطرحــت عــدة نظريــات لتفســير 
ذلــك منهــا حصــول فيضــان ســببه جريــان الــوادي علــى حــدود 
احلديــث  املوقــع  مدخــل  مــن  بالقــرب  اخلارجــي  اجلــدار 
 cf., Eichmann( أظهــر مســح رادار قيــاس األرض .)ًســابقا(
et al. 2010, 106; 2005(، باإلضافــة إلــى )مرنــان( بأبعــاد 
٢م x ٢ م وجــود جــدار بســماكة ١،5 م مكونــاً مــن طبقتــني مــن 
ــل  ــوط بالرم ــب املخل ــن الطــني الصل ــة م ــان طبق الطــوب تغلف
بســماكة ٠،9 م )SU 6228(. ووفقــاً للمعطيــات فــي املربــع 
 )Intilia in: Eichmann et al. 2010, 109�11( )C1(
واملســح الطبوغرافــي فــإن هــذا اجلــدار يعــود إلــى اجلــزء 
األقــدم مــن املنشــأة، وبنــاًء علــى ذلــك فإنــه مــن غيــر احملتمــل 
فــي  الفيضــان  فــي  الغربــي ســبباً  الســور  انهيــار  يكــون  أن 
ــل األرجــح أن يكــون الفيضــان قــد تدفــق مــن  املجمــع )C(، ب
الشــمال وفقــاً ملســار الــوادي )بشــكله احلالــي( مســبباً ترســب 

ــر. املــواد بهــذا الشــكل الكبي

املجمع )E( - املسح الطبوغرافي 

اســتكمل املســح الطبوغرافــي للمجمــع )E( بهــدف حتســني 
 cf., Heemeier and )انظــر  الهيدرولوجيــة  الدراســة 
 Grottker in: Hausleiter et al. in press a; Wellbrock

.)and Grottker in: Hausleiter et al. in press b

املجمع )E( - تنقيب منبع البركة املفترض 

أشــارت التحريــات اجليوكهربائيــة التــي أُجريــت فــي العــام 
٢٠٠7 إلــى وجــود منطقــة ذات ناقليــة كهربائيــة عاليــة فــي 

منســوب  ارتفــاع  عــن  األغلــب  علــى  نتجــت   ،)E( املجمــع 
امليــاه اجلوفيــة التــي يعتقــد أنهــا كانــت تغــذي املصــدر املائــي 
 Wellbrock( داخــل جــدران املدينــة فــي العصــور القدميــة
 .)and Grottker in: Hausleiter et al. in press b
وبالرغــم مــن اكتشــاف بعــض الرواســب الرطبــة بالقــرب مــن 
األســاس الصخــري فلــم يؤكــد اخلنــدق الــذي حفــر علــى عمــق 
8١5،79 م فــوق ســطح البحــر فــي العــام ٢٠٠8 هــذه الفرضيــة 
 Wellbrock and Grottker in: Hausleiter et al. in(
press b(. ولذلــك متــت توســعة اخلنــدق ضمــن هــذه املرحلــة 
للتمكــن مــن احلصــول علــى معلومــات إضافيــة مبــا يخــص 
ــة أســاس الصخــر  ــرت طبق ــب هــذه الرواســب، وقــد تأث تركي
النقطــة  هــذه  فــي  التكتونيــة  التصدعــات  بفعــل  الطبيعــي 

ــي.  ــع مائ ــار طل ــن وجــود غب ــق م ــات للتحق ــذت العين وأُخ

مجمع السبخة املائي - هيدرولوجيا التربة

مت تقديــر مســاحة ســطح مجمــع الســبخة املائــي بـــ 6٠٠ كــم٢ 
عــن طريــق اســتخدام برنامــج )GIS( للمســح اجلغرافــي وبنــاًء 
عليــه ُوضعــت معادلــة حلســاب منســوب املــاء فــي الســبخة 
ســاهمت فــي تقديــر معــدل هطــول األمطــار الــذي ال يقــل 
ــة  ــار هــذه الفرضي عــن ١5٠±٢5 مم ســنوياً. ومــن أجــل اختب
ــى  ــى( عل ــى األعل ــة مفتوحــة )انظــر إل ــار نهاي أُجــري 5٠ اختب
أجــزاء الســبخة التــي أمكــن الوصــول إليهــا )اللوحــة ٣.٢ب(، 
لقــد مّت جمــع وغربلــة ١59 عينــة تربــة مختلفــة بالتزامــن مــع 
ــري  ــط دائ ــات مــن محي ــث ُجمعــت ســت عين ــارات، حي االختب
»النهايــة  اختبــار  عليهــا  وأُجــري  املوقــع،  عــن  ١٠٠ م  يبعــد 
املفتوحــة«، ولكــون أن معظــم العينــات أظهــرت جتانســاً فــي 
التــدرج احلبيبــي فقــد مت خفــض عددهــا فــي كل اختبــار إلــى 
عينتــني، كمــا يُعتقــد أن ســبب جتانــس العينــات وتشــابهها 
فــي التــدرج احلبيبــي يعــود إلــى رواســب الريــاح الهولوســينية 

ــي. الســائدة فــي املجمــع املائ

مواقع اآلبار القدمية في تيماء 

يســهل حتديــد مواقــع عــدد وافــر مــن اآلبــار عــن طريــق مســح 
ســطحي ملدينــة تيمــاء القدميــة وقــد مت حتديــد وتســجيل 
ومخططــات  قياســات  باســتخدام  اآلبــار  هــذه  إحداثيــات 

٣.٢ج(. )اللوحــة   )DGPS(
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(O) ٢. املنطقة
(O) ٢.١.تنقيبات املنطقة

)بقلم آندريا إنتيليا(

قــام فريــق الباحثــني خــالل موســمي التنقيــب فــي العــام ٢٠١١ 
بدراســة املنطقــة )O( الكائنــة جنوبــي املجمــع )C( )اللوحــة 
٣.٣ج(، حيــث ُعثــر علــى مجمــع معمــاري يعــود ألوائــل العصــر 
احلديــدي باإلضافــة إلــى مقبــرة تعــود إلــى العصــر الهلنســتي، 
 Intilia(  ٢٠٠6 العــام  منــذ  دراســة  موضــع  كانــا  كالهمــا 
 in: Eichmann et al. 2011, 97�102; 2012, 100�6;
 Intilia in: Hausleiter et al. in press a�c; see also
 Hausleiter 2010, 230�1; 235; 2011, 111�8; Lora
et al. 2010, 238�9; Petiti et al. 2014; Pl. 0.3( ومــن 
أجــل الوصــول إلــى القطــاع الشــمالي والشــرقي للمجمــع، متــت 
توســعة منطقــة التنقيــب فــي ذلــك االجتــاه لتغطــي مســاحة 
٢١85 م٢، ممــا أّدى إلــى حتديــد ثالثــة مســتويات اســتيطانية 

فــي املنطقــة )O( كمــا فــي اجلــدول التالــي: 

املستوى االستيطاني
التأريخ في تيماء البقايا واملعاثر األثرية حقبة االستيطان 

الزمنية في تيماء

OL O:3

أوائل العصر احلديدي:
;)calBC )O�b1:R1 1127�916

)calBC )O�b1:R1 973�829
)calBC )O�b1:R7 1053�911

 calBC (SU 6601)1 1002�846

مجمع مكون من مبنى واحد 
)O�b1( وغرف ملحقة ومنشآت 

تقع شماليه وشرقيه محاط بسور 
شبه مربع

OP 4

OL O:2

الفترة الهلنستية:
411�262 calBC )bone, O�g3(
398�210 calBC )bone, O�g4(

517�391 calBC )bone, O�g13(
381�203 calBC )bone, O�g20(
396�208 calBC )bone, O�g21(
717�392 calBC )bone, O�g19(

756�414 2  calBC )wood, 
O�g19( 

٣9 مدفــن منفــرد مبنيــة علــى نفــس 
الطــراز OP 3

OL O:1

غير واضح؛ يشير التاريخ 
املبدئي باستخدام 3OSL إلى 

تأريخ يعود إلى القرن اخلامس 
بعد امليالد على أبعد تقدير 

 حفريــات غيــر مشــروعة مملــوءة حاليــاً 
بالرمل  غير مؤكد

اجلدول ١: املنطقة )O(؛ التسلسل الزمني االستيطاني

املستوى االستيطاني (O:3) أوائل العصر احلديدي 
يأخــذ املجمــع فــي املنطقــة )O( شــكل شــبه مربــع ميتــد علــى 
مســاحة قدرهــا ١٣٠٠ م٢ )اللوحــة ٣.٣( يعــود ألوائــل العصــر 
احلديــدي. ويحصــر اجلــدار اخلارجــي الــذي ميثــل حــدود 
املبنــى مســاحة داخليــة تعــادل ١٠٠٠ م٢، يتاخمــه علــى اجلهــة 
اجلنوبيــة الغربيــة املبنــى )O�b1( وهــو املبنــى الرئيــس فــي 
املجمــع، وقــد مت تنقيــب املبنــى بشــكل كامــل باســتثناء جزئــه 

الشــمالي الشــرقي. 

ُعثــر علــى بضــع غــرف شــمالي وشــرقي املجمــع ولــم يُعــرف إن 
كانــت تنتمــي إلــى مبنــى واحــد أو عــدة مبانــي لعــدم اســتكمال 
ــى حجــري شــمالي  ــا، ولوحــظ وجــود مبن أعمــال التنقيــب هن
املبنــى )O�b1( فــي املنطقــة التــي لــم يســتكمل التنقيــب فيهــا، 
 )SU 3373( يرجــح أنــه اســتخدم كحــوض أو خــزان ميــاه
متصــل بقنــاة مائيــة صغيــرة مت تنقيبهــا بشــكل جزئــي، أمــا 
اجلــزء اجلنوبــي مــن املجمــع فمــن احملتمــل أنــه كان فنــاًء كبيــراً 
 )SU 6601( خاليــاً مــن أي مبنــى باســتثناء وجود غرفة كبيــرة

ُعثــر عليهــا قــرب الزاويــة اجلنوبيــة للمنطقــة املدروســة. 

السور احلجري:

يحيــط باملجمــع الــذي يعــود ألوائــل العصــر احلديــدي جــدار 
شــرق-جنوب  شــمال  يتجــه  ٣8 م(   x  ٣5( بأبعــاد  حجــري 
غــرب، وهــو مكــّون مــن أربعــة جــدران مبنيــة مــن احلجــر 
الرملــي احمللــي )اللوحــة ٣.٣(. بنيــت اجلــدران مــن طبقتــني 
بشــكل  مصفوفــة  ٢،٢ م  بســماكة  الضخمــة  احلجــارة  مــن 
منتظــم ومملــوءة فيمــا بينهــا بأحجــار رمليــة وقطــع حجــارة 

األحجــام.  متفاوتــة 

التنقيــب  بدرجــة  بينهــا  فيمــا  األربعــة  اجلــدران  تتفــاوت 
واحلفــظ؛ فاجلهــة اجلنوبيــة مــن اجلــدار الشــمالي الغربــي 
حالتهــا جيــدة لكــن جزأهــا الوســطي مفقــود متامــاً، وقــد مت 
حتديــد اجلــزء الشــمالي دون تنقيبــه بعــد، تعــد حالــة اجلهــة 
الشــمالية مــن اجلــدار اجلنوبــي الغربــي ســيئة أمــا القســم 
ــك لوجــود  ــر وذل ــى أث ــر لهمــا عل ــم يُعث ــي فل األوســط واجلنوب
حفرتــني كبيرتــني بقــي بينهمــا جــزء صغيــر مــن اجلــدار، ومت 
تنقيــب جــزء صغيــر فقــط مــن اجلــدار اجلنوبــي الشــرقي 
حتــى اآلن لكــون أن اجلهــة اجلنوبيــة منــه قــد أزيلــت واجلهــة 
لــم يتــم تنقيبهــا بعــد، ُحــّددت اجلهــة الشــمالية  الشــمالية 
مــن اجلــدار الشــمالي الشــرقي دون تنقيبهــا بشــكل كامــل، 
ــدة، ويغطــي  ــة جي أمــا القســم األوســط فبقــي محفوظــاً بحال
املنطقــة -حيــث يقــع اجلــزء اجلنوبــي- بقايــا مــن فتــرة الحقــة. 
تنقيــب  مت  فقــد  األربعــة  احمليــط  اجلــدار  لزوايــا  بالنســبة 
الزاويــة الغربيــة بشــكل كامــل، أمــا الزاويــة اجلنوبيــة فهــي 
مفقــودة بالكامــل، مت حتديــد الزاويــة الشــمالية خــالل موســم 
البحــث بــدون تنقيبهــا، أمــا الزاويــة الشــرقية فقــد بقيــت بــدون 

تنقيــب.

)O-b1( املبنى

شمال-شــرق/جنوب- باجتــاه  املمتــد   )O�b1( املبنــى  يعــّد 
ــى  ــارة عــن مبن غــرب أحــد مالمــح املجمــع الرئيســة وهــو عب
مربــع الشــكل وأبعــاده ٢٣ x ١٢ م )اللوحــة ٣.٣(، يتكــون هــذا 
 O�b1:R1, R2, )غــرف  مميــز  وســطي  جــزء  مــن  املبنــى 
x 7،6 م  أبعــاده ١١ م  لــه شــكل مربــع   )R3, R5 and R7
)مســاحة 8٣ م٢( محــاط بسلســلة مــن الغــرف بأشــكال وأبعــاد 
 O�b1:R11, R12, R13 and( مختلفــة. تقــوم أربــع غــرف

الواقعــة  الغــرف  أمــا  املبنــى،  مركــز  شــرقي  شــمال   )R14
جنــوب غربــي املركــز فيصعــب حتديــد شــكلها بســبب حالتهــا 
الســيئة، وميتــد فراغــان بشــكل طولــي وضيــق أشــبه بالــرواق 
R10( وفــي اجلهــة  و   R4( الغربيــة الشــمالية  فــي اجلهــة 
اجلنوبيــة الشــرقية للمبنــى، وقــد متــت دراســة القســم املركــزي 
مــن املبنــى )O�b1( خــالل التنقيبــات الســابقة، وفــي العــام 
ــب  ــذي نُّق ــى ال ــى اجلــزء الشــمالي للمبن ــز عل ٢٠١١ مّت التركي
بالكامــل باســتثناء الزاويــة الشــمالية الشــرقية، لقــد اســتخدم 
ــى  ــي متوســط احلجــم فــي تشــييد املبن ــي احملل احلجــر الرمل
)O�b1( باإلضافــة إلــى بعــض احلجــارة األكبــر حجمــاً فــي 

ــان.  بعــض األحي

تتمثــل احلــدود الشــمالية الشــرقية للمبنــى )O�b1( بصــف 
مــن ســت دعائــم مربعــة الشــكل بأبعــاد 6،٠ x ٠،6 م مــع وجــود 
صــف مشــابه آخــر مــن الدعائــم وســط املســافة الفاصلــة بــني 
ــم األول ومركــز املبنــى )اللوحــة ٣.٣(، وتنقســم  صــف الدعائ
املبنــى  ومركــز  الدعائــم  صفــي  بــني  مــا  الواقعــة  املنطقــة 
بجداريــن ضيقــني )SU 5079( و)SU 3863( بحيــث يصبــح 
فــي القســم الشــمالي مــن املبنــى )O�b1( أربــع غــرف ضيقــة 
طوليــة الشــكل )R11, R12, R13 and R14( واألطــراف 
الشــمالية للرواقــني )R10( جميعهــا ذات أرضيــات طينيــة. 
الــرواق  عــن   )R12, R13 and R14( الغــرف  تنفصــل 
الشــمالي بجــدار، بينمــا تتصــل هــذه الغــرف مباشــرة بالــرواق 
كامــل   )R11( الغرفــة  تشــغل  أخــرى  ومــن جهــة  اجلنوبــي، 
عــرض املبنــى )O�b1(، لوحــظ أن حالــة الغرفتــني )R12 و 
R14( الواقعتــني بــني وســط املبنــى وصــف الدعائــم املركــزي 
واالســتخدامات  النشــاطات  لبعــض  نتيجــة  نســبياً  ســيئة 
 R11( فــي فتــرات الحقــة، أمــا حالــة الغرفتــني الشــماليتني
و R13( فهــي أفضــل برغــم وجــود بعــض احلفــر واملدافــن 
التــي تعــود لفتــرات أحــدث )القبــر O�g18(، ومتتــد فــي كلتــا 
الغرفتــني طبقــة طينيــة تغطيهــا حجــارة منهــارة فــوق أرضيــة 
الغــرف، وقــد ُعثــر فــي نصــف الغرفــة )R11( اجلنوبــي علــى 
إثــر نشــوب حريــق فــي األرضيــات الطينيــة، وبقــي أقصــى 
جنوبــي الغرفــة )R11 و R13( كمــا فــي الزاويــة الشــمالية 

الشــرقية للمبنــى )O�b1( بــدون تنقيــب. 

يــدّل اجلــدار الــذي ُعثــر عليــه بــني الدعامتــني الشــماليتني 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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مــن صــف الدعائــم الشــمالية الشــرقية إلــى أنــه كان مــن غيــر 
املمكــن دخــول املبنــى )O�b1( عبــر اجلــزء الشــمالي علــى 
األقــل مــن اجلهــة الشــمالية الشــرقية، أمــا املنطقــة الكائنــة بني 
بقيــة الدعائــم فــي الصــف الشــمالي الشــرقي فلــم ينّقــب عنهــا 
ــة للجــدران  ــالث منشــآت مشــابهة مالصق ــى ث ــر عل ــد، ُعث بع
SU 6756( منهــا  اثنتــان   ،)SU 3863 و   SU 5079( 

 R11( مالصقتــان للجــدار األول بــني الغرفتــني )SU 6761 و
للجــدار  مالصقــة   )SU 6764( الثالثــة  واملنشــأة  R13و(، 

.)R14و R12( الثانــي بــني الغرفتــني

بشــكل شــبه   )SU 6764 و   SU 6756( املنشــأتان  ظهــرت 
منتظمــة  غيــر   )SU 6761( املنشــأة  كانــت  بينمــا  دائــري، 
مجتمعــة  العناصــر  هــذه  وتشــكل  عميقــة،  وغيــر  الشــكل 
منشــأة واحــدة مكونــة مــن صــف مــن احلجــارة الصغيــرة. 
تقــع املنشــأتان )SU 6756  و SU 6761( بــني إحــدى ركائــز 
الصــف الشــمالي الشــرقي وبــني إحــدى ركائز الصــف املركزي، 
بينمــا تقــع )SU 6764( فــي منتصــف املســافة الفاصلــة بــني 
صــف الركائــز املركــزي واجلــدار الشــمالي الشــرقي ملركــز 
املبنــى )O�b1(، تشــير هــذه الهيكليــة وتركيباتهــا إلــى أنهــا 
كانــت تســتخدم كمواضــع لتثبيــت العــوارض اخلشــبية احلاملــة 
لســقف اجلهــة الشــمالية للمبنــى )O�b1(، فــي حــال كانــت 
هــذه الفرضيــة صحيحــة فإنــه مــن املتوقــع وجــود صفيــن 
يحتويــان علــى ثــالث تركيبــات مشــابهة عنــد كل مــن اجلــدار 
)SU 5079( واجلــدار )SU 3863(، ولســوء احلــظ بقيــت 
واجلهــة  مفقــودة   )SU 3863( للجــدار  الشــمالية  اجلهــة 

اجلنوبيــة للجــدار )SU 5079( مــا زالــت غيــر منقبــة.

)O-b1( املنشآت خارج نطاق املبنى

العصــر  أوائــل  إلــى  العائــد  للمجمــع  العــام  الشــكل  يبــدو 
رئيســاً  مبنــى  يتضّمــن  الباحثــني،  لــدى  معروفــاً  احلديــدي 
)O�b1( باإلضافــة إلــى سلســلة مــن املنشــآت الواقعــة فــي 
الشــمال والشــرق وفــراغ كبيــر مفتــوح فــي اجلنــوب. إن معظــم 
التفاصيــل املتعلقــة بالتقســيمات الداخليــة مازالــت مفقــودة 
ــم تنقــب بعــد، وفــي أفضــل  نظــراً إلــى أن املناطــق املذكــورة ل
احلــاالت مت التنقيــب عنهــا بشــكل جزئي فقــط )اللوحة ٣.٣(. 
رّكــزت أعمــال التنقيــب خــارج املبنــى )O�b1( فــي العــام ٢٠١١ 

علــى الغــرف )R8 و R15( إلــى الشــرق باإلضافــة إلــى بعــض 
التركيبــات إلــى الشــمال واجلنــوب حيــث ُعثــر علــى املنشــأة 
)SU 3373( والتــي مــن املرجــح أنهــا اســتخدمت كصهريــج 
لتخزيــن  غرفــة  اســتخدمت  التــي   )SU 6601( وأيضــاً 

احلبــوب. 

ــات  ــة )R8( خــالل التنقيب ــن الغرف ــة م ــة اجلنوبي ــت اجله نُّقب
شــرقاً   )O( املنطقــة  رقعــة  توســعة  مكنــت  وقــد  الســابقة، 
 )R15( اخلبــراء مــن الوصــول إلــى النصــف الشــمالي وإلــى
تقــع  الشــرقي؛  الشــمال  إلــى  أبعــد  مســافة  علــى  الواقعــة 
هاتــان الغرفتــان بقــرب املســار اجلنوبــي الشــرقي املفتــرض 
للجــدار احمليــط الــذي يعــود إلــى أوائــل العصــر احلديــدي 
ُرصفــت  لقــد  الشــرقية،  اجلنوبيــة  احلــدود  ميثــل  والــذي 
أرضيــات كلتــا الغرفتــني ببــالط حجــري ميكــن القــول بأنــه 
بحالــة جيــدة علــى عكــس حالــة اجلــدران الســيئة فــي معظــم 
اآلثــار والبقايــا التــي ُعثــر عليهــا فــي هــذه البقعــة مــن املنطقــة 
)O( التــي ُعثــر فيهــا علــى بعــض األنقــاض وركام حجــري فــوق 
 OL( ــر املشــروعة ــات غي ــات. وتشــير إحــدى احلفري األرضي
O:1( التــي تبعــد 4 م شــمالي املبنــى )O�b1( إلــى وجــود 
منشــأة دائريــة الشــكل )SU 3373( ظهــرت بعــض تفاصيلهــا 
بعــد إزالــة األنقــاض مــن اجلهــة الشــمالية الغربيــة خــالل 
موســم البحــث فــي العــام ٢٠١١ موضحــة بذلــك معاملهــا، بنيــت 
املنشــأة )SU 3373( مــن حجــارة رمليــة كبيــرة مباشــرة فــوق 
قاعــدة صخريــة قطرهــا أكبــر مــن بقيــة املنشــأة )١،9 إلــى 
٢ م( يتناقــص تدريجيــاً إلــى األعلــى وصــوالً إلــى القمــة )قطــر 
١،5 إلــى  ١،6م(، وتشــير فجــوة فــي املنشــأة إلــى وجــود منفــذ 
متصــل بقنــاة حجريــة وجــدت عنــد قاعــدة احلفــرة بطــول ٢ م 
تقريبــاً شــمال شــرقي )SU 3373(، اســتخدم فــي بنــاء هــذه 
القنــاة حجــارة متوســطة احلجــم وضعــت بدورهــا علــى قاعــدة 
مــن بالطــات حجريــة وغطيــت ببالطــات حجريــة أكبــر حجمــاً. 
يشــير ميــول القنــاة باجتــاه )SU 3373( إلــى أن هــذه املنشــأة 
ــاه .  ــوع مــن الســوائل، يرجــح كخــزان للمي ــن ن ُصّممــت لتخزي

املســتوى الطبقــي الوحيــد الــذي مت الكشــف عنــه إلــى حــد اآلن 
ــل العصــر  ــى أوائ ــد إل ــي مــن املجمــع العائ فــي اجلــزء اجلنوب
احلديــدي هــو املســتوى )SU 6601( الكائــن بقــرب الضلــع 
ــي مــن اجلــدار احمليــط )اللوحــات ٣.٣، ٣.٣أ(، وهــو  اجلنوب

ــاد 5،١ x ٢،5 م وعمــق ٢،5 م وصــوالً  ــارة عــن حفــرة بأبع عب
ــر أيضــاً علــى جداريــن صغيريــن  ــة، ُعث إلــى الطبقــة الصخري
ــرة الشــمالية الشــرقية،  ــة احلف ــني مــن احلجــر فــي زاوي مبني
بحيــث يبــدو أن منســوب األســاس الصخــري هنــا أقــل ارتفاعــاً 
الشــمالية  الزاويــة  فــي  الصخــري  األســاس  منســوب  مــن 
للحفــرة، كمــا ُعثــر علــى طبقــة مــن الرمــاد والبقايــا احملترقــة 
ــا ونــوى فاكهــة  فــي قعــر املســتوى )SU 6755( تضمنــت بقاي
وبــذوراً وقطعــاً خشــبية متفحمــة تشــير جميعهــا باإلضافــة 
إلــى )SU 6601( أن هــذا املســتوى الطبقــي كان يســتعمل 
ــة مت  ــد هجــر الغرف ــه بع ــون أن ــد الباحث ــن، ويعتق ــة تخزي غرف
ــا  ــى التجانــس امللحــوظ للبقاي ــاًء عل ردمهــا بشــكل مقصــود بن
املوجــودة بداخلهــا، كمــا ُخــّرب اجلــزء العلــوي لنصــف املنشــأة 

.)O�g13( الشــمالي بالكامــل بســبب القبــر

الفخار والُلقى األثرية
 )O( ــا فــي املنطقــة ــر عليه ــي ُعث ــّد مجموعــات الفخــار الت تع
ــة  ــدي )OL O:3( معروف ــل العصــر احلدي ــى أوائ ــدة إل والعائ
بشــكلها املميــز وبوجــود عــدد كبيــر مــن األكــواب واألوانــي 
األوانــي  عكــس  علــى  اجلــودة  عاليــة  مــواد  مــن  املصنوعــة 
واألشــكال املغلقــة التــي لــم تتوفــر بأعــداد كبيــرة، أمــا أوانــي 
الطبــخ واجلــرار فلــم يُعثــر عليهــا مطلقــاً؛ متّثلــت األوانــي 
الفخاريــة بكثــرة بأكــواب أســطوانية الشــكل ذات حــواف عاديــة 
مســتقيمة وقاعــدة مســتوية باإلضافــة إلــى أوعيــة عميقــة 
موجــودة بوفــرة متيــز العديــد منهــا بوجــود رســوم وزخــارف 
هندســية باإلضافــة إلــى الرســوم املعتــادة كأشــكال جانبيــة 
 cf., Maritan et al. in( ًلطيــور عــادًة مــا تكــون تنظــر ميينــا

.)press; Tourtet in press f

كمــا ُعثــر علــى ثالثــة مجســمات عاجيــة خــالل موســم البحــث 
ــني )R13 و  ــع ب ــرة تق ــن حف ــا م ــت كله ــام ٢٠١١ جمع ــي الع ف
R14(، أمــا القطعــة )TA 10675( فهــي عبــارة عــن صفيحــة 
 )TA 10676( و )٠.١5 سم x ٢ x مربعة الشكل بأبعاد )٢.٣
وهــي جــزء مــن قطعــة معدنيــة محدبــة الشــكل مزينــة بنقــوش 
نصــف دائريــة علــى أحــد وجهيهــا وهــي تشــبه تلــك املوجــودة 
فــي العينــات األخــرى التــي وجــدت علــى أرضيــات الغرفــة ١ 

)أبعــاد القطعــة الكاملــة: قطــر ٢،٣ ســم وســماكة ١،١ ســم(١٠، 
أمــا )TA 10677( فهــي عبــارة عــن جــزء مــن حتفــة فنيــة 
 x ١،6 x ١،9( شــكلها األصلــي غيــر واضــح وتبلــغ أبعادهــا
 TA 10550,( كمــا ُعثــر علــى عــدة كســر فخاريــة ،)٠،8 ســم
فــي  فخــار صغيــر  إلنــاء  تعــود   )TA 10653�6; Pl. 0.4b
الــرواق الشــرقي شــمالي املبنــى )O�b1(، وجــدت إحداهــا 
علــى األرضيــة الطينيــة بينمــا وجــدت القطــع األخــرى داخــل 
حفــرة تنقيــب، كمــا ُعثــر فــي املنطقــة نفســها مســبقاً علــى 
 Intilia( ٢٠٠8 فــي العــام )TA 7917( كســرة فخــار إضافيــة
in: Hausleiter et al. in press a(، تبــدو هــذه اآلنيــة غيــر 
املرممــة علــى األغلــب كجــرة صغيــرة ذات لــون أخضــر مــزرق 
مزينــة بزخــارف زهــرة اللوتــس وأزرار برعميــة ملونــة باللــون 
األســود، الكســرة )TA 10734( التــي تعــود إلــى آنيــة أخــرى 

مشــابهة ُعثــر عليهــا فــي الغرفــة ١5. 

هــذا وقــد ُعثــر علــى رأس متثــال خزفــي لــه شــكل رأس ثــور 
 TA 10538; 6.1 x 4.1 x 7.5 cm;( 8 فــي أرضيــة الغرفــة
اللوحــة ٣.4ج( لكــن القســم العلــوي واخللفــي للــرأس لــم يكــن 
موجــوداً باإلضافــة إلــى القــرن األيســر، أمــا القــرن األميــن 
فبقــي محفوظــاً بالكامــل، أمــا بقيــة التمثــال ابتــداء مــن الرقبــة 
فلــم يُعثــر عليهــا، وبالنســبة حلالــة الــرأس فقــد بقيــت الطبقــة 
املصقولــة بحــاٍل جيــدة باســتثناء املنطقــة احمليطــة بالفــم التــي 
املــزرق  واألخضــر  الفــاحت  بــني األخضــر  مــا  لونهــا  يتــراوح 
الغامــق، وتُعــد التفاصيــل األخــرى كالعيــون والقــرون واضحــة 
ومرئيــة بينمــا ميثــل نتــوء بســيط فــي مؤخــرة الــرأس العــرف، 
أمــا املربــع املوجــود علــى اجلبهــة فقــد يكــون جــزًءا مــن شــكل 

هاللــي. 

املستوى االستيطاني )O:2( العصر الهلسنتي 
 )O( املنطقــة  تقــع  حيــث   C املجمــع  مــن  جــزء  اســتخدم 
توســيعات  أّدت  وقــد  كمقبــرة،  الهلســنتية  الفتــرة  خــالل 
ــراً  ــى اكتشــاف ١7 قب ــام ٢٠١١ إل ــب خــالل الع ــة التنقي منطق
جديــداً )مــن O�g23 إلــى O�g39( بحيــث أصبــح إجمالــي 
عــدد القبــور املعروفــة داخــل حــدود املنطقــة )O( ٣9 قبــراً 

 Intilia in:( 8586؛ انظــر TA و )جزئيــة( 4٣44 TA 4٣٢8 و TA )١١(
Eichmann et al. 2011: 101(. تســع قطــع معدنيــة أخــرى بســيطة 
أو بزخــارف مختلفــة مصنوعــة مــن العــاج أو املعــدن ُعثــر عليهــا فــي 

 .)Intilia in: Hausleiter et al. in press a الغرفــة ١؛ انظــر

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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جميعهــا تعــرض للنهــب والتنقيبــات غيــر املشــروعة. وبالرغــم 
مــن تشــابه هــذه القبــور بالشــكل والبنيــة فإنهــا ال تتبــع أي 
منــط محــدد، وتشــير الكثافــة العاليــة للمدافــن فــي اجلهــة 
الشــرقية مــن املســاحة احملفــورة إلــى أن املنطقــة )O( تقــع 
علــى احلــدود الغربيــة للمقبــرة، وجميــع القبــور التــي ُعثــر 
عليهــا فــي املنطقــة )O( بنيــت وفقــاً لنفــس اخلطــوات التاليــة: 
 Lora et al. 2010, 238�9; Intilia in: Eichmann(
et al. 2012, 104�5; Petiti et al. 2014( ويبــدأ العمــل 
بحفــرة كبيــرة كخطــوة أولــى وصــوالً إلــى األســاس الصخــري 
بهــدف إزالــة كل اآلثــار والبقايــا، بعدهــا حُتفــر حفــرة أصغــر 
تشــكل القبــر بتعميــق احلفــر داخــل الصخــر حيــث توضــع 
ــون  ــن أن تك ــن املمك ــن م ــا لوحــظ أن هــذه املداف ــات، كم الرف
مفــردة أو مزدوجــة أو ثالثيــة، يتلــو ذلــك اســتخدام قطــع كبيــرة 
مــن ألــواح احلجــر الرملــي توضــع فــوق القبــر لتغطيتــه ثــم يتــم 
إضافــة طبقــة مــن اجلــص القاســي لســد أي فجــوات محتملــة، 
وفــي النهايــة يتــم ردم القبــر غالبــاً باســتخدام نفــس املــواد 
الناجتــة عــن احلفــر مســبقاً، كذلــك مت التنقيــب خــالل موســم 
 O-g8 to O�g10, O�g13( بحــث العــام ٢٠١١ عــن ١٠ قبــور
to O�g15, O�g17, O�g21, O�g22 and O�g30( بحيث 
أصبــح العــدد احلالــي للقبــور فــي املنطقــة )O( ٢٣ قبــراً ١١ .

ُعثــر أيضــاً بــني ركام حفــرة القبــر )O�g21( علــى شــاهد قبــر 
صغيــر ).TA 10664; 32 x 10.5 x 58 cm( نقــش عليــه 
ثالثــة ســطور باآلراميــة وتعــد هــذه اللوحــة الثانيــة مــن نوعهــا 
وثالــث املعثــورات املتضمنــة نقوشــاً باآلرامية والتي اســتخدمت 
فــي مدافــن الفتــرة االســتيطانية )OL O:2(، كانــت األولــى 
ــى غطــاء  ــه عل ــر علي ــر ُعث ــارة عــن شــاهد قب )TA 5840( عب
املدفــن )O�g3(، و TA 8947( وهــو عبــارة عــن لــوح منقــوش 
 O�g11( )respectively, Intilia( وجــد علــى غطــاء املدفــن
 in: Eichmann et al. 2012, 105; and Intilia in:

 Hausleiter et al. in press a(

)١١( لــم يأخــذ تعــداد هــذه اللوحــات بعــني االعتبــار ترقيــم املقــال املوجــود 
ــي للوحــات فــي  ــى التسلســل الداخل ــل يشــير إل ــد أطــالل، ب فــي مجل
دراســة Hausleiter et al. in press b. عند اســتكمالها ســوف يكون 
مرجــع اللوحــة Pl. N وهــو]. رقــم املقــال ضمــن مجلــد األطــالل [ 

.6b:c

املستوى االستيطاني )O:1( أعمال التنقيب غير 
املشروع

علــى   )O( املنطقــة  فــي  االســتيطان  فتــرة  أحــدث  حتتــوي 
عشــرات احلفريــات غيــر املشــروعة التــي اســتهدفت املدافــن 
بالرمــال بفعــل  ُملئــت هــذه احلفــر   ،)OL O:2( الهلســنتية
داخلهــا.  أثريــة  بقايــا  أي  علــى  يُعثــر  ولــم  الريــاح  عوامــل 
لذلــك انحصــرت وســيلة التأريــخ الزمنــي الوحيــدة املتوفــرة 
باســتخدام )OSL( عــن طريــق دراســة عينــة مأخــوذة مــن 
ركام احلفريــات غيــر املشــروعة فــي املدفــن )O�g10( والتــي 
أشــارت إلــى أن العينــة تعــود إلــى القــرن اخلامــس بعــد امليــالد 

ــر. ــد تقدي ــى أبع عل

)O( ٢.٢. فخار املنطقة
)بقلم فرانسلني تورتيت(

 )O-b1( املبنى
ــركام فــوق  ــر عليهــا فــي ال ــي ُعث ــة الت ــوي الكســر الفخاري حتت
)O�b1:R8( ومــن أرضيــة الغرفتــني ١١ و ١٣ )اللوحــة ٣.5أ( 
ــدي ككســر  ــل العصــر احلدي ــى األشــكال املألوفــة فــي أوائ عل
ــة )اللوحــة ٣.5أ: c�d; i�n; q( أو  ــة أو عادي مــن أكــواب ملون
ُكســر مــن أواٍن مزينــة بخطــوط ثنائيــة أفقيــة أو متقاطعــة )ب- 
ــاء )اللوحــة ٣.5أ: f-g( أو  ــي لإلن ــى اجلــزء الداخل كــروم( عل
أوعيــة بســيطة )اللوحــة ٣.5أ: h( أو ملونــة متوســطة احلجــم 
املقابــض  ذات  املفتوحــة  األوانــي  أمــا   ،)e  : ٣.5أ  )اللوحــة 
ــي ال تنتمــي لألشــكال  ــل )اللوحــة ٣.5أ : p( فه ــة مث العمودي
املألوفــة مــن تلــك الفتــرة، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد ُعثــر علــى 
بعــض كســر الفخــار  املتشــابهة فــي املبنــى )O�b1:R1( )انظر 
,Tourtet in press c اللوحــة ٣.5ب : c(. ١٢ أمــا الكســرة 
فخاريــة  آنيــة  مــن  جــزءاً  تشــكل  التــي  املصقولــة  احلمــراء 
 see Tourtet in ;b : وجــدت فــي الغرفــة 8 )اللوحــة ٣.5أ
,press e اللوحــة ٣.5أ :  ,id. in press f ;اللوحــة ٣.١7أ : 
a�f(، فتعــّد غيــر مألوفــة كونهــا تعــود للحقبــة املمتــدة مــا بــني 
ــي  ــإن وجودهــا ف ــك ف ــزي ولذل وســط وأواخــر العصــر البرون
املنطقــة )O( يعــد نــادراً وغالبــاً مــا قــد يكــون نتيجــًة لســياق 
TA 10711.16(  غيــر عــادي، ويتضــح أن شــكل القاعــدة

 E. ــم ــي دراســة  مســتقبلية  بقل ــات ف ــل الرف )١٢(  ســوف تنشــر  تفاصي
 Petiti in: Hausleiter et al. ًفــي هــذه املجلــة. انظــر أيضــا Petiti

.in press c; Petiti et al. 2014

اللوحــة ٣.5أ : o( غيــر معــروف فــي ســياق العصــر احلديــدي 
أو فــي ســياق الفتــرات األخــرى.

)SU 3373( ردمي املستوى الطبقي
ُعثــر علــى بعــض كســر الفخــار فــي الــركام والبقايــا التــي 
ــي متــأل )SU 6596( فــي املســتوى  تغطــي )SU 6334( والت
الطبقــي )SU 3373( الواقعــني فــي الفنــاء )R18( شــمال 
شــرقي املبنــى الرئيــس )O�b1( اشــتملت علــى ٢8 قطعــة 
و٣7 كســرة، ١6 منهــا تعــود ألكــواب حمــراء )اللوحــة ٣.5ب 
:  c�e( تتميــز بقاعدتهــا اخلشــنة املليئــة باخلــدوش وجســمها 
األحمــر املكــون مــن اخلليــط الدقيــق نــوع مايكروفابريــك ١ 
)Macrofabric 1( الــذي يحتــوي علــى الكوارتــز فــي تكوينــه 
ــذي لوحــظ  ــف انظــر Maritan et al. in press( وال )للتعري
فــي مناطــق متفرقــة حــول املنطقــة )O(، مت التعــّرف علــى 
ثــالث كســر أخــرى متثــل أجــزاء مــن آنيــة )مثــل اللوحــة ٣.5ب 
: f�g ( باإلضافــة إلــى قاعــدة مفتوحــة تشــبه الكــؤوس فــي 
 O�b1:R1; 2; 3; 5, and 7(, )Tourtet in press( الغــرف
 ,f اللوحــة ٣.١١أ e�f : اللوحــة ٣.١١أ: w(، باإلضافــة إلــى 
ثمانــي كســر فخاريــة أخــرى تعــود ألواٍن غيــر معروفــة تكمــل 
هــذه املجموعــة، متتلــك كســرتان مــن املجموعــة اآلنفــة الذكــر 
Tourtet in press( أهميــة خاصــة، األولــى هــي فوهــة آنيــة 
18a:e; id. in press e,  hاللوحــة   :  cf ٣.5ب  اللوحــة 
٣.6أ h�i( يعتقــد أنهــا تعــود إلــى أواســط وأواخــر العصــر 
ــد  ــع املصــادر( لوحظــت عن ــزي )Hausleiter 2014 م البرون
ــوف  ــر مأل ــن ســياق غي ــرة م ــة الصغي ــع الكســر الفخاري جتمي
فــي املنطقــة )O(، والثانيــة هــي كســرة فخاريــة تظهــر زخــارف 
مضافــة )اللوحــة ٣.5ب: i( وهــذا يعــد غيــر اعتيــادي فــي 

املنطقــة )O( بشــكل خــاص وفــي تيمــاء بشــكل عــام .

 )SU 6601( ردمي الغرفة
مــن  كســرة   8٢ إلــى  باإلضافــة  قطعــة   4٢ علــى  ُعثــر 
املســتوى  فــي   )SU 6602, SU 6653, and SU 6755(
متجانســة  املجموعــة  هــذه  تعــّد   ،)SU 6601( الطبقــي 
ومميــزة للعصــر احلديــدي )القــرن 9 إلــى ١١ قبــل امليــالد( 
نــوع  اخلليــط  مــن  مصنوعــة  البقايــا  أغلبيــة  إن  حيــث 
بنســبة  يوجــد  الــذي   )Macrofabric 1( مايكروفابريــك ١ 
 .)SU 6653( فــي   %85 وبنســبة   )SUs 6602( فــي   %9٠

وجــد فــي )SU 6755( أن اثنتــني فقــط مــن العينــات تنتميــان 
إلــى اخلليــط نــوع مايكروفابريــك ١ )Macrofabric 1( بينمــا 
ــع مــن خليــط معدنــي خشــن أشــير  ــة الكســر األرب تتكــون بقي
إليــه نــوع مايكروفابريــك ٣ )Macrofabric 3(، وتعّد األكواب 
أكثــر األشــكال توفــراً )اللوحــة ٣.5ب: j�l ( وتشــكل حوالــي 
48% مــن الباقيــة، كمــا أن معظــم القطــع التــي ُعثــر عليهــا 
متتلــك قواعــد مســتوية )اللوحــة ٣.5ب: j�l ( بينمــا تُظهــر 
إحداهــا فقــط )اللوحــة ٣.5ب: p( آثــار خطــوط متقاطعــة 
ــى اجلــزء اخلارجــي لقاعــدة الكــوب وهــي مألوفــة  مطليــة عل
إلــى أوائــل العصــر  العائــدة  امللونــة  فــي األوانــي الفخاريــة 

.))Maritan et al. in press احلديــدي 

التــي تشــكل ١7% فيتــم متييزهــا عــن طريــق  أمــا األوانــي 
حوافهــا عمومــاً كمــا فــي معظــم أوانــي أوائــل العصــر احلديدي 
ــراً بســيطاً  ــر ســطحاً مقع ــي تُظه ــى اآلن فه ــي وجــدت حت الت
وفوهــة مســتديرة )اللوحــة ٣.5ب: n(، كل قطــع األوانــي مــن 
ركام الغرفــة )SU 6601( لهــا شــكل بســيط كانــت غائبــة فــي 
الغرفــة )O�b1:R1( لكنهــا وجــدت بوفــرة فــي الغــرف )٢، ٣، 
5، و 7( )انظــر Tourtet in press f(، أمــا مــن ناحيــة املظهــر 
وســواء كانــت األوانــي ملونــة أو غيــر ملونــة فجميعهــا تعــد 
متشــابهة فــي الشــكل، مت العثــور أخيــراً علــى قاعــدة كبيــرة 
غالبــاً مــا قــد تكــون جــزًءا مــن كــوب كبيــر مشــابه لذلــك املعثــور 
عليــه فــي )O�b1:R1( )انظــر ماســبق(. أمــا أل-٣٣% املتبقيــة 
ــم يتمكــن  ــر عليهــا فل ــي ُعث ــة الت ــا والكســر الفخاري مــن البقاي

الباحثــون مــن نســبها إلــى أي أوعيــة معروفــة الشــكل.

املقبرة
تعــّد الكســر الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا إمــا فــي القبــور أو 
ــون  ــه ل ــا ل ــة ألن معظمه ــر املشــروعة دخيل ــات غي فــي احلفري
أحمــر مصنوعــة مــن خليــط الكوارتــز نــوع مايكروفابريــك 
١ )Macrofabric 1( والــذي يشــير إلــى أنهــا تعــود ألوانــي 
 ،)a�b :أوائــل العصــر احلديــدي فــي تيمــاء )اللوحــة ٣.5ب
كمــا يعتقــد أنهــا أتــت علــى األغلــب مــن املجمــع املعمــاري 
)O�b1( والــذي خــرب قبــل اســتخدام املــكان كمقبــرة )انظــر 

 .)Petiti et al. 2014. أعــاله   Intilia,

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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(E) ٣.  املنطقة
(Eb-1) ٣.١. تنقيبات املبنى

)بقلم سباستيان لورا(

أظهــرت الدراســات املنفــذة بــني عامــي ٢٠٠4 و٢٠١١ وســط 
املســتوطنة القدميــة وجــود بقايــا مبنــى ضخــم تبلــغ مســاحته 
احلجــر  مــن  ومبنــي   )E�b1( األقســام  متعــدد  ٢5٠٠ م٢ 
املبنــى  هــذا  ميثــل   ،)٣.6 )اللوحــة  مغلــف  بســور  ومحــاط 
املرحلــة األخيــرة واألفضــل حالــة فــي مســتوى االســتيطان 
)E:3( فــي املنطقــة حيــث مت الكشــف عــن شــكل املبنــى بشــكل 
كامــل تقريبــاً، كمــا ُعثــر علــى بقايــا مــن فترتــني زمنيتــني 
مختلفتــني علــى األقــل )همــا E:4 و E:5( خــالل الســبر الــذي 
)E11 و E2 أجــري فــي املنطقــة )بشــكل معمــق فــي املربعــني

وبالرغــم مــن عــدم وجــود األدلــة الواضحــة واألكيــدة الالزمــة 
لتأريــخ إنشــاء املبنــى )E�b1( فقــد مت تأريخــه بشــكل تقريبــي 
ــاً  ــوك حليــان احلاكمــة فــي دادان )تقريب إلــى فتــرة ســاللة مل
نهايــة القــرن 6 إلــى ١ قبــل امليــالد بنــاًء علــى العناصــر األثريــة 
التــي أعيــد اســتخدامها كمــواد بنــاء في اجلــدران الداخلية في 
مراحــل البنــاء الالحقــة، تضمنــت هــذه القطــع األثريــة متاثيــل 
ــاً  ــة تقريب ــاس البشــري )مماثل ــر مــن املقي ــة بأحجــام أكب ملكي
 Hausleiter دادان  موقــع  فــي  عليهــا  ُعثــر  التــي  للتماثيــل 
إلــى  باإلضافــة   )in: Eichmann et al. 2012, 90�93
متاثيــل صغيــرة وأربعــة نقــوش حتمــل االســم تلمــاي ملــك 
 )Lora in: Eichmann et al. 2012, 87; Stein دادان 
in press(. إن هــذه القطــع األثريــة باإلضافــة إلــى رأس ثــور 
 Hausleiter in: Eichmann( مشــابه ملثيلــه فــي حجــر تيمــاء
 )et al. 2010, 122; Pl. 4.16d; Hausleiter 2012, 321
 )E�b1( وكذلــك تنســيق املبنــى تشــير جميعهــا إلــى أن املبنــى
كان يســتخدم كمعبــد لفتــرة طويلــة دون انقطــاع حتــى العصــور 
املتأخــرة حــني هجــر املبنــى متــروكاً للتداعــي، وخــالل هــذه 
ــرات أساســية  ــة تغيي ــى ثالث ــى إل ــة تعــرض املبن ــرة الطويل الفت
فــي التوزيــع حيــث يتــم حتديــد كل فتــرة بحســب توزيــع مميــز 

لتلــك الفتــرة الزمنيــة. 

 E�b1:3d to( اآلن  حتــى  بنــاء  مراحــل  أربــع  تعريــف  مت 
ــال  ــزت أعم ــى األحــدث، رك ــدم إل ــن األق ــة م E�b1:3a( مرتب
ــى املنطقــة خــارج املدخــل  ــع العــام ٢٠١١ عل التنقيــب فــي ربي

تسلســل  دراســة  أجــل  ومــن   ،)E�b1.( للمبنــى١٣  الرئيــس 
عمليــات البنــاء فتــح مجــس بأبعــاد ١5 x ٢،5 م علــى امتــداد 
اجلهــة الغربيــة لواجهــة املبنــى لدراســة تسلســل بنــاء املنصــة 
مــن  إليهــا  الواصــل  املنحــدر  إلــى  باإلضافــة  املدخــل  أمــام 

الغــرب.

E:5 و E:4 املستويات االستيطانية
أظهــر املجــس الــذي أجــري أمــام املدخــل الرئيــس للمبنــى 
)املربــع )E13١4 عــدة جــدران حجريــة: أربعــة منهــا تشــكل 
حــدود غرفــة كبيــرة تبلــغ مســاحتها ٣ م٢، والتــي كان مــن 
الصعــب حتديــد تاريــخ إنشــائها بشــكل مؤكــد لعــدم وجــود أي 
أدلــة أو بقايــا تســمح بتأريــخ دقيــق بالرغــم أنــه مــن اجللــي أن 
هــذه اجلــدران بنيــت علــى األســاس الصخــري مباشــرًة حيــث 
 .)E�b1( ميكــن االســتنتاج أن بناءهــا ســبق تشــييد املبنــى
ولذلــك فــإن املبنــى الــذي تكــون هــذه الغــرف جــزًءا منــه يعــود 
إلــى أحــد مســتويات االســتيطان )E:4 or E:5( التــي ســبقت 

 .)E�b1( تشــييد املبنــى

(E-b1:3d) مرحلة البناء
ــة  ــا التابع ــى )E�b1( مت ردم البقاي ــاء املبن ــر لبن ــد التحضي عن
للمســتوى االســتيطاني )E:4( وتســويتها، نالحظ توزيع املبنى 
ــه  ــه موجــه باجتــاه شمال-شــرق / جنوب-غــرب ل ــي أن األصل
ــة  ــة اجلنوبي ــاً، اجله شــكل شــبه منحــرف )بطــول ٢7 م تقريب
الغربيــة بطــول ١9 م واجلهــة الشــمالية الشــرقية بطــول ١4م 
; Pl. 0.6(، وجــرى تعديــل أقــدم أجــزاء املبنــى عــدة مــرات 
وتتابعــت عليــه عمليــات إعــادة بنــاء واســعة النطــاق بحيــث لــم 
يبــق منــه ســوى اجلــدار الشــمالي الشــرقي، ويتضمــن هــذا 
اجلــدار مــن جهتــه الداخليــة ثالثــة محاريــب بعــرض ٣ م وعمق 
٠،7 م ومــازال مــن غيــر املمكــن حتديــد مدخــل املبنــى األصلــي 
ــة كمــا  ــة الغربي ــى الواجهــة اجلنوبي ــه عل ــذي يرجــح توضع وال
فــي مراحــل البنــاء الالحقــة، لكــن لــم يُعثــر علــى أي دليــل 
ــه  ــل لتوضع ــال ضئي ــى احتم ــا يبق ــة، كم ــد هــذه الفرضي لتأكي
مالحظــة  ميكــن  حيــث  الشــرقية  اجلنوبيــة  الواجهــة  علــى 
جــدار عرضــي بطــول 4 م، لكــن يبقــى هــذا االحتمــال عبــارة 

 Squares E3, E11, E13, E21 and( التــي تصــل إلــى املربعــات )١٣(
)Lora in: Eichmann et al. 2012, 89�90 .انظــر( )E22

)١5( Lora in: Eichmann et al. 2011, 84�85   تعتمــد علــى تنقيبــات 
 .G. Sperveslage and A. Ullmann السيدين

عــن فرضيــة دون أي دليــل يذكــر، أمــا بالنســبة لألرضيــات 
مــن  )واملكونــة  اإلنشــائية  املرحلــة  لهــذه  العائــدة  احلجريــة 
ــدة  ــة( فقــد وجــدت بحــال جي بــالط حجــري بأحجــام متفاوت

ــى.  ــي فقــط للمبن فــي اجلــزء اجلنوب

(E-b1:3c - E-b1:3b) مراحل البناء
أعيــد بنــاء اجلــزء الشــمالي الغربــي للمبنــى خــالل مرحلــة 
البنــاء )E�b1:3c( بــدون التأكــد مــن أنــه يتبــع مســار اجلــدار 
املبنــى شــبه  بالتالــي علــى شــكل  األصلــي نفســه محافظــاً 
املنحــرف، ويرجــع ذلــك إلــى اختفــاء األدّلــة بســبب حصــول 
 )SU 252 :انهيــار فــي أحــد امللحقــات فــي املوقــع ذاتــه )انظــر
والــذي يعــود إلــى مرحلــة البنــاء الالحقــة )E�b1:3b(، ويبــدو 
أن هــذا اجلــزء مــن املبنــى كان ضعيفــاً إنشــائياً نظــراً إلــى 
انهيــار جــزء آخــر، ممــا اســتلزم عمليــات تدعيــم انشــائية 

.)E�b1:3b :خــالل مرحلــة البنــاء )انظــر

 )SU 341( يتميــز اجلــدار الشــمالي الغربــي الــذي أعيد بنــاؤه
بأربعــة أنصــاف ركائــز بعــرض ١،٢ م وســماكة ١ م  متصلــة 
ثالثــة  الصخــري:  احلجــر  مــن  ومبنيــة  الداخليــة  بواجهتــه 
ــا  ــد بناؤه ــد أعي ــة فق ــزة الرابع ــا الركي ــدة أم ــة جي ــا بحال منه
بشــكل ســيء خــالل مرحلــة البنــاء )E�b1:3b(، وإن كان شــكل 
ــه  ــاء هــذه فإن ــة البن ــاًل شــبه منحــرف خــالل مرحل ــى فع املبن
مــن املتوقــع أن يوجــد نصــف ركيــزة خامســة باجتــاه اجلنــوب 
الغربــي، كمــا يوجــد علــى مســافة ٢،٣ م مقابــل كل ركيزة عمود 
مربــع بأبعــاد 8،٠ x ٠،8 م مبنيــة بنفــس األســلوب، هــذا ويقــف 
زوج مــن األعمــدة علــى مســافة ٣،5 م مــن الواجهــة اجلنوبيــة 
الغربيــة باجتــاه مدخــل املبنــى علــى قاعدتــني دائريتــني حلــت 

محــل الركائــز مشــكلًة صفــاً موازيــاً للواجهــة.

ُرصفــت أرضيــة حجريــة جديــدة داخــل حــدود املبنــى علــى 
ارتفــاع ٠،5 م فــوق األرضيــة األصليــة )E�b1:3d( )8٢9،٢ م 
فــوق منســوب ســطح البحــر(، كانــت هــذه األرضيــة كمــا ســبق 
مكونــة مــن بــالط حجــري متفــاوت األحجــام، وفــي الفتــرة 
ذاتهــا مت تشــييد موقــد نــار ضمــن جــدار املبنــى اجلنوبــي 
الشــرقي )على مســافة ٣،5 م جنوب شــرقي زاويته الشــمالية( 
باإلضافــة إلــى نفــق متصــل بالبئــر يقــع علــى بعــد ١7م شــرقي 

املبنــى والــذي يعــود بــدوره إلــى مرحلــة البنــاء ذاتهــا. 

أعيــد بنــاء زاويــة املبنــى اجلنوبيــة الغربيــة خــالل مرحلــة البنــاء 
)E�b1:3b( غالبــاً بعــد حصــول انهيــار آخــر فــي هــذا اجلــزء 
ــي ٣ م  ــى بحوال ــي متــت توســعة املبن )انظــر مــا ســبق( وبالتال
غربــاً فــي اجلهــة اجلنوبيــة علــى أقــل تقديــر )اللوحــة ٣.6ب(. 
ولهــذا الغــرض أُضيفــت فتحــة فــي اجلــدار اجلنوبــي الغربــي 
بعــرض ١ م )شــرقي املدخــل الرئيــس( يتطابــق موقعهــا مــع 
املبنــى  لواجهــة  املالصــق  ٠،9م(   x  6،4( الكبيــر  احلــوض 

ــة. اخلارجي

أضيفــت دعائــم ضخمــة بأبعــاد x 6 3 م فــي اجلــزء الوســطي 
ــى  ــا إل ــي ورجــح ســبب إضافته ــى الشــمالي الغرب جلــدار املبن
تفــادي أي تــداٍع إنشــائي محتمــل، هــذا وأضيــف عمــود ثالــث 
داخــل املبنــى إلــى صــف األعمــدة املكــون مــن عموديــن )انظــر 
مــا ســبق(، كمــا أضيــف زوج آخــر مــن األعمــدة علــى مســافة 
4م شــمال شــرقي صــف األعمــدة األول، أمــا بالنســبة ملوقــد 
النــار فقــد رمم فــي أثنــاء بنــاء جــدار جديــد جنوبيــه باإلضافــة 

إلــى غطــاء جديــد. 

مت تضييــق مدخــل املبنــى ومــن احملتمــل أيضــا أنــه ُقّســم إلــى 
ممريــن أقــل عرضــاً )اللوحــة ٣.7أ( ، هــذا وُرصفــت األرضيــة 
اجلديــدة مباشــرة فــوق األرضيــة القدمية رافعة بذلك مســتوى 
األرضيــة بحوالــي ٠،٢ م )8٢9،4م فــوق ســطح البحــر(، تتكــون 
هــذه األرضيــة - علــى عكــس الســابقة - مــن حجــارة رصفــت 
ــة اجلــودة، لوحــظ أن  بشــكل منتظــم وأحجــام متســاوية عالي
قطعتــني مــن بــالط األرضيــات بقــرب املدخــل املجــدد يحتويــان 
فــي وســطهما علــى أخــدود رمبــا يعــود إلــى القنــاة املائيــة التــي 

عبــرت مــن خــالل املبنــى باجتــاه اخلــارج )انظــر الحقــاً(.

بالرغــم مــن أن أعمــال تنقيــب األرضيــات وطبقاتهــا اإلنشــائية 
املبنــى  تاريــخ  يخــص  مبــا  مؤكــدة  معلومــات  أي  توفــر  لــم 
ومراحــل بنائــه، فإنهــا ســاعدت علــى حتديــد فتــرة اإلنشــاء 
إلــى مــا بــني أواخــر القــرن الثاني-أوائــل القــرن األول قبــل 
ــي  ــى األوان ــاًء عل ــالد بن ــد املي ــرن األول بع ــالد وأواخــر الق املي
الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا خــارج املبنــى ضمــن البقايــا التــي 

تعــود لهــذه املرحلــة اإلنشــائية )انظــر الحقــاً(.

التفاصيل املعمارية خارج املبنى
مــازال تسلســل مراحــل البنــاء )E�b1:3c�b( خــارج املبنــى 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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 x 8 ــاد ــت منصــة ضخمــة بأبع ــره، وبني أقــل وضوحــاً مــن غي
١٠ م خــالل مرحلــة البنــاء )E�b1:3c( فــي املنطقــة املواجهــة 
للمدخــل ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق درج ضخــم مــن 
الشــرق ومنحــدر مــن الغــرب، متتــد هــذه املنصــة مــن اجلهــة 
بقــي  باملجمــع،  للجــدار احمليــط  الغربيــة وصــوالً  اجلنوبيــة 
التنســيق العــام لهــذا املدخــل كمــا هــو خــالل مرحلتــي البنــاء، 
لكنــه ُعــّدل ليتناســب مــع إعــادة بنــاء الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة 
للمبنــى، وكمــا ذكــر مســبقاً، فــإن التســاؤل مــازال مطروحــاً 
إن كان هــذا التوزيــع نتيجــة لفتــح مدخــل جديــد فــي الواجهــة 

ــة.  ــة الغربي اجلنوبي

كانــت املنصــة فــي األصــل مرصوفــة بأحجــار كبيــرة متفاوتــة 
األحجــام محفوظــة بشــكل جزئي، بقيــت األدراج وثالث عتبات 
بحــاٍل جيــدة نســبياً )SU 2309-2311( مغلقــة الفجــوة بعمــق 
ــاع 8٢8،5 م و  ــى ارتف ــني ممــر املشــاة واملنصــة )عل )٠،7 م( ب
8٢7،8 م فــوق ســطح البحــر اللوحــة ٣.7ب(، تتألــف كل درجــة 
مــن قطعــة صخــر واحــدة )منوليــث( بطــول ٣ م، بقــي الــدرج 
 )E�b1:3a( دون أي تعديــل حتــى العصــر الكالســيكي املتأخــر
حيــث غطــي بشــكل جزئــي بجــدار الواجهــة اجلنوبيــة الغربيــة 
املســاحة  كامــل  علــى  األرضيــة  رافعــة منســوب  االســتنادي 
)انظــر الحقــاً(، علــى عكــس املنحــدر الــذي شــهد خــالل الفتــرة 

الزمنيــة نفســها ثالثــة تغييــرات علــى األقــل.

(E-b1:3c) املنحدر في مرحلة البناء
بُنــي جــدار حجــري منخفــض )SU 6403( كجــزء مــن مرحلــة 
البنــاء )E�b1:3c( مبحــاذاة الواجهــة اجلنوبيــة الغربية للمبنى 
ــة منحــدر  ــه، متــت إضاف ــة منخفضــة أمام ــك عتب ــاً بذل مكون
آخــر فــي الوقــت ذاتــه بطــول ١4 م )SU 6385( ميتــد مــن 
الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة وصــوالً إلــى املدخــل الرئيــس. يصــل 
هــذا املنحــدر املبنــي مــن الطــني القاســي بــني مســتوى املشــاة 
الواقــع جنــوب غربــي املبنــى وبــني اجلــزء املركــزي )اللوحــة 
٣.7ج(  للواجهــة الســابقة التــي تقــع علــى ارتفــاع 8٢6،5 م 
فــوق ســطح البحــر بــدءاً مــن ارتفــاع ١،٣ م أســفل منســوب 
مســتوى املشــاة شــرقي املبنــى وصــوالً إلــى ارتفــاع 8٢7،5 م 
فــوق ســطح البحــر غربــي املنصــة )تقريبــاً علــى نفــس مســتوى 
املشــاة شــرقي املبنــى(، ويالحــظ وجــود جــدار قائــم مبنــي مــن 
حجــر رملــي أخضــر اللــون علــى ســطح املنحــدر يبعــد ٣ م 

عــن املدخــل الرئيــس للمبنــى والــذي لألســف ُخــّرب بالكامــل 
عنــد رفــع املســتويات فــي املنطقــة )انظــر مــا ســبق( حيــث 
لــم يبــق شــيء، كمــا ُعثــر علــى ثــالث حفــر كبيــرة  )اثنتــان 
بقطــر ٠،٢5 م وواحــدة أصغــر تتوســطهما،  يقــل عمــق هــذه 
احلفــر عــن ٠،١ م، تفصلهــم عــن بعضهــم البعــض مســافة تبلــغ 
١،5 م( موازيــة لواجهــة املبنــى وعلــى بعــد ١ م عنهــا، تشــير 
ــة تعــود إمــا  ــا إلــى احتماليــة وجــود منشــأة مؤقت بعــض البقاي
 )SU 6385( ــم الواجهــة حيــث كان املنحــدر ــى أو لترمي للمبن
موقعــاً لهــا، وتعــد تشــكيلة األوانــي الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا 
علــى ســطح املنحــدر )SU 6414( متجانســة ويعــود تاريخهــا 
إلــى أواخــر القــرن الثانــي وأوائــل القــرن األول قبــل امليــالد 

)انظــر Tourtet، أدنــاه(. 

أُنشــئ جــدار منخفــض علــى بعــد متريــن غربــي املدخــل فــوق 
املنحــدر )SU 6385( مباشــرة بشــكل عمــودي علــى واجهــة 
للمنصــة.  الغربيــة  احلــدود  بذلــك  مشــكاًل   )E�b1( املبنــى 
مــن حجــارة متجانســة  املبنــي   )SU 3730( يشــبه اجلــدار
متوســطة احلجــم واملثبــت بجــص ذي لــون أصفــر مخضــر 
املتراجــع  اجلــدار  فــي  املســتخدم  اجلــص  تركيبتــه  فــي 
ــى )انظــر مــا  ــة الشــرقية للمبن املوجــود فــي الواجهــة اجلنوبي
ســبق(، ممــا يظهــر أن كال املبنيــني يعــدان حديثــي الطــراز، 
ــة  ــة الغربي ــارزان مــن اجله ــد اســتخدم اجلــداران الب هــذا وق
للمنصــة )SU 3735 و SU 3736( كمــا كان يعتقــد كأدراج 
كانــا  لكنهمــا   )Lora in: Hausleiter et al. in press a(
علــى األرجــح عناصــر لتدعيــم للمنصــة، مت وضــع طبقــة مــن 
ــرة املتوســطة احلجــم باإلضافــة إلــى خليــط  احلجــارة الصغي
رملــي )SU 6393( فــوق )SU 6385( مشــكلة بذلــك املنحــدر 
ــدأ مــن منســوب 8٢7 م فــوق  ــذي يب ــى املنصــة وال الواصــل إل
ســطح البحــر وصــوالً إلــى مســتوى املنصــة 8٢8،5 م مبيــالن 
ــي  ــي وجــدت ف ــة الت ــدره 8 درجــات، تشــير الكســر الفخاري ق
)SU 6393( إلــى أن هــذا التنســيق يعــود إلــى القــرن األول 
 ،)terminus post quem( قبــل امليــالد علــى أقــرب تقديــر

لهــذا املخطــط )انظــر Tourtet، أدنــاه(.

(E-b1:3b) املنحدر في مرحلة البناء
أجبــرت عمليــة إعــادة بنــاء الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة علــى 
ــد.  ــع املخطــط اجلدي ــق م ــى لتتواف ــام املبن ــة أم ــل املنطق تعدي

وأعيــد بنــاء اجلــدار املنخفــض )SU 6304( املتصــل بواجهــة 
املبنــى إلنشــاء أســاس ثابــت )SU 6304( للحــوض احلجــري 
املؤلــف مــن قطعــة حجريــة واحــدة )SU 5952( )بأبعــاد 6،4 
x ٠،9 م( والتــي بقــي منهــا حوالــي ٠،7 م )اللوحــة ٣.7ج( 
فقــط، وبالرغــم مــن أنهــا أطــول نســبياً فهــي تعــد مشــابهة 
للحــوض )SU 2303( املوجــود علــى جانــب املدخــل الشــرقي 
للمنصــة عنــد بدايــة األدراج باعتبــار أن عــرض الواجهــة ازداد 
فقــد امتــد اجلــدار املنخفــض بــدوره وصــوالً إلــى زاويــة املبنــى 
اجلديــدة اجلنوبيــة الغربيــة مضيفــاً جــزءاً جديــداً، ُشــّيد هــذا 
اجلــزء املضــاف مــن أحجــار متســاوية مرصوفــة بشــكل جزئــي 
فــوق بقايــا اجلــدار القــدمي )SU 6403( الــذي يعــود ملرحلــة 
اجلديــد  املنحــدر  ميــالن  نفــس  ويتبــع   )E�b1:3c( البنــاء 

.))SU 6381

أضيفــت طبقــة أخــرى مــن احلجــارة الصغيــرة إلــى املتوســطة 
احلجــم )SU 6381( فــوق الســطح األقــدم )SU 6393( ممــا 
إلــى زاويــة املبنــى  أّدى إلــى امتــداد املنحــدر غربــاً وصــوالً 
اجلديــدة وفــي نفــس الوقــت إلــى رفــع منســوب مركــز املنحــدر. 
أصبــح بذلــك ميــالن املنحــدر قاســياً )حوالــي ٢٠ درجــة( بــني 
الزاويــة اجلديــدة واجلهــة الغربيــة للحــوض )أرضيــة هــذا 
ــا  ــة الشــكل( بينم ــر منتظم ــرة غي اجلــزء مغطــاة بأحجــار كبي
تســتوي هــذه األرضيــة أمــام احلــوض علــى منســوب 8٢8،4 م 
فــوق ســطح البحــر مســاٍو ملنســوب املنصــة )منخفــض بحوالــي 

٠،١ م(. 

متتــد قنــاة مائيــة بــني مركــز واجهــة املبنــى )E�b1( وبــني 
احلــوض )SU 5952( تبــدأ بامليــالن مــن منتصــف الواجهــة 
باجتــاه الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة للمبنــى، ُعثــر علــى جزأيــن 
 SU 5770( مــن هــذه القنــاة املائيــة بطــول كلــي يســاوي 5،6 م
وقليلــة  قطــع صخريــة طوليــة  مــن  مبنيتــني   )SU 6156 و 
العــرض حتتويــان علــى أخــدود طولــي، بنــاء علــى مســتوى 
ــة  ــد املوجــودة فــي األرضي ــا باألخادي ــاة واحتمــال اتصاله القن
احلجريــة داخــل املبنــى يعتقــد أن املبنــى يعــود إلــى مرحلــة 
 Lora in: Hausleiter et al. )انظــر   ،)E�b1:3b( البنــاء 

 )in press b

(E-b1:3a) مرحلة البناء
تغيــر فــي هــذه املرحلــة توزيــع املبنــى الداخلــي بشــكل جــذري 
عنــد بنــاء اجلــدران التــي قســمت الفــراغ إلــى ١٠ وحــدات 
ــد أن هــذا  ــث يعتق ــة احلجــم بحي ــل مختلف ــى األق ــرة عل صغي
ــب كل  ــاً، مت تخري ــى كلي ــة املبن ــر وظيف ــى تغيي ــل أّدى إل التعدي
التماثيــل امللكيــة والنقــوش التــي تشــير إلــى ســاللة ملــوك 
إلنشــاء  بنــاء  كمــواد  اســتخدامها  وإعــادة  بالكامــل  حلًيــان 
 C14 اجلــدران الداخليــة اجلديــدة، حــدد التاريــخ باســتخدام
)النظيــر املشــع للكربــون( فــي العــام ٢٠٠4، والــذي أشــار إلــى 
ــى  ــي إل ــرن الثان ــت الق ــي تل ــرة الت ــود للفت ــاء تع ــة البن أًن عملي
الثالــث بعــد امليــالد )Eichmann et al. 2006, 109(، وفــي 
الوقــت نفســه لــم يُعثــر علــى أي دليــل علــى ذلــك، لكــن وبنــاًء 
 )SU 2735( ــي ــاة املرجع ــى مســتوى منســوب قاعــدة القن عل
ــدو مــن احملتمــل  ــة فيب املتصــل بأحــد هــذه اجلــدران الداخلي
أنــه قــد مت رفــع أرضيــة املبنــى بحوالــي ٠،5 م )8٢9،9  فــوق 
)Lora in: Hausleiter et al. in press b( )ســطح البحــر

خارج املبنى 
ُعّدلــت املنطقــة خــارج حــدود املبنــى بشــكل جــذري خــالل 
للتغييــرات داخــل  البنــاء )E�b1:3a(، رمبــا نتيجــة  مرحلــة 
الواجهــة  امتــداد  علــى  اســتنادي  جــدار  بُنــي  فقــد  املبنــى، 
اجلنوبيــة الغربيــة فــوق كل املنشــآت )األدراج، البــاب الرئيــس، 
الفتحــة بجانبــه، وأخيــراً احلــوض والقنــاة( والتــي لــم يعــد مــن 
املمكــن اســتخدامها نتيجــة لذلــك، رفعــت مناســيب املنطقــة 
بحســب املناســيب اجلديــدة داخــل املبنــى عــن طريــق وضــع 
كحجــارة  رخــوة  ومــواد   )SU 2480( 1 م  بســماكة  حجــارة 
صغيــرة ومتوســطة )SU 3733(، وبرغــم عــدم وجــود أي آثــار 
ــة اإلنشــائية، فمــازال يعتقــد  ــاب الرئيــس فــي هــذه املرحل للب
 Lora in:( أن منســوب البــاب رفــع تبعــاً للمناســيب اجلديــدة
Hausleiter et al. in press b(، وتشــير حتاليــل العينــات 
املجموعــة مــن الطبقــة )SU 2480( إلــى القــرن الثانــي قبــل 

.)terminus post quem( امليــالد علــى أقــرب تقديــر

النتائج 
ســاهمت أعمــال التنقيــب التــي أجريــت فــي العــام ٢٠١١ فــي 
فهــم تسلســل مراحــل البنــاء فــي اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة 
للمبنــى، أدت مرحلتــا البنــاء املتتابعتــان )E�b1:3c�b( إلــى 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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إعــادة توزيــع املنطقــة بالكامــل وفــي الوقــت نفســه إلــى إزالــة 
وجــود  برغــم   )E�b1:3d( األصلــي  املبنــى  توزيــع  آثــار  كل 
إشــارات تــدل علــى اســتمرارية واضحــة فــي التوزيــع املعمــاري 
والبنيــة اإلنشــائية )كالفــراغ املركــزي املفتــوح داخــل املبنــى، 
املدخــل التــذكاري( باإلضافــة إلــى وظيفــة املبنــى، امتــدت هــذه 
االســتمرارية مــن أواخــر القــرن الثاني/أوائــل القــرن األول 
قبــل امليــالد إلــى القــرن الثانــي والثالــث بعــد امليــالد، حلــق 
ــرات  ــى تغيي ــي للمبن ــع الداخل ــة فــي التوزي التعديــالت اجلذري
للمنطقــة اخلارجيــة أيضــاً )E�b1:3a(، ومّت تفكيــك العناصــر 
املميــزة للفتــرة النبطيــة كاملنصــة واحلــوض املائــي والقنــاة 
بحيــث لــم تعــد مســتخدمة محولــًة بذلــك املنطقــة بكاملهــا مــن 

ــوح. ــى فــراغ مفت منشــآت إل

(E-b1) ٣.٢.فخار املبنى 
)بقلم فرانسلني تورتيت( 

(SU 6393) املستوى الطبقي
كان الهــدف مــن تنقيــب هــذا املســتوى الطبقــي رفــع مســتوى 
ــاء  ــى )E�b1( خــالل مراحــل البن ــام املبن ــة أم ــة القائم املنطق

)E�b1:3c or 3b(، وتشــير مقارنــة معثوراتــه مــع معثــورات 
مشــابهة فــي البتــراء وفــي مدائــن صالــح إلــى أنهــا تعــود للفتــرة 
النبطيــة، أي خــالل القــرن األول قبــل امليــالد أو القــرن األول 

بعــد امليــالد. 

ميكــن مقارنــة بعــض األشــكال املفتوحــة باألوانــي البســيطة 
التــي تعــود ملرحلــة )Schmid( األولــى مــا بــني أواخــر القــرن 
امليــالد  بعــد  األول  القــرن  ومنتصــف  امليــالد  قبــل  الثانــي 
)Schmid 2000, 23�4(، تعــود إحــدى األواني نبطية الشــكل 
التــي تتميــز بحوافهــا الســميكة املتجهــة للداخــل وجوانبهــا 
 Schmid( إلــى منطقــة الزنتــور )c :٣.8 املســتقيمة )اللوحــة
إلــى  تعــود بدورهــا  والتــي   )2000, 44, fig. 10-17: 106
ــر نتاجــاً  ــدل حيــث تعــد تعتب ــى، فــي دومــة اجلن ــة األول املرحل
محليــاً نبطيــاً )Loreto 2014, 297; 301 fig. 9(، وكذلــك 
 Gazdar et al. 1984, pl. 70,( فــي ثــاج بــدون تاريــخ محــدد
12�11(، وميكــن مقارنــة آنيــة أخــرى ثمينــة ذات حــواف حــادة 
 )Schmid( مبجموعــة )a :وجوانــب مــدورة )اللوحــة ٣.8أ
Schmid 2000, 8, fig. 18-( الثانيــة مــن األوانــي البســيطة

احلقبة مرحلة البناء  املالمح العلمية في املبنى
)E�b1(

العلميــة خــارج املبنــى  املالمــح 
)E�b1( التأريخ

الكالسيكية 
املتأخرة

E�b1:3a منشآت على شكل وحدات 
صغيرة مع احتمال تغيير في 

الوظيفة

بقاء اجلدار املقابل للواجهة، 
منشآت ُخّربت جزئياً ولم تبق 

قيد االستخدام

بعد القرنني الثاني 
)C14( والثاني امليالدي

النبطية E�b1:3b اإلضافة الثانية لألعمدة 
الدائرية، ممر مرصوف 

بحجارة  مختلفة األحجام، 
ترميم منشآت استخدام النار

منصــة، أدراج، املنحــدر الثانــي 
مفتــوح،  حــوض   ،)SU 6381(

ــاة قن

القرن األول امليالدي 
)الفخار(

النبطية E�b1:3c اإلضافة األولى لألعمدة 
الدائرية في جزء املبنى 
اجلنوبي، ممر مرصوف 

بحجارة مختلفة األحجام، نفق، 
منشآت استخدام النار. 

األول  املنحــدر  أدراج،  منصــة، 
)SU 6393(

القرن األول قبل امليالد 
)الفخار(

الهلنستية E�b1:3d أعمدة حجرية، ممر مرصوف 
باحلجارة

غير معروفة بني القرنني الرابع 
والثالث قبل امليالد 
)التماثيل والنقوش 

العائدة إلى امللك توملاي 
من ساللة ملوك حليان(

.)E�b1:3a�d( مع مراحل البناء )E�b1( اجلدول ٢: املبنى

21( بينمــا ميكــن مقارنــة آنيــة أخــرى ذات جوانــب مســتقيمة 
وحــواف معكوســة )اللوحــة ٣.8أ: d( مــع املجموعــة الثالثــة 
بنفــس التواريــخ )Schmid 2000, fig. 30-37(، مت العثــور 
نفــس  إلــى  وتعــود  لألخيــرة  مشــابهة  فخاريــة  كســرة  علــى 
الفتــرة بــني أوانــي أوائــل مرحلــة »معبــد عبــدة« فــي جبــل منيــر 

.))Tholbecq and Durand 2013, 210, fig. 7: E

تنتمــي مجموعــة مــن األوانــي املقعــرة ذات احلــواف الســميكة 
األوانــي  مــن  ومجموعــة   )g�h ٣.8أ:  )اللوحــة  واملعكوســة 
الشــائعة  األشــكال  إلــى   )f ٣.8أ:  )اللوحــة  تقعــراً  األقــل 
واملميــزة للفتــرة النبطيــة فــي تيمــاء، وجــدت أوانــي أخــرى 
فــي البقايــا ضمــن األوانــي املدروســة والتــي تعــود إلــى مرحلــة 
البنــاء E-b1:3c; SUs 6385, 6414((، ولــم يلحــظ أكثــر مــن 
 e.g. Schmid( تشــابه عــام بينهــا وبــني األوانــي مــن الزنتــور
fig. 131-133 ,2000( والــذي يعــد غيــر كاٍف لكونــه مقيــاس 
تأريــخ ضعيــف، ميكــن نســب األشــكال الهندســية احلمــراء 
 Pl. 0.8a: :املرســومة علــى هــذه األوانــي وقواعدهــا )اللوحــة
ــي- ــى )أواخــر القــرن الثان ــرة )Schmid( األول ــى فت l�m( إل

برســومات  تتميــز  والتــي  امليــالد(  قبــل  األول  القــرن  أوائــل 
 Schmid 2000, 27 and fig. 73-77;( تصويريــة  غيــر 
Tholbecq and Durand 2013, 212 fig. 8(، ومــع ذلــك 
كمــا فــي حــال أشــكال األوانــي، فإنــه لــم يُعثــر علــى أي قريــن 
لهــذه األوانــي الفخاريــة امللونــة بــني األوانــي الفخاريــة النبطيــة 
ــرة  ــى فت ــاء هــذه الزخــارف إل ــد انتم ــي مــن شــأنها أن تؤك الت

األولــى.   )Schmid(

تعــد حالــة األوانــي املغلقــة أقــل وضوحــاً، فمــن جهــة ميكــن 
نســب بعــض األشــكال إلــى القــرن األول قبــل امليــالد، وبشــكل 
مضلعــة  وعنــق  قائمــة  ســميكة  حــواف  ذات  جــرة  خــاص 
 Gerber( البتــراء  فــي  اجلــرار  تشــبه   )a ٣.8ب:  )اللوحــة 
Pl. 31: K ,1996(، وأيضــا جــرة قصيــرة العنــق ذات حــواف 
الكامنــة   )SU 7752( تشــبه   )e ٣.8ب:  )اللوحــة  ســميكة 
فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن   ،)E�b1:3c( البنــاء  مرحلــة  فــي 
 )f :اللوحــة ٣.8ب( )TA 9900.8( أقــرب األشــكال للجــرة
ذات احلــواف الســميكة واملعكوســة جزئيــاً تأتــي مــن مدينــة 
 )Durand 2011, 337 Fig. 2: 10228_P05( احِلْجــر 
وتعــود إلــى أواخــر القــرن األول- أوائــل القــرن الثانــي بعــد 

امليــالد )Durand 2011, 328(، وميكــن مقارنــة جــرة أخــرى 
ذات أخــدود عميــق علــى الوجــه الداخلــي للحافــة ونتــوء علــى 
وجهــا اخلارجــي )اللوحــة ٣.8ب: g( بجــرار البتــراء التــي 
 Parr 1970,( تعــود إلــى أواخــر القــرن األول بعــد امليــالد
fig. 7: 104; 370 368 ;6-365(١5 والتــي ميكــن مقارنتهــا 
 Durand 2011, 329; 342 Fig.( احِلْجــر بجــرار مدينــة 
ــخ رفــع مســتوى ممــر املشــاة  P01_27010 :7(، وميكــن تأري
علــى  امليــالد  بعــد  األول  القــرن  إلــى   )E�b1( املبنــى  أمــام 
ــان  ــت هات ــر )terminus post quem( ســواء أكان أبعــد تقدي
العينتــان همــا الوحيدتــان اللتــان تعــودان إلــى هــذا التاريــخ أو 
ــل امليــالد.  ــى القــرن األول قب ســواء كان الســياق ككل يعــود إل

(SU 3733) املستوى الطبقي
E�( املبنــى  غربــي  جنــوب  املســطحة  الطبقــة  هــذه  تقــع 
b1( وتعــود إلــى مرحلــة البنــاء )E�b1:3a( وتشــتمل علــى 
كبيــر.  حــد  إلــى  متجانســة  غيــر  فخاريــة  أواٍن  مجموعــات 
يعــود تاريــخ هــذه املجموعــات علــى األغلــب إلــى الفتــرة مــا 
ــع بعــد امليــالد.  بــني أوائــل القــرن الثانــي وأوائــل القــرن الراب
ُعثــر بــني املــواد األقــدم علــى قطعتــني حتتــوي كل منهمــا علــى 
ودوائــر   )b ٣.9أ:  )اللوحــة  أســافين  شــكل  علــى  زخــارف 
ــى العصــر احلديــدي، شــوهد هــذا  )اللوحــة ٣.9أ:j( تعــود إل
 Bawden( النــوع مــن الزخــارف مســبقاً فــي قصــر احلمــراء
 et al. 1980, Pl. 64:15; Abu Duruk 1985, 59-61; Pl.
 59: 1; 60: 1-2; Abu Duruk 1986a, 33; 35; Pl. 54;
Abu Duruk 1986b, 75; 86: 47(، وأيضــا فــي مدائــن 
 J. Zorn(ــر ــي بحســب تقري ــي بــالد الشــام والت ــح وجنوب صال
)٢٠٠١(( تعــود إلــى الفتــرة مــا بــني القــرن الســابع واخلامــس 
ــي لهــذه  ــخ الفعل ــد التاري قبــل امليــالد، كان مــن الصعــب حتدي
الكســر الفخاريــة بدقــة وذلــك بســبب وجودهــا فــي تيمــاء فــي 

ــاد.  ــر معت ســياق غي

مت توثيـــق الفتـــرة النبطيـــة عـــن طريـــق دراســـة إنـــاء بجوانـــب 
 ،)a :مســـتقيمة وســـميكة وحـــواف مقلوبـــة )اللوحـــة ٣.9ب
ـــة وحـــواف ســـميكة  ـــى عـــدة أواٍن بجـــدران منحني ـــة إل باإلضاف
)اللوحـــة ٣.9ب: d�e(، جميعهـــا لهـــا قريـــن فـــي املســـتوى 

 ،)Parr( ــي مجــس ــخ املراحــل )X�XII( ف ــدي عــن تأري ــر نق )١6( التقري
.)Schmid 2000, 97�9( انظــر

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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الطبقـــي )SU 6393( وتعـــود إلـــى الفتـــرة مـــا بـــني القـــرن الثاني 
 .)f�h :واألول قبـــل امليـــالد )انظـــر ماســـبق و اللوحـــة ٣.8أ
 )TA 5077.129( ميكـــن مقارنـــة احلافـــة الســـميكة للجـــرة
)اللوحـــة ٣.9ب: i( بحافـــة جـــرة مـــن )SU 6393( )اللوحـــة 
٣.8ب: e( حيـــث إن هـــذا الشـــكل يعـــود إلـــى فتـــرة البنـــاء 

)E�b1:3c( والتـــي تعـــود إلـــى القـــرن األول قبـــل امليـــالد. 

ميكــن القــول أن أكثــر الكســر الفخاريــة فــي تيمــاء تشــابهاً 
 ) d )اللوحــة ٣.9أ:   )TA 9918.1( القاعــدة احملدبــة  مــع 
ــة )TA 5077.33( )اللوحــة ٣.9أ: g( هــي  والقاعــدة احللقي
تلــك املوجــودة فــي قائمــة لــم تنشــر بعــد مــن املنطقــة الســكنية 
)املربــع E16, SU 2423( التــي تعــود إلــى القــرن الثانــي بعــد 
امليــالد، يلحــظ وجــود قرائــن للجــرة ذات احلافــة املســطحة 
والســميكة )TA 5077.111( )اللوحــة ٣.9أ: c( وهــي جــرة 
كبيــرة طويلــة العنــق ُعثــر عليهــا فــي ردمي الغرفــة ١ مــن املبنــى 
)D�b1( )املنطقــة D( مــع بعــض األوانــي الفخاريــة التــي تعــود 
إلــى الفتــرة املمتــدة مــن العصــر البرونــزي املتأخــر إلــى أواخــر 
الفتــرة الرومانيــة )القــرن الثانــي إلــى الرابــع بعــد امليــالد( 
آنفــاً،  املذكــورة  القرائــن  )Tourtet in press b(، وبحســب 
فــإن طبقــة التســوية املترســبة )SU 3733( ميكــن أن تعــود 
 terminus إلــى القــرن الثانــي بعــد امليــالد علــى أقــرب تقديــر

.))post quem

 )E-East( ٣.٣.التنقيب في املنطقة
)بقلم  أرنولف هاوساليتر( ١6

ــام ٢٠٠6  ــذ الع ــى )E�b1( من ــة شــرقي املبن ــب املنطق مت تنقي
 )Hausleiter in: Eichmann et al. 2011, 85�88;
 Hausleiter in: Hausleiter et al. in press a�c; see
مراحــل  ثــالث  تعريــف  عــن  التنقيــب  وأســفر   ،)Pl.0.6a
اســتيطان حتــى اآلن )OL E�East:1�3( متمثلــة بامليــزات 
للواجهــة الشــرقية  األساســية التاليــة: جــدار ميتــد موازيــاً 
 )E-b1) (SU 1738 / 1797; OL E-East:1( للمبنــى 
ــى مســتوى املشــاة )SU 1731(، وبئــر مغطــاة تتصــل  يقــع عل
باملبنــى )E�b1( عــن طريــق قنــاة بطــول ١5 م وتنتمــي إمــا 
إلــى )OL E�East:1( أو )OL E�East:2(، وآثــار معماريــة 

 J. بامبــرغ   فيلهلــم  يـــ.  مــن  مبســاعدة  التنقيــب  أعمــال  متــت   )١7(
Wilhelm, Bamberg

 E15; OL بحالــة ســيئة شــمالي املنطقــة بشــكل رئيــس )املربــع
E�East:2(، وبقايــا معماريــة مبنيــة علــى األســاس الصخــري 
 E18/E19( لكــن منقــب عنهــا بشــكل جزئــي فقــط فــي املربــع

.))E-b5, OL E�East:3 املبنــى   )S

 )SU 1731, OL E-East:1( االســتيطاني  املســتوى  يعــود 
إلــى القــرن األول بنــاًء علــى ســجل الفخــار فقــط فــي حــال 
ترســبت كمــواد أقــدم خــالل القــرن الثانــي أو الثالــث قبــل 
امليــالد، مــن املمكــن أن هــذا املســتوى االســتيطاني يعــود إلــى 
مــن  )E�b1( وجنوبيــه.  املبنــى  داخــل  املفصليــة  التغييــرات 
املثيــر لالهتمــام، كمــا فــي حــال اجلــدران املنســوبة إلــى أواخــر 
مرحلــة البنــاء القدميــة )E�b1:3a( )انظــر Lora أعــاله(، 
 )SU 1731, i.e. SU 1778( أســفل  الواقعــة  البقايــا  أّن 
 Hausleiter( احتــوت علــى بقايــا متاثيــل »حليانيــة« الهيئــة
in: Hausleiter in press a(، وميكــن تتبــع بعــض األنشــطة 
الرومانيــة مــن خــالل معاينــة الــركام الــذي ميــأل البئــر حيــث 
 Tourtet in:( الفتــرة  لهــذه  الفخاريــة  العينــات  أخــذت 
Hausleiter in press c(، وبالرغــم مــن دراســة العناصــر 
التــي تعــود إلــى الفتــرة مــا بــني أواخــر األلــف الثانــي إلــى بدايــة 
األلــف األول قبــل امليــالد بشــكل متقطــع فــي بقايــا املنطقــة 
)E�East(، فإنــه مــن غيــر الواضــح إمكانيــة نســبتها إلــى بقايــا 
املرحلــة االســتيطانية )OL E�East:3(، حتــى إنــه لــم تتوفــر 
إمكانيــة تأريــخ املجمــع بشــكل أدق مــن تأريخــه إلــى الفتــرة مــا 

ــة.  ــل الروماني قب

ركــزت أعمــال التنقيــب فــي العام ٢٠١١ علــى األهداف التالية: 
 SU 1738( الطبقــي  للمســتوى  التنقيــب  عمليــات  توســعة 
1797 /(، واســتكمال عمليــات التنقيــب فــي حــوض البئــر، 
االســتيطاني  للمســتوى  املعماريــة  البنيــة  كشــف  واســتكمال 
)OL E�East:2( )املربــع E5 NE / E15(، وتنقيــب بقايــا 
املبنــى التابــع للمرحلــة االســتيطانية )OL E�East:3(، وعنــد 

ــات اخلشــبية.  ــت الدعام ــات أزيل ــاء هــذه الفعالي انته

(E-East:1) املستوى االستيطاني
أكــدت عمليــة إزالــة اجلــدار 1738/1797 )اللوحــة ٣.١٠أ(  
ــاء )جــدار مكــون  ــة البن املالحظــات الســابقة مبــا يخــص تقني
مــن طبقتــني متــأل مــا بينهمــا حجــارة صغيــرة إلــى متوســطة 

احلجــم ممزوجــة برمــل طينــي SU 1782(، وإن عمــق أفــق 
  )E�b1( واملبنــى  اجلــدار  هــذا  بــني  يصــل  الــذي  املســير 
ــى أن اجلــدار  ــدل عل ــغ فقــط ٠.٣٠ م أســفل اجلــدار ي والبال
الســطح  بنــاء  نفــس مرحلــة  إلــى  يعــودان  املشــاة  ومســتوى 
القــدمي )SU 1731(، ويوجــد أســفل القســم الشــرقي للجــدار 
ــة مــن الرمــل الغرينــي وأحجــار  ــا املتفرقــة املكون بعــض البقاي
صغيــرة إلــى متوســطة احلجــم )SU 1847(، شــيد اجلــزء 
الشــمالي للجــدار فــوق حفــرة )SU 6366( مملــوءة بالرمــل 
)SU 6367( ممــا أدى إلــى هبــوط جزأيــه الشــمالي واملركــزي 

.))SU 1738/1797

نُّقبــت البقايــا فــي مرحلــة الحقــة أســفل املســتوى الطبقــي 
ــرة مــن  ــى طبقــة كبي ــر عل SU 1731 )اللوحــة ٣.١٠ب(، وُعث
الرمــاد حتتــوي علــى بقايــا عظــام حيوانــات صغيــرة وكســر 
مــن  طبقــة  أســفل   )SU 6830( متفحمــة  وقطــع  فخاريــة 
ــى  الرمــل الغريينــي واحلجــارة املنهــارة، تقــع )SU 6830( عل
ــل شــرقاً باجتــاه  طبقــة مــن احلجــارة متوســطة احلجــم ومتي
إلــى  بقيــت ســليمة  الطبقــة  أن هــذه  ولكــون   ،)SU 6831(
حــد مــا فإنــه مــن املثيــر لالهتمــام دراســة عالقتهــا بــكل مــن 
)SU 2726( واجلــدار الشــمالي للقنــاة، كمــا يتوجــب التحقــق 
فــي حــال كانــت )SU 6830( ظاهــرة محليــة أم ال باعتبــار أن 
هــذا النــوع مــن البقايــا يعــد غيــر مألــوف ولــم ترصــد شــرقي 
املبنــى )E�b1( مــن قبــل، وتشــير مناســيب هــذه البقايــا إلــى 
 ،)SU 2726( أنهــا وجــدت قبــل بنــاء اجلــدار الشــمالي للقنــاة
ويشــير حتليــل العينــات الفحميــة باســتخدام النظيــر املشــع 
للكربــون )C١4( إلــى أنهــا تعــود إلــى أوائــل القــرن اخلامــس 
ــواد  ــي وجــود م ــالد١7 ممــا يعن ــل املي ــع قب ــرن الراب ــل الق وأوائ

ــى مــا يبــدو مــن الســياق املعنــي.  أقــدم عل

ــق املقطــع املنفــذ بــني )SU 1775( واملقطــع اجلنوبــي مــن  وّث
املربــع )E3( إلــى اجلنــوب مــن )SU 1775( والــذي يقطــع 
بــدوره )SU 6374( هيــاكل طينيــة أكثــف مــن احملليــة دّلــت 

حــور  صفصــاف   ،)TA 10856) (UGAMS 13426( العينــة   )١8(
والنخيــل، حــدد مــن قبــل )R. Neef( مــن القســم العلمــي فــي املقــر 
 Center of Applied Isotope وحلــل مــن قبــل ،)DAI( الرئيــس لـــ
تاريــخ   ،)Studies, University of Georgia, Athens )GA
 calBC ٣8١ -4925±2350، تاريــخ املعايــرة: ٠ BP :الكربــون املشــع
 (2σ range, 95.4 % probability, calibrated with OxCal v

 4.2.4(

علــى وجــود ســطح ســابق أو أفــق مســير حتــت ســطح األرض 
)SU 6375( بــدون ارتباطــات أخــرى إذ لــم يكــن ينتمــي إلــى 

ــد. ــر مؤك )SU 6361( وهــذا غي

أّدت إزالــة الدعامــة اخلشــبية )E1/E3( إلــى الكشــف عــن 
 )SU 6358( طبقــة طينيــة غرينيــة وأحجــار متوســطة احلجــم
أبعــد إلــى اجلنــوب وغيــر متصلــة ببقايــا الطبقــة املذكــورة 
 )SU 203( ــركام الضخــم ــة أســفل ال ــع هــذه الطبق ــاً. تق آنف
 Eb�1(، )Hausleiter in: Eichmann et( املبنــى  شــرقي 
 )SU 6360( وفــوق األرضيــة الرمليــة  )al. 2010, 119�30
 OL( االســتيطان  مســتوى  األرجــح  علــى  تســبق  بحيــث 
ضيقــة  أخــرى  بقايــا  ذلــك  علــى  يــدل  كمــا   )E�East:1
ــا )اللوحــة ٣.١٠  ــع فوقه ــة تق ــى منشــآت حجري ــة إل باإلضاف
 )TA 10277( وقــد ُكشــف عــن جــزء كبيــر مــن الشــاهد ،)ج-د
 TA 10291 و TA 10290( باإلضافــة إلــى كســرتني أخريــن

.)SU 6358 مــن 

(TA 10277) شاهد القبر
مشــهد  مــن  مبزيــج   )TA 10277( القبــر  شــاهد  يتميــز 
تصويــري فــي جزئــه العلــوي وثالثــة نقــوش فــي اجلــزء الســفلي 
)االرتفــاع الكلــي حوالــي: ١،5٢ م، العــرض: ٠،5 م، الســماكة: 
٠،١٢ م؛ Pl. 0.11a(، وتشــير النقــوش املوجــودة عليــه إلــى أنــه 
شــاهد قبــر )nephesh، انظــر الحقــاً(، واســتناداً إلــى مقارنــة 
ــة بشــكل عــام  ــة تعــود هــذه النقــوش والرســوم التصويري األدّل
ــل امليــالد،  ــع قب ــرة مــا بــني القرنــني اخلامــس والراب ــى الفت إل
والنبطيــة(  )اآلراميــة  األخــرى  النقــوش  مــن  يتّضــح  كمــا 
اســتخدام هــذا العنصــر كشــاهد قبــر فــي وقــت الحــق أيضــاً 

ــاً(.  )انظــر الحق

ــه  ــدة ســوى أجزائ ــري بحــال جي ــن املشــهد التصوي ــق م ــم يب ل
بإطــار  وجهيــه  كال  وعلــى  الشــاهد  ُزّيــن  فقــط:  اخلارجيــة 
والقســم  العنــب١8  رســوم عناقيــد  مــن  علــى صــف  يشــتمل 
العلــوي يشــتمل علــى صفيــن مشــابهني، وحتتــوي اللوحــة أيضــاً 
علــى رســم لشــخصني واقفيــن حيــث بقــي الواقــع فــي اليســار 

)١8( لوحــظ وجــود صفــوف عناقيــد العنــب  حتيــط بطيــر جــارح علــى 
 Hausleiter( ــر )TA 955٣(، عنصــر مت تفســيره أيضــا كشــاهد قب

)in press

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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بحــاٍل جيــدة مرتديــاً قميصــاً وثوبــاً ولــه تســريحة شــعر مميــزة، 
وواقفــاً علــى جــذع نخلــة يحيــط باملركــز، حتمــل طاولــة كبيــرة 
ذات أرجــل شــبيهة بأرجــل احليوانــات طاولــة أصغــر منهــا 
)أو منضــدة( إلــى اليســار ولــم يتبــق أي جــزء آخــر، وينظــر 
الشــخص فــي اجلــزء األيســر ميينــاً مقدمــاً عنصــراً غيــر 

ــرة.  ــة الصغي ــوق الطاول ــن ف ــة؟( م ــروف )آني مع

وميكــن إعــادة تخيُّــل املشــهد اعتمــاداً على عنصرين متشــابهني 
جــداً مــن تيمــاء: األول مهتــرئ ولكــن إفريــزه محفــوظ بشــكل 
كامــل فــي املتحــف الوطنــي فــي الريــاض )no. T11(، والثانــي 
 )Ch. Huber( كســرة مــن شــاهد قبــر ُعثــر عليــه مــن قبــل
فــي تيمــاء فــي العــام ١88٣ )Potts 1991( موجــود حاليــاً فــي 
 Eichmann متحــف اللوفــر )للرســومات التوضيحيــة انظــر
Figs. 5a; 6 ,57 ,2011(، ويوجــد جــزء آخــر مــن املشــهد 
التصويــري ميثــل شــخصية جالســة أكبــر مــن الشــخصيتني 
الســابقتني، ومــن احملتمــل جــداً أن هــذه الشــخصية كانــت 
رؤيــة  وميكــن  هــذا   ،)TA 10277( علــى  أيضــاً  مصــورة 
ــة املوجــودة فــي اللوفــر، وتظهــر كل هــذه  بقاياهــا فــي القطع
العناصــر ترتيبــات فرديــة فــي مشــاهدها التصويريــة وتتميــز 
جميعهــا بأمنــاط مختلفــة مــن املفروشــات والعناصــر املرتبطــة 

باملشــاهد التصويريــة.

الرافديــن  بــالد  بطابــع  التصويريــة  املشــاهد  تتميــز  بينمــا 
مــن  املشــاهد  يشــبهان  واألثــاث  الكرمــة  أن  إال  )األصلــي(، 
الفتــرة اآلشــورية احلديثــة، ومــع ذلــك ففــي ضــوء هــذا الســياق 
عــام  بشــكل  إال  العناصــر  هــذه  مقارنــة  املختلــف ال ميكــن 
مبــا يســمى »مشــهد حديقــة« امللــك آشــوربانيبال اآلشــوري 
)Barnett 1976, Pls. LXIII�LXIV(، ومــن الواضــح أن 
كاًل مــن النمــط والتركيبــة يعــد محليــاً كمــا عبــر عنهــا، مثــال 
علــى ذلــك: املشــهد التصويــري جلــذوع النخــل وتصفيفــة شــعر 
الشــخص، لوحــظ هــذا النــوع مــن التصفيفــات فــي شــاهد 
 Deputy Ministry of( غيــر معــروف املصــدر مــن تيمــاء
Antiquities 2007, 40( حيــث جتمــع بــني مالمــح »شــاهد 
العــني« ومالمــح الشــخصية املوجــودة بــني مجموعــة عناصــر 

ــر حتــت الدراســة. شــاهد القب

الرســمية  اآلراميــة  النقــوش  أســفل  فيوجــد  النقــوش،  أمــا 
)TA 10277.1( نقــش آخــر يبــدأ بحــروف آراميــة ثــم يتحــول 

إلــى تشــكيلة مــن اللهجــات اآلراميــة احملليــة )لهجــة تيمــاء 
اآلراميــة TA 10277.2(، أمــا النقــش األخيــر فهــو بالنبطــي 

)TA 10277.3(. تقــرأ هــذه النقــوش كمــا يلــي:

npš g{z}{y}ʾh brt rgʿl   TA 10277.1 
ن ف س ج )ز ي(أهـ

 hy {n}pš gzylh brt wʾlh   TA 10277.2 
ه ي )ن( ف س ج زي ل ةـ

 npš pṣyʾl brt ʿbydw b-yrḥ-1   TA 10277.3
}ʾlwl šnt 20 +1 +1 +1 +1 l-ḥrtt ----{w -2  

.rḥm ʿm-h -3  

TA 10277.1    شاهد قبر ُجزيأة بنت رجع إل 
TA 10277.2   هذا شاهد قبر ُجزيلة بنت وائلة 

TA 10277.3
١- شاهد قبر فصي إل بنت عبيدو )ماتت( في شهر   

٢- أيلول سنة ٢4 من حكم )امللك( حارثة
٣- محب شعبه ١9.

كمتوفيــن  املذكوريــن  األفــراد  كل  أن  لالهتمــام  املثيــر  مــن 
هــم مــن النســاء، وعلــى األرجــح يعــود اجلــزء الناقــص مــن 
ــم يكــن كذلــك رســم  ــى، إن ل ــى أنث ــر إل الشــكل اجلالــس الكبي
الشــخصني الواقفيــن أيضــاً، ويعــود تاريــخ القطعــة بنــاًء علــى 
النقــش باللغــة النبطيــة إلــى العــام ١5 بعــد امليــالد، ممــا يعنــي 
أنهــا كانــت تســتعمل كشــاهد قبــر ملــدة تتجــاوز ٣5٠ عامــاً، 
ــرة  ــر عــن موقــع املقب ــه ال ميكــن اســتنتاج الكثي ومــع ذلــك فإن

ــا. ــت منه ــي أت الت

تظهــر اجلهــة اخللفيــة مشــهداً محفوراً يســتخدم أيضاً الكرمة 
املزخرفــة لكــن العناقيــد أطــول قليــاًل مــن تلــك املوجــودة علــى 
الوجــه األمامــي )اللوحــة ٣.١١ب(، وعلــى الرغــم مــن حالتهــا 
الرســم  هــذا  أن  إلــى  الســائد  االعتقــاد  فيشــير   ، الســيئة 
التصويــري أُضيــف خــالل أواخــر الفتــرة النبطيــة كمــا تشــير 
إلــى ذلــك آثــار االســتخدام فــي جزئــه الوســطي بســبب إعــادة 

اســتخدامه كعتبــة قبــل التخلــص منــه متامــاً. 

يعــد تاريــخ النقــش األخيــر وســيلة تأريــخ عامــة بالرغــم مــن كل 

)١9(  قرئت النقوش من قبل  سعيد السعيد، ٢٠١١

 terminus( هــذه الشــكوك وهــو متزامــن علــى أقــرب تقديــر
باملســتوى  املتعلقــة  الفعاليــات  تأريــخ  مــع   )post quem
االســتيطاني )OL E�East:1( الــذي يعــود إلــى القــرن األول 

ــي للفخــار. ــب الزمن ــى الترتي ــاًء عل بعــد امليــالد بن

 )OL E-East:1 / 2( املستوى االستيطاني
احلفــرة  متــأل  كانــت  التــي  املــواد  إزالــة  عمليــة  أســهمت 
 OL )E�b5( ــى ــي للمبن ــي الغرب ــوق اجلــزء اجلنوب ــة ف الواقع
E�East:3(، انظــر الحقــاً( فــي الكشــف عــن جــدار صغيــر 
)SU 6702(، مــن الواضــح أنــه شــيد فــوق بقايــا جــدار أقــدم 
 )SU 5978( ويعــد املســتوى الطبقــي ،)متبعــاً التوجيــه نفســه(
أحــدث مــن املنشــأة وهــو عبــارة عــن بقايــا أرضيــة أو أســاس 
ــي  ــه ف ــّيد لتدعيم ــه ُش ــدو أن ــذي يب ــط وال ــر احملي جلــدار البئ
مرحلــة الحقــة، ولذلــك فقــد نســب بصــورة مبدئيــة إلــى فتــرة 
 OL E�East:2( إنشــاء البئــر أي بــني املرحلــة االســتيطانية
االســتيطانية  املرحلــة  مــن  أحــدث  األحــوال  كل  وفــي   )1 و 
)OL E�East:3( فتــرة إنشــاء املبنــى )E�b5( )انظــر الحقــاً(.

ُعثــر علــى بقايــا أرضيــة أو مصطبــة مصنوعــة مــن ألــواح 
 SU 6360;( األحجــام  مختلفــة  األحمــر  الرملــي  احلجــر 
E1/( ــة الداعمــة ــة املمــرات البيني ــد إزال اللوحــة ٣.١٠د( عن

E3( وهــي متتــد شــرقاً حتــى ١،5 م حيــث كانــت هــذه األرضية 
األرضيــة  هــذه  موقــع  ويشــير   ،)E�b1( باملبنــى  متصلــة 
وامتدادهــا )احملــدود( إلــى تفســيرين، إمــا أنهــا كانــت فــي 
فتــرة مــا متصلــة باملنشــأة )SU 2302( )والتــي تعــود إلــى 
مرحلــة البنــاء E�b1:3c، انظــر مــا ســبق( والتــي تعــد معاصــرة 
)منتميــة( إلــى زاويــة اجلــدار )SU 1733( مشــكلة بذلــك ركنه 
ــذه املنشــأة بقيــت  ــا قدميــة له الشــمالي الشــرقي، أو أن بقاي
ــدة، وال تتصــل هــذه  ــة اجلدي ــد وضــع األرضي ــا عن فــي مكانه
 .)SU 2302( األرضيــة بشــكل مباشــر مــع املســتوى الطبقــي
فــوق  م   8٢8،٢( األرضيــة  ســطح  مســتوى  تناســب  ويشــير 
 )SU 1731( مــع منســوب املســتوى الطبقــي )ســطح البحــر
إلــى أنــه كان قيــد االســتخدام إلــى حــني بنــاء املســتوى الطبقــي 
)SU 1731(، وتقــع األرضيــة )SU 6361( املكونــة مــن طبقــة 
طينيــة مضغوطــة شــرقي األرضيــة املصنوعــة مــن احلجــر 
الرملــي كامتــداد لســطحها الــذي تســببت حفــرة بإزالــة جــزء 
منــه، وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي صلــة بــني املصطبــة وبــني 

 )SU 6360( ــة ــدو أن األرضي ــه يب ــاة فإن ــا شــمالي القن البقاي
مــن  أقــدم  تعــد   )SU 1731( الطبقــي  املســتوى  فــي  كمــا 
االمتــداد اجلنوبــي لـــ )SU 1771( لكونهــا ترتكــز علــى هــذه 

املنشــأة.

اللــون  مخضــرة  طينيــة  طبقــة  بقايــا  علــى  ُعثــر  لقــد 
الطبقــي  املســتوى  إزالــة  عمليــة  خــالل   )SU 6359(
)SU 6358( )OL E�East:1( وبقيــت مطابقتــه غيــر مؤكــدة 
للســطح )SU 1731( الواقــع أبعــد إلــى الشــمال لكونهــا تعــد 
محــدودة بالرغــم مــن امتدادهــا، ويعتقــد أن تنتمــي طبقــة 
أخــرى إلــى أرضيــة احلجــر الرملــي مكونــة مــن ســطح طينــي 
لكــن   )E1/E3( )الســابقة(  الدعامــة  شــرقي   )SU 6362(
علــى ارتفــاع أخفــض منهــا مبــا يعــادل ٠،٢5 م )8٢7،96 م 

فــوق ســطح البحــر(.

ــة احلجــر  ــني أرضي ــة ب ــى احتمــال وجــود صل ــا بالنســبة إل أم
 Lora,( الرملــي األحمــر مــع املنشــآت الكبيــرة جنوبــي املبنــى
أعــاله(، فــإن مســتواها )8٢8،٢ م فــوق ســطح البحــر( أقــل 
 )E�b1( ــى ــي مدخــل املبن ــة جنوب مــن مســتوى املنصــة الواقع
بـــ ٠،٣ م، كمــا ُعثــر علــى بقايــا طبقــة طينيــة أســفل املســتوى 
ــرة  ــى نفــس الفت ــى األرجــح إل الطبقــي )SU 6360( تعــود عل
الزمنيــة للبقايــا أســفل املســتوى الطبقــي )SU 1738( والتــي 

.)SU 1778( ســميت

 )OL E-East:2( املستوى االستيطاني 
ــركام مــن اجلــزء الشــمالي للمنطقــة  ــة ال ــة إزال أســفرت عملي
 )SU 1819( عن كشــف اجلدار )E15( في املربع )E�East(
بشــكل أكبــر، وتظهــر األلــواح الكبيــرة التــي بنــي فوقهــا اجلــدار 
اختالفــاً طفيفــاً فــي التوجيــه ممــا يشــير إلــى أن هــذه األلــواح 
تعــود إلــى منشــأة أخــرى أقــدم، رمبــا متثــل مبنــى ســابقاً مــن 
مرحلــة البنــاء )OL E�East:2( )توضــع هــذه األلــواح فــوق 
عــن   )OL E�East:2( تفصــل   )SU 1827( طينيــة  طبقــة 
)OL E�East:3( األقــدم، وتشــكل )SU 1857( وهــي عبــارة 
عــن طبقــة رخــوة نوعــاً مــا مكونــة من حجــارة متوســطة احلجم 
والرمــل الغرينــي مســتوى مشــاة متعلــق باملرحلــة األقــدم لهــذه 
اجلــدران )SU 1854, SU 1819 إلــخ.(، ومت اكتشــاف بقايــا 
جــدار مــواٍز لـــ )SU 1819( مبنــي علــى الرمــل فــي الركــن 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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املؤكــد  غيــر  مــن  لكنــه   )E15( للمربــع  الشــرقي  الشــمالي 
التنقيبــات  أظهــرت   ،)OL E�East:2( إلــى  ينتمــي  كان  إن 
املســتوى  أن  املربــع  غربــي  املوجــودة  األدلــة  عكــس  علــى 
الطبقــي )SU 1858( قــد ُشــّيد فــوق البقايــا التــي تعــود إلــى 
)OL E�East:3( مشــيراً بذلــك إلــى أنهــم كانــوا مرئيــني علــى 
 )OL E�East:2( األقــل خــالل فتــرة إنشــاء هــذا اجلــزء مــن

)اللوحــة ٣.١٢أ(.

عثــر علــى آثــار معماريــة فــي املربــع )E18/E19( عنــد االجتــاه 
جنوبــاً تعــود إلــى )OL E�East:2( غربي املربع بشــكل أســاس 
وتغطــي حفــرة ممتــدة باإلضافــة إلــى الــركام الــذي ميلؤهــا 
)حتتــوي علــى كســر )QPW( مــن األوانــي الفخاريــة( مخلفــات 
املبنــى )E�b5( قبــل أن يغمــر بطبقــات طينيــة ســميكة والتــي 
االســتيطانية  للمرحلــة  املعماريــة  البقايــا  أســاس  تشــكل 
)OL E�East:2(، ومــن غيــر الواضــح إن كانــت بقايــا املبنــى 
الكبيــر مازالــت قائمــة خــالل )OL E�East:2(، لكــن االرتفــاع 
احملفــوظ لركــن املبنــى اجلنوبــي الشــرقي يشــير إلــى أنــه كان 

علــى األغلــب مــازال مرئيــاً.

- )OL E-East:3( املستوى االستيطاني 
)E-b5( املبنى

مت توثيــق الشــكل الكامــل للمبنــى )E�b5( املبنــي مــن قطــع 
مــن  املشــيدة  اجلــدران  إلــى  باإلضافــة  كبيــرة  صخريــة 
 Hausleiter )انظــر  احلجــم  وصغيــرة  متوســطة  حجــارة 
 Hausleiter in: 87-8؛   ،٢٠١١  .in: Eichmann et al
Hausleiter Pl. 0.12b; et al. in press b(، ينتمــي هــذا 
إلــى مجمــع  م(   ١٠ x املنحــرف )6-5  بشــكله شــبه  املبنــى 
غربــي  وشــمال   )E19( املربــع  غربــي  يقــع  أكبــر  عمرانــي 
املربــع )E15(، ومتتــد مســاحة املجمــع بعــد إضافــة اجلــدران 
الشــرقية(  )التوســعة   )E18/E19 S( املربــع  فــي  املكتشــفة 
إلــى مســاحة ال تقــل عــن ١٢ x ١5 م٢ بالتالــي ممتــداً علــى 
مســاحة ١8٠ م مربــع، بُنــي هــذا املبنــى فــوق طبقــة طينيــة 
رقيقــة بنيــة اللــون تقــع فــوق األســاس الصخــري ذي الســطح 
غيــر املنتظــم، مت التنقيــب عــن عــدة منشــآت مجــاورة تقــع 
ــى  ــه املبن ــع نفــس توجي ــي تتب ــه والت ــوب من ــى الشــرق واجلن إل
وامتــداده، يعــود تاريــخ هــذه املنشــآت إلــى نفــس الفتــرة بالرغــم 

مــن أن معظمهــا شــيد بعــد بنــاء اجلــدار اخلارجــي. 

يعـود التوزيـع الداخلـي للمبنـى الـذي يتسـم بفراغـات وغـرف 
ممـرات  طريـق  عـن  البعـض  ببعضهـا  تتصـل  ضيقـة  طوليـة 
داخليـة إلـى املخطـط الرئيـس، ُعثـر علـى زوجني مـن اجلدران 
املتراجعـة علـى األقـل واللذيـن يعـدان حديثـني بالنسـبة إلـى 
تشـييد املبنـى )E�b5(، ويعتقـد أنهمـا كانـا حاملـني جلـدران 
أخـرى لـم تعـد موجـودة، تظهـر األلـواح الصخريـة فـي أحـد 
أسـفل  مـن  ناتئـة   )67٢٢ SU و   67٢١ SU )بـني  املمـرات 
)علـى  لألرضيـة  السـابق  املنسـوب  محـددة  األبـواب  دعائـم 
مت  ٣.١٢ج،  )اللوحـة  البحـر  سـطح  م فـوق   8٢8،٣6 ارتفـاع 
العثـور علـى بقايـا هـذه األرضيـة فـي الوحـدة الشـرقية الثانيـة 

.))SU 6832( و SU 6703( بـني  الشـرقي  اجلنـوب  مـن 

البنــاء األولــى  الوحيــدة الالحقــة ملرحلــة  يبــدو أن املرحلــة 
 )SU 6706( تتضمــن  ثانيــة(  بنــاء  بذلــك مرحلــة  )مشــكلة 
ــني  ــع ب ــى الواق ــة الســابقة للمبن ــة املركزي ــرض الغرف ــي تعت الت
الوحدتــني الشــمالية والشــرقية والتــي تتكــون مــن طبقتــني 
أو ثــالث طبقــات مــن احلجــارة املتوســطة احلجــم موضوعــة 
جــدار  وهــي   )SU 6706( بـــ  ومتصلــة   )SU 6371( فــوق 
شــمالي شــرقي يبــرز مــن احلــدود الشــرقية جلــدار املبنــى. 
يظهــر عنصــر آخــر تأريخــه لفتــرة الحقــة )مقارنــة باجلــدران 
احلجريــة املتراجعــة( هــو مســتوى األســاس العالــي املكشــوف 

مــن الناحيــة الشــرقية. 

فــي حــني أن املســتوى الطبقــي )SU 6706( ميثــل مرحلــة 
 )SU 6706( ًإال أن اجلــدار املذكــور آنفــا ،)E�b5( بنــاء املبنــى
الواقــع أبعــد باجتــاه جنــوب غــرب والــذي يغطــي جــدار املبنــى 
اجلــدران  جنوبــي  غــرب  أقصــى  وكذلــك  احمليــط   )E�b5(
اســتيطاني  مســتوى  إلــى  ينتمــي   )SU 6371( املتراجعــة 

ــا ســبق(. ــف )انظــر م مختل

هدفــت الدراســات أيضــاً للوصــول إلــى منســوب أساســات 
اجلــدران املختلفــة ملرحلــة البنــاء األقــدم، ولذلــك نُفــذ مجــس 
الطبقــي  املســتوى  و   )SU 6705( الطبقــي  املســتوى  بــني 
)SU 6826(، وعلــى عكــس منطقــة جنوبــي املســتوى الطبقــي 
ــى  ــد درجــات الصخــر األســاس عل )SU 2589( مباشــرة متت
مســتوى أخفــض بـــ ٠.5٠ م ممــا يــؤدي إلــى توضــع أساســات 

ــى مســتوى أعمــق. اجلــداران عل

شــرقي  غــرف  ثــالث  علــى  املبنــى  خــارج  األعمــال  ركــزت 
 SU 6713( وحتــد اجلــدران ،)SU 6370( املســتوى الطبقــي
,SU 6714( الغرفــة املتطاولــة املوجــودة فــي أقصــى الغــرب، 
ومســتوى  تركيبــة  بقايــا   )SU 6363( األساســات  وتُظهــر 
أرضيــة )SU 6720( )8٢6،١٠ م فــوق ســطح البحــر(، وتقــع 
غرفــة صغيــرة تصــل إلــى األســاس الصخــري علــى ارتفــاع 
8٢5،١9 م فــوق ســطح البحــر فــي الطــرف اجلنوبــي للمبنــى. 
تشــتمل الكســر الفخاريــة التــي ُعثــر عليهــا بــني ركام الغرفــة 
وبعــض  »قرّيــة«  مــن  امللونــة  الفخاريــة  الكســر  بعــض  علــى 
األوانــي الفخاريــة مــن أوائــل العصــر احلديــدي )كمــا اكتشــف 
 )A and O; cf. Hausleiter 2014, 406�14 فــي املنطقــة
مشــيراً بالتالــي إلــى )LBA( أي العصــر البرونــزي املتأخــر 
مركــز  فــي  احلديــدي  العصــر  أوائــل  أي   )IA( ومخلفــات 
ــة  ــا بالنســبة لســائر أجــزاء األرضي ــي، أم ــى التوال ــع عل املجم
ــى تراكمــات كمــا حصــل فــي الغرفــة  فيبــدو أنهــا تعرضــت إل
شــرقي اجلــدار )SU 6713(، مت العثــور علــى بقايــا جــدار 
ومــواز   )SU 6713( الطبقــي  املســتوى  مــن  أخفــض  آخــر 
ــى مســتوى أعمــق، مــن الواجــب  ــه فــي الغرفــة الشــرقية عل ل
التأكــد إن كان اجلــزء العلــوي فقــط مــن اجلــدار مفقــوداً أو أّن 
هنــاك آثــاراً تعــود ملرحلــة بنــاء مختلفــة، وعلــى العكــس، فــإن 
ــدم  ــى جــدار أق ــة إل ــة حديث ــد إضاف اجلــدار )SU 6714( يع

يقــع أســفله. 

يحــد جــدار أو عــدة جــدران مركــز املبنــى باجتــاه الشــرق، 
شــرقي  جنــوب  الوقــت  نفــس  وفــي  الغــرف  هــذه  جنوبــي 
ــي  ــوي )SU 6363( املبن ــد اجلــدار العل ــى )E�b5(، وميت املبن
ــاً للمبنــى دون أن يتصــل  ــا أقــدم بشــكل مــواٍز تقريب فــوق بقاي
احلفــرة  بســبب  بعــد  فيمــا  تخريبــه  مت  لكــن  مباشــرة،  بــه 

.).)SU 5985

اللقى األثرية
عثــر علــى العديــد مــن اللقــى ضمــن الــركام مــن بينهــا اإلنــاء 
E14/( البازلتــي املزيــن بأفعــى محفــورة مــن املمــر البينــي
 .)TA 10274; Pl. 0.13a( مــن  اســترجع  والــذي   )E15
وبرغــم أن نقــوش األفاعــي شــائعة فــي تيمــاء وفــي شــمال 
غربــي مواقــع عربيــة أخــرى خــالل أواخــر األلــف األول قبــل 

امليــالد.  

فقــد ُعثــر علــى عناصــر أخــرى كقطعــة تنتمــي إلــى متثــال 
بشــري )ذراع مينــى ســفلية( تعــود لفتــرة حكــم ملــوك حليــان 
 Hausleiter in: Eichmann et اللوحــة ٣.١٢هـــ( )انظــر(
 )SU 2552( فــي ســطح املســتوى الطبقــي )al. 2012, 90�3
باإلضافــة إلــى ذلــك ُعثــر أيضــاً علــى متثــال ألنثــى عاريــة 
 TA 10607;( فــي وضعيــة جلــوس كمــا يبــدو مــن التيراكوتــا
 ،)SU 2553( حتــت ســطح الطبقــة املتراكمــة )اللوحــة ٣.١٢و
ــال واحملفوظــة بحــاٍل ســيئة  ــة شــعر هــذا التمث تشــبه تصفيف

التماثيــل الرومانيــة مــن ســورية وبــالد الشــام وتدمــر. 

 )TA 5593( ــي ــال حليان ــود لتمث ــة أخــرى تع ــى قطع ــر عل ُعث
 )E3 و E1( ذي حــاٍل ســيئة فــي احلفــرة املوجــودة بــني املربــع
)SU 1718( والــذي يبــدو أنــه ميثــل اجلــزء الســفلي لســاق 
إنســان )أســفل الركبــة(. كمــا ُعثــر علــى قطــع حجريــة متعــددة 

لهــا شــكل متمــوج )ومنــاذج أخــرى(.

)E-East( ٣.٤ األواني الفخارية من املنطقة
)بقلم فرانسلني تورتيت (

)OL E-East 1(  مستوى االستيطان
مت حتليــل مجموعــة غيــر متجانســة ومتغايــرة اخلــواص مكونــة 
ــة(،  ــة ممثل ــة مــن )SU 6375( )١5 عين ــي الفخاري مــن األوان
SU 6375( ( ،)44( ))SU 6701 و )SU 6830( )حوالــي 
ــة(، وبحســب جــرة ذات خــدود وحافــة مقلوبــة  48 عينــة ممثل
الطريــق  مســتوى  مــن  ومثيالتهــا   )Pl. 0.13d: b )اللوحــة 
 E�b1(( املبنــى  شــرقي  الواقــع   )SU 1731 و SU 1863(
Tourtet in press a, Pl. 12a:e; Pl. 12b:b(( فإنــه مــن 
ــرة تســبق القــرن األول  ــار لفت ــؤرخ هــذه اآلث ــر املمكــن أن ت غي

بعــد امليــالد. 

مــن املمكــن مالحظــة أوجــه شــبه واضحــة مــا بــني األوانــي 
متجانســة  طبقــة  مــن  املكونــة   )SU 6830( مــن  الفخاريــة 
 OL( مــن الرمــاد والتــي مــن احملتمــل أنهــا كانــت متــأل بقايــا
E�East:2( ومــا بــني األوانــي الفخاريــة مــن الطبقــات النبطيــة 
 OL F:4; see Tourtet and( التــي تعــود للمنطقــة الســكنية
Weigel 2015, 391�5(، كان أحــد أكثــر األشــكال متيــزاً هــو 
الوعــاء ذو اجلوانــب املســتقيمة واحلافــة البســيطة )اللوحــة 
٣.١٣أ: c�d(، وتوجــد قرائــن أخــرى مشــابهة فــي »الهجــر« 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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 Durand( ًــالد أيضــا ــد املي ــرن األول بع ــى الق ــود إل ــي تع والت
2011, 339 fig. 4: 10257_P06; 344 fig. 9: 34020_
P01; 352 fig. 16: 50332_P02(، باإلضافــة إلــى بعــض 
البراهــني التــي تشــير إلــى الفتــرة الواقعــة مــا بــني أواخــر 
ــالد  ــد املي ــي بع ــرن الثان ــل الق ــالد وأوائ ــل املي ــرن األول قب الق
أيضــاً  املمكــن  ومــن   ،)٣٣٣ ٣٣٠؛  ٣٢8؛   ،٢٠١١  Durand(
ــرن  ــى الق ــخ جــرة متعرجــة )اللوحــة ٣.١٣أ: g( إل نســبة تاري
طبقــات  فــي  شــبيهاتها  بحســب  تقريبــاً  امليــالد  بعــد  األول 

الشــارع شــرقي املبنــى )E�b1( )انظــر ماســبق(.

ميكــن اعتبــار األوانــي الفخاريــة مــن )SU 6701( والــركام 
غيــر  البئــر  محيــط  شــرقي  جنــوب  احلفــرة  ميــأل  الــذي 
بحســب  تأريخهــم  وميكــن  توضعهــم  فــي  كليــاً  متجانســني 
األشــكال املختلفــة إلــى الفتــرة النبطيــة )القــرن األول قبــل 
امليــالد إلــى القــرن األول بعــد امليــالد(، وحتتــوي املجموعــة 
ــة )اللوحــة ١.١٣أ:   ــى عــدد مــن األوانــي البســيطة واملقلوب عل
النبطيــة  الفتــرة  طبقــات  مــن  العينــات  تشــبه  والتــي   )k-l
املذكــورة أعــاله فــي كل مــن تيمــاء والهجــر، تتميــز الفتــرة 
ــالد  ــد املي ــالد والقــرن األول بع ــل املي ــني القــرن األول قب ــا ب م
)اللوحــة  نســبياً  الســميكة  احلــواف  ذات  األوانــي  بوجــود 
٣.١٣أ: j( والتــي ميكــن العثــور عليهــا فــي مناطــق متعــددة 
 Tourtet and Weigel 2015, 394( تعــود للفتــرة النبطيــة
fig. 7.c(. ميكــن مقارنــة وعــاء عميــق ذي حــواف ســميكة 
ومقلوبــة )اللوحــة: Pl. 0.13d: m( بوعــاء آخــر )اللوحــة 8.٣: 
 )E�b1( ُعثــر عليــه فــي طبقــة مســطحة جنوبــي املبنــى )f
يعــود إلــى القــرن الثانــي بعــد امليــالد، لكــن وجــود هــذا الشــكل 
ــق.  ــة تأريخــه بشــكل دقي مبفــرده فــي تيمــاء يحــد مــن إمكاني

)OL E-East 2( مستوى االستيطان
تغطــي )SU 6375( املذكــورة آنفــاً طبقة )SU 6827( حتتوي 
علــى أوانــي فخاريــة )74 كســرة فخاريــة( متــت معاينتها بشــكل 
ــد هــذه املجموعــة متجانســة نســبياً، وتشــير  كامــل، هــذا وتع
ــى  ــاء إل ــا فــي تيم ــور عليه ــي ميكــن العث األشــكال املتكــررة الت
تواريــخ متقاربــة تعــود جميعهــا للفتــرة النبطيــة بــني القــرن 
األول قبــل امليــالد والقــرن األول بعــد امليــالد، ويتشــابه اإلنــاء 
الكــروي قصيــر العنــق ذو الفوهــة البســيطة املســتديرة )اللوحة 
٣.١4أ: g( مــع األوانــي الفخاريــة مــن الطبقــات النبطيــة داخل 

حــدود املنطقــة الســكنية )OL F:4(، وميكــن مقارنــة الوعــاء 
ذي الفوهــة الســميكة واملقلوبــة )اللوحــة ٣.١4أ: c( باألوعيــة 
E�( التــي ُعثــر عليهــا فــي طبقــات املنحــدر جنوبــي املبنــى
b1( والتــي تعــود ملرحلــة البنــاء )E�b1:3c( مــا بــني القــرن 
األول والثانــي بعــد امليــالد )انظــر مــا ســبق(، وميكــن أيضــا 
 )h  :مقارنــة جــرة أخــرى ذات فوهــة ســميكة )اللوحــة ٣.١4أ
E�( بالبقايــا التــي ُعثــر عليهــا فــي املنحــدر جنوبــي املبنــى
b1( لكــن هــذه املــرة مــن مرحلــة البنــاء )E�b1:3b( والتــي 
ــر  ــاء نفســها )E�b1:3c(، وتظه ــة البن ــخ مرحل ــى تاري ــود إل تع
كســرة واحــدة فقــط تشــابهاً مــع قطــع أخــرى خــارج تيمــاء 
 )d :وهــي فوهــة جــرة ســميكة قصيــرة العنــق )اللوحــة ٣.١4أ
 Parr 1970, 359 fig.( تشــبه عينــات ُعثــر عليهــا فــي البتــراء
 Parr’s )1970, 370(( تعــود ملرحلــة »بــار« السادســة )34 :3

ــل امليــالد.  phase VIe( فــي القــرن األول قب

ميــأل  بنــاء  ركام  عــن  عبــارة  وهــي   )SU 6845( حتتــوي 
ــة  ــا قابل ــة، ٢9 منه ــى ١٠٠ كســرة فخاري )OL E�East:3( عل
ــاء  ــا بالكامــل، ويشــبه إن ــي اســتكملت معاينته للتشــخيص والت
محفــوظ بالكامــل ذو فوهــة مقلوبــة وقاعــدة حلقيــة الشــكل 
 Khairy( البتــراء b, d�e( األوانــي مــن  )اللوحــة ٣.١4ب: 
pl. 20: 301 ,1975( لكــن تاريخــه الــذي يرجــع إلــى القــرن 
علــى  مبنــي   )Khairy 1975, 104( امليــالد  قبــل  الثانــي 
ــة  ــإن الفوهــة املضلع ــك ف ــع ذل ــات مغلوطــة، وم أســاس مقارن
مصــورة(  غيــر   ،TA 10878.9( العنــق  قصيــرة  للجــرة 
والفوهــة الســميكة املقلوبــة جلــرة ذات أخــدود فــي أعالهــا 
الفخاريــة  الكســر  تشــبهان  غيــر مصــورة(   ،TA 10878.5(
E�( التــي ُعثــر عليهــا فــي منســوب الشــارع شــرقي املبنــى
 Tourtet in press a, Pl. 12a:k; Pl. :علــى التوالــي( )b1
12a:e; Pl. 12b:b( التــي ترجــع إلــى حوالــي القــرن األول بعد 
ــة- ذات احلــواف  ــي -النبطي امليــالد، ممــا يتناســب مــع األوان
 Loreto 2014, 298 fig. 7:( احملــززة فــي دومــة اجلنــدل
 Loreto( ًحيــث إنهــا - كمــا فــي تيمــاء - صنعــت محليــا )4�3
الفوهــة  ذات   )TA 10878.4( اجلــرة  أمــا   ،)2014, 297
 Khairy 1975,( املتعرجــة فتشــبه فــي شــكلها جــرار البتــراء
pl. 46: 37 ,211( التــي بدورهــا تعــد غيــر دقيقــة التاريــخ 

.))Khairy 1975, 212

الصغيــرة  الغرفــة  متــأل  التــي   )SU 6723( املــواد  احتــوت 
شــرقي املبنــى )E�b5( علــى بضــع كســر فخاريــة )4٢ قطعــة 
ذات  اجلــرة  مقارنــة  تشــخيصية(، وميكــن  كســرة  منهــا ١5 
الفوهــة املربعــة واملقلوبــة )اللوحــة ٣.١4ب: i( بقطعــة مــن 
الشــارع املتوضــع شــرقي املبنــى )E�b1( عائــدة إلــى القــرن 
 .)Tourtet in press a, Pl. 12b:b األول بعــد امليــالد )انظــر
 Tombeau T” in Si’a Bertin( تؤكــد قطعــة مشــابهة مــن
pl. 49: 302.5 ,2004( تأريــخ اآلنيــة إلــى أواخــر القرن األول 
بعــد امليــالد )Bertin 2004, 15(، ومــن املمكــن أيضــا مقارنــة 
الوعــاء الكبيــر املفتــوح ذي الفوهــة املزينــة )اللوحــة ٣.١4ب: 
 Tourtet in press a, Pl.( فــي  وجــدت  التــي  باملــواد   )j
.12a:a) (SU 1731)، ويتشــابه إنــاء آخــر ذو جوانــب منحنيــة 
وفوهــة مقلوبــة )اللوحــة ٣.١4ب: g( مــع األوانــي املوجــودة 
ــادة )Negev 1986, 92: 759-769( باإلضافــة إلــى  فــي عب
 Schmid 2000, fig. 131;( ــور ــي الزنت ــي املوجــودة ف األوان
139(، مــن بــني هــذه األمثلــة األخيــرة يشــير املثــال األول إلــى 
 )Schmid’s Phase 2( تأريــخ يرجــع إلــى فتــرة شــميد الثانيــة
 Schmid 2000,( ،)العــام 5٠ قبــل امليــالد - ٢٠ بعــد امليــالد(
47( ممــا يقتــرح أن تاريــخ هــذه العناصــر يعــود إلــى القــرن 

األول بعــد امليــالد. 

النتائج 
ــى حــد  ــة )E�East( مشــابهة إل ــن الواضــح أن حــال املنطق م
بعيــد ملــا شــوهد عنــد املنحــدر جنوبــي املبنــى )E�b1( وعنــد 
الشــارع شــرقي املبنــى نفســه )SU 1731 والبقايــا أســفلها(: 
البعــض  وبالرغــم مــن متييــز عــدة مســتويات عــن بعضهــا 
ــا تعــد متجانســة  ــا فيه ــر عليه ــي ُعث ــة الت فــإن اللقــى الفخاري
ــة اخلــواص إلــى حــد مــا، ويشــير ســجل الفخــار إلــى  ومتماثل
تعديــل املنطقتــني جنوبــي وشــرقي املبنــى )E�b1( عــدة مــرات 
امليــالد  قبــل  األول  القــرن  )حوالــي  النبطيــة  الفتــرة  خــالل 

ــالد(.  ــد املي ــي بع ــرن الثان ــل الق -أوائ

(E-b1) ٣.٥ شمالي املبنى.
)بقلم أرنولف هاوساليتر(

اقتصـرت أعمـال التنقيـب علـى إزالـة املمـر البينـي الداعم بني 
ركام هائـل حتـت  ُعثـر علـى  وقـد   ،)E26( و   )E5( املربعـني 
سـطح )SU 304( نـاجت عـن انهيـار سـابق ) ,SU 308علـى 

األغلب من املبنى E�b1 سـجل في القسـم الشـمالي من املربع 
 )E1; cf., Hausleiter in: Hausleiter et al. in press a
حيـث كشـف عـن العديـد مـن كسـر الفخـار التي تعـود إلى أواٍن 
 cf., Maritan et( وأوعية فخارية ذات جسـم أحمر مصقول
al. in press; cf. Hausleiter 2014، 403 � 6(، وُعثر على 
كميـات معينـة مـن هـذا النـوع مـن الفخـار فـي عمـق السـبر في 
الغرفـة ١ وخارجهـا باإلضافـة إلـى مناطـق متعـددة مـن املوقـع 
مشـيرة إلـى أن تاريخهـا يرجـع إلـى األلـف الثانـي قبـل امليـالد، 
لكـن لـم يتـم الكشـف عـن سـياقات آمنـة تعـود لهـذه الفتـرة فـي 

اجلـزء األوسـط مـن قرّية. 

ميثــل احلجــر املســطح املســتطيل املعلــق علــى اجلــدار احمليــط 
الشــمالي للمبنــى )E�b1( )علــى ارتفــاع 8٢8 م فــوق ســطح 
البحــر( األثــر الوحيــد املتبقــي مــن مســتوى مشــاة شــمالي 
إلــى  الــذي يعــود   )SU 1731( بذلــك مــع املبنــى، متوافقــاً 
الفتــرة النبطيــة/ الرومانيــة، ولــم يكشــف بعــد امتــداد هــذا 
األخيــر )أو نظيــره SU 1834(، وتظهــر أســفل هــذا املنســوب 
الســفلية املخفيــة  املبنــى )E�b1( مــع األجــزاء  أجــزاء مــن 

ــدو. ــى مــا يب للجــدار عل

)E-South / F( ٤.  املنطقة
)بقلم كريستوف بورشفيتس وفريدريش فيغيل(

متتد املنطقة )E�South / F( شمال شرقي التل الوسطي في 
»قرّيــة«، وقــد اســتكملت أعمــال التنقيــب وُكشــف عــن القطــاع 
الســكني املمتــد بشــكل كامــل منــذ العــام ٢٠٠5 علــى مســاحة 
١6٠٠ م٢ والــذي يعــود إلــى مــا بعــد الفتــرة النبطيــة/ العصــور 
 cf., Purschwitz in: Eichmann( الكالســيكية املتأخــرة
 et al. 2010, 131�2; Purschwitz in: Eichmann et
 al. 2011, 89�95; Purschwitz in: Eichmann et al.
 2012, 93�6; Hanisch�Gräfe in: Hausleiter et al. in
 press a; Purschwitz in: Hausleiter et al. In press
b; Pl. 0.6(. متتــد املنطقــة )E�South( علــى مســاحة تقــدر 
احمليــط  واجلــدار   )E�b1( املبنــى  بــني  5٠٠ م٢  بحوالــي 
باملنطقــة )E(، أمــا املنطقــة )F( فتمتــد أكثــر باجتــاه اجلنــوب 
علــى رقعــة تقــدر مســاحتها بحوالــي ١١٠٠ م٢، متــت إضافــة 
اجلــدار احمليــط باملنطقــة )E( الــذي يفصــل هــذه األخيــرة عــن 
املنطقــة )F( خــالل أحــدث املراحــل االســتيطانية األساســية 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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)انظــر الحقــاً(، ولذلــك يعــد هــذا الفصــل بــني املنطقتــني 
شــكلياً وســتتم الدراســة كمنطقــة واحــدة الهــدف األســاس 
املاديــة  الثقافــة  فهــم  محاولــة  فــي  يصــب  الدراســة  لهــذه 
والتكوينــات الفراغيــة باإلضافــة إلــى رصــد نشــاطات احليــاة 

ــة ملجتمــع الواحــة.  اليومي

ركــزت أعمــال التنقيــب فــي موســم البحــث ٢٠١١ علــى العالقة 
بــني املنطقــة )E�Sout( واملنطقــة )F( بهــدف حتســني فهــم 
املراحــل  خــالل  املختلفــة  املناطــق  بــني  والعالقــة  التشــكيل 
للمراحــل  املوافقــة   )OL F:3 و    OL F:2( االســتيطانية 
اجلــدول  )انظــر   ،)OL E�South:3 و    OL E�South:2(
٣ املوضــح أدنــاه(، مت فتــح املربــع )F16( باإلضافــة إلــى إزالــة 
 E6, E7, E16, E17, and( املمــرات البينيــة بــني املربعــات
 E6/E7( هــذا واســتكملت أعمــال التنقيــب فــي املربــع .)F13
East and F15( الــذي بــدأت فــي العــام ٢٠٠9 حيــث هدفــت 
إلــى حتقيــق دراســة شــاملة لتحليــل البنيــة املعماريــة التــي 
تنتمــي للفتــرة النبطيــة مــن العصــور الكالســيكية املتأخــرة. 
ــة )اللوحــة:Pl. 0.F1�2 ( فــي  متــت دراســة اخلــواص الطبقي

.) F11 و F10( املربعــات

ومــع ذلــك، فقــد مت التعــرف علــى اثنتــني علــى األقــل من فترات 
ــى OP 1  أيضــاً(.  ــة إل االســتيطان )OP 3 و OP 2 باإلضاف
 OL( وهــي )OL( مت حتديــد خمســة مســتويات اســتيطانية
 )E�South( بينمــا مت حتديــد أربعــة فــي املنطقــة )F:1�5

.)OL E�South:1�4( وهــي

للكربــون  املشــع  النظيــر  باســتخدام  التأريــخ  تشــير طريقــة 
)C14( ودراســة الفخــار إلــى أن أقصــى مــدى لالســتيطان 
يقــدر بحوالــي 8٠٠ عــام مــن العصــر احلديــدي املتأخــر وصوالً 
إلــى العصــر القــدمي املتأخــر )أو أوائــل الفتــرة البيزنطيــة(، 
ويوجــد هنــاك القليــل مــن البقايــا التــي تعــود إلــى الفتــرة 
الطبقــي  التسلســل  يتوافــق  األحــدث،  والفتــرة  اإلســالمية 
للمنطقتــني الــذي يعــد قيــد الدراســة إلــى حــد كبيــر )اجلــدول 
٣( وفــي حــني أنــه مت رصــد البقايــا األحــدث فــي املنطقــة 
)E�South(، إال أن البقايــا األقــدم وجــدت فقــط فــي املنطقــة 

.))F( cf. Lora in: Eichmann et al. 2011, 84�5(

(F) ٤.١.  املنطقة
(F:2) املستوى االستيطاني

املبنــى )F�b5(: بقيــت بقايــا املبنــى )F�b5( محفوظــة بشــكل 
املســقط  تصــّور  إعــادة  املمكــن  مــن  أنــه  درجــة  إلــى  جيــد 
األرضــي علــى نطــاق واســع بنــاًء علــى األدلــة فــي املربعــني 
)F5( و )F15(، ومــع ذلــك فــإن امتــداده الشــرقي مــازال غيــر 
مؤكــد، ويقــع مدخــل املبنــى فــي اجلــزء الشــمالي الشــرقي 
 Hanisch�Gräfe in:( الــرواق علــى األغلــب بالقــرب مــن 
تتشــكل  حيــث   ))F�s8  )Hausleiter et al. in press b
العتبــة مــن قطعتــني صخريتــني كبيرتــني، مت حتديــد أربــع 
غــرف ضمــن املبنــى لكنــه مــازال مــن غيــر املؤكــد بعــد وجــود 
غرفــة خامســة؛ تقــع الغرفتــان ١ و ٢ فــي اجلــزء الشــرقي 
مــن املبنــى أمــا الغرفــة ٣ فتقــع فــي اجلــزء الغربــي، وحتتــوي 
الغرفتــان )F�b5:R1 و R2( علــى أرضيــات طينيــة  مدكوكــة. 

 
املنطقة 

)F(
املنطقة 

)E�South(
  

OP 1/2 OL F:1 OL E�South:1
)أوائل؟( العصر اإلسالمي( ؟ 

/ )احلديث
 حتى القرن التاسع عشر والعشرين 

امليالدي ؟ )فترة انقطاع  سكنية(

OP 3

OL F:2 = OL E�South:2 العصر الكالسيكي املتأخر  القرن اخلامس والسادس امليالدي
  النصف الثاني من القرن الرابع امليالدي

القرن الثاني امليالدي
أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن 

الثالث قبل امليالد 

OL F:3 = OL E�South:3
العصر الكالسيكي املتأخر/

 الفترة ما بعد النبطية

OL F:4 OL E�South:4
الفترة النبطية/ 

اللحيانية
OL F:5 العصر احلديدي املتأخر  غير منقبة النصف األول من األلفية األولى قبل امليالد 

.))F و )E�South( اجلدول ٣:  التسلسل الطبقي  للمناطق

ــن  ــي الرك ــار )SU 6529( ف ــى منشــأة مخصصــة للن ــر عل ُعث
 .)Pl. 0.15a :اللوحــة( )Room 2( الشــمالي الغربــي للغرفــة
مت بنــاء هــذا املوقــد مــن ألــواح صخريــة فــي وضــع قائــم 
مملــوءة فيمــا بينهــا بالرمــاد واألخشــاب املتفحمــة وقطــع مــن 
الفحــم باإلضافــة إلــى بــذور محروقــة ونــوى متــر، كمــا  يحتــوي 
اجلــدار )SU 5827( املوجــود شــمالي املوقــد علــى كــوة رمبــا 

كانــت مبثابــة منفــذ للدخــان املتصاعــد مــن بيــت النــار٢٠.

املربــع )F10(: بقيــت غرفتــان أو ثــالث غرف صغيرة محفوظة 
وميكــن الوصــول إليهــا مــن فــراغ مركــزي، هــذا وتقــع أساســات 
اجلــدران علــى ارتفــاع 8٣٠،5٠ إلــى 8٣٠،6٠ م فــوق ســطح 
 )OL F:2( البحــر تقريبــاً متوافقــة بذلــك مــع منســوب ســطح
الســفلي فــي املربــع F5 (SU 2438)، وأعلــى مــن منســوب 
املبنــى )F�b5( 8٣٠،١ م فــوق ســطح البحــر، عــالوة علــى ذلــك 
ــة )SU 4723( مــن  ــات طيني ــا أرضي فقــد لوحــظ أيضــاً بقاي
غيــر الواضــح حاليــاً مــا إذا كانــت هــذه األرضيــات جــزًءا مــن 
ــداد  ــاًل )امت ــة كــرواق مث ــى منطقــة خارجي ــى أو تنتمــي إل املبن
F�s6(، وإذا كان الفــراغ املركــزي ينتمــي إلــى املبنــى فإنــه مــع 
الغــرف يعــد جــزًءا مــن املبنــى )F�b5( )هــذا االحتمــال وارد 
لكــون أن بقايــا اجلــدار املنهــار باإلضافــة إلــى جــدار آخــر 
F3/ ــة للمربعــني ــان فــي مقاطــع املمــرات البيني واضحــة للعي

F10 و F10/F15 علــى التوالــي )اللوحــة ٣.١5ب(.

فـي   )OL:2( للمرحلـة  الحقـة  مرحلـة  وجـود  الواضـح  مـن 
املربع )F10( كما لوحظ مسـبقاً في F5 )SU 2433(، والتي 
متيـزت بوجـود منسـوب أرضيـة مرتفـع، وعلـى الرغـم مـن أن 
السـطح نفسـه لـم يعـد موجـوداً فإنـه ميكـن حتديـد مسـتواه 
بواسـطة العتبـة )SU 4722( فـي الغرفـة الشـمالية الشـرقية 
التـي تقـع أساسـاتها علـى ارتفـاع 8٣١ م فـوق سـطح البحـر. 

املربــع  فــي  التنقيــب  أعمــال  أظهــرت   :)F�b8( املبنــى 
بأبعــاد  )F�b8( للمبنــى  الكامــل  األرضــي  املســقط   )F16( 

تقريبــاً  تقــدر ب ١٠5 م٢  مســاحة  ١١،5 م مغطيــاً   x ١٠ م 
)اللوحــة ٣.١5د(، ويتألــف املبنــى )F�b8( مــن ثــالث غــرف 
تســاوي  مبســاحة   )F�b8:R1( الغرفــة  كالتالــي:  وهــي 

 E�b1 ٢١(  مت العثــور علــى املدخنــة مدمجــة فــي اجلــدار احمليــط باملبنــى(
.Lora in: Hausleiter et al. in press c ،)وأقــدم منــه(

١٣،5 م٢، والغرفــة )R2( مبســاحة تســاوي ١5 م٢، والغرفــة 
)R3( مبســاحة تســاوي ٣5 م٢، تغطــى األرضيــة إمــا بالطــني 
ــراوح مناســيب  ــة )R3( وتت )R1; R3( أو باحلجــارة املرصوف
هــذه األرضيــة بــني 8٢9،75 م إلــى 8٣٠،٢٠ م فــوق ســطح 
البحــر متوافقــة بذلــك مــع األرضيــة وأساســات اجلــدار التابعة 
لــــ )OL F:2( فــي املربــع )F15( ) F�b5(. هــذا وقــد حفــظ 
اثنــان مــن مداخل الواجهة الشــرقية للمبنــى بحال جيدة، بينما 
أغلــق فيمــا بعــد مدخــل ثالــث أقــدم تــدل عليــه عتبــة حجريــة 
كبيــرة عليهــا آثــار شــحذ كانــت تســتخدم كمطحنــة، باإلضافــة 
إلــى مدخــل آخــر أحــدث علــى بعــد ٣ م تقريبــاً إلــى الشــمال 
الشــرقي، وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ تشــييد معظــم جــدران 
املبنــى )F�b8( يعــود إلــى )OL F:2( فــإن اجلــدران األكثــر 
 )SU 3680, SU 6284 متانــة شــمال غربــي املبنــى )مثــل
تعــود إلــى املرحلــة الســابقة OL F:3((، أمــا نصــف اجلــدران 
فقــد   )SU 1238، SU 1231, SU 1229, )مثــل  الباقيــة 
شــيدت علــى بقايــا ســطوح اجلــدران مــن )OL F:3/4(، فمثــاًل 
جــدران )OL F:4( بقيــت مســتخدمة خــالل )OL F:3(، أمــا 
النصــف اآلخــر)SU 4454, SU 3063, SU 3064(  فقــد 

.)OL F:4( أو )OL F:3( ــاجت مــن ــركام الن ــوق ال شــيد ف

يشــير التنســيق العــام للمبنــى )F�b8( إلــى أنــه كان ذا وظيفــة 
ســكنية، ويدعــم هــذه الفرضيــة وجــود العتبــات املذكــورة آنفــاً 
ذات آثــار تشــير إلــى أنهــا كانــت مســتخدمة كحجــر رحــى، 
كمــا ُعثــر علــى بعــض الكســر الفخاريــة متبُعثــرة علــى أرضيــة 

الغرفــة )R3( تعــود إلــى جرتــي تخزيــن علــى األقــل. 

(F:3) املستوى االستيطاني
أعمــال  كشــفت   :)F�b5( املبنــى  أســفل  البنائيــة  الوحــدات 
التنقيــب مــن آن آلخــر عــن وجــود ســطوح جــدران تعــود لـــ 
)OL F:3( والتــي يبــدو أنهــا تعــود إلــى مبنيــني مختلفيــن. 
املبنــى )F�b9( الواقــع شــرقي املربــع )F15( وأســفل املبنــى 
)F�b5(؛ واملبنــى )F�b10( املتوضــع غربــي املربــع، يفصــل 
املبنيــني عــن بعضهمــا البعــض ممــر )F�s9( يقــود إلــى املمــر 

٣.١5ج(. )اللوحــة   )F�s3(

الوحــدات البنائيــة أســفل املبنــى )F�b8(: تكشــف البقايــا مــن 
)OL F:3/4( )انظــر أعــاله( الكائنــة جنــوب شــرقي املربــع 
)F16( مثــاًل: جنــوب شــرقي املبنــى )F�b8( )اللوحة ٣.١5هـ( 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(



أطالل ٢٧ - القسم األول 7677

عــن ســطح جــدار يعــود ملبنــى ســكني مؤلــف مــن ثــالث غــرف 
علــى أقــل  تقديــر، ُعثــر علــى عــدة كســر فخاريــة فــي إحــدى 
الغــرف تنتمــي جلــرة تخزيــن )TA 5525 وهــو منــوذج يلحــظ 
علــى امتــداد فتــرة طويلــة أقدمهــا يعــود إلــى القــرن األول 
بعــد امليــالد(، وعلــى األرجــح أن هــذه البقايــا ترتبــط باملبنــى 
)F�b10( )انظــر أعــاله(، مت رصــد بقايــا أخــرى تعــود إلــى 
F�( املبنــى  أســفل  إمــا  الكائنــة   )OL F:4( أو   )OL F:3(

b8( أو مشــكلة جــزءاً منــه، وتعــد أكثــر هــذه العناصــر أهميــة 
اجلــدار  شــكلت  التــي   )SU 3680=6284( اجلــدران  هــي 
ــى )F�b8(. وبالرغــم  احلــدودي الشــمالي لـــ )OL F:2( املبن
مــن أن أعمــال التنقيــب لــم تســتكمل عنــد األساســات فإنــه مــن 

.))F�b8 و )OL F:2( الواضــح أن تاريخهــا يعــود إلــى

احلسـبان  فـي  األخـذ  عنـد   :)E( باملنطقـة  احمليـط  اجلـدار 
 )OL F:3) (SU 3680( اجلـدار  بـني  الواضحـة  الصلـة 
واجلـدار احمليـط باملنطقـة )E( فـإن األخيـرة البـد أن تكـون 
مضافـة إلـى اجلـدار األصلـي وبالتالـي فـإن تاريخهـا يعـود إلى 
فترة املنشـأة نفسـها )OL F:2( أو بعدها، ويعود تأريخ اجلهة 
فتـرة  إلـى  )أيضـاً(  احمليـط  اجلـدار  مـن  الغربيـة  الشـمالية 
 E�b6( )Hausleiter and Lora in:( املبنـى  تشـييد  تلـي 
Eichmann et al. 2012, 83�5( وهنا ُعثر على مجمع بناء 
ميتـد علـى رقعـة ١8،4٠٠م٢ فـي اجلـزء الشـمالي مـن املنطقـة 
)E(، يعتقـد أنـه بقـي قيـد االسـتخدام فـي أثنـاء بنـاء اجلـدار 
احمليط، ويشـير تأريخ املوقد أسـفل أحد اجلدران باسـتخدام 
النظيـر املشـع للكربـون C14 إلـى الفتـرة مـا بـني )١٣٣-٣٢6 
قبـل امليـالد( علـى أبعـد تقديـر مـن تاريـخ التشـييد٢١، وبنـاًء 
علـى ذلـك فإنـه مـن غيـر املمكـن أن يكون املبنـى )E�b6( أقدم 
مـن )OL F:3( )اجلـدار احمليـط حتـى أقل(، وتشـير الدراسـة 

.))OL F:2 الطبقيـة إلـى أن التشـييد مت خـالل

)٢١( العينــة )TA 5965 )KIA 35396((، املتفحمــة  التــي حــددت مــن 
قبــل ر. نيــف، القســم العلمــي فــي املكتــب الرئيــس لـــ )DAI(، وحللــت 
 Leibniz�Labor für( كيــل  جامعــة  فــي  مختبــر  قبــل  مــن 
Altersbestimmung und Isotopenforschung, Christian�

 )Albrechts-Universität Kiel.
التأريــخ بالكربــون املشــع : B 28±1795 بعــد املعيــار.: ١٣٣-٣٢6   
 calBC (2σ range, 95.4% probability, calibrated with

OxCal v 4.2.4)

(E6/E7 East) املربع - )E-South( ٤.٢  املنطقة
هــو   ٢٠١١ عــام  فــي  البحــث  ملوســم  الرئيــس  الهــدف  كان 
والوصــول   )OL E�South:2( لـــ  املعماريــة  البنيــة  توضيــح 
 OL( إلــى  األقــل  علــى  تعــود  التــي  اجلــدران  أســطح  إلــى 
 E7( ) see( و )E6( فــي جميــع أنحــاء املربعــات )E�South:3
 Purschwitz ٢٠١١، 88-89؛ .Lora in: Eichmann et al
in: Hausleiter et al. in press d(، ويالحــظ وجــود عــدد 
كبيــر مــن احلفريــات غيــر املشــروعة احلديثــة )اململــوءة حاليــاً 
بالرمــل( فــي هــذا اجلــزء مــن املوقــع والتــي غالبا ما اســتهدفت 
الوصــول إلــى الطبقــات الســفلية )OL E�South:3(، فــي 
بعــض األحيــان أعمــق قليــاًل )بعضهــا يصــل إلــى عمــق متريــن 
حتــت الســطح(، وتســببت هــذه احلفريــات غيــر املشــروعة 
بتشــويش العالقــات الرئيســة بــني األجــزاء املعماريــة املختلفــة 
مؤثــرة بذلــك علــى عمليــة تعريــف املبانــي الفرديــة مــن كل 
التــي  الغــرف  مســتويات االســتيطان، ولذلــك فقــد ســميت 
ــن  ــدالً م ــات ب ــام املربع ــا ودراســتها بحســب أرق متــت معاينته
ــك،  ــى ذل ــة E6:R7(، وعــالوة عل ــال: الغرف ــي )مث ــام املبان أرق
فــإن هــذه األرقــام تشــير إلــى فراغــات أكثــر منهــا إلــى غــرف 
فعليــة، والتــي مــن املمكــن أن حتتــوي علــى فراغــات داخليــة أو 

ــى حــد ســواء.  خارجيــة عل

(E-South:1) املستوى االستيطاني
عليهــا  ُعثــر  التــي   )OL E�South:1( فــي  البقايــا  تشــتمل 
فــي املربعــات )E16, E25( وفــي احلــدود اجلنوبيــة ملربعــات 
األســاس  )منســوب   )SU 2425( اجلــدار  علــى   )E6/E7(
علــى ارتفــاع 8٣١،6٠ متــر فــوق ســطح البحــر( باإلضافــة إلــى 
حفــرة ذات جــدران )SU 2682( و مدفنــني ألطفــال رضــع 

 .)SU 2677; SU 4740(

(E-South:2) املستوى االستيطاني
جــاءت حالــة البنيــة املعماريــة لـــ )OL E�South:2( ســيئة 
املختلفــة  واملنشــآت  األرضيــة  بــني  العالقــات  إن  حيــث 
ــة هــي  ــي املنطق ــة ف ــر محفوظــة، فأفضــل حال واجلــدران غي
حالــة الغرفــة )E7:R11( فــي اجلــزء الوســطي الشــرقي مــن 
املربــع )E6 و E7( )اللوحــة ٣.١6أ(، ُعثــر علــى ثالثــة جــدران 
حدويــة باإلضافــة إلــى مــا يبــدو كمدخــل فــي اجلــزء الشــمالي 
 )SU 6264( ــة ــة مدكوك ــا أرضي ــى بقاي ــر عل ــة، ُعث مــن الغرف

علــى ارتفــاع يقــدر بحوالــي 8٣٠،٠5 متــر فــوق ســطح البحــر. 
بنيــت املنصــة )SU 6265(، التــي حتتــوي علــى حجــر علــى 
 )SU 6264( األرضيــة  فــوق  انخفاضــات،  ثالثــة  ســطحه 
بالقــرب مــن اجلــدار احمليــط اجلنوبــي )SU 6268( للغرفــة 
أخــرى  أرضيــة  بقايــا  علــى  علــى  ُعثــر  كمــا   ،)E7:R11(
)SU 6270( غربــي هــذه الغرفــة علــى نفــس املنســوب تقريبــاً 
ــدان كل  ــن فق ــى اجلــدار )SU 1205(، وبالرغــم م تســتمر إل
الصــالت بــني األرضيتــني فإنهــا علــى األرجــح تنتميــان إلــى 
E6/( فتغلــق الغــرف )SU 6270( املبنــى نفســه، أمــا األرضيــة
ــوءة بالكامــل بــركام حجــري  E7:R3( بشــكل كامــل وهــي ممل
وكســر فخــار متنوعــة باإلضافــة إلــى بعــض عظــام احليوانــات 
لـــ  املتجانــس  التكويــن  يشــير   ،)SU 6504=1221=1263(
ــة  )SU 6504( )ركام أحجــار صغيــرة، شــظايا فخاريــة متآكل
ومتفتتــة إلــى حــد كبيــر( إلــى أن هــذه املــواد موضوعــة بشــكل 
متعمــد مــن أجــل متهيــد األرضيــة لبنــاء املبنــى فــي مرحلــة 

.)OL E�South:2( الحقــة 

 )E-b7( املبنى :)E-South 2( املستوى االستيطاني
)F13، E17، E16 املربعات(

 )F13, E7, E16, E17( كشـــفت إزالـــة املمـــرات بـــني املربعـــات
عـــن وجـــود مســـقط أرضـــي للمبنـــى )E�b7( )اللوحـــة ٣.١5و( 
 )Purschwitz in: ًحيـــث مت إجـــراء عمليـــات التنقيـــب مســـبقا
.)Hausleiter et al. in press b ويشـــتمل املبنـــى علـــى أربـــع 
غـــرف تغطـــي مســـاحة ١١٠ م٢، كان ولـــوج املبنـــى ممكنـــاً 
ــل  ــؤدي املدخـ ــرواق )F�s8( حيـــث يـ ــة للـ ــة اجلنوبيـ مـــن اجلهـ
إلـــى أكبـــر غـــرف املبنـــى )R1: ٣5 م٢( التـــي كانـــت علـــى 
ـــى  ـــاً، وميكـــن الوصـــول مـــن هـــذا املوقـــع إل ـــاًء داخلي األرجـــح فن
ــر  ــة أصغـ ــع غرفـ ــرقي )R2: ٢١ م٢(، وتقـ ــوب شـ ــة جنـ الغرفـ
)R3: 6،5 م٢( شـــرقي الغرفـــة )R2(، وتوجـــد األرضيـــات 
فـــي )F-b7:R2، و R3( بحـــال جيـــدة لكنهـــا تأثـــرت إمـــا 
 )OL E�South:1( باحلفريـــات غيـــر املشـــروعة أو بنشـــاطات
ســـيئة  بحـــال  موجـــود  رضيـــع  بطفـــل  اخلـــاص  كاملدفـــن 
)SU 4740( )ُعثـــر عليـــه مـــن قبـــل E. Petiti( علـــى بعـــد 
 )SU 2677( ً6م شـــرقي املدفـــن الـــذي ُعثـــر عليـــه مســـبقا
مـــن املســـتوى االســـتيطاني ذاتـــه، كمـــا ُعثـــر أيضـــاً علـــى 
 SU 4742; SU 6804,( متتابعـــة  أرضيـــات  ثـــالث  بقايـــا 
SU 7562( شـــمال غربـــي )E�b7:R2(، حتتـــوي الوســـطى 

منهـــا حتديـــداً )SU 6804( علـــى كســـر فخـــار جلـــرار وأوعيـــة 
تعـــود إلـــى أوائـــل الفتـــرة البيزنطيـــة، لكنهـــا غطيـــت باألرضيـــة 

.)SU 4742( الالحقـــة 

(E-South:3) املستوى االستيطاني
تنتمـــي ثالثـــة مبـــاٍن علـــى األقـــل إلـــى هـــذه املرحلة االســـتيطانية: 
األول موجـــود فـــي املربـــع )E6(، والثانـــي جنـــوب غربـــي املربـــع 
)E7( أمـــا الثالـــث فجنـــوب شـــرقي املربـــع )E7(، لوحـــظ 
هنـــاك أن ثمـــة ســـمة مشـــتركة بـــني هـــذه املبانـــي الثالثـــة وهـــي 
 E6:R5/6،( وجـــود بالطـــات حجريـــة بـــارزة فـــي زوايـــا الغـــرف
٣.١6ب(.  اللوحـــة  انظـــر  E6:R10, E7:R2, E7:R6؛ 
باإلضافـــة إلـــى وجـــود ألـــواح صخريـــة كبيـــرة )تصـــل إلـــى 8،٠ 
x ١،٢ م ( مدمجـــة فـــي اجلـــدران املالصقـــة تصـــل الفراغـــات 
 E7:R6;( بينهـــا، تقـــع هـــذه األلـــواح إمـــا فـــي زوايـــا الغـــرف
 )E6:R5/6, SU 6777( اجلداريـــن  بـــني  أو   )SU 6779
)اللوحـــة: Pl. 0.16c(، وتشـــير الفراغـــات حتـــت هـــذه األلـــواح 
ـــلء  ـــل م ـــة أي قب ـــة اإلنشـــاء األصلي ـــى مرحل ـــود إل ـــا تع ـــى أنه إل
أي ركام، وقـــد احتـــوى هـــذا الـــركام علـــى ألـــواح صخريـــة 
قائمـــة ترتفـــع عـــن مســـتوى األلـــواح البـــارزة، وبالتالـــي يســـتبعد 
ـــى هـــذا املســـتوى، ويعتقـــد أن هـــذه  ـــة عل احتمـــال كونهـــا أرضي
ـــى  ـــا لســـقف وســـطي عل ـــة هـــي بقاي ـــة القائم ـــواح الصخري األل
مســـتوى أعلـــى والـــذي تخـــرب خـــالل انهيـــار املبانـــي، لذلـــك 
نـــود أن نفســـر هـــذه األلـــواح فـــي الزاويـــة البـــارزة علـــى أنهـــا 
دعائـــم لســـقف يفصـــل بـــني الدوريـــن عـــن بعضهمـــا البعـــض 
أو كســـقف للمنشـــأة، يدعـــم هـــذا التفســـير مالحظـــة وجـــود 
غـــرف صغيـــرة ضيقـــة )عـــن طريـــق تقســـيم الفـــراغ بجـــدران 
رئيســـة( أســـفل مســـتوى البالطـــات، كمـــا لوحـــظ فـــي املربـــع 
)E6( جـــزء مـــن اجلـــدار علـــى شـــكل دعامـــة كان يقـــوم باملهمـــة 

ذاتهـــا. 

ــواح  ــن أل ــدرج )SU 6507( م ــت املنصــة )SU 6506( وال بني
اللوحــة  انظــر  ١.٢ م،  إلــى  طولهــا  )يصــل  كبيــرة  حجريــة 
٣.١6د( شــرقي الغرفــة )E6:R10(، ولوحــظ فيهــا امليــزات 
ــق  ــى وجــود طاب ــاً عل ــاًل إضافي املذكــورة أعــاله، ممــا يعــد دلي
ثــاٍن، ولــم يصــل مســتوى التنقيــب بعــد إلــى مســتوى األساســات 
املتوقــع للمنصــة، رمبــا يشــير إلــى أنهــا تعــود إلــى مرحلــة أقــدم 

.)OL E�South:2( مــن

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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 ٤.٣ املربع )F11( ومجموعات الفخار امللونة
 F16( )cf.( أكـــدت عمليـــات التنقيـــب اإلضافيـــة فـــي املربـــع
Hanisch�Gräfe in: Hausleiter et al. in press a( أن 
ــى  ــع إلـ ــد ترجـ ــع )F11( قـ ــي املربـ ــدران فـ ــدث اجلـ ــا أحـ بقايـ
أعمـــال  وتوبعـــت   ،)F�b8( املبنـــى  مـــن  كجـــزء   )OL F:2(
التنقيـــب علـــى نطاقـــات ضيقـــة فـــي اجلـــزء الغربـــي مـــن 
)F11( مـــن أجـــل مواصلـــة التحقـــق مـــن تسلســـل هـــذه البقايـــا 
ـــن  ـــة م ـــة ملون ـــى كســـر فخاري ـــور عل ـــع. كان العث ـــي هـــذا املرب ف
فخـــار »قرّيـــة« امللـــون )Hausleiter 2014, 406�8( مثيـــراً 
لالهتمـــام باإلضافـــة إلـــى العثـــور علـــى فخـــار الصناعيـــة 
 )p. 418  الرســـوم التوضيحيـــة فـــي ibid., 414�8( امللـــون
بشـــكل متكـــرر فـــي أعمـــق طبقـــة مترســـبة عنـــد األســـاس 
مـــن  عـــدداً  يغطـــي   .)SU 5038=SU 5039( احلجـــري 
وصـــوالً  واحلفـــر   )SU 5027=5028=4475( اجلـــدران 
إلـــى األســـاس احلجـــري ممـــا يـــؤدي إلـــى اســـتنتاج تأريـــخ 
ــا يخـــص  ــر )terminus post quem( مبـ ــرب تقديـ علـــى أقـ
تاريـــخ تشـــييدها، لكـــن تبـــني فيمـــا بعـــد أنهـــا أحـــدث تاريخـــاً 
مـــن احلفـــر، متثـــل هـــذه األخيـــرة ظاهـــرة حتـــدث بشـــكل 
متكـــرر فـــي تيمـــاء فيمـــا يتعلـــق بالبنيـــة املعماريـــة املبنيـــة 
علـــى األســـاس الصخـــري، حيـــث مت توســـعة الفـــراغ عـــن 
طريـــق حفـــر األســـاس الصخـــري بعـــد بنـــاء اجلـــدران )اللوحـــة 
٣.١6هــــ:f(. ولذلـــك فإنـــه ال ميكـــن حتديـــد تاريـــخ أعمـــق 
 OL( إاّل بالقـــول إنهـــا تســـبق )F11( الطبقـــات فـــي املربـــع
 SU 5034( ـــني ـــة بالعتبت ـــى وجـــه اخلصـــوص ممثل F:3(، وعل
بـــني  الفتـــرة  ســـياق  إلـــى  ترجعـــان  اللتـــني   )SU 4042 و 
 OL( القرنـــني الثانـــي والرابـــع بعـــد امليـــالد وتســـبق كاًل مـــن
F:4( املبنيـــة علـــى األســـاس الصخـــري والفتـــرة بشـــكل عـــام 
املمتـــدة مـــا بـــني منتصـــف إلـــى أواخـــر العصـــر احلديـــدي 

ــركام(.  ــي الـ ــة فـ ــار الصناعيـ ــود فخـ ــير وجـ ــا يشـ )كمـ

(E-South / F) ٤.٤  الفخار من املنطقة
)بقلم فرانسلني تورتيت( 

)SU 6287) / OL F:2( الركام العلوي / )F�b8:R3( املبنى
أســفل  الواقــع  العلــوي-  الــركام  ميــأل  الــذي  الفخــار  يعــد 
  )F�b8 )SU 6287( ــة ٣ مــن ــي الغرف ــث-  ف الســطح احلدي
غيــر متجانــس إلــى حــد كبيــر حيــث يشــتمل علــى أشــكال تعــود 
إلــى الفتــرة املمتــدة مابــني الفتــرة النبطيــة إلــى أوائــل الفتــرة 

البيزنطيــة )القــرن األول قبــل امليــالد إلــى - أوائــل القــرن 
الســادس بعــد امليــالد(٢٢.

ميكــن إرجــاع تاريــخ اثنتــني فقــط مــن بــني األوعيــة املفتوحــة 
آنيــة  أوالهمــا  متأخــرة:  فتــرة  إلــى   )Pl. 0.17a )اللوحــة: 
 ،)d ٣.١7أ:  )اللوحــة  ســميكة  حافــة  ذات  مســطحة  كبيــرة 
ــة  ــن اجله ــة ســميكة م ــر محــدب ذو حاف ــاء كبي ــا وع وتانيتهم
الداخليــة )اللوحــة ٣.١7أ: e(، تشــبه تلــك األخيــرة وعــاًء مــن 
البنيــة  مــن  ركام  إلــى  ينتمــي   )SU 7329( منطقــة ســكنية 
ــة، قــد تكــون احلافــة  ــرة الروماني ــى أواخــر الفت ــي تعــود إل الت
ــرة  ــزة للفت )TA 10136.79( )اللوحــة ٣.١7أ: h( أيضــاً ممي
مزخرفــة  لعناصــر  التأريــخ  نفــس  إتبــاع  مّت  إن  البيزنطيــة؛ 
فــي  التــي وجــدت  لتلــك  املشــط مشــابهة  محــززة كأســنان 
 Gerber and Durand 2009, 278; 286( مدائــن صالــح
 figs. 2-4; Durand and Gerber 2010, 258; 268 fig.
45(، لكــن مراجعــة ســجل الدراســات )corpus( حــول كامــل 
مــن  »التمشــيطات«(  )أو  األخاديــد  أن  يظهــر  تيمــاء  فخــار 
هــذا النــوع تعــود لســياق الفتــرة مــن القــرن األول بعــد امليــالد 
 )SU 1778( )E�b1( وصاعــداً، مثــل الطريــق شــرقي املبنــى
وأيضــاً  د(  ب،  ٣.١٢أ،  اللوحــة   Tourtet in press a, ( و 
البنــاء )E�b1:3b�c(، )القــرن  جنوبيــه كجــزء مــن مراحــل 

األول قبــل امليــالد إلــى القــرن األول بعــد امليــالد(. 

قليــاًل  املدببــة  البســيط ذي احلافــة  الوعــاء  ميكــن مقارنــة 
إلــى  يعــود  مدائــن صالــح  مــن  بوعــاء   )b )اللوحــة ٣.١7أ: 
 Durand 2011, 332; 349; fig.( القــرن األول بعــد امليــالد
bis 91026_P04 13(، ومــن الصعــب حتديــد تاريــخ الوعــاء 
)TA 10136.84( ذي اجلوانب املســتقيمة واحلافة البســيطة 
)اللوحــة ٣.١7أ: a( بســبب شــكلها البســيط، وتعــود قرائــن 
ــدي  ــني وســط وأواخــر العصــر احلدي ــرة ماب ــى الفت أخــرى إل
فــي تيمــاء فــي )املربــع Q3(٢٣ حتــى أواخــر الفتــرة الرومانيــة 

)٢٢( تشــير التســمية »الفتــرة البيزنطيــة« إلــى الفتــرة الزمنيــة. وقد فضلت 
هــذه التســمية عــن غيرهــا علــى التســميات كونهــا تســهل الربــط مــع 
املصطلحــات الزمنيــة املقبولــة عمومــاً، وخصوصــاً املســتخدمة فــي 
ــالد الشــام )انظــر Parker 2006, 332(. هــذه التســمية ال حتمــل  ب

أي تضمــني سياســي أو ثقافــي فــي ســياق الوقــت احلالــي.
 )Q3( كمــا ذكــر مســبقاً، ســوف يتــم نشــر تقريــر مفصــل عــن املربــع )٢٣(

فــي مجلــة »أطــالل« الحقــاً. 

 Gerber and Durand 2009, 279;( فــي مدائــن صالــح
.)290 fig. 23

ميكـن تأريـخ اثنتـني مـن األوانـي املغلقة بشـكل دقيـق إلى أوائل 
الفتـرة البيزنطيـة: األولـى عبـارة عـن جـرة مغلقـة ذات حافـة 
معقـدة )اللوحـة ٣.١7ب: e( تشـبه اجلـرار فـي جنوبـي بـالد 
 Parker 2006,( الشـام حتديـداً فـي »تـل اللجـون« فـي األردن
امليـالد(  بعـد  اخلامـس  القـرن  أواخـر   ،206, Fig. 16.41
 Bertin 2004, Pl.( وفـي املعبـد ٢ فـي »سـيع« فـي سـوريا
وتعـد هـذه  امليـالد(،  بعـد  القـرن اخلامـس   32: S, 2005.3
بـل  فحسـب،  شـكلها  بسـبب  ليـس  تيمـاء  فـي  مميـزة  اآلنيـة 
)مايكروفابريـك  والرملـي  اخلفيـف  خليطهـا  تركيـب  بسـبب 
ذات  اجلـرة  تالحـظ  املخّضـر،  اللـون  ذي  وسـطحها   )6
 )d ٣.١7ب:  )اللوحـة   )TA 10136.45( املضلعـة  احلافـة 
تعـد أحـد  والتـي  التشـكيلة  بـني األشـكال األقـدم ضمـن  مـن 
أكثـر األشـكال املتكـررة فـي سـياق املنطقـة )E( و )F( والتـي 
 Tourtet in press b, Pl.( الرومانيـة  الفتـرة  أواخـر  متيـز 
 19b:b�c; Maritan et al. in press, Pl. 20a; Tourtet
in press d, Pl. 14a:l�m(، ُعثـر علـى أواٍن أخـرى مشـابهة 
 Tourtet and( فـي بـالد الشـام عمومـاً وفـي مدائـن صالـح
Müller 2011, 356; 359(، كما يوجد شبيه جلزء من بطن 
اجلـرة )اللوحـة ٣.١7ب: h( الـذي ينتمـي علـى األغلـب إلـى 
نفـس الفتـرة فـي تيمـاء فـي سـجل يرجع إلى القـرن الثاني بعد 
امليـالد فـي املنطقـة ) )E�South, )SU ٢4٢٣ غيـر منشـور(. 

تعــود أشــكال أخــرى مغلقــة إلــى القــرن األول بعــد امليــالد 
فــي  املشــابهة  القطــع  تشــير  كمــا  النبطيــة  الفتــرة  إلــى  أي 
شــبيهات  علــى  العثــور  وميكــن  أخــرى،  مواقــع  مــع  تيمــاء 
ذات   )b ٣.١7ب:  )اللوحــة   )TA 10136.91( اجلــرة 
ــي  ــى جدارهــا الداخل ــق عل الشــفة الســميكة واألخــدود العمي
ــي مناســيب الشــارع شــرقي  ــه ف ــر علي ــذي ُعث ــني الفخــار ال ب
املبنــى  ,E�b1( )Tourtet in  press a( اللوحــة ٣.١٢أ: b؛ 
٣.١٢ب: a؛ id. in press g, Pl. 19b:f( وفــي مدائــن صالــح 
أيضــاً )Durand 2011, 348 fig. 13: 91011_P01(، وفــي 
القــرن األول  إلــى  كلتــا احلالتــني، مت اقتــراح تأريــخ يرجــع 
 Tourtet in press a; Durand 2011, 332( بعــد امليــالد
for Mada’in Saleh(. وميكــن حتديــد شــبيهات احلافــة 

املســتقيمة )TA 10136.49( )اللوحة ٣.١7ب: g(، الســميكة 
ــود  ــي تع ــح الت ــن صال ــي مدائ ــة ف ــة اخلارجي ــي اجله نســبياً ف
 Durand 2011, 332; 348(إلــى القــرن األول بعــد امليــالد

)fig. 13: 91011_P02

(H) ٥.املنطقة 
(H) ٥.١التنقيب في املنطقة 

)بقلم فريدريش فيغيل( 

ــة )H( فــي العــام ٢٠١١  ــي املنطق ــال التنقيــب ف تركــزت أعم
تأريــخ  علــى  ركــز  أحدهــا  مختلفــة،  بحــث  أهــداف  حــول 
اجلــدار احمليــط )H�b1( )اللوحــة ٣.١8أ( واملنشــآت املتصلــة 
بــه، لذلــك اســتكملت أعمــال التنقيــب فــي املربــع )H4( التــي 
أفضــت إلــى الكشــف عــن بقايــا ذات أهميــة كبيــرة فــي العــام 
٢٠٠9م، كان أحــد أهــداف البحــث هــو دراســة عمليــة إنشــاء 
املربــع  فــي  عنهــا  كشــف  التــي  امليــاه  إدارة  ومرافــق  القنــاة 
)H7(. عــالوة علــى ذلــك فقــد افتــرض أن اجلــدار املســمى 
بـ«اجلــدار الطويــل« )SU 5255 )H5( / 5833 )H1(( كان 
عبــارة عــن قنــاة متصلــة بنظــام املجمــع )A( والــذي يعتقــد 
ــه، أجــري ســبر )H8( للتحقــق  ــي األســاس ل ــه املــوزع املائ بأن
مــن حالــة تقاطــع القنــاة املؤديــة إلــى )H7( باجلــدار الطويــل، 
كمــا أجريــت سلســلة مــن عمليــات الكشــط علــى امتــداد عــدة 
أقنيــة وذلــك للتحقــق مــن العالقــة مــا بــني املنشــآت التــي مت 
الكشــف عنهــا فــي املربــع )H7( وتلــك التــي فســرت علــى أنهــا 
ــت  ــة بقاياهــا الســطحية، ُدعّم ــق معاين ــة عــن طري ــة مائي أقني
هــذه الدراســات مــن قبــل الفريــق الهيدرولوجــي املختــص مــن 
)FH Lübeck( والتــي أجريــت علــى مــدى أســبوعني ونصــف. 

H9 و H8 و H7 املربعات
ــع )H7( بشــكل كامــل عــن  ــة فــي املرب مت الكشــف عــن األقني
التربــة احمليطــة بهــا وذلــك مــن أجــل دراســة تقنيــات إنشــائها 
)اللوحــة ٣.١9أ( وعنــد مســح اجلــزء اجلنوبــي مــن مجمــع 
)A(، مت حتديــد هيــاكل عــدة أقنيــة علــى الســطح احلديــث 
علــى  بنــاًء  أن جميعهــا شــيدت  وجــد  )اللوحــة ٣.١8ب(٢4. 
تقنيــات اإلنشــاء العامــة لألقنيــة التــي ُعثــر عليهــا فــي املربــع 

 “temporary” installations by( فــي  ذكــره  مت  منهــا  بعضــاً   )٢4(
Bawden et al. 1980, 75( العينــة )TA 10028( حجــر تأريخــي 
مت التعــرف عليــه مــن قبــل )R. Neef(، تقســيم علمــي فــي املقدمــة. 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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)H7(، أظهــرت أعمــال كشــط القنــاة )SU 5850( فــي املربــع 
األقنيــة  نظــام  بأبعــاد  تتعلــق  عــن معلومــات جديــدة   )H9(
 x احلقيقيــة، والتــي تغطــي ســتة هكتــارات علــى األقــل )٣٠٠ م
٢٠٠ م(. بنيــت هــذه األقنيــة مــن احلجــر الرملــي واســتخدمت  
البالطــات احلجريــة لألرضيــات وكذلــك كأســاس جلــدران 
القنــاة الفعليــة، بُنيــت تلــك األخيــرة مــن القطــع احلجريــة 
غيــر املشــذبة ووضعــت بشــكل قائــم، كمــا ميكــن العثــور علــى 
ــة مــن حجــرة غيــر مشــذبة أصغــر، كمــا لوحــظ  جــدران مبني
ــاة مشــيدة ضمــن  ــي قن ــاوب ف ــات بالتن اســتخدام هــذه التقني
)SU 5273(، واســتخدم خليــط مــن الكلــس والطــني املقســى 
للقنــاة وذلــك للحيلولــة دون تســرب  الداخلــي  الوجــه  علــى 
امليــاه، ُغطيــت األقنيــة بألــواح حجريــة  للتقليــل مــن كميــة امليــاه 
املتبخــرة، كمــا مت تغطيــة جوانــب األقنيــة بطبقــة مــن الطــني 
ــة رمبــا  ــواد ملحي ــار م ــى آث ــاً عل ــوي غالب ــي حتت ــوط الت املضغ
تكــون نتيجــة لنشــاطات الــري املفترضــة والتبخــر النــاجت عنهــا. 

شــيدت منشــأة خاصــة )SU 5831( عبــارة عــن حــوض علــى 
انخفــاض أعمــق فــي األرض مــن مســتوى األقنيــة )لــم يتــم 
الوصــول بعــد إلــى قــاع احلــوض(، تدفقــت امليــاه إلــى احلــوض 
ــى الشــمال  ــوب إل ــة مــن اجلن ــاة )SU 5272( املتجه مــن القن
امليــاه  ســيالن  لــوح حجــري مينــع  يعتــرض مجراهــا  حيــث 
باجتــاه القنــاة الشــمالية املالصقــة )SU 5273(؛ يحتــوي هــذا 
اللــوح احلجــري علــى ثقــوب )بقطــر ٠،١4 م، اللوحــة ٣.١9ب( 
والتــي كانــت تغلــق فــي الغالــب بأوتــاد خشــبية أو بأقمشــة 
أو باســتخدام مــواد اخــرى، ويعتقــد أن هــذه األقنيــة كانــت 
حتتفــظ بكميــة مــن املــاء لفتــرة معينــة إلــى حــني تعبئتهــا للحــد 
املطلــوب والكافــي للــري ومــن ثــم يتــم تركهــا لتتدفــق بعــد إزالــة 
العائــق. ونظــراً لذلــك  كانــت تغطيــة هــذه القنــوات بألــواح 
املنطقــة  هــذه  فــي  العالــي  التبخــر  معــدل  بســبب  حجريــة 
ــة، ومــن جهــة أخــرى يوفــر هــذا النظــام املائــي تدفقــاً  القاحل
ثابتــاً ومســتمراً مــن املــاء إلــى منطقــة الــري علــى عكــس عمليــة 
نقــل امليــاه عــن طريــق اســتخراجها مــن اآلبــار أو مصــادر امليــاه 
الطبيعيــة باســتخدام احلبــال أو البكــرات أو تركيبــات أخــرى 
مثــل »الشــادوف«، وســواء كان ذلــك مقصــوداً أصــاًل أم ال فقــد 
تتجمــع  للصيانــة  تفتيــش  كان هــذا احلــوض مبثابــة جــورة 
القنــاة،  داخــل  التراكــم  عــن  فــي قعرهــا عوضــاً  الرواســب 
تعــد هــذه التقنيــة وســيلة فاعلــة للحفــاظ علــى حجــم أعمــال 

ــى. ــى احلــد األدن ــا إل ــة والتنظيــف الالزمــة وتقليصه الصيان

كمــا يعتقــد أن نظــام األقنيــة تضمــن نظامــاً للصــرف، هــذا 
أي  وجــود  )وبــدون  مباشــرة   )SU 5274( القنــاة  وتتصــل 
عائــق( بالقنــاة )SU 5273( حيــث تصــب فيهــا امليــاه، كمــا 
تتصــل منشــأة أخــرى )SU 5275( علــى األرجــح بنظــام إدارة 
الــري وهــي عبــارة عــن ســد وليســت قنــاة صغيــرة كمــا كان 
يعتقــد أصــاًل، مت تشــييده باســتخدام أحجــار صغيــرة )انظــر 
هــذا  اســتخدم  رمبــا  املقدمــة(،   فــي   Pl. 0.19a الشــكل: 
الســد الصغيــر كحــدود حلقــول الــري وأيضــا ملنــع القنــوات 
مــن أن تقــع مباشــرة ضمــن املســاحة املرويــة ممــا قــد يتســبب 
بإحلــاق الضــرر بهــا، ويوجــد ضمــن التربــة شــمالي الســد 
)SU 5275( بعــض الفتحــات الصغيــرة الســوداء اللــون والتــي 
قــد تكــون نتيجــة وجــود بعــض جــذور النباتــات املتحللــة أو مــن 

محاصيــل احلقــول القدميــة. 

ــا الســطحية األخــرى  ــة والبقاي ــوات املنقب مت رســم نظــام القن
النظــام  تصــّور  إلعــادة  األولــى  اخلطــوة  بذلــك  موفــرة 
)اللوحــة ٣.١8ب(، وللحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن 
املعلومــات فقــد مت تطبيــق طرائــق كشــط لفحــص تقنيــات 
البنــاء واجتاهــات تدفــق امليــاه، ركــزت أعمــال البحــث هــذه 
البــدء  مت  حيــث   ،)H7( املربــع  محيــط  علــى  املنطقــة  فــي 
بهــا لتتبــع مســار تنقيــب املنشــآت املختلفــة، ُدرســت القناتــان 
)SU 5272( و )SU 5273( الواقعتــان علــى املســار الشــمالي 
اجلنوبــي عبــر املربــع )H7( فــي ثــالث مناطــق كشــط )١-٣(: 
اثنتــان منهــا )١ و ٢( تقعــان جنوبــي املربــع أمــا الثالثــة فتقــع 
شــماليه، وتنتهــي منطقــة الكشــط )١( فــي أقصــى اجلنــوب 
ــع  ــم يكــن متاحــاً تتب ــاة )SU 5272( لذلــك ل عنــد مســار القن
مــن  أي  علــى  يُعثــر  فلــم  ولألســف  جنوبــاً،  أبعــد  مســارها 
ــم  ــاة، ول ــة فــي هــذا اجلــزء مــن القن ــة املغطي ــواح احلجري األل
يُعثــر أيضــا علــى أي مــن البالطــات احلجريــة التــي تعــود 
ــي  ــاح املجــال إلعــادة تصــور تقريب ــاة ممــا أت ــى مســيل القن إل
فقــط ملســتوى املجــرى املائــي )8٢8،58 م فــوق ســطح البحــر(، 
ويقــدر عــرض القنــاة بحوالــي ٠،١4 م، وتعــد القنــاة املمتــدة 
إلــى الشــمال )فــي منطقــة الكشــط ٢( محفوظــة بشــكل أفضــل 
نســبياً، أمــا منســوب بقيــة املســيل فهــو علــى ارتفــاع 8٢8،5١ م 
فــوق ســطح البحــر، وهنــا لــم يُعثــر علــى أي غطــاء، بينمــا 

ــى الشــمال  ــر ال ــاة أكث ــد القن ــاة هــو ٠،١9 م، ومتت عــرض القن
نحــو احلــوض )SU 5831(، بقــي هــذا اجلــزء مــن القنــاة 
ــداً مبــا فــي ذلــك غطاؤهــا الــذي وجــد ســليماً،  محفوظــاً جي
وهنــا يقــع منســوب املســيل علــى ارتفــاع 8٢8،٣4 م فــوق ســطح 
البحــر، كمــا يتوســع عــرض القنــاة مــن ٠،١6 م إلــى ٠،٣4 م 

.))SU 5831 عنــد االندمــاج مــع احلــوض

املســتخلصة  الســابقة  املالحظــات  القياســات  هــذه  تؤكــد 
مــن طبوغرافيــة املنطقــة، ممــا يشــير إلــى أن اجتــاه تدفــق 
ــى الشــمال داخــل هــذا الفــرع مــن  ــوب إل ــاه كان مــن اجلن املي
نظــام القنــاة املائــي، ولــم يتــم الوصــول بعــد إلــى املنســوب 
 x ٠،8 الــذي تبلــغ أبعــاده  )SU 5831( املنخفــض للحــوض
٠،5 م حيــث وصــل منســوب التنقيــب احلالــي إلــى 8٢8،٠٣ م 
وهــي متصلــة بالقنــاة الشــمالية )SU 5273( وبقــي كل مــن 
األرضيــة والغطــاء موجوديــن بحالــة ســليمة، ويصــل منســوب 
امليــاه فــي القنــاة إلــى 8٢8،٢ م فــوق ســطح البحــر بعــرض 
٠،١6 م. ويســتمر اجتــاه تدفــق امليــاه إلــى الشــمال )منطقــة 
الكشــط ٣( حيــث يقــع منســوب املســيل علــى ارتفــاع ١٢،8٢8 
م فــوق ســطح البحــر بعــرض أكبــر قليــاًل يقــدر بـــ ٠،٢٣ م، 
يتوضــع املصــدر املائــي املغــذي لهــذا الفــرع مــن القنــاة فــي 
مــكان مــا جنوبــي منطقــة الكشــط ١ التــي ولســوء احلــظ لــم 

ــر.  ــى أي أث ــا عل ــر له يُعث

مت فتــح تسلســل آخــر ملناطــق الكشــط )4-6( ملتابعــة الفــرع 
بالقنــاة  ممثــاًل   )SU 5273( بالقنــاة  املتصــل  الشــرقي 
)SU 5274( فــي املربــع )H7(، هــذا ويتناقــص هــذا املنســوب 
مــن الشــرق إلــى الغــرب مــن 8٢8،4٣ م فــوق ســطح البحــر 
)منطقــة الكشــط 6( إلــى 8٢8،4 م فــوق ســطح البحــر )منطقــة 
الكشــط 5( إلى 8٢8،٣6 م فوق ســطح البحر )منطقة الكشــط 
4( وصــوالً إلــى 8٢8،٣ م - 8٢8،٣٢ م فــوق ســطح البحــر فــي 
املربــع )H7(، وهكــذا فــإن هــذه القنــاة تــؤدي مــن الشــرق إلــى 
الغــرب مباشــرة إلــى القنــاة )SU 5273(، و يتوســع مقطعهــا 
)منطقــة  ٠،١4 م  إلــى   )6 الكشــط  )منطقــة  م   ٠،١٢ مــن 
إلــى ٠،١7 م فــي املنطقــة احملفــورة  الكشــط 4-5( وصــوالً 
)SU 5274( فــي )H7(، ومــن املثيــر لالهتمــام أن منســوب 
القنــاة ذاتهــا ال يســتمر باجتــاه الشــرق بنفــس الزيــادة املطــردة، 
بــل إنــه علــى العكــس يبــدأ بالتناقــص بشــكل ملحــوظ، وتأتــي 

هــذه املالحظــة مــن مشــاهدة تغيــرات وتخريــب فــي التربــة 
حيــث يبــدو أن التربــة احمليطــة تبــدو أقــل متاســكاً وميكــن أن 
ــن  ــن املمك ــه م ــة أخــرى فإن ــن جه ــاً، وم ــرة أو خندق ــل حف متث
أيضــاً أن تنتمــي إلــى نــوع مــن املنشــآت )القنــوات التحتيــة( 
بغــرض اجتيــاز عائــق لــم يعــد موجــوداً أو لــم يتــم التعــرف 
عليــه بعــد، هنــا ميكــن القــول أنــه مت تفعيــل مبــدأ مســتويات 
امليــاه املتســاوية بــني نقطتــني مرتفعتــني ومترابطتــني تقعــان 
علــى جانبــي منخفــض )نظريــة األوانــي املســتطرقة(، لوحــظ 
أن القنــاة متــر أســفل جــدار صغيــر مكــون مــن صفــوف أحجــار 
صغيــرة تقــع مباشــرة علــى األرضيــة )اللوحــة ٣.١9ج( فــي 
نفــس منطقــة الكشــط 6. ومــن الواضــح بحســب التسلســل 

ــاة.  ــاء القن ــال بن ــاء هــذا اجلــدار تَ الطبقــي أن بن

بــني  مــا  العالقــة  علــى  القائمــة  الفرضيــة  تأكيــد  يتــم  لــم 
ــني  ــل بـــ )SU 5255( فــي )H5( ومــا ب ــر املتمث اجلــدار الكبي
)SU 5833( فــي )H1( والتــي مت تعقبهــا علــى امتــداد ١٠٠-

 .)H8( ١٢٠ م وصــوالً إلــى ســور املدينــة باســتخدام املجــس
وجــد أن هــذه املــواد عقيمــة أثريــاً وأن إعــادة  الدراســة حــول 
تقنيــة بنــاء اجلــدار لــم تســهم فــي إضافــة أي دالئــل أثريــة 

ــا. ــاة وفهمه ــى تفســير القن تفضــي إل

(H10) املربع
تقــع كل مــن منطقــة الكشــط الكبيــرة )واملربــع H10( فــي 
ــاً  ــط )H�b1( )محتوي ــني اجلــدار احملي منتصــف املســافة ماب
أشــارت   ،)H7( واملربــع   )H4 و   H3, H2 املربعــات   علــى 
فــي عــام  التــي أجريــت  القياســات اجليوكهربائيــة  حتاليــل 
ــى احتمــال وجــود مصــدر مائــي فــي املنطقــة وذلــك  ٢٠٠9 إل
فــي ظــل النتائــج التــي كشــفت عــن مقاومــة كهربائيــة منخفضــة 
للتربــة، ومــع ذلــك فــإن هــذه املنطقــة احملتويــة علــى طبقــة ذات 
خصائــص جيوكهربائيــة حتتــوي أيضــاً علــى أنقــاض حجريــة 
مرتفعــة، اســتبعدت الفرضيــة التــي تشــير إلــى وجــود مصــدر 
مائــي بعــد إزالــة طبقــة الــركام احلجــري، كمــا يتخلــل املنطقــة 
وجــود بعــض أوكار احليوانــات )علــى األرجــح مــن الــكالب 
البريــة(، ُعثــر علــى مبنــى ذي وحــدات غــرف صغيــرة بأبعــاد 
١،5 م x ٢،5 م )املكشــوف عنها حتى اآلن( )اللوحة ٣.١9د(. 
شــيدت جــدران هــذه الغــرف والتــي تبلــغ ســماكتها مــن ٠،٣- 
متوســطة  إلــى  صغيــرة  رمليــة  أحجــار  باســتخدام  ٠،5 م 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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احلجــم، هــذا وتقــع مداخــل كل مــن هــذه الغــرف إلــى اجلنــوب، 
كمــا  تشــتمل هــذه املداخــل علــى إطــارات أبــواب مكونــة مــن 
.)T( قطــاع جــدار قصيــر ومســقط أرضــي علــى شــكل حــرف
لــم يتــم العثــور علــى أي مــواد ميكــن تأريخهــا حتــى اآلن وذلــك 

ــة أعمــال الكشــط.  بســبب محدودي

اخلاصة: نظام شبكة األقنية 
 )H( املنطقـة  فـي  القنـوات  نظـام  حـول  األبحـاث  وفـرت 
معلومـات جديـدة حـول اسـتخدام املناطق داخـل جدران تيماء، 
وتعـد إدارة املـوارد املائيـة موضوعـاً بالغ األهمية كونها املصدر 
الرئيـس للحيـاة فـي الواحـة احملاطـة بصحـراء قاسـية، هـذا 
وميكـن تقديـر احليـاة اليوميـة واالقتصاديـة القدميـة للواحـة 
أشـجار  وفـرت  لقـد  بهـا.  القنـوات اخلـاص  نظـام  علـى  بنـاء 
للتغذيـة  والتمـور  البنـاء  ألعمـال  الالزمـة  األخشـاب  النخـل 
 cf.( والظـل للنباتـات األخـرى ذات األهميـة فـي بسـتنة الواحة

.)Schiettecatte 2013; Weigel in press

املربع )H4( - السور الكبير 
تتكــون الطبقــة العلويــة التــي تغطــي املربــع )H4( مــن طبقــات 
متتابعــة مــن الــركام التــي تتنــاوب مــع طبقــات رقيقــة مــن 
الرمــل، لطبقــات االنقــاض هــذه قــوام متفتــت ومنهــار متمثــاًل 
بتربــة طينيــة وقطــع مــن أحجــار رمليــة، يتنــوع الفخــار فــي هذه 
 QPW;( »املنطقــة حيــث يشــتمل علــى أوعيــة ملونــة مــن »قرّيــة
انظــر اللوحــة ٣.٢٠( باإلضافــة إلــى كســر حمــراء اللــون مــن 
أكــواب أســطوانية معروفــة فــي املنطقــة )O( )القــرن ١١ إلى 9 
 )SU 5843( مت الكشــف عــن طبقة مــن احلطام ،)قبــل امليــالد
فــي اجلــزء الشــمالي أســفل الطبقــة )SU 5835( املتوضعــة 
باإلضافــة   ،)SU 4619( و   )SU 4618( اجلداريــن  مابــني 
إلــى طبقــة ذات لــون محمــر مــن الطــني احملــروق والرمــاد 
والفحــم )SU 5844( فــي اجلــزء اجلنوبــي )اللوحة ٣.١9هـ(. 
أشــار تأريــخ العينــة )TA 10028( باســتخدام النظيــر املشــع 
 )1050� 895 calBC( للكربــون إلــى أوائــل العصــر احلديــدي
 .٢5))O( و A( للمنطقــة  الزمنــي  التسلســل  بذلــك  مشــابهاً 

العينــة )TA 10028( )UGAMS 13430( حجــر متفحــم قابــل   )٢5(
للتأريــخ مت التعــرف عليــه مــن قبــل R. Neef  فــي القســم العلمــي مــن 
معهــد اآلثــار األملانــي ومت حتليلــه مــن قبــل معهــد العلــوم التطبيقيــة في 
 GA(  )Radiocarbon date: 2810±( جامعــة جورجيــا فــي أثينــا
 30 BP; calibrated date: 1050-895 BC (2σ, probability

)95.4%, calibrated with OxCal v 4.2.4

تعــود  بشــرية  أنشــطة  علــى  احملروقــة  املــواد  دراســة  دّلــت 
ــرة مابعــد خــروج الســور احمليــط مــن اخلدمــة وهــذا  ــى فت إل
يعطــي تأريــخ ســابق )terminus ante quem( وتعــود كســرة 
 )SU 5847( اجلــدار  مــن   )TA 10048( امللونــة  الفخــار 
إلــى )QPW( مشــيرة بالتالــي إلــى تاريــخ إنشــاء يعــود إلــى 
 a terminus( علــى أقــرب تقديــر )العصــر البرونــزي املتأخــر(
post quem(، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن وجــود بعــض فخــار 
الصناعيــة فــي )SU 5845( )١5% مــن املجموعــة( مباشــرة 
ــذي يشــير  ــراض ال أســفل )SU 5844( ال يتعــارض مــع االفت
إلــى أن األنقــاض املتراكمــة فــي أواخــر القــرن التاســع قبــل 
امليــالد مــع الطبقــة احملترقــة )والتــي مت تأريخهــا بواســطة 
النظيــر املشــع للكربــون 14C إلــى القــرن ١١-9 قبــل امليــالد( 
يعــدان نشــاطاً حديثــاً نســبياً، ولذلــك، فــإن األدلــة احلاليــة 
الشــمالية  الغرفــة  والســتخدام  للبنــاء  مــدى  أقصــى  تظهــر 
 ١4 القــرن  )منــذ   )QPW( مقدمــة  فــي   )H�b1( للمجمــع 
قبــل امليــالد فصاعــداً( إلــى القــرن التاســع قبــل امليــالد، أقــرب 
 cf. Hausleiter 2014,( تاريــخ مســجل لفخــار الصناعيــة

.)403

 )SU 5844( مت العثــور علــى عــدد إجمالــي يبلــغ ١7 خرزة فــي
مصنوعــة مــن مــواد مختلفــة كأصــداف الرخويــات والعقيــق 

واخلــزف والصــدف وبيــوض النعــام واحلجــارة. 

تقــع الطبقــة احملترقــة مباشــرة فــوق غرفــة محــددة باجلــدار 
)SU 5847( الــذي يتاخــم بــدوره الغرفــة الواقعــة شــماالً بــني 
اجلداريــن )SU 4618( و )4619( املمتديــن باالجتــاه شــمال-
جنــوب، تتكــون الطبقــة العلويــة للغرفــة مــن ركام مــن مــواد 
طينيــة وأحجــار كبيــرة )SU 5845(، ومــرة أخــرى تتكــون هــذه 
املــواد املتراكمــة مــن خليــط الفخــار مــن )QPW( وأكــواب 
حمــراء اللــون تعــود إلــى أوائــل العصــر احلديــدي، ُعثــر أيضــاً 
علــى بعــض العظــام البشــرية ضمــن الــركام والتــي تأكــد بعــد 
ــا تنتمــي  ــى )E. Petiti( أنه ــة األول املالحظــات األنثروبولوجي
ــم يكــن مكتمــاًل  ــكل العظمــي ل ــى شــخص واحــد، لكــن الهي إل
وقــد وجــدت هــذه العظــام مختلطــة بالــركام واملــواد الطينيــة. 
هــذا ولــم يظهــر فــي األنقــاض منشــأة ولذلــك يعتقــد أنــه قبــر، 
كمــا يعتقــد أيضــا أن تكــون هــذه البقايــا ناشــئة عــن حفــرة 
تنقيــب غيــر مشــروع أو قبــر مخــرب فــي منطقــة مــا قــرب 

ــا اســتيطان  ــي للمجمــع )A( مختلطــة مــع بقاي اجلــزء اجلنوب
متراكمــة. 

كانــت الغرفــة أســفل الــركام )SU 5845( مملــوءة بالكامــل 
طبقــة  بواســطة  ُمجــزأة   )SU 5846( الرمليــة  بالكثبــان 
ــاً  ــر تراًصّ ــي أكث ــى تراكــم رمل ــد عل ــة )SU 6244( ترق مطري
)SU 6245(، مت فهــم الطبقــة املطريــة علــى أنهــا مســتوى 
الوصــول للمبنــى علــى ارتفــاع 8٣٠،١9 م فــوق ســطح البحــر. 
ولــم يُعثــر علــى فخــار أو قطــع أثريــة فــي هــذه الطبقــات. 
كشــف عنــد إزالــة الرمــل املتراكــم عــن وحــدات إنشــائية أقــدم 
 SU 4618,( للجدران ،)SU 6241و SU 6239 SU 6240(
SU 5847 وSU 4619(، يشــير شــكلها املتــراص وقواعدهــا 
الضيقــة )اللوحــة ٣.١9و( إلــى أنهــا أساســات حفــرت فــي 
هــذه  وبنيــت   ،)SU 6245( املتراصــة  الرمليــة  الطبقــة 
واملتأثــر  املتكســر  احلجــر  مــن  أســاس  فــوق  األساســات 
م   8٢9،١4 ارتفــاع  علــى   )SU 6238( اجلويــة  بالعوامــل 
فــوق ســطح البحــر. يتصــل اجلــدار )SU 6248( مــن جهــة 
الشــرق باجلــدار )SU 4619( مســتمراً فــي نفــس االجتــاه 
ــر  ــي الصغي ــث يتصــل اجلــدار اجلزئ ــاً حي نحــو املدخــل جنوب
بنيــت   ،)SU 4618( القائــم مســبقاً  باجلــدار   )SU 6242(
هــذه اإلضافــة علــى رمــل متراكــم أصــاًل ميــأل أجــزاًء مــن 
الغرفــة، كان هــدف املجــس بأبعــاد 5،٢ x ٢ م املنفــذ فــي 
بــني  الربــط  هــو   )H4( للمربــع  الغربيــة  الشــمالية  الزاويــة 
النتيجــة  كانــت  وخارجهــا،  الغرفــة  داخــل  الطبقــي  التتابــع 

مشــابهة للتتابــع داخــل الغرفــة املذكــورة أعــاله.

مــازال مــن غيــر الواضــح وظيفــة هــذا الســياج أو الغــرض منــه. 
مــن املمكــن أن يكــون متصــاًل بنظــام القنــاة إن كان هنــاك 
تســبب   ،)Weigel in press( وســطه  فــي  مائــي  مصــدر 
ــاً مشــاكل لوجســتية  ــن الســياج حالي ــة ضم ــات الرملي التراكم
حتــول دون اســتكمال أعمــال التنقيــب وجتعــل أعمــال الســبر 
مســتحيلة مــا لــم تســتخدم معــدات خاصــة كاآلالت، علــى أي 
حــال يبــدو أن وظيفــة هــذا الســياج وقائيــة ضــد العوامــل 
الطبيعيــة مثــل الرمــل، بــدالً مــن كونــه وســيلة دفاعيــة ملنــع 

الدخــول.

التأريخ
أظهــرت النتائــج مــن الغرفــة الشــمالية لـــ )H�b1( )املربــع 
H4( أن تاريــخ التشــييد يعــود إلــى الفتــرة مــا بــني القــرن ١4 
و 9 قبــل امليــالد، وتشــير آثــار الترميــم علــى )H�b1( إلــى أنــه 
بقــي قيــد االســتخدام لفتــرة طويلــة، ويحــول غيــاب وجــود أي 
مــواد مــن األقنيــة ميكــن تأريخهــا باإلضافــة إلــى غيــاب الربــط 
ــط واضــح  ــني الســياج دون اســتنتاج أي راب ــا وب ــي بينه الطبق
بــني هذيــن املجمعــني، فــي حــال كانــت الفرضيــة التــي ترجــح 
وجــود مصــدر مائــي فــي )H�b1( صحيحــة فــإن تاريــخ نظــام 

 .))H�b1 القنــوات يعــود إلــى نفــس فتــرة

(H4) املربع / )H( ٥.٢فخار املنطقة 
)بقلم فرانسلني تورتيت( 

ُعثــر علــى طبقــة طــني محترقــة باإلضافــة إلى ٣6 كســرة فخار 
فــي )SU 5844(، ٢9 منهــا تعــود إلــى ٢٣ وحــدة تشــخيصية 
أمــا القطــع الســبعة املتبقيــة فهــي عبــارة عــن كســر مــن جســم 
 )SU 5844( املغلــق بواســطة )SU 5845( األوانــي، أمــا فــي
فقــد احتــوى الــركام علــى ١٢٣ كســرة فخاريــة 9٣ منهــا تنتمــي 
إلــى 67 وحــدة تشــخيصية  أمــا القطــع الثالثــون املتبقيــة فهــي 

تنتمــي إلــى كســر مــن جســم األوانــي.

املايكروفابريك )اخللطة الدقيقة(
 )Maritan et al. in press( يتشــابه توزيــع املايكروفابريــك
املعدنــي  فــي كال املوجوديــن األثريــني مــع هيمنــة اخلليــط 
فــي   %6٢ و   SU 5844 فــي   %44(   )Macrofabric 3(
SU 5845(، ويشــكل الصلصــال األبيــض الدقيــق )كاولــني( 
القطــع،  كل  مــن   %٢4 و   %٣١ حوالــي   )Macrofabric 2(
 )Macrofabric 1( أمــا اخلليــط املجهــري األحمــر الدقيــق
ــل حوالــي ٢٢% و  ــل العصــر احلديــدي فيمث ــز أوائ والــذي ميي
ــز اخلشــن  ١٣% فقــط مــن املجموعــة، ويشــكل خليــط الكوارت
املقســى )Macrofabric 5( غيــر املوجــود بكثــرة )حوالــي ٢% 
 Macrofabric( ــاً مــن اخلليــط املجهــري ــاً طفيف و ٣%( تباين
1(، كمــا لوحــظ مســبقاً ضمــن الفخــار الــذي يعــود إلــى أوائــل 
،O )Tourtet in press f(  العصــر احلديــدي فــي املنطقــة 
ومييــز اخلليــط املجهــري )Macrofabric 2( فخــار الصناعية 
 Eichmann et al. 2006, 100 [Group 3];( امللــون 
Maritan et al. in press(، وترتبــط بشــكل رئيــس بفخــار 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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ــة« مــن العصــر البرونــزي املتأخــر كمــا فــي حالــة املربــع  »قرّي
)H4( مشــيرة بذلــك إلــى أنــه مــن الضــروري دراســة التسلســل 
الزمنــي للخليــط )Macrofabric 2( والعالقــة التكنولوجيــة 

بــني هاتــني املجموعتــني مــن الفخــار. 

األواني
ــي  ــزة: أوان ــات ممي ــي بكمي ــن األوان ــواع م ــة أن ــى ثالث ــر عل ُعث
البرونــزي  العصــر  أواخــر  إلــى  تعــود  التــي  امللونــة  »قريــة« 
)القــرن ١4 إلــى ١١ قبــل امليــالد( مشــكلة املجموعــة الرئيســة 
) SU 5844: 33%, SU 5845: 34%( ، واألوانــي امللونــة 
 Maritan et al. in press; Tourtet in press( والبســيطة
 f; Hausleiter 2010, 231; 240�1; Hausleiter 2011,
Hausleiter 2014, 414; 111�3 ;( التــي تعــود إلــى أوائــل 
العصــر احلديــدي )القــرن ١١ إلــى 9 قبــل امليــالد( والتــي 
تشــكل ٣٣% مــن )SU 5844( و ١٠% مــن )SU 5845(، تتــوزع 
أوانــي الصناعيــة امللونــة بشــكل أقــل توازنــاً )علــى األغلــب مــن 
منتصــف العصــر احلديــدي أي القــرن التاســع إلــى اخلامــس 
 Eichmann 2008, 62�3, note 14; Lora امليــالد:  قبــل 
 et al. 2010, 239�40; see also Maritan et al. in
press( والتــي تغيــب مــن )SU 5844( لكنهــا متثــل ١5% مــن 

 .)SU 5845(

تعــد األوانــي احلمــراء املصقولــة )RBW( أقــل ظهــوراً وتعــود 
 Tourtet in( علــى األغلــب إلــى العصــر البرونــزي املتأخــر
 press b; Maritan et al. in press; Tourtet in press
 ٢6%4 نســبة  وتشــكل   )f; and Hausleiter 2014, 403�6
ــة واحــدة( وبنســبة أقــل مــن ١% مــن  مــن )SU 5844( )قطع
إجمالــي املجموعــة، ُعثــر علــى آنيــة بســيطة مــن النصــف األول 
مــن األلــف األولــى قبــل امليــالد معروفــة إلــى حــد اآلن فــي 
املربعــات )Q3( غيــر موجــودة فــي )SU 5844( لكنهــا متثــل 

 )SU 5845( 4% مــن

إلــى شــكل محــدد 4% مــن  التــي ال تنتمــي  تشــكل األوانــي 
)SU 5844( و ٣% مــن )SU 5845( بينمــا تشــكل الوحــدات 

)٢6(  كل القيــم معطــاة بالنســبة املئويــة ومعتمــدة علــى وحــدات تشــخيصية 
)الوحــدة ميكــن أن جتمــع بــني عــدة كســرات، منهــا تشــخيصي و منهــا 

غير تشــخيصي(.

 ،)SU 5845( و٣4% مــن )SU 5844( التشــخيصية ٢5% مــن
ــة.  ــى أواٍن معروف ــا ســيئة حتــول دون نســبتها إل حالته

 )SU 5844( ــي كل مــن ــا ف ــر عليه ــي ُعث ــات الت ــد الفخاري تع
ويتزامــن  هــذا  كبيــر،  حــد  إلــى  متشــابهة   )SU 5845( و 
وجــود )QPW( وأوانــي العصــر احلديــدي املبكــر مــع التأريــخ 
 )SU 5844( لـــ )14C( باســتخدام النظيــر املشــع للكربــون
املنشــآت  واســتخدام  اإلنشــاء  فتــرة  إلــى  بذلــك  مشــيراً 
املعماريــة )انظــر ماســبق(، ويشــير ظهــور فخــار الصناعيــة 
يعــود  تاريخهــا  أن  إلــى   )SU 5845( الــركام  امللــون ضمــن 
إلــى أوائــل القــرن التاســع قبــل امليــالد ضمــن النطــاق الســفلي 
للتأريــخ باســتخدام النظيــر املشــع للكربــون )14C( الــذي مت 
احلصــول عليــه مــن الطبقــة )SU 5844(  التــي تغلــق الــركام 

)انظــر ماســبق(. 

)RBW( األواني احلمراء املصقولة
 Maritan et al. in( األوانــي  مــن  املجموعــة  هــذه  تتمثــل 
press; Tourtet in press e; Hausleiter 2014, 403�
ــر  ــي ُعث ــة واحــدة لقاعــدة )اللوحــة ٣.٢٠أ: f3(  الت  )6بقطع
ــي  ــة األصل ــة ســيئة ال تســمح بتحديــد شــكل اآلني عليهــا بحال

ــا.  ــة جــزءاً منه ــي تشــكل هــذه القطع الت

)QPW( أواني »قرّية« امللونة
 Parr et al. 1970, 23�40;( الرئيسـة  األوانـي  تعـد 
 Hausleiter 2014, 406-8; Singer-Avitz 2014;
كل  ضمـن  عليهـا  ُعثـر  التـي   )Intilia in press( )QPW
مـن )SU 5844( و )SU 5845( )انظـر ماسـبق(، وتشـتمل 
هـذه املجموعـة علـى العديـد مـن األوعيـة املتفاوتـة األحجـام 
باإلضافـة إلـى قطـع مـن قواريـر وقواعد تعود إلى أشـكال غير 
محـددة )اللوحـة ٣.٢٠أ: c(، كانـت أحـد األوعيـة التـي ُعثـر 
عليهـا سـليمة )اللوحـة ٣.٢٠ب: a( ذات جـدران قائمـة وحافة 
 )QPW( سـميكة نوعـاً مـا من اجلهـة اخلارجية، وتتميز أواني
بخـط بنـي أفقـي عريـض محـاط بخطـني آخريـن أقـل سـماكة 
وأيضـاً باخلطـوط ذات اللـون البنـي املتوازيـة والعموديـة فـي 
اجلـزء العلـوي للجهـة الداخليـة، وأيضـاً باخلطـوط املتعرجـة 
البنيـة اللـون علـى اجلهـة اخلارجيـة مشـابهة لألوانـي فـي تـل 
 Parr( »وفـي »قرّيـة ،)Brandl 1984, 171 fig. 1( اجلـزر

 et al. 1970, fig. 15.6; Ingraham et al. 1981., 78.14
 Rothenberg( وفـي موقـع متنـع/ ٢٠٠ فـي معبد حاثور .pl( 
الشـكل  حجمـاً  األكبـر  األوانـي  وتأخـذ   ،)1988, fig. 4.12
مـن النـوع الكارينـي )carinated( أمـا حوافهـا فتكـون بسـيطة 
الشـكل  علـى  ُعثـر   ،) f�h:٣.٢٠ب )اللوحـة  ومـدورة  الشـكل 
أوانـي  مـن  كل  فـي   )g )اللوحـة ٣.٢٠ب:   )TA 10016.13(
 W41(( فـي املربع و )RBW( وأيضـاً فـي مجموعـة )QPW(
Tourtet in press e, Pl. 4a:m((. يعد وجود خطوط ملونة 
 )QPW( متبادلـة باللـون البني/األحمر/البنـي منطـاً مميـزاً لـ
باإلضافـة   ): c1; 3; 4; 7; 11 ٣.٢٠أ:  اللوحـة  )اللوحـة: 
والنقـوش  احلافـة  بـني  امللونـة  الضربـات  مجموعـات  إلـى 
 c1; 3; :عليهـا رسـومات مـن منـط ب-كـروم )اللوحـة ٣.٢٠أ
 4 اللوحـة ٣.٢٠ب: g(. تعـرف زخـارف مشـابهة فـي تيمـاء 
 F; as�Sana’iye: al�Onazy و E ٢7؛ املنطقـة )Q3 املربـع(
١٢ .cat. nos ,2006/07؛ ٢6؛ ٣7؛ 45؛ 75( باإلضافـة إلـى 
معظـم املواقـع األخـرى حيـث ُعثـر علـى )QPW(، ُعثـر علـى 
نقـوش رسـوم  الـورود عنـد قاعـدة أربـع كسـر تشـخيصية علـى 
األقـل )اللوحـة ٣.٢٠ب: p( ولوحظـت فـي تيمـاء بـني الفخـار 
الـذي ُعثـر عليـه فـي املربـع )Q3(، كما ُعثر على رسـوم مماثلة 
 al�Onazy( مـن قبـل فريـق التنقيـب السـعودي في الصناعيـة

cat. no. 73 ،2006/07( وأيضـاً فـي قرّيـة٢8..

تشــتمل )QPW( أيضــاً علــى عنــق قــارورة ذات صفــوف مــن 
النقــاط الســوداء والبنيــة اللــون يتخللها خطــوط أفقية )اللوحة 
٣.٢٠ب: j(، باإلضافــة إلــى قاعــدة كــوب )اللوحــة ٣.٢٠ب: 
m(؛ وأيضــاً حافــة آنيــة )اللوحــة ٣.٢٠ب : i( كمــا لوحــظ 
 ،)Bernick-Greenberg 2007, pl. 11.7.9( قــادش  فــي 
ــة )Parr et al. 1970, fig.15.1(، وتــل الفرعة-جنــوب  وقرّي
)Macdonald et al. 1932, pl. 63.42.52�54(،وفــي تــل 
اخلليفــة )Glueck 1967, fig. 4.3( وفــي موقــع متنــع/٢٠٠ 

.)Rothenberg 1988, fig. 6.18( فــي معبــد حاثــور

ــي اجلــزء الســفلي للجــدار  ــة ف ــاط الدائري إن الشــكل ذا النق

)٢7( ســوف يتــم نشــر التقريــر الــذي يتنــاول املربــع )Q3( فــي وقــت الحــق 
فــي عــدد قــادم مــن أطــالل  كمــا ذكــر مســبقاً.

ــي فــي  )٢8( مت جمــع الكســر اخلاصــة فــي إطــار املســح الســعودي األملان
 A. Hausleiter and A. Intilia, personal( ٢٠٠8 قرّيــة فــي العــام

)communication

)TA 10016.3( )اللوحــة ٣.٢٠ب: n(، واخلطــوط املتعرجــة 
جتــد   )r ٣.٢٠ب:  )اللوحــة   )TA 8891.6( فــي  املوجــودة 
لهــا مثيــاًل فــي فخــار تيمــاء الــذي ُعثــر عليــه فــي املربــع 
)Q3( بالرغــم مــن ندرتــه بشــكل عــام، كمــا تظهــر أيضــاً فــي 
مــن شــمال غربــي اجلزيــرة   )QPW( مجموعــات منشــورة
 Ingraham et al. 1981, pl.( ٣6-العربيــة مثــل موقــع ٢٠٠
 Parr et al. 1970, fig. 15.2, 6; pl. 42;( قرّيــة ،)81.17
و   )Ingraham et al. 1981, pl. 78.9, 21; pl. 79.23
 Site 200;( مــن جنــوب بــالد الشــام كمعبــد حاثــور فــي متنــع

.)Rothenberg 1988, fig. 4.12-13; fig. 5.1

أوائل العصر احلديدي
باإلضافــة إلــى وجــود أوانــي »قرّيــة« امللونــة )QPW( فــي كل 
مــن )SU 5844( و )SU 5845(، فقــد وجــد أيضــاً بعــض 
الفخــار مــن العصــر احلديــدي املبكــر مشــابه لتلــك التــي ُعثــر 
 Hausleiter in: Eichmann( و )A( املنطقــة فــي  عليهــا 
 Maritan( و   )O( املنطقــة  وفــي   )et al.. 2006, 103�7
 et al. in press; Tourtet in press c; see above;
 Hausleiter 2010, 231; 240�1; Hausleiter 2011,
 111�3; Hausleiter 2014, 414 with illustrations
on pp. 415�418(، وُعثــر بجانــب القطــع التــي تعــود إلــى 
 c ٣.٢٠ب:  اللوحــة   d1; f5-9 :٣.٢٠أ )اللوحــة  الكــوب 
إلــى  تعــود  اللوحــة ٣.٢٠ب: k-l وb-c( علــى قطــع أخــرى 
 Tourtet انظــر( )O( أواٍن متعــددة، كمــا ُعثــر فــي املنطقــة
 d2; f1; :( علــى منــاذج بســيطة )اللوحــة ٣.٢٠أin press f
10 ;4( وأخــرى ملونــة مزخرفــة بنقــوش ب-الكــروم لطائــر و 

.) d3�4 :صليــب مالطــي )اللوحــة ٣.٢٠أ

نــادراً مــا يحــدث أن يُعثــر علــى تصاويــر بشــرية فــي تيمــاء 
)اللوحــة ٣.٢٠أ: q(، وبالرغــم مــن أنهــا تظهــر بــني أوانــي 
 Fritz 1994, Fig. 12.13; Pl.( و )QPW( قرّيــة« امللونــة«
 7d; Hauptmann 2007, 132 fig. 5.47; Parr et al.
 1970, fig. 16.10; Rothenberg 1988, fig. 7.2; Intilia
ــف، وتشــير  ــا تصــور بأســلوب مختل in press, fig. 10( فإنه
 TA 5616.1 and(  القطــع والكســر ذات التصاويــر املشــابهة
 TA 5625.1 مــن ,SU 4101  غيــر منشــورة( والتــي وجــدت 
بالقــرب مــن الســطح احلديــث للمنطقــة )O( إلــى أنهــا تنتمــي 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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إلــى تقاليــد أوانــي الفخــار امللــون فــي تيمــاء خــالل العصــر 
احلديــدي املبكــر.

أواني فخار الصناعية امللون
تعــد أوانــي الفخــار الصناعيــة ثالــث مجموعــة ملونــة مــن 
الفخاريــات التــي مت رصدهــا )اللوحــة ٣.٢٠ب :d ٣.٢٠أ:  
e( واملوجــودة فقــط فــي )SU 5845( وقــد ســميت تبعــاً ملــكان 
 Hashim 2007, 139�9;( املدافــن  أرض  فــي  اكتشــافها 
Hausleiter 2010, 242�7; Hausleiter 2014, 414�
Maritan et al. in press ;8( والتــي شــوهدت أيضــاً فــي 
 )Beuger in: Eichmann et al. 2010, 136( مقابــر طلعــة
 .)al-Taimā’i 2006, 156, nos. 3-4( وفــي رجــوم صعصــع
أكثــر نقــوش هــذه املجموعــة شــيوعاً هــي احللقــات املتصالبــة 
األفقيــة بنيــة اللــون أســفل احلافــة )اللوحــة ٣.٢٠ب: d اللوحة 
٣.٢٠أ: e2; 5 والعموديــة مــن احلافــة إلــى قمــة اآلنية )اللوحة 
٣.٢٠ب: d(، وأكثــر ســمات هــذه املجموعــة مــن األوانــي متيــزاً 
هــي تغطيــة الســطح املزخــرف بالكامــل باإلضافــة إلــى ترتيــب 

.)e1 :النقــوش بشــكل متتابــع )اللوحــة ٣.٢٠أ

ــي املفتوحــة مــن  ــى األوان ــا أيضــاً معظــم القطــع إل تنتمــي هن
مختلــف األحجــام، وتشــبه اآلنيــة الكبيــرة املخروطيــة الشــكل 
اآلنيــة   )e1 ٣.٢٠أ:  )اللوحــة  املســتقيمة  اجلوانــب  ذات 
 Abu Duruk 1989, pl. 10 A;( »املدعــوة بـــ »آنيــة تيمــاء
Hausleiter2010, 242�243.(، هــذا وتظهــر أيضــاً األوانــي 
املتوســطة احلجــم ذات اجلوانــب املســتقيمة واملائلــة قليــاًل 
والقاعــدة املســطحة )اللوحــة ٣.٢٠أ: e3�4; 6(، باإلضافــة 
إلــى وعــاء مســطح ذي حافــة بســيطة وفوهــة مقلوبــة منقــوش 
)باللــون  اللــون  أحاديــة  هندســية  نقــوش  وجهيــه  كال  علــى 
 .)e5 :٣.٢٠أ d :اللوحــة ٣.٢٠ب TA 10016.39; ( )ــي البن
بينمــا تشــكل اجلــرة املغلقــة )اللوحــة ٣.٢٠أ: e2( أحــد األواني 

ــة. ــي الفخــار الصناعي ــني أوان ــة ب ــة القليل املغلق

أواٍن غير معروفة
يعــد الوعــاء )TA 10016.1( )اللوحــة ٣.٢٠أ: a�b( الكامــل 
أثريــاً حالــة اســتثنائية أوالً مــن ناحيــة شــكله الــذي يختلــف 
ــي  ــة أوانــي )QPW( )بــدون carination( وعــن أوان عــن بقي
العصــر احلديــدي املبكــر )بــدون قاعــدة خشــنة، بــدون جوانــب 

مقعــرة وحــواف ســميكة(، و ثانيــاً مــن ناحية النقوش املرســومة 
والتــي ال يوجــد لهــا أي قريــن فــي تيمــاء مختلفــاً بذلــك عــن 
أوانــي العصــر احلديــدي املبكــر امللونــة وأوانــي الصناعيــة، 
 ،)Macrofabric 3( إلــى خليــط اإلنــاء املجهــري وبالنظــر 
 Hausleiter لكــن انظــر ; QPW( فإنــه يبــدو أقــرب إلــى
407�406 ,2014( مــن أوانــي تيمــاء التــي تعــود إلــى العصــر 

ــدي املبكــر.  احلدي

علــى الرغــم مــن أن بعــض أوعيــة العصــر احلديــدي املبكــر 
تظهــر عناصــر متحــدة املركــز تتنظــم حــول مركــز القاعــدة 
نهايــة  فــي  دائــرة،  ضمــن  املنقــوش  املالطــي«  )»كالصليــب 
املطــاف فــي حــد ذاتهــا مدرجــة ضمــن ثالثــة خطــوط مزدوجــة 
)ب - كــروم( متحــدة املركــز ),Tourtet in press c اللوحــة 
  e�f:٣.١١أ واللوحــة   6b:a�b; id. in press f,  c :٣.١٠أ
واللوحــة ٣.١٢أ:  d; i واللوحــة ٣.١١ب: a فإنــه وفــي نفــس 
الوقــت لــم تكــن القاعــدة ملونــة بشــكل كامــل ولــم تكــن منظمــة 
بنفــس الطريقــة، ولــم يكــن تنظيــم الزخــارف علــى اجلــدار 
الداخلــي علــى هــذا النحــو مألوفــاً أيضــاً فهــي ال حتتــوي علــى 
رســم اخلطــوط األفقيــة البنية/احلمراء/البنيــة التــي متيــز 
مــن خطــوط  تصالــب حقلــني  وال متتلــك   ،)QPW( أوانــي 
طيــور مصــورة  علــى  التــي حتتــوي  كــروم(   - )ب  مزدوجــة 
مــن  امللونــة  األوانــي  متيــز  التــي   )metope( إطــار  ضمــن 
العصــر احلديــدي املبكــر، ُرســمت األشــكال هنــا وفقــا لتناظــر 
 )QPW( دائــري لــم يُلحــظ فــي تيمــاء حتــى اآلن ضمــن أوانــي
املنشــورة، ووفقــاً لريــكاردو آيخمــان فإنــه يجــب تفســير هــذه 
النقــوش املصــورة علــى اجلــدار الداخلــي كرســم لقيثــارة ذات 

ــك املعروفــة فــي مصــر.  ــار كتل ســتة أوت

)M2( املربع /)M( ٦. املنطقة
)بقلم سباستيان لورا(

بــدأت الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي الســعودية 
ــام  ــي خريــف الع ــار( ف ــة للســياحة واآلث )ســابقاّ الهيئــة العام
ــي  ــري جنوب ــة« األث ــع »قرّي ــي موق ــزوار ف ــز لل ــاء مرك ٢٠١١ بن
األثريــة  املنطقــة  الرئيســي احلالــي وخــارج حــدود  املدخــل 
احملميــة، وفــي أثنــاء القيــام بأعمــال احلفــر كشــف عــن حفــرة 
أســاس بأبعــاد ١8 م x ١٢ م عبــارة عــن بقايــا تعــود لقبــر 
قــدمي كانــت متضــررة جزئيــاً فــي جزئهــا اجلنوبــي، وأدى هــذا 

االكتشــاف إلــى تعديــل احلفــرة تــاركاً بذلــك مســاحة لتنقيــب 
املدفــن فيمــا بعــد، ومت حتديــد منطقــة مبســاحة ١٠م٢ تنتمــي 
للمنطقــة )M( شــرقي املنطقــة )E( حيــث نُفــذ مجــس فــي 
العامــني ٢٠٠6-٢٠٠7م، وكشــفت أعمــال التنقيــب فــي املربــع 
 Pl. :اللوحــة ،M-g1 و M-g2( عــن قبريــن ســليمني )M2(
0.21a�b(، يرجــع كالهمــا إلــى نفــس الفتــرة الزمنيــة أي إلــى 
العصــر الكالســيكي املتأخــر علــى األرجــح )انظــر الحقــاً( 

ــر مــن الســمات. ويتشــابهان فــي الكثي

)M-g1( القبر
تبلـــغ أبعـــاد بقايـــا القبـــر احملفوظـــة )طـــول ١،9 م وعـــرض 
ــة  ــأة موجهـ ــن منشـ ــارة عـ ــو عبـ ــا ١،٢ م( وهـ ٠،9 م، وارتفاعهـ
باجتـــاه جنـــوب شرق-شـــمال غـــرب مكونـــة مـــن زوج مـــن 
اجلـــدران اجلافـــة )مصنوعـــة مـــن عناصـــر مختلفـــة تبـــدو معـــادة 
االســـتخدام: أحجـــار مربعـــة الشـــكل تقريبـــاً وبالطـــات مغطـــاة 
بطبقـــة رقيقـــة( فـــي االجتـــاه الطويـــل )اللوحـــة ٣.٢١ب(. 
يتكـــون اجلـــدار الشـــمالي )SU 7009( مـــن أربعـــة مداميـــك، 
أمـــا اجلنوبـــي )SU 7029( فمـــن ثالثـــة، تضـــرر أقصـــى اجلـــزء 
الشـــمالي الغربـــي مـــن القبـــر بفعـــل أعمـــال حفـــر أساســـات 
مبنـــى مركـــز الـــزوار، أمـــا اجلهـــة اجلنوبيـــة فهـــي مغلقـــة بســـبب 
وجـــود مقطـــع عرضـــي )SU 7041( يفصـــل هـــذا املدفـــن عـــن 
ـــة  املدفـــن )Grave M-g2(. أعيـــد اســـتخدام بالطـــات حجري
لصنـــع غطـــاء القبـــر )تشـــكل اثنتـــان منهـــا علـــى األقـــل عتبـــات 
أبـــواب حتتـــوي علـــى ثقـــوب محوريـــة لتثبيـــت درفـــات األبـــواب( 
وضعـــت بحيـــث يكـــون الوجـــه امللبـــس موجهـــا لألســـفل، دفـــن 
ــر فـــرد واحـــد )SU 7033( )مـــن احملتمـــل  داخـــل هـــذا القبـ
أنهـــا امـــرأة(  مســـتلقية علـــى ظهرهـــا وذراعهـــا اليمنـــى مطويـــة 
أمـــا الـــذراع اليســـرى فممـــدودة علـــى طـــول اجلســـم فـــوق 
طبقـــة مـــن الطـــني الغرينـــي، وقـــد غطيـــت اجلثـــة بالرمـــل، كمـــا 
تعـــد حالـــة النســـيج العظمـــي ســـيئة عمومـــاً، ُعثـــر علـــى أربعـــة 
أجســـام معدنيـــة بقـــرب اجلثـــة، أحدهـــا علـــى بعـــد ٢٠ ســـم 
جنـــوب شـــرقي اجلمجمـــة، والثالثـــة األخـــرى بقـــرب الـــذراع 
اليمنـــى، هـــذا وقـــد حالـــت احلالـــة الســـيئة للهيـــكل العظمـــي 
ـــة حتديدهـــا  ـــة دون إمكاني ـــآكل الشـــديد لألجســـام املعدني والت

ودراســـتها. 

)M-g2( القبر
تبلــغ أبعــاد بقايــا القبــر الثانــي احملفوظــة )طــول٢،4 م وعــرض 
 )M�g1( ــر ١ م ، وارتفاعهــا ٠،75 م( ويشــبه فــي شــكله القب
ومثــاًل فــي التوجيــه باجتــاه جنــوب شرق-شــمال غــرب، يحــد 
اجلافــة  اجلــدران  مــن  زوج  الطولــي  امتــداده  علــى  القبــر 
مبنيــة أيضــاً مــن عناصــر معــادة االســتخدام، وأمــا اجلــدار 
ــة صفــوف بينمــا  الشــمالي )SU 7036( فقــد ّشــيد مــن ثالث
شــيد اجلــدار اجلنوبــي )SU 7038( مــن صفيــن باســتخدام 
ــرة احلجــم )اللوحــة ٣.٢١ب(،  كمــا ذكــر مســبقاً  أحجــار كبي
فــإن جهــة  القبــر الشــمالية الغربيــة مســدودة بجــدار عرضــي 
)SU 7041(، بينمــا بقيــت اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية دون أي 
جــدار، وحتــدد نهايــة املدفــن عــن طريــق مقطــع حفــرة املدفــن. 
تعــد الرفــات املدفونــة فــي هــذا املدفــن لشــخص يافــع فــي 
مقتبــل العمــر )SU 7039( )حيــث إن العظــام غيــر مكتملــة 
النمــو( مســتلقياً علــى ظهــره، ذراعــه اليمنــى ممــدودة علــى 
عكــس  )علــى  فكانــت مطويــة  اليســرى  أمــا  طــول اجلســم 
 )M�g1( وكمــا فــي املدفــن ،))M g1( الرفــات فــي القبــر
فقــد وضــع الرفــات علــى طبقــة مــن الطــني الغرينــي وغطــي 
بعــد ذلــك بالرمــل، هــذا وتعــد حالــة النســيج العظمــي ســيئة 
أيضــاً، مت العثــور علــى خمــس قطــع معدنيــة بقــرب اجلثــة، 
ــرب  ــة، واحــدة بالق ــن اجلمجم ــد ٢٠ ســم م ــى بع ــا عل إحداه
مــن القفــص الصــدري،  وثــالث بقــرب الركبــة اليمنــى. حالــت 
ــآكل الشــديد لألجســام  ــكل العظمــي والت ــة الســيئة للهي احلال

املعدنيــة دون إمكانيــة حتديدهــا ودراســتها. 

تأريخ وامتداد املقبرة احملتمل
تاريـخ هاتـني املنشـأتني غيـر مؤكـد خـالل املرحلـة  يـزال  مـا 
املنطقـة  تلـوث  يحـد  والتنقيـب،  احلفـر  أعمـال  مـن  احلاليـة 
العالـي بالهيدروكربـون مـن إمكانيـة اسـتخدام وسـيلة التأريـخ 
عينـات  لدراسـة   )14C( للكربـون  املشـع  النظيـر  باسـتخدام 
مجموعـات  عـن  عامـة  حملـة  تشـير  جتميعهـا،  مت  محـدودة 
الفخـار التـي جمعـت مـن بـني البقايـا إلـى تاريـخ تقريبـي يعـود 
مجموعـات  مـع  مبقارنتهـا  املتأخـر  الكالسـيكي  العصـر  إلـى 
مشـابهة مـن املنطقـة )E( و )F(، لكـن هـذه الفرضيـة مازالـت 

مؤكـدة.  غيـر 

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(
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٧. النقوش
)بقلم: سعيد فـايز السعيد(

بلــغ عــدد النقــوش املختــارة مــن موســم تنقيــب عــام  ٢٠١١ 
خمســة نقــوش:

(Pl. 0.22a) TA 10015
املادة: حجر رملي

األبعاد:  ٣7 x 9٠،٢،x 7 ١4،8 سم
املوقع: املجمع )E(، اختبار اخلندق املائي

اخلط : ثمودي
النص األول أ: ل م ز ي د بن ك ل ب

املعنى: )هذا النقش( لزيد بن كلب 
النص األول ب: ل ك ل ب 

الترجمة: )هذا النقش(  لكلب 

(Pl. 0.22b) TA 10086
املادة: حجر رملي

األبعاد: x 29.4 x 9.6 54.3 سم
)SU1203( )E6/E7( املربع ،)E( املوقع: املنطقة

اخلط: آرامي
النص:  

١.  أ ت . )م( ص ل م أ  أ ل ه
٢.  د ر ن    ت .....
٣.  ز ي ن و  ت هـ أ

ــر مــن حــروف النــص يصعــب  ــى: بســبب اضمحــالل كثي املعن
املعبــود  اســم  ذكــر  ويشــير  للنــص،  دقيقــة  ترجمــة  تقــدمي 
التيمانــي صلــم فــي الســطر األول مــن النقــش إلــى ترجيــح أن 

يكــون موضــوع النــص إهــداًء إلــى املعبــود. 

 (Pl. 0.22c) TA 9913
املادة: حجر رملي

األبعاد: ٣6 x  6٢ x ٢٣ سم
املوقــع: املنطقــة )E(، املبنــى ))E�b1، معــادة االســتخدام فــي 

)SU 396( اجلــدار
اخلط: ثمودي

النص: ل )س ع( ل م م
الترجمة:

)هذا النص( لسعد )بن( ملّام

 (Pl. 0.23a) TA 10578
املادة: حجر رملي

األبعاد: ٣9 x 7٠ x ٢٢ سم
))SU 5704( )E27 املربع ،)E( املوقع: املنطقة

اخلط: آرامي
مالحظة على النص:  

حــروف النــص مضمحلــة، ويشــير وجــود حرفــي )ب ر: بــر( 
فــي وســط النــص إلــى أن النــص مكــون مــن اســم علــم متبــوع 

باســم أبيــه. 

 (Pl. 0.23b) TA 10664
املادة: حجر رملي

 )SU 6632( مــن   )O�g21 )القبــر   ،)O( املنطقــة  املوقــع: 
للقبــر(. )املســتخدم فــي الســابق كغطــاء 

اخلط: آرامي 
النص:

١. ن ف س ...
٢. ب ر ع ل ي ن 

٣. ب ي ر ح ن ي س ن س ن ت 
..... .4
املعنى: 

١. شاهد قبر )فالن( 
٢. بن عليان

٣. )مات( في شهر نيسان من سنة 
.... .4

نقله إلى العربية 
إبراهيم سلمان

نتائج حتليل عينات: 

 TA 8922 TA 4535 )KIA 30896(؛  العينــات   ١
 (UGAMS 5545); TA 9661 (UGAMS 8093);
املســماة  العينــات   .)TA 10932 (UGAMS 13439
KIA جــرى حتليلهــا مــن قبــل مختبــر البنيتــس فــي كيــل؛  
UGAMS جــرى تأريخهــا مــن قبــل  العينــات املســماة 
جامعــة جوجيــا فــي أثينــا. جميــع التواريــخ املعياريــة متثــل 

.%95،4 إحتماليــة  بدقــة   2σ مجــال 
 TA 10926 )UGAMS 13438); TA 5922 ٢  العينــات
 (KIA 35938); TA 10529 (UGAMS 13432); TA
 9755 (UGAMS 8087); TA 10916 (UGAMS
 1343); TA 9789 (UGAMS 8088); TA 9760

.)(UGAMS 8094
فــي   N. Klasen قبــل  مــن  العينــات  حتليــل  مت   ٣
 Luminescence Laboratory of the Faculty of
Geography, Philipps-Universität, Marburg.

املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )املوسم الثامن ١4٣٢هـ/٢٠١١م(



حملة تاريخية عن تيماء وأهميتها األثرية:
تقــع محافظــة تيمــاء إلــى اجلنــوب الشــرقي مــن تبــوك مبســافة 
٢64كــم، وهــي مــن أهــم احملافظــات الغنيــة بآثارهــا ومعاملهــا 

التاريخيــة والطبيعيــة.

وقــد منحهــا موقعهــا اجلغرافــي أهميــة كبيــرة، ممــا جعلها منذ 
القــدم مســتقراً حضاريــاً ونقطــة وصــل مهمــة علــى الطــرق 
الدوليــة التجاريــة التــي تربــط جنوبــي اجلزيــرة العربيــة ببــالد 

الشــام ومصــر وبــالد فــارس واألناضــول.

وتتابعــت علــى أرض تيمــاء حضــارات عديــدة بــدءاً مــن العصــر 
احلجــري احلديــث )مــن األلــف العاشــر ق.م وحتــى نهايــة 
األلــف الرابــع ق.م(، ثــم العصــر احلديــدي )األلــف الثانــي 
ق.م(، وظهــرت بلــدة تيمــاء علــى مســرح األحــداث السياســية 
ــة اآلشــورية ، إذ تذكــر النصــوص املســمارية  فــي عهــد الدول
العائــدة إلــى امللــك تيجــالت ) 7٢٢- 7٠5 ق.م( أنــه فــرض 
اجلزيــة علــى تيمــاء واســتمر ذلــك فــي عهــد بقيــة امللــوك 
ــي  ــك فــي النصــوص املســمارية الت اآلشــوريني، حيــث ذكــر ذل
مجــدت أعمالهــم ومحاوالتهــم فــي الســيطرة علــى املراكــز 

التجاريــة فــي شــمالي اجلزيــرة العربيــة .

وفــي عهــد الدولــة البابليــة ورد ذكــر تيمــاء فــي كثيــر مــن 
نابونيــد  البابلــي  للملــك  تعــود  التــي  املســمارية  النصــوص 
)555- 5٣9 ق.م(، إذ تذكــر تلــك النصــوص أن نابونيــد اتخــذ 
مــن تيمــاء مســتقراً لــه وعاصمــة لدولتــه ملــدة عشــر ســنوات.

وقــد عثــر الدكتــور خالــد أســكوبي خالل مســحه جلنوب غربي 
تيمــاء علــى عــدد أربعــة نصــوص كتبــت باخلــط الثمــودي تشــير 
إلــى امللــك البابلــي نابونيــد نشــرت فــي كتابــه بعنــوان دراســة 
حتليليــة مقارنــة لنقــوش مــن منطقــة رم جنــوب غربــي تيمــاء 

صــدر عــام ١4٢٠هـــ.

واآلراميــة  اللحيانيــة  احلضــارة  تيمــاء  علــى  تعاقبــت  كمــا 

تقرير عن حفرية إنقاذية لتلني أثريني في حي النسيم مبحافظة تيماء
)١٤٣٢هـ/٢٠١٢م(

خالد أسكوبي ، سعيد العتيبي ، عبد العزيز احلنو، محمد احللوي، يحيى الهزازي،  محمد الصولي
     

    
املقدمة:

ُعثــر علــى تلــني أثريــني داخــل النطــاق العمرانــي فــي محافظــة 
ويســتدعي  أثريــة  معالــم  بوجــود  توحــي مالمحهمــا  تيمــاء، 
تعرضهمــا  قبــل  للموقعــني  إنقاذيــة  حفريــة  إجــراء  األمــر 
ــمَّ  لإلزالــة نتيجــة الشــروع فــي التوســع العمرانــي نحوهمــا، فتَ
واملتاحــف إلجــراء  اآلثــار  مــن قطــاع  تشــكيل فريــق علمــي 

حفريــة إنقاذيــة للموقعــني.

يــوم األحــد  ابتــداًء مــن  الفريــق عملــه باملوقــع  وقــد باشــر 
١4٣٢هـــ  /7/١7 املوافــق 

ــى  ــي إل ــل ترم ــع وضــع خطــة عم ــق للموق ــور وصــول الفري وف
حتقيــق األهــداف التاليــة:

الكشف عن مكنونات التلني ومعرفة معاملهما األثرية.. ١
والتصويــر . ٢ الوصــف  خــالل  مــن  األثريــة  املعالــم  توثيــق 

املســاحي. والرفــع  والرســم 
التنقيبــات . ٣ عنهــا  تســفر  التــي  األثريــة  املعثــورات  جمــع 

وترميمهــا. األثريــة 
تصنيــف املعثــورات األثريــة واالحتفــاظ بالقطــع املميــزة . 4

املناســبة للدراســة والعــرض املتحفــي.
ــا للتوصــل . 5 ــورات ومقارنته ــة واملعث دراســة الظواهــر األثري

إلــى تأريــخ املوقــع وأهميتــه األثريــة.

ولتنفيذ هذه األهداف اتخذت اإلجراءات التالية:
ــب . ١ ــة التنقي ــل بداي ــني قب ــري الســطحي للموقع املســح األث

وتوثيــق الظواهــر البــارزة علــى الســطح وجمــع املعثــورات 
ــة. الســطحية األثري

رســم مخطــط شــبكي للموقعــني ) تقســيمهما إلــى شــبكة . ٢
مربعــات(.

إجــراء التنقيــب وفقــاً للمنهجيــة العلميــة وتوثيــق جميــع . ٣
مراحــل التنقيــب.
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حتــى  واملتأخــرة  واملتوســطة  املبكــرة  واإلســالمية  والنبطيــة 
الزاهــر. الســعودي  عصرنــا 

ومــن فتــرة احلضــارة اللحيانيــة واآلراميــة ومملكــة األنبــاط 
ــة  ــن الشــواهد األثري ــر م ــاء الكثي ــي تيم ــر ف واإلســالمية تتوف
علــى أراضيهــا التــي متثــل تلــك احلضــارات مثــل الكتابــات 
العربيــة القدميــة واإلســالمية والفخــار وكثيــر مــن املعثــورات 

التــي وجــدت ووثقــت مــن جــراء املســوحات والتنقيبــات.

ومــع ظهــور اإلســالم دخــل أهــل تيمــاء فــي اإلســالم وأصبحــت 
مدينــة إســالمية ومنطلقــاً للفتوحــات اإلســالمية.

وتشــتهر تيمــاء بالعديــد مــن املعالــم األثريــة مــن أهمهــا ســورها 
اخلارجــي الــذي يعــد مــن أطــول األســوار األثريــة فــي اجلزيــرة 
العربيــة، إذ يبلــغ طولــه خمســة عشــر كيــاًل،  والقصــور األثريــة 
) قصــر احلمــراء ، وقصرالرضــم، وحصــن األبلــق، ومدافــن 
الصناعية،ورجــوم صعصــع(، وموقــع البجيــدي الــذي يعــود إلــى 
الفتــرة اإلســالمية املتوســطة، وبئــر هــداج، والرســوم والنقــوش 
الصخريــة والتــي تنتشــر علــى واجهــات اجلبــال الصخريــة 

والتــي تعــود إلــى فتــرات مختلفــة.

وسيتضمن هذا التقرير موجزاً ألعمال التنقيب في التلني.

 موقع التلني :
التــالن يقعــان داخــل املخطــط املعــروف مبخطــط النســيم 
مبحافظــة تيمــاء وتكمــن أهميتهمــا فــي موقعهمــا علــى مقربــة 
قبــل  مــن  تنقيبــات  يشــهد  الــذي  األثــري  قريَّــة  موقــع  مــن 
الفريــق الســعودي األملانــي، وكذلــك وجودهمــا بــني منطقــة 
آثــار الصناعيــة التــي متيــزت بغزارتهــا وتنوعهــا، وبــني منطقــة 
ــي متيــزت أيضــا بتعــدد أمنــاط عمارتهــا. رجــوم صعصــع الت

وصف التل األول قبل بداية التنقيب: )اللوحة 4.١أ(
يقــع التــل إلــى الشــمال مــن الطريــق الرئيــس املتجــه مــن تبــوك 
إلــى املدينــة املنــورة عبــر مدينــة تيمــاء مبســافة قرابــة ثالثمائــة 
ــغ أبعادهــا ١٠×١5م  ــى مســاحة مســتطيلة تبل ــد عل ــر، وميت مت
وارتفاعــه قرابــة 9٠ســم، ويقــع التــل فــي وســط أحــد الشــوارع 
الفرعيــة، يظهــر علــى بعــض أجــزاء ســطحه أساســات جلــدران  

متوازيــة ، وكســر متنوعــة مــن الفخــار، كمــا وجــد حجــر رملــي 
علــى ســطح التــل يحمــل نقشــاً ثموديــاً  الســم علــم ويقــرأ ) ت 
ب ب س د ن( )تــاب بــن ســدن(، ويعــود تاريخــه حســب املقارنــة 

إلــى منتصــف القــرن الســابع قبــل امليــالد.

أعمال التنقيب في التل األول:
بــدأت أعمــال التنقيــب في التل األول بإزالة الطبقة الســطحية 
ثــم التعمــق فــي احلفــر تدريجيــاً بشــكل أفقــي مبســتوى ١٠ســم 
فــي جميــع أنحــاء التــل، حتــى الوصــول إلــى األرض البكــر علــى 
ــى  ــي اشــتملت عل ــل الت ــي بعــض أجــزاء الت عمــق ١8٠ســم، ف
ظواهــر عمرانيــة مميــزة وفــي نهايــة أعمــال التنقيــب اتضحــت 

للفريــق النتائــج التاليــة:

ــراً . ١ ــغ عددهــا ٢6 قب ــارة عــن مدافــن بشــرية يبل املوقــع عب
تخطيطهــا العمرانــي يقــوم علــى هيئــة  قبــور  متجــاورة 
ــة مــن أي  ــرة وســطية خالي ــري تلتــف حــول دائ بشــكل دائ

ظواهــر عمرانيــة ومحاطــة بصفائــح حجريــة كبيــرة.

تتنوع أشكال القبور على النحو التالي:. ٢
قبــور محفــورة فــي باطــن األرض وجدرانهــا الداخليــة أ- 

مبنيــة باحلجــارة، ومغطــاة مــن األعلى بألــواح حجرية. 
)اللوحــة 4.١د(

تبنــى ب-  أن  دون  األرض  باطــن  فــي  محفــورة  قبــور 
جدرانها، وتغطى من األعلى بألواح حجرية.

قبــور مبنيــة علــى هيئــة غــرف فــوق ســطح األرض ج- 
مبداميــك حجريــة بعضهــا تنخفــض أساســاتها مبقدار 
)٣٠( ســم حتــت األرض، وتســقف مــن األعلــى بألــواح 
مداخــل  هيئــة  علــى  فتحــات  ولبعضهــا  حجريــة، 
صغيــرة فــي وســط جدارهــا الشــمالي أو الشــرقي 
عرضهــا 5٠ســم، وارتفاعهــا 6٠ســم، يعلوهــا عتبــة مــن 
اخلــارج   مــن  الفتحــات  هــذه  وتســد  حجــري  لــوح 
بصفيحــة حجريــة  تســند مــن اخلــارج بكتلــة حجريــة 
مثبتــة مبونــة طينيــة مختلطــة بالرماد إلحــكام إغالقها 

)اللوحة 4.١هـ(.

ظهــر فــي عــدد مــن القبــور املبنيــة فــوق ســطح األرض د- 

منــط مكــون مــن طابقــني ، وتُعــد هــذه ظاهــرة فريــدة 
فــي بنــاء املقابــر.

إتضــح أن هنــاك مرحلتــني الســتخدام املقبــرة ، إذ ظهــرت   -٣
بعــض القبــور املبنيــة فــوق ســطح األرض تعلــو تلــك القبــور 
احملفــورة فــي باطــن األرض ، بــل أن  األولــى حتــت األخيرة 
مباشــرة، إال إن املعثــورات األثريــة تــدل علــى أن املرحلتــني 

تعــودان لفتــرة حضاريــة واحــدة.

ــغ  ــال تبل ــوراً لألطف ــاك قب ــب أن هن ــال التنقي كشــفت أعم  -4
أبعادهــا ١م× 64م، وعمقهــا 6٠ســم، وأخــرى للكبــار تبلــغ 
ابعادها١8٠سم×١4٠ســم، وعمقهــا ١١٠ســم، وتأتــي قبــور 

األطفــال خلــف قبــور البالغــني مــن الدائــرة.

وجــدت فــي بعــض القبــور عظــام محطمــة ومتناثــرة وقــد   -5
جمعــت بدقــة ووثقــت ودفنــت فــي أحــد املدافــن داخــل 
احلفريــة، كمــا مت العثــور علــى بعــض املعثــورات األثريــة 
املختلفــة داخــل القبــور والبعــض اآلخــر بجانــب القبــور مــن 
اخلــارج، ولــم تســفر أعمــال التنقيــب عــن هيــاكل عظميــة 
مكتملــة ألن املــكان تعــرض للنبــش والســرقة منــذ فتــرات 
زمنيــة بعيــدة األمــر الــذي حــال دون معرفــة طقــوس الدفن 
واجتــاه اجلثــة، إال أنــه اتضــح أن بعــض القبــور أســتخدمت 
للدفــن اجلماعــي إذ عثــر فــي أحــد مدافــن املرحلــة األولــى 

علــى ثمانــي جماجــم بشــرية.

طريقة بناء املقابر: )اللوحتان ١.4د، هـ(
بنيــت جــدران املقابــر ســواء احملفــورة فــي باطــن األرض أو 
ــر  ــوق ســطح األرض مباشــرة بأحجــار مقطوعــة غي ــة ف املبني
مصقولــة إال أنهــا مشــذبة ، ومختلفــة األبعــاد تــرص علــى 
وتثبــت  4٠ســم،  بســمك  مزدوجــة  حجريــة  مداميــك  هيئــة 
مبونــة طينيــة ، ويتميــز معظمهــا باســتقامة اجلــدران وانتظــام 
شــبه  شــكاًل  يتخــذ  وبعضهــا  القائمــة،   وزواياهــا  أبعادهــا 
بيضاوي،خاصــة للنــوع احملفــور فــي باطــن االرض، وتســقف 
القبــور بألــواح حجريــة مقطوعــة بعــرض يتــراوح مــا بــني 5٠-

7٠ســم وطولهــا مبقــدار عــرض املدفــن، وجــدت معظــم هــذه 
األلــواح مزالــة ومبعثــرة حــول القبــور نتيجــة لتعرضهــا للنبــش 

ــرات ســابقة. فــي فت

املعثورات األثرية :
وجــدت فــي معظــم وحــدات الدفــن  معثــورات أثريــة متنوعــة 

اشــتملت علــى مــا يلــي:

األواني الفخارية: )اللوحة ٢.4(. ١
مكتملــة،  أوشــبه  مكتملــة  وأواٍن  كســر  هيئــة  علــى  وجــدت 
اجلــرار  مــن  أنــواع  علــى  الفخاريــة  األوانــي  اشــتملت  وقــد 
والزبديــات والصحــون واملباخــر واألكــواب واألطبــاق، ومعظــم 
األوانــي الفخاريــة محلــى بزخــارف رائعــة مــن الداخــل واخلارج 
منفــذة بالرســم بألــوان مختلفــة، تتضمــن تلــك الرســوم أشــكاالً 
هندســية ونباتيــة وتشــكيالت فنيــة جميلــة، ومــن بــني القطــع 
املميــزة آنيــة حتمــل مــن الداخــل رســمة تشــبه ســعف النخــل 
وكســرة مــن آنيــة حتمــل رســماً لطيــر، ويتضــح مــن املقارنــات 
األوليــة للعناصــر الزخرفيــة أنــه رمبــا يكــون بعضهــا فريــداً 
فيمــا ســبق مــن مكتشــفات أثريــة، وســيتأكد هــذا األمــر عنــد 
وترميمهــا  األثريــة  القطــع  وتصنيــف  فــرز  عمليــات  إجــراء 

ورســمها وإجــراء الدراســات التفصيليــة املقارنــة لهــا.

املعثورات الدقيقة:. ٢
ــى  ــة  اشــتملت عل ــورات دقيق ــة معث ــورات األثري ــت املعث تضمن
مجموعــة مــن اخلــرز املصنــوع مــن النحــاس عثــر عليهــا داخــل 
أنــه كان ضمــن حليــة نســائية  املؤكــد  املدافــن، ومــن  أحــد 
علــى شــكل عقــد ، ويعطــي مؤشــراً أن القبــر المــرأة )اللوحــة 

4.٣هـــ، 4.8و(.

ومــن ضمــن املعثــورات بعــض قطــع األصــداف البحريــة التــي 
ــي ،  ــن خــامت معدن ــة وجــزء م ــن أدوات الزين ــون ضم رمبــا تك
ورأس ســهم مــن البرونــز يعلــوه طبقــة كثيفــة مــن الصــدأ، 
وقطــع أخــرى غيــر معروفــة حلاجتهــا إلــى إجــراء عمليــات 

تنظيــف وترميــم.

التاريخ احملتمل للموقع: 
وعناصرهــا  املقبــرة  وحــدات  تخطيــط  مقارنــة  خــالل  مــن 
املعماريــة وأســلوب بنائهــا وكذلــك بعــض املعثــورات الفخاريــة 
يتضــح أن هنــاك تشــابهاً مــع موقــع مدافــن الصناعيــة بتيمــاء 
اآلثــار  وكالــة  قبــل  مــن  أثريــة  حفريــة  فيــه  أجريــت  الــذي 
فــي   ١٢ العــدد  أطــالل  انظــر   ، ١4٠8هـــ  عــام  واملتاحــف 

حفرية حي النسيم مبحافظة تيماء )١4٣٢هـ/٢٠١٢م(
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١4١٠هـــ، والتــي هــي عبــارة عــن مقابــر جماعيــة  للكبــار ملحق 
بهــا مدافــن للصغــار مــن اخلــارج، كانــت غنيــة باملعثــورات 
األثريــة كالقطــع الفخاريــة ومنهــا )املباخــر واألكــواب واجلــرار 
والزبديــات(، وأدوات الزينــة  املصنوعــة مــن مــواد مختلفــة 
)مثــل اخلــرز، و أســاور وخــوامت وأقــراط معدنيــة( وقــد أُرخ 
املوقــع بفتــرة األلــف األول قبــل امليــالد، لــذا يحتمــل أن تاريــخ 
هــذا املوقــع يعــود لنفــس الفتــرة احلضاريــة ملوقــع الصناعيــة .

إال أنــه مــن املؤكــد أن لهــذا املوقــع اجلديــد أهميــة خاصــة 
نظــراً حلجــم املعثــورات الكبيــرة التــي مت اكتشــافها فــي موقــع 
محــدود املســاحة ، وتنــوع عناصرهــا الزخرفيــة واحتماليــة 
معثــورات مقابــر  فــي  تظهــر  لــم  وجــود عناصــر زخرفيــة  

الصناعيــة .

ــة  ــدالالت احلضاري ــن ال ــد م ــع املزي ــك م ــد ذل وينتظــر أن تؤك
ــورات  ــة واملعث ــة للعناصــر املعماري ــة الدراســة العلمي والعقائدي

ــة. األثري

التل الثاني: )اللوحة 4.6أ(
وصف التل قبل بداية التنقيب

يقــع التــل شــماالً مــن التــل الســابق مبســافة ثالثمائــة متــر 
تقريبــاً ويتخــذ شــكاًل مربعــاً تقريبــاً تبلــغ أبعــاده ٢٠×٢٠م، 
وارتفاعــه قرابــة املتريــن وميتــد جــزؤه اجلنوبــي علــى أرض 
ســكنية ألحــد املواطنــني وجــزؤه الشــمالي  ميتــد  علــى شــارع 
ــى ســطحه قطــع مــن احلجــارة والكســر  فرعــي ، وتنتشــر عل

الفخاريــة املختلفــة األشــكال .

أعمال التنقيب:
ــى أربعــة مربعــات  ــي بتقســيمه إل ــل الثان ــدأ العمــل فــي الت ابت
ســميت )أ،ب،ج،د(، تبلغ أبعاد كل مربع ١٠×١٢م، يقع املربعان 
)أ،ج( فــي القســم الشــمالي مــن التــل ويقــع املربعــان )ب،د( فــي 
ــة  ــب بإزال ــدأت أعمــال التنقي ــل، وابت ــي مــن الت اجلــزء اجلنوب
قطــع احلجــارة الكبيــرة مــن ســطح التــل، ثــم إزالــة الطبقــة 
الســطحية، ثــم احلفــر بإزالــة طبقــات التربــة بشــكل أفقــي  
فــي جميــع املربعــات ، حتــى الوصــول إلــى األرض البكــر ، وقــد 

أســفرت أعمــال التنقيــب عمــا يلــي:

الكشــف عــن دائــرة مبنيــة مــن احلجــارة ، فــي اجلــزء - ١
اجلنوبــي مــن التــل يقــع نصفهــا الشــرقي فــي املربــع )ب( 
ونصفهــا الغربــي فــي املربــع )د(، وقــد ظهــرت جدرانهــا 
علــى عمــق )٣٠( ســم، وهــي مبنيــة مــن حجــارة مقطوعــة، 
وبعضهــا مشــذب،مرصوصة إلــى جانــب بعضهــا ومثبتــة 
مبونــة طينيــة، وســماكة جدارهــا )9٠( ســم ، وال تتضــح 
بعــض أجــزاء جــدار محيــط الدائــرة إذ ظهــرت حجارتهــا 
متناثــرة أو غيــر واضحــة نتيجــة لتعرضهــا لإلزالــة ويبــدو 
مــن  ميتــد  بجــدار  الوســط  مــن  مقســومة  الدائــرة  أن 
الشــمال إلــى اجلنــوب ،  أيضــاً يوجــد فــي جزئهــا الغربــي 
حجــارة بعضهــا مرصــوص وبعضهــا متناثــر قــد تعطــي 
هــذه الظاهــرة مؤشــراً إلــى تقســيم اجلــزء الغربــي مــن 

الدائــرة إلــى جزأيــن. )اللوحــة 4.7أ(

ظهــر فــي املربــع )أ( خــارج الدائــرة وإلــى اجلهــة الشــمالية - ٢
منهــا حجــران منصوبــان متالصقــان طــول أحدهمــا )8٠(

ســم واآلخــر )6٠( ســم مثبتــان فــي باطــن األرض )اللوحــة 
4.6ب(

ظهــرت بقعــة مــن الرمــاد فــي اجلـــزء الشــرقي مــن املربــع - ٣
)أ( كمــا ظـــهر تنـــور )موقــد( فخــاري فــي الطــرف اجلنوبي 
مبلطــة  أرضيتــه  )د(،  املربــع  فــي  الدائــرة  مــن  الغربــي 
محاطــة  أطرافــه  وبعــض  األحمــر  الفخــار  مــن  بطبقــة 
ــر  ــني، وعث ــدار مدماك ــرة مبق ــن احلجــارة الصغي بقطــع م
بداخــل االتنــور علــى كميــة مــن الرمــاد وقليــل مــن العظــام 

احليوانيــة.

املعثورات:
ــارة عــن كســر أواٍن شــبه أ-  ــة : وهــي عب ــورات الفخاري املعث

مكتملــة، جلــرار وأقــداح وصحــون ومباخــر  بعضهــا محلــى 
بزخــارف بــارزة علــى هيئــة حزمــة مــن اخلطــوط املتموجــة 
واملســتقيمة تلتــف حــول أبــدان  األوانــي ، ونقــاط وظفائــر 
ــى  ــرة منفــذة بطريقــة الوخــز عل مضافــة، أو زخــارف غائ

أبــدان األوانــي قبــل جفافهــا.

أدوات الزينــة: اشــتملت علــى حلقــات  رمبــا اســتعملت ب- 
داليــات أو علــى هيئــة عقــد وأجــزاء مــن خــوامت مصنوعــة 

مــن الصــدف ، وخــرزات مشــكلة مــن املرمــر.

مدق صغير مشكل من احلجر )اللوحة 4.٣د(ج- 

رأس حربة مكتملة من البرونز )اللوحة 4.8ب(د- 

االستنتاج :
مــن املعلــوم لــدى الباحثــني أن الدوائــر احلجرية ظاهرة واســعة 
االنتشــار فــي اململكــة العربيــة الســعودية وكثيــر مــن بلــدان 
العالــم، وقــد تعــددت وظائــف هــذه الدوائــر احلجريــة فمنهــا 
مــا أنشــئ كمســاكن وبعضهــا مقابــر وبعضهــا أنشــئ ملمارســة 
طقــوس دينيــة . وقــد وجــدت فــي منطقــة رجــوم صعصــع 
بتيمــاء دوائــر حجريــة ، أجريــت بهــا أعمــال تنقيــب ، أســفرت 
نتائجهــا عــن أنهــا كانــت مقابــر، وأنهــا تشــتمل علــى تقســيمات 
عمرانيــة مــن الداخــل ) مدافــن مبنيــة(، وبينــت تلك الدراســات 
ــد  ــة متت ــرات طويل ــن رجــوم صعصــع اســتخدمت لفت أن مداف
ــف األول  ــى منتصــف األل ــالد حت ــل املي ــث قب ــف الثال ــن األل م
قبــل امليــالد، غيــر أن الدائــرة احلجريــة التــي مت العثــور عليهــا 
فــي التــل الثانــي لــم تشــتمل علــى قرائــن كافيــة مــن الظواهــر 
العمرانيــة أو املعثــورات ميكــن مــن خاللهــا االســتدالل علــى 
ــورات  ــاً مــن خــالل املعث وظيفتهــا، إال أن تأريخهــا يبــدو ممكن
الفخاريــة التــي وجــدت بداخلهــا، إذ مــن خــالل املقارنــة جنــد 
أنــه مشــابه لفخــار رجــوم صعصــع بتيمــاء، مــن ناحيــة األشــكال 
العلميــة  الدراســات  والتــي صنفتــه   ، الزحرفيــة  والعناصــر 
التــي أجريــت عليــه بأنــه يقــع ضمــن الفخــار املدينــي ، ويعــود 
تأريخــه إلــى القــرون األخيــرة مــن األلــف الثانــي والــى الربــع 

الثالــث مــن األلــف األول قبــل امليــالد.

حفرية حي النسيم مبحافظة تيماء )١4٣٢هـ/٢٠١٢م(



عمــق )4٠( ســنتيمتراً فــي اجلهــة الغربيــة، و 7٠  ســنتيمتراً 
فــي اجلهــة الشــرقية، حيــث ظهــرت الطبقــة الثانيــة التــي 
تتكــون مــن ردمي مــن الطــني وبقايــا جــص وعظــام إلــى عمــق 
)9٠( ســنتيمتراً فــي اجلهــة الغربيــة، وردمي مــن الطــني الصلــب 
حتــى عمــق )١٠٠( ســنتيمتر فــي اجلــزء اجلنوبــي مــن اجلهــة 
الشــرقية،  وتربــة طينيــة هشــة فــي اجلهــة الشــمالية مخلوطــة 
بكســر اجلــص والعظــام، وجــاء أســفل تلــك الطبقــة طبقــة 
إلــى عمــق )١5٠(  طينيــة صلبــة يخالطهــا عظــام و جــص 
ســنتيمتراً فــي اجلهــة الغربيــة، ثــم طبقــة طينيــة هشــة حتــى 
أرضيــة الطريــق علــى عمــق متريــن تقريبــاً حتــوي بقايــا رمــاد 
وعظــام فــي اجلهــة الغربيــة،  وتربــة طينيــة قاســية إلــى عمــق 
)١7٠( ســنتيمتراً حتــى أرضيــة الطريــق فــي اجلهــة الشــرقية 

ــا رمــاد )اللوحــة 5.٣أ(.  حيــث وجــدت بقاي

٢ ـ  الظواهر املعمارية :
تتمثل الظواهر املعمارية املكتشــفة على عمق )١٠٠( ســنتيمتر 
مــن الســطح فــي جــدار مبنــي مــن احلجــارة مــن مدمــاك واحــد 
ميتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق بطــول عشــرة أمتــار،  وعرضــه 
)87( ســنتيمتراً، وارتفاعــه )5٠( ســنتيمترا، حيــث يلتقــي مــع 
جــدار آخــر ميتــد جنوبــاً داخــل الــردمي، مكــون مــن مدماكــني: 
ــة حلجــارة  األســفل مبنــي مــن حجــارة جرانيتيــة صلبــة مماثل
احلجــر  مــن  مبنــي  فهــو  األعلــى  أمــا  الشــمالي،  اجلــدار 
الرملــي،  ويبلــغ طــول اجلــدار املكتشــف منــه )١4٠( ســنتيمتراً، 
وعرضــه )85( ســنتيمتراً، وارتفاعــه )5٠( ســنتيمتراً، وهــذان 
ــة  ــي لوحــدة معماري ــن الشــمالي الغرب ــالن الرك اجلــداران ميث
تالصــق الركــن الشــمالي الشــرقي لوحــدة معماريــة أخــرى 
علــى االجتــاه نفســه، مكونــة مــن مدمــاك واحــد، بناؤهــا أقــل 
جــودة مــن الوحــدة الســابقة،  ويبلــغ طــول جدارهــا املتجــه 
غربــاً )6٣٠( ســنتيمتراً وعرضــه )8٠( ســنتيمتراً، وارتفاعــه 
)٣٠( ســنتيمتراً، أمــا اجلــدار الشــرقي فاملكتشــف منــه بطــول 

املجــاور لــه وميتــد معــه إلــى داخــل الــردمي جنوبــاً.

كمــا أن مــن الظواهــر التــي كشــف عنهــا أمــام تلــك الوحدتــني 
ــل  ــا متاثي ــا قاعدت ــني( ومــن احملتمــل أنهم ــني )مصطبت قاعدت

تقرير أولي عن حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

 عوض الزهراني، سعد املشاري، محمد احلمود، عبدالعزيز اليحيى،
خالد الزهراني، صالح املريح، فهد اجلبرين، سلمان اجلريد

األخــدود مبنطقــة  موقــع  فــي  امليدانيــة  األعمــال  تواصلــت 
١4٣4هـــ،   عــام  خــالل  نفــذ  الــذي  الثامــن  للموســم  جنــران 
التــي  الســابقة  العمــل  مبواقــع  املنفــذة  األعمــال  والرتبــاط 
متثلــت فــي إجنــاز العمــل امليدانــي بشــقيه العلمــي املتمثــل 
فــي التنقيــب األثــري، واجلانــب الســياحي مــن خــالل تهيئــة 
املوقــع الســتقبال الــزوار، وهــذا النهــج الــذي تبنــاه الفريــق 
منــذ املوســم اخلامــس واســتمر فــي تنفيــذه خــالل هــذا املوســم 
باســتكمال العمــل بامتــداد الطريــق الرئيــس حلصــن األخــدود 
مــن اجلــزء الــذي توقــف عنــده العمــل خــالل املوســم الســابق 
باالجتــاه شــرقاً بهــدف فتــح وتســهيل الطريــق الــذي يشــق 

احلصــن مــن البوابــة الغربيــة حتــى البوابــة الشــرقية.

العمل امليداني :
ــدة  ــق أعمــال املوســم الثامــن  في١4٣4/6/٣هـــ ومل ــدأ الفري ب
)٢5( يومــاً، وتركــز العمــل امليدانــي خــالل هــذا املوســم فــي 
محوريــن مرتبطــني ببعضهمــا، حيــث جــاء احملــور األول متمثــاًل 
فــي مواصلــة أعمــال التنقيبــات األثريــة حســب خطــة الفريــق 
ــام ١4١7هـــ الستكشــاف  ــث ع ــذ املوســم الثال ــا من ــي بدأه الت
األثــري  املوقــع  تهيئــة  علــى  الثانــي  احملــور  وتركــز  املوقــع، 
وحمايتــه وإعــداده ليتمكــن الــزوار مــن االطــالع علــى أهــم 

معاملــه وخاصــة داخــل حصــن األخــدود )اللوحــة ١.5(.

احملور األول: التنقيب األثري: 
اســتمراراً  األثــري  التنقيــب  أعمــال  الفريــق مبواصلــة  قــام 
لألعمــال الســابقة علــى امتــداد الطريــق الرئيــس للحصــن 
املمتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق مــن خــالل العمــل فــي املربعــات 
املخطــط  وفــق  9٢م ب(  )9٢هـــ ب، 9٢ن ب،  األرقــام  ذوات 
ــار  الشــبكي للحصــن، ومســاحة كل واحــد منهــا )١٠×١٠( أمت
مربعــة، والتــي متثــل امتــداداً للطريــق الرئيــس باجتــاه الشــرق، 

ــي :  ــى النحــو التال وجــاء العمــل عل

١ ـ  التسلسل الطبقي في املربعات:
 بــدأ العمــل بإزالــة الطبقــة الســطحية التــي كانــت عبــارة عــن 
رمــال تختلــط مــع طــني وقطــع مــن اجلــص اســتمرت حتــى 
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مالصقتــان للجــدار الشــمالي مــن الوحدتــني، تبعــد إحداهمــا 
عــن األخــرى )٢76( ســنتيمتراً،  ومبنيتــان ومشــذبتان بشــكل 
ــه  ــون »عــادة مــا نالحــظ أن ــي كرميــي الل ــد مــن حجــر رمل جي
يبنــى بــه أماكــن العبــادة فــي موقــع األخــدود«، كل قاعــدة علــى 
ــى عــن األرض )5٠( ســنتيمتراً،  ــاع األول ــة، ارتف ــة مصطب هيئ
وعرضهــا  ســنتيمتراً،   )١9٠( طولهــا  مدماكــني  مــن  مكونــة 
اجلهــة  فــي  األعلــى  عــن  األســفل  يبــرز  ســنتيمتراً،   )١١6(
الشــرقية، ونصــف اجلهــة الشــمالية الشــرقية بحــدود )6( 
ســنتيمترات، كمــا يوجــد علــى أحــد حجارتهــا األماميــة نقــش 
غائــر مــن حرفيــن بقلــم املســند همــا )العــني وامليــم(، وإلــى 
جانبهــا املصطبــة الثانيــة وهــي مكونــة مــن مدمــاك واحــد، 
يبلــغ ارتفاعهــا عــن األرض )٢5( ســنتيمتراً، وطولهــا )١٢9( 

ســنتيمتراً، وعرضهــا )94( ســنتيمتراً.

احلجريــة  التماثيــل  قاعــدة  تقابــالن  القاعدتــان  وهاتــان 
املنحوتــة التــي عثــر عليهــا فــي املوســم  الســادس والتــي تقــع 
أمــام  الوحــدة املعماريــة رقــم ) 45( ضمــن مخطــط حصــن 
األخــدود لعــام ١4٠٢هـــ، والتــي تقــع علــى الطريــق الرئيــس 
وتأخــذ شــكاَلً مميــزا مــن حيــث املوقــع وجــودة البنــاء وضخامــة 
احلجارة املســتخدمة ،  ولعل هذه الظواهر املكتشــفة مجتمعة 
تــدل علــى أن لهــذه الوحــدة ومــا حولهــا صبغــة دينيــة ، أو 
أهميــة اجتماعيــة بالغــة ســوف تكشــفها احلفريــات مســتقباًل 

)اللوحــات 5.٢أ، ب، ج(. 

املعثورات : 
نظــراً ألن العمــل الــذي مت كان فــي الطريــق الرئيــس فقــد 
ــا فــي  ــي مت الكشــف عنه ــك الت ــورات مشــابهة لتل جــاءت املعث
ــة أو مميــزة  املواســم الســابقة، ولــم يعثــر علــى معثــورات كامل
ماعــدا النقــش الــذي وجــد وهــو مكســور ومفقــود جــزء منــه، 

ــورات هــذا املوســم :  ومــن أهــم معث

الفخارية:
كســر فخاريــة متنوعــة ألواٍن متوســطة احلجــم ميثلهــا   .١
قواعــد دائريــة بــارزة للخــارج، وفوهــات واســعة، ومصاٍف، 
مصنوعــة مــن عجينــة بنيــة فاحتــة اللــون يخالطهــا حجارة 
ــن  ــدن م ــط بالب ــا حــزوز حتي ــى بعضه ــنب وعل ــرة وت صغي

جيد،وقــد  والتزيني،وحرقهــا  الزخرفــة  بهــدف  اخلــارج 
صنعــت بواســطة العجلــة )اللوحــة 5.٣ب(.

ــة مزججــة متنوعــة ألواٍن متوســطة احلجــم  كســر فخاري  .٢
)اللوحتان 5.6ب، 5.7أ(.

جزء من حلية معمارية من اآلجر)اللوحة 5.٣ب( .  .٣
جــزء مــن مبخــرة مصنوعــة مــن الفخــار )اللوحــة 5.7ب،   .4

5.7ج(.

احلجرية:
جزء من رحى منحوتة من حجر رملي .  .١

عدد ثالث أيدي مساحن حجرية.  .٢
5.7ب،  )اللوحــة  الرخــام  مــن  صغيــر  إنــاء  مــن  جــزء   .٣

. 5.7ج( 
أجزاء من ألواح رخامية عددها )٢4( قطعة.  .4

إفريــز منحــوت مــن حجــر رملــي عليــه زخــارف هندســية   .5
)اللوحــة   . ومســتطيالت  مربعــات  عــن  عبــارة  غائــرة 

) 5.٣ب 
حــوض كبيــر احلجــم،  جيــد الصنــع، منحــوت مــن حجــر   .6
رملــي ، قطــر فوهتــه )6٠( ســنتيمتراً،  وارتفاعــه )5٠( 
ســنتيمتراً، وســماكته )8( ســنتيمترات، ومفقــود جــزء مــن  

الفوهــة والبــدن  )اللوحــة 5.٣ب(.

املعادن:
عثــر علــى  مقبــض مقــوس مــن البرونــز جيــد الصنــع متأكســد 
فــي كل طــرف مــن طرفيــه حلقــة بهــا مســمار مــن البرونــز 
ــز املتأكســدة    ــن قطــع البرون ــى عــدد م ــة إل ــت، باإلضاف للتثبي

)اللوحــة ٣.5(.

الزجاج :
عثــر علــى عــدد أربــع كســر صغيــرة مــن الزجــاج ذات لــون 

5.8أ(. أخضر)اللوحــة 

اخلرز:
عثــر علــى خــرزة بيضــاء اللــون مــن العــاج مثقوبــة مــن اجلهتني، 

يبلــغ قطرهــا نصــف ســنتيمتر. )اللوحة ٣.5( 

حفرية جنران )املوسم الثامن ١4٣4هـ/٢٠١٣م(

النقوش  : 
ــه )5٢( ســنتيمتراً، وعرضــه )٢6(  ــوح مــن الرخــام طول ل  .١
ســنتيمتراً، وســمكه )٣( ســنتيمترات،  مكــون مــن عــدد 
)8( كســر ومفقــود أجــزاء منــه، حفــر عليــه نقــوش متنوعة 
إطــار  داخــل  أحدهــا  مختلفــة  وخطــوط  املســند  بقلــم 

مكــون مــن ثالثــة أســطر. )اللوحــة 5.8ب(.

نقــش علــى أحــد حجــارة واجهــة املصطبــة الغربيــة مكــون   .٢
ــالن حرفــي العــني  ــم املســند؛ وهمــا ميث ــن بقل مــن حرفي
وامليــم ) ع م ( إلــى جانــب بعضهمــا ويتكــرر وجودهمــا فــي 

إشــارة إلــى شــخصية مرموقــة، أو لقــب.

احملور الثاني: تهيئة املوقع
قــام الفريــق بعــدد مــن األعمــال املصاحبــة ألعمــال التنقيبــات 
التــي مــن شــأنها تهيئــة املوقــع ليكــون مالئمــاً  فــي املوقــع 

للزوار،وجــاءت تلــك األعمــال علــى النحــو التالــي :

١ ـ إزالة األشجار:
تشــكل أشــجار األراك والســمر التــي منــت فــي املوقــع خــالل 
الســنوات املاضيــة أحــد العوامــل التــي أدت إلــى تدميــر وهــدم 
أجــزاء كبيــرة مــن جــدران الوحــدات املعماريــة التــي يتألــف 
منها احلصن،  حيث تنتشــر أشــجار األراك وتغطي مســاحات 
كبيــره مــن املوقــع،  وقــد قــام الفريــق بإزالــة مجموعــة مــن 
بقــص  وذلــك  املعماريــة  بالوحــدات  التــي حتيــط  األشــجار 
أغصانهــا وتتبــع جذورهــا، ومــن ثــم حقنهــا ببعــض املــواد التــي 
ســبق جتربتهــا وأعطــت مفعــوالً جيــداً للقضــاء عليهــا دون 
اإلضــرار باملوقــع األثــري، ثــم يتــم نقــل تلــك املخلفــات إلــى 

ــري.  خــارج املوقــع األث

ــار وحــدات مــن  املمــر الشــمالي  ــك فقــد مت إظه ونتيجــة لذل
ــي  ــوازي للســور الشــرقي حلصــن األخــدود ، والت ــي امل اجلنوب

كانــت تغطيهــا كثيــر مــن األشــجار. )اللوحــة 5.١٠هـــ، و(

٢ ـ  أعمال الترميم:
يوجــد كثيــر مــن األنقــاض التــي متتلــئ بهــا الطرقــات الرئيســة 
والفرعيــة داخــل احلصــن؛ وتتمثــل تلــك األنقــاض فــي احلجارة 
املتســاقطة مــن املبانــي وكميــات مــن الطــني الــذي كان جــزءاً 

مــن جدرانهــا، حيــث مت رفــع وتثبيــت ثالثــة مــن حجــارة الركــن 
اجلنوبــي الشــرقي املتســاقطة مــن الوحــدة املعماريــة التــي 

بجانــب قاعــدة التماثيــل . )اللوحــة 5.١٠ج،د(

٣ ـ  متهيد الطريق :
الشــرق  باجتــاه  الرئيــس  الطريــق  كشــف  الفريــق  واصــل 
ملســافة أكثــر مــن أربعــني متــراً،  وبعــرض يزيــد عــن عشــرة 
أمتــار وذلــك بكشــف طبقــات الــردمي وإظهــار معالــم الطريــق 
ووحداتــه، وكذلــك متهيــد الطريــق وإزالــة املعوقــات املتمثلــة 
ورفــع   ، املوقــع  فــي  املتكونــة  الــردمي  مناســيب  بعــض  فــي 
ــزوار )اللوحــة 5.8ج،  ــة ال احلجــارة املتســاقطة لتســهيل حرك

ب(. 5.١٠أ،   ،5.9

٤ـ  نقل الردمي :
نقــل الــردمي النــاجت عــن أعمــال التنقيــب إلــى خــارج احلصــن 
بــردم إحــدى احلفــر القريبــة مــن الســور  واالســتفادة منــه 
ــل  ــرات ســابقة قب ــي فت ــي اســتحدثت ف الشــرقي للحصــن الت
ــاه األمطــار  ــا مي ــع فيه ــث تتجم ــع األخــدود، حي حتصــني موق

ممــا يعيــق التواصــل مــع البوابــة الشــرقية للحصــن .

وقبــل عمليــة الــردم مت تغطيــة احلفــرة بطبقــة مــن البالســتيك 
احلفــرة  أرضيــة  طبقــة  عــن  الــردمي  طبقــة  فصــل  بغــرض 

الســابقة . 

أمــا املخلفــات النباتيــة مــن أغصــان األشــجار وجذوعهــا فقــد 
نقلــت خــارج املوقــع إلــى مرمــى البلديــة.



أطالل ٢٧ - القسم األول ١٠٠١٠١

بيان بأهم معثورات حفرية األخدود ـ املوسم الثامن ١٤٣٤ هـ

الوصفاملربعاملادةرقم التسجيلالرقم

9٢ ن بفخار١ خ ١8
جــزء مــن بــدن وحافــة وقاعــدة آنيــة فخاريــة متوســطة احلجــم ذات 
عجينــة بنيــة فاحتــة عليهــا زخــارف مــن األعلــى عبــارة عــن ثالثــة 

خطــوط متوازيــة صنعــت بواســطة الــدوالب.

9٢ ن بفخار ٢ خ ٢8
ــة  ــة بني ــة متوســطة احلجــم ذات عجين ــة فخاري جــزء مــن بــدن آني
ــارة عــن خطــني متموجــني  غامقــة عليهــا زخــارف مــن اخلــارج عب

ــدوالب. بينهمــا خــط مســتقيم وصنعــت بواســطة ال

جــزء مــن بــدن آنيــة فخاريــة يتضــح فيهــا جــزء من احلافــة واملقبض 9٢ ن بفخار٣ خ ٣8
ذات عجينــة رماديــة وصنعت بواســطة الدوالب.

9٢ ن بفخار4 خ 48
جــزء مــن حافــة وبــدن آنيــة فخاريــة ذات عجينــة بنيــة اللــون عليهــا 
ــني وصنعــت  ــارة عــن خطــني متوازي ــرة مــن اخلــارج عب حــزوز غائ

بواســطة الــدوالب.

جــزء مــن حافــة وبــدن آلنيــة فخاريــة ذات عجينــة بنيــة اللــون عليهــا 9٢ هـ بفخار5 خ 58
حــز مــن اخلــارج وصنعــت بواســطة الــدوالب.

ــون ال 9٢ م بفخار6 خ 68 ــة الل ــة بني ــة ذات عجين ــة فخاري ــدن آلني ــة وب جــزء مــن حاف
يوجــد عليهــا زخــارف وصنعــت بواســطة الــدوالب.

9٢ م بفخار7 خ 78
جــزء مــن حافــة وبــدن آلنيــة فخاريــة ذات عجينــة بنيــة اللــون عليهــا 
حــزوز مــن اخلــارج عبــارة عــن خطــوط متوازيــة صنعــت بواســطة 

الــدوالب.

9٢ هـ بفخار8 خ 88
ــة  ــة كبيــرة احلجــم ذات عجين جــزء مــن فوهــة وبــدن آلنيــة فخاري
بنيــة عليهــا زخــارف مــن اخلــارج بــارزة يوجــد بهــا حــزوز وصنعــت 

بواســطة الــدوالب.

مقبض من آنية فخارية مكتمل ذات عجينة بنية فاحتة اللون.9٢ م بفخار9 خ 98

جــزء مــن قاعــدة إلنــاء فخــاري ذات عجينــة بنيــة يوجــد بهــا ثقبــان 9٢ م بفخار١٠ خ ١٠8
مــن األســفل صنعــت بواســطة الــدوالب.

جــزء مــن إفريــز فخــاري عليــه زخــارف هندســية بــارزة صنــع 9٢ م بفخار١١ خ ١١8
القالــب. بواســطة 

نصــف مبخــرة متثــل احلافــة والبــدن وقائمتــني، ذات عجينــة بنيــة 9٢ م بفخار١٢ خ ١٢8
اللــون صنعــت بواســطة القالــب، يوجــد بهــا آثــار حــرق.

عــدد )4( كســر مــن فخــار مزجــج متثــل فوهــة وبدنــاً، ثــالث منهــا 9٢ م بفخار١٣ خ ١٣8
مزججــة باللــون األخضــر. 

ــدان 9٢ هـ بزجاج١4 خ ١48 ــل أجــزاء مــن أب ــون متث ــة زرقــاء الل عــدد ثــالث كســر زجاجي
اواٍن.

جزء من بدن آنية صغيرة منحوتة من الرخام كرميي اللون.9٢ ن بحجر رخامي١5 خ ١58

الوصفاملربعاملادةرقم التسجيلالرقم

حجــر بازلتــي عبــارة عــن أداة للســحن صغيــرة احلجــم شــبه كرويــة 9٢ م بحجر بازلتي١6 خ ١68
ســوداء اللــون.

مســحنة متوســطة احلجــم مصنوعــة مــن احلجــر الرملــي ذات لــون 9٢ هـ بحجر رملي١7 خ ١78
بنــي فــاحت.

مســحنة صغيــرة احلجــم كرويــة الشــكل مصنوعــة مــن احلجــر 9٢ ن بحجر رملي١8 خ ١88
الرملــي ذات لــون بنــي رمــادي.

جــزء مــن رحــى صغيــرة احلجــم منحوتــة مــن حجــر رملــي، بهــا ثقــب 9٢ ن ب حجر رملي ١9 خ ١98
فــي اجلانب.

إفريــز منحــوت مــن حجــر رملــي عليــه زخــارف هندســية عبــارة عــن 9٢ هـ بحجر رملي٢٠ خ ٢٠8
مربعات ومســتطيالت.

ــوش 9٢ م برخام٢١ خ ٢١8 ــه نق ــوح علي ــن ل ــل أجــزاًء م ــن الرخــام متث عــدد )8( كســر م
غائــرة ومتعــددة  بقلــم املســند.

عــدد )٢4( كســرة مــن الرخــام، قــد تكــون أجــزاًء مــن مذبــح،  يوجــد 9٢ م برخام٢٢ خ ٢٢8
علــى بعضهــا آثــار دمــاء.

عدد )8( قطع معدنية متأكسدة غير واضحة املعالم.9٢ م بمعدن٢٣ خ ٢٣8
عدد )4( قواقع صغيرة احلجم،  رمبا كانت تستخدم للزينة.9٢ م بقواقع٢4 خ ٢48

مقبــض مقــوس مــن البرونــز جيــد الصنــع متأكســد، فــي كل طــرف 9٢ ن بمعدن٢5 خ ٢58
مــن طرفيــه حلقــة بهــا مســمار صغيــر احلجــم للتثبيــت.

خــرزة مصنوعــة مــن العــاج بيضــاء اللــون مثقوبــة مــن الوســط 9٢ م بعاج٢6 خ ٢68
للزينــة. تســتخدم  )١ســم(  قطرهــا 

قطعــة معدنيــة صغيــرة دائريــة الشــكل متأكســدة  قطرهــا حوالــي 9٢ م بمعدن٢7 خ ٢78
)١.5ســم( .

الردمي أمام حجر٢8خ 8  ٢8
الوحدة 45

حــوض كبيــر احلجــم ،  جيــد الصنــع،  منحــوت مــن حجــر رملــي، 
مفقــود جــزء مــن  الفوهــة والبــدن . 

)وأبقي في موقعه(

حفرية جنران )املوسم الثامن ١4٣4هـ/٢٠١٣م(



القسم الثاني
تقارير المسح األثري



مقدمة

إلــى نتائــج أعمــال املســح  يتطــرق هــذا التقريــر املقتضــب 
مشــروع  فريــق  أجــراه  الــذي  النفــود  فــي صحــراء  ٢٠١6م 
الصحــاري القدميــة )مــن عــدة جامعــات عامليــة( ومــن الهيئــة 
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي وانضــم إليــه آخــر املوســم 

أعضــاء مــن هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية.

فقــد أثمــرت أعمــال الفريــق الســابقة بصحــراء النفــود فــي 
اململكــة العربيــة الســعودية عــن اكتشــاف مواقــع كثيــرة فــي 
غايــة األهميــة تراوحــت أعمارهــا مــن أدوات العصــر احلجــري 
القــدمي الســفلي )أكثــر من 5٠٠٢٠٠( ســنة إلــى نقوش صخرية 
مــن أواخــر الهولوســني، وكشــفت تواريــخ بيئــات البحيــرات 
القدميــة عــن اســتقرار اإلنســان فــي اجلزيــرة العربيــة وســكنه 
فيهــا، كمــا كشــفت عــن عــدد هــام مــن أحافيــر احليوانــات 
القدميــة فــي آخــر املســوحات خاصــة مبوقــع طعــس الغضــاة 

عــن اســتقرار اإلنســان قدميــاً فــي هــذه الناحيــة.

ففــي موســم عــام ٢٠١6م اســتهدف العمــل جمــع أدلــة اآلثــار 
واألحافيــر ودراســتها وكــذا املواقــع األثريــة ومتــت املهمــة. 
ــر  ــة واألحافي ــات األدوات احلجري ــل عين وســوف يجــري حتلي
املواقــع  إلــى  باختصــار  التقريــر  هــذا  ويتطــرق  والبيئــة، 
املكتشــفة وأهــم نتائجهــا وأغلبهــا بهــا بحيــرات قدميــة بــني 

)اللوحــة 6.١أ( الرمــال  أكنــاف 

ـــوك  ـــة تب ـــي منطق ـــد ســـبق هـــذا املوســـم مســـح اســـتطالع ف لق
فـــي صحـــراء النفـــود شـــرقاً مـــن تيمـــاء أجـــراه كل مـــن نيـــك 
دراك وبـــول بريـــز والهيئـــة العامـــة للســـياحة والتـــراث الوطنـــي. 
ــة  ــار القدميـ ــرات واألنهـ ــار والبحيـ ــع اآلثـ ــران مواقـ ــدل اقتـ ويـ
بـــني شـــمالي اجلزيـــرة  تبـــوك« كان يصـــل  أن »درب  علـــى 
ــا  ــار فيهـ ــاد األمطـ ــرات ازيـ ــالل فتـ ــام خـ ــالد الشـ ــة وبـ العربيـ
ســـنة(   75،١٣٠،٠٠٠~-٠٠٠( اخلامـــس  البحـــري  )النظيـــر 
ـــة  ـــة عـــن أهمي ـــق ثابت واســـتهدف أول مســـح البحـــث عـــن حقائ

املنطقـــة حســـب اخلرائـــط واالستشـــعار عـــن بعـــد واكتشـــفت 
ـــة إلجـــراء  ـــة املنطق ـــة أهمي ـــات قدميـــة مبين ـــة وبيئ ـــع أثري مواق

األبحـــاث فيهـــا مســـتقباًل. 

احلجريــة  األدوات  مــن  كبيــر  عــدد  عــن  املســح  وكشــف 
واألحافيــر )اللوحــة 7.٢ب( ودلــت واملكتشــفات املتنوعــة علــى 
أهميــة هــذه املواقــع ليــس فــي اململكــة العربيــة الســعودية 

وحســب بــل علــى مســتوى العالــم.

منطقة الدراسة واملواقع

وبالوقــوف علــى املواقــع مبنطقــة تبــوك خــالل ينايــر عــام 
وادي  جوانــب  هــي:  نــواٍح  ثــالث  علــى  العمــل  ركــز  ٢٠١6م 
األخضــر مــن الشــمال )منطقــة رقــم ١ - اللوحــة 6.٢أ( ومــا 
يحيــط  بشــمال غربــي مدينــة تبــوك )رقــم ٢-اللوحــة 6.٢أ( 
ومقــاري الســيول املمتدة شــمالي تبــوك )رقم٣-اللوحة 6.٢أ(. 
يوضــح الشــكالن ٣ و4 املواقــع املكتشــفة اجلديــدة، واحتشــدت 
ــرب  ــت أق ــاء وكان ــى شــرقي تيم ــود إل ــي النف ــن غرب ــع م املواق
املواقــع لهــا قريتــا عيبــة واخلطيــب، واتضــح أن جميــع املواقــع 
ــى مشــارف  ــال وعل ــني أعطــاف الرم ــرات قدميــة ب ــا بحي فيه

الصحــراء وجــرت دراســتها)اللوحة 6.٣ج(.

ملخص اللقى 

يلخــص )جــدول رقــم ١( أهــم اللقــى األثريــة قبــل عرض وصف 
أهــم املواقــع املكتشــفة ووصــف مقتضــب عــن األدلــة املتعلقــة 
ــراء املوقــع  بالفتــرات الرئيســة ومواضيعهــا، ويبــني اجلــدول ث
ــاًل، يســجل الفــأس اليــدوي املوقــع +  مــن حيــث أهميتــه. فمث
ــة  ــق حجري مــن عصــر احلجــري األســفل وعــدة أفــؤس ورقائ

تســجل ++ واملجموعــة الكبيــرة مــع رواســبها تســجل +++

نتائج أعمال املسح في صحاري النفود القدمية ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م

 هو غروكوت، بول بريز، إلينور سكيري، نيك دريك، محمد ظاهر، جوليان لويس، ساميون أرميتاج،
 مايكل بتراجليا، عبدالعزيز العمري، سلطان الفقيري، خالد املريعي، عبداهلل الشارخ،

إياد زملوط، عبداهلل مميش
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املوقع

حلجري 
صر ا

الع
القدمي السفلي

حلجري 
صر ا

الع
القدمي األوسط

حلجري 
صر ا

 الع
حلديث/الهولوسني

ا

األحافير

تواريخ مهمة عن 
البيئات

AKH�1 + +++
AKH�3 ++ +++
AKH�4 +++ +++

TABK_2 +++
TABK_3 +++ +++
BBH_4 +++ ++

WNEF16_1 ++ + ++ ++
WNEF16_2 ++ + ++ +++
WNEF16_3 +++ ++ ++
WNEF16_4 ++ ++ +++
WNEF16_5 + +
WNEF16_6 ++ + +++ ++ +++
WNEF16_7 + + + ++
WNEF16_8 + + + +
WNEF16_9 + + ++
WNEF16_10 + + ++
WNEF16_11 + ++ ++
WNEF16_12 + ++
Bir Hayazon + ++
WNEF16_13 + ++ ++
WNEF16_14 ++ ++
WNEF16_15 + ++ ++
WNEF16_16 ++ ++

17.2 +++ ++ ++
WNEF16_17 ++
WNEF16_18 ++
WNEF16_19 ++ + ++
WNEF16_20 ++ ++ ++
WNEF16_21 + ++ +++
WNEF16_22 + ++ +++ ++ +++
WNEF16_23 ++ +++
WNEF16_24 ++ ++
WNEF16_25 +++ ++ ++
WNEF16_26 +++ + ++
WNEF16_27 +++ + ++
WNEF16_28 ++ ++ +++
WNEF16_29 ++ ++
WNEF16_30 +++ + +++ +++

16.3 + +++ + +++ +++
KAM�4* +++ +++ + +++ +++

جــدول١: موجــز عــن أهــم لقــى موســم ٢٠١6م ونتائجــه، وتــدل 
عالمــة )+( علــى قلــة اآلثار/أهميتهــا؛ و)++( تــدل علــى آثــار 
متوســطة الكمية/أهميتهــا؛ و)+++( ترمــز إلــى غــزارة اآلثــار/

أهميتهــا، ويســلط هــذا املقيــاس الضــوء علــى النتائــج الرئيســة 
وأهــداف اســتمرار البحــث مســتقباًل وذكــر أهميــة النتائــج 

واســتبعاد املواقــع املشــابهة.

يتضــح مــن اجلــدول اكتشــاف مواقــع جديدة وتنــوع اخلصائص 
الرئيســة  املواقــع  إلــى  نتطــرق  وســوف  أزمنتهــا،  وفتــرات 
وأســباب أهميتهــا قبــل تنــاول كل موقــع علــى حــدة ووصفــه 

بالتفصيــل. 

تظهــر أدوات العصــر احلجــري الســفلي ))٢5٠،٠٠٠>(( ســنة 
منتشــرة تقريبــاً علــى معظــم منطقــة الدراســة )باســتثناء موقــع 
KAM�4( ويــدل عليهــاً كثيــراً فــأس أو عــدد منهــا متصلــة 
بالبحيــرات علــى اســتقرار اإلنســان فــي العصــر احلجــري 
باملوقعــني  وعثــر  عنهــا،  التفاصيــل  وقلــة  الســفلي  القــدمي 
 WNEF16_2و_WNEF16(  مــع صغرهمــا علــى أعــداد 
كبيــرة مــن الفــؤوس ورقائــق احلجــارة مــن شــأنها تفســير هــذه 

ــرة. الفت

عثــر مبوقعــني علــى حجــارة مــن العصــر  احلجــري القــدمي 
ــى  ــز باملوقــع الســابق عل ــث رك ــة األشــكال حي الســفلي مختلف
منطقــة صغيــرة وتوســع فــي العمــل باملوقــع الــذي يليــه، وقــد 
فتــح تنــوع اللقــى بــاب علــى تواريــخ طويلــة مختلفــة للبحيــرات 

ــدي األوســط. القدميــة مــن العصــر اجللي

الســفلي  القــدمي  احلجــري  العصــر  مواقــع  أهــم  ومــن 
WNEF16_3 جمــع منهــا عــدد )٢٠( نصــل فــأس مــن علــى 
جنبــات البحيــرة، جــاءت أشــكالها مختلفــة تقريبــاً )بيضاويــة 
 KAM�4 أكثــر ليســت حــادة( وثنائيــة الوجــه املعروفــة مبوقــع
وعليــه يفتــرض أن موقــع WNEF16_3  أقــدم )قبــل النظيــر 
البحــري ١١( مــن املســجل مبوقــع KAM�4 .١7.٢ ويعــد بالــغ 
األهميــة، ومــع أنــه عثــر بــه علــى عــدة أنصــال أفــؤس؛ فــإن لهــا 
عالقــة وطيــدة برواســب أرخهــا الباحــث بوزنبيــرج وآخــرون 
)٢٠١٣(، وعثــر مبواقــع ، WNEF16_25  ٢6 و ٢7 علــى 

ــق.  ــوى حجــارة ورقائ مجموعــات أنصــال فــؤوس ون

يبــدو أنهــا نــوع مغايــر مــن العصــر احلجــري القدمي الســفلي إذ 
يوجــد عنصــر أســاس صغيــر صنــع بتقنيــة التشــكيل. وجمعــت 
ــز مــن موقعــي ٢5و٢6  ــون احملّف ــة األي ــا بتقني ــات لتأريخه عين
أمــاًل فــي أن تضيــف عالقــات زمنيــة هامــة للعصــر احلجــري 
القــدمي الســفلي باملنطقــة، ويظــل حتــى اآلن  KAM�4 هــو 
ــد  ــس مــن العصــر احلجــري القــدمي الســفلي وق ــع الرئي املوق

جمعــت هــذا العــام أفــؤس نصلــة .   

ومايثيــر التســاؤالت هــي مواقــع جديــدة حــول تبــوك )اللوحــة 
6.٢أ( وعــن عالقتهــا بتــالل وآكام متدرجــة ورواســب األنهــار 
ــاج إلــى مزيــد  ــة، ففــي حــني أن األمــر يحت وخصائصهــا الفني
مــن األبحــاث لتأكيــد وجهــة نظــر كهــذه، فإننــا نفتــرض مقارنــة 
باملواقــع األخــرى علــى منطقــة أوســع أن بعــض املواقــع مــع 
التركيــز علــى تاريــخ تقنيــة اللفلــوى تعــود إلــى النظيــر البحــري 
الثالــث مثــل )AKH�4( وبعضهــا قريبــة جــداً مــن النظيــر 
عــدة  وكشــفت   )TABK_3، BBH_4( اخلامــس  البحــري 
مواقــع عــن أدلــة مهمــة عــن العصــر احلجري القدمي األوســط.

عثــر مبوقــع WNEF16_1 علــى صوبــة مــن احلجــارة متصلــة 
بأحافيــر جامــوس عمــالق حيــث كشــفت عــدة حــاالت عــن 
معلومــات مقتضبــة دقيقــة لكنهــا ســتثري أمنــاط تــوزع املواقــع 
WNEF16_3 و ١4 و ١8 و  علــى مســتوى املنطقــة )مثــل 
٢٢ و ٢٣ و ٢8( ويعــرف العصــر احلجــري القــدمي األوســط 
 KAM�4 و١6.٣ و WNEF16_30 :مــن املواقــع الرئيســة
حيــث يغلــب علــى أدوات احلجــارة اتصالهــا باألحافيــر رجــاء 
أن تتصــل جميعــاً برواســب ميكــن حتديــد تأريخهــا. ويحســم 
األمــر اتضــاح معالــم العصــر احلجــري القــدمي األوســط فــي 
اجلزيــرة العربيــة وتتشــابه فــي آخــر ثالثــة مواقــع صناعــة 
ــوى  ــة اللفل ــع نــوى احلجــارة بتقني أدوات احلجــارة مؤكــدة صن
مــن عصــر النظيــر البحــري اخلامــس، وبتحليــل أدوات حجريــة 
KAM� و ١6.٣ و WNEF16_30 بدقــة رفعــت مــن املواقــع

4 أوضحــت بشــدة إمكانيــة معرفــة العصــر احلجــري القــدمي 
مبوقــع  احلجــارة  مــن  رقائــق   )6( عــدد  وبجمــع  األوســط، 
مــن  اخلامســة  الفتــرة  رواســب  مــن  اســتخرجت   KAM�4
مرحلــة النظيــر البحــري اخلامــس أظهــر وجــود عالقــة وطيــدة 

ــرة. ــني أدوات احلجــارة والبحي ب

ــار رئيســة تعــود إلــى عصــر الهولوســني تشــير  ــرة آث وآخــر فت
عمومــاً إلــى بعضــه وتعــود بعــض املواقــع إلــى العصــر احلجــري 
احلديــث، كمــا أن عــدم دقــة دراســة بعــض العناصــر كاملوقــد 
وربــط الزمــن بفتــرة محــددة إبــان الهولوســني هــي مشــكلة 
عويصــة، وقــد أخــذ التنبيــه بعــني االعتبــار وعثــر علــى مــواد 
أثريــة غزيــرة عــام ٢٠١6 م مــن العصريــن احلجــري احلديــث 
والهولوســني أكثــر مــن لقــى ســابق املواســم حيــث تعكس توســعاً 
فــي نطــاق تركيــز أعمــال البحــث امليدانــي، ونظــراً الهتمــام 
فــي  احلديــث«  العصــر  إلــى  »التحــّول  عمليــة  فــي  البحــث 
اجلزيــرة العربيــة - أي هجــرة الرعــاة مــن بــالد الشــام مقابــل 
التنميــة احملليــة مــع شــبه اجلزيــرة - فتعــد هــذه النتائــج مهمــة 
للغايــة، وعثــر فــي مواقــع مــن العصريــن احلجــري احلديــث 
والهولوســني علــى كســر مطاحــن حجريــة ومواقــد نــار وبعــض 
األحافيــر وقشــر بيــض النعــام وينــدر العثــور علــى رؤوس ســهام 

.)KAM�4( ــع وكواشــط مبوق

 WNEF16_2, 4, موقعــاً:   )١١( فــي  األدلــة  شــملت  كمــا 
29 ,24 ,21 ,20 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11 عــن أدوات حجريــة 
ومطاحــن ومشــاب نــار ) أو مــن كلهــا(، فمثــاًل، عثــر مبوقــع 
نــار أو تزيــد فــي بقعــة واحــدة،  ٢_ علــى تســعة مشــاب 
العصريــن  مــن  كثيــرة  مواقــع  فــي  عليــه  ماعثــر  وأغلــب 
احلجــري احلديــث والهولســني مــواد اخلــام الغريبــة وقطــع 
احلجــارة )الصــوان خاصــة( فــي املواقــع القدميــة، وســجل فــي 
أهــم موقعــني رئيســني جديديــن  WNEF16_6 )خاصــة( 
وWNEF16_22  عــدد كبيــر مــن أدوات حجريــة ومواقــد 
كثيــرة  أدوات حجريــة  واســتخرجت   ،)١٢5 مــن  )أكثــر  نــار 
مبوقــع WNEF16_6 منهــا  فــأس حجــري يعــد عينــة رئيســة 
ــع  ــا، وتتشــابه عــادة مواق ــة به ــاس اللقــى األخــرى باملنطق لقي
عصــري الهولوســني واحلجــري احلديــث مــن حيــث وجودهــا 
فــي بطــون البحيــرات القدميــة دون ظهــور ســماتها؛ لكنهــا 
واضحــة اآلن علــى طبيعتهــا مشــكلًة أكوامــاً مــن احلجــارة مثــل 
)١6.٣( أو أرضــاً مرتفعــة خلــف الهولوســني  كمــا باملوقــع 
)WNEF16_6( كان آخرهــا اكتشــاف عــدة مواقــع مــن عصــر 
ــا منشــآت مــن  ــا بقاي ــى مشــارف الصحــراء به الهولوســني عل
باملوقعــني  فخــار  علــى  والعثــور   .WNEF16_12  : أهمهــا 

) WNEF16_6و17( 

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(
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شــوهدت باملنطقــة مجاميــع أدوات حجريــة غيــر معروفــة مــن 
العصــر احلجــري القــدمي العلــوي إال ماعثــر عليــه باملوقــع 
KAM�4، وقــد عثــر هــذا العــام علــى صناعــة حجريــة بــأرض 
املوقــع مــن العصــر احلجــري القــدمي العلــوي ورفعــت عينــة مــن 

قســم إزاءه لتأريخهــا بتقنيــة األيــون احملّفــز.

وعثــر فــي نــواٍح مختلفــة مبنطقــة املســح علــى مــواد خــام 
مختلفــة األنــواع واليعــرف حتــى اآلن إن كانــت الرواســب التــي 
ــد مــن  ــع وهــو أمــر الب ــا تخفــي شــيئاً مــن مــواد التصني حتته
أخــذه فــي احلســبان حيــث تبــدو طبيعــة أرض العــزاز من حجر 
رملــي متحــول وهــو مــادة خــام رئيســة اســتغلها أســالف البشــر 
فــي صناعــة أدواتهــم، وكشــف املســح عــن غــزارة كميــات مــواد 
ــة املســح )حــول املوقــع  اخلــام عاليــة اجلــودة بشــمالي منطق
 TAG ١6.٣( أكثــر مــن ناحيتــه اجلنوبيــة )حــول ، KAM�4
وغيــره( ويعــود قــرب مــواد اخلــام مــن البحيــرات القدميــة وراء 
ــخ، وعثــر مبوقــع   ــار مبوقــع KAM النســيم إل ــرة قطــع اآلث كث
 KAM�4 ــع ــن موق ــاًل م ــد )١5( كي ــى بع WNEF16_12 عل
علــى شــاخص مــن اجليــر جمعــت منــه عينــات رقائــق تصنيــع 
احلجــارة تشــير إلــى كبــر تفــاوت جــودة مــواد تصنيــع الرقائــق 
ــة حصــى مســتدير  ــى هيئ ــة عل ــز باملنطق ــادة الكوارت ــي م وتأت
اســتخدم كثيــراً إبــان عصــر الهولوســني وبعــض مــن ســابق 
الفتــرات وكان آخــر مــا اكتشــف هــو »صــوان البحيــرات« التــي 
تراكــم علــى جنبــات بحيــرات قدميــة اســتغلها أســالف البشــر 
وهــذا أول وصــف لهــذا الصــوان علــى حــد علــم الفريــق إال 
ماســبق مــن وصــف للصــوان مــن أنــه مــادة غريبــة تأتــي مــن 
ــره  ــاج كثي أقصــى الشــمال وأمــا  الصــوان قليــل اجلــودة )يحت
إلــى توضيــح مــن حيــث النقــوش( فمحلــي املنشــأ وأشــكال 
الصــوان مختلفــة، ويتشــكل مبوقعــي  WNEF16_6 و ٣٠ 
مثــاًل ببطــون البحيــرات علــى هيئــة شــبه دوائــر كشــفته عوامــل 
التعريــة، وأهمــه مــواد التصنيــع مبوقــع  .WNEF16_4 مــن 
صــوان البحيــرة كان علــى هيئــة طبقــات رقيقــة منبســطة علــى 
بعضــه آثــار دالــة علــى أنــه  مــن مــواد الصناعــة، ومــن ناحيــة 
ــن  ــن م ــر الزم ــواد اخلــام فلوحــظ توجــه عــام عب اســتعمال م
ــد  ــى اســتعمال الواف ــي الصناعــة إل ــاً ف ــواد محلي اســتغالل امل
منهــا إذ ســادت أدوات اجليــر واحلجــر الرملــي علــى أدوات 
العصــر احلجــري القــدمي الســفلي فيمــا اســتعملت أشــكال 

مختلفــة مــن الصــوان إبــان عصــر الهولوســني.

واســتهدف العمــل أساســاً هــذا املوســم اســتخراج أحافيــر مــن 
هــذه املنطقــة وعثــر بنواحيهــا املختلفــة علــى أعــداد قليلــة مــن 
 ، 6 ،WNEF16_1 ــل موقــع ــة )مث ــة األهمي األحافيــر متفاوت
١5 ، ٢٠ ، ٢٢ ،  ٢5و ٢8( منها أصناف من طوائف البقريات 
والنعــام ودروع الســالحف،  ومــن أهــم املواقــع التــي عثــر بهــا 
   WNEF16_30 :علــى مجموعــات كبيــرة مــن األحافيــر هــي
ــة اخلامســة  ــى املرحل ــا إل ــود معظمه و ١6.٣ و .KAM�4 يع
للنظيــري البحــري كانــت قراءاتــه خاطئــة ســابقاً مــن حيــث 
مصطلحــات احليوانــات، ويعــد اجلاموس األفريقــي )العمالق( 
وأفــراس النهــر مبثابــة إضافــة كبيــرة إلــى حيوانــات املنطقــة، 
وقــد عرفــت األحافيــر مبوقــع  KAM�4 باقترانهــا ببحيــرة 
يعــود عمرهــا إلــى املرحلــة التاســعة للنظيــر البحــري ، ورمبــا 
بحيــرة أخــرى مــن املرحلــة الثالثــة للنظيــر البحــري كانــت كلهــا 

عمومــاً مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا باملــواد األثريــة.

تواريــخ  مــن  عــدد  اكتشــاف   ١ رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــة فــي القــدم  ــرات موغل ــا رواســب بحي ــات الهامــة أغلبه البيئ
ومــن رواســب الدلتــا وأنهــار ظاهــرة املقاطــع )قــرب تبــوك( 
أولهــا نهــر قــدمي بقلــب النفــود  )WNEF16_4(، كمــا جمعــت 
عينــات مــن عــدة مواقــع لتأريخهــا بإضــاءة الفوتــون احملفــز 
الغمــوض  مــن  شــيئاً  أزال  ممــا  القدميــة  البيئــات  وحتليــل 
ــة وعالقتهــا بســكن أســالف  ــق ملتغيــرات البيئ عــن فهــم الفري
اإلنســان وســلوكه بأواخــر العصــر اجلليــدي األوســط والعصــر 
اجلليــدي األخيــر، وثمــة أســئلة مازالــت قائمــة: كــم عمــر أقــدم 
البحيــرات؟ أيــن توجــد بحيــرات عصــر الهولوســني؟ لــَم تقتــرن 
بعــض البحيــرات بآثــار كثيــرة وبعضهــا اليرتبــط بشــىء؟ يظهــر 
أن أفضــل ناحيــة إليجــاد تصــور عــن البيئــات القدميــة هــو 
دراســة رواســب مشــب النــار مبوقــع WNEF16_6 أمــاًل فــي 

ــا نباتــات.   العثــور علــى بقاي

وصف مواقع منطقة تبوك
وادي األخضر )منطقة رقم١-اللوحة 6.٢أ(.

أهم خمسة مواقع على امتداد وادي األخضر جنوبي تبوك
AKH1; 28.111016017 N, 37.091993660 E.

وادي  امتــداد  علــى  نهــر  علــى ضفــة  املوقــع  هــذا  انكشــف 
أخضــر بــارز التضاريــس ســبق أن شــق عبــره درب عثــر بــه 
القــدمي  احلجــري  العصــر  أدوات  مــن  متناثــرة  لقــى  علــى 

األوســط أغلبهــا مــن الصــوان ورقائــق حجــارة مــع قلــة كثافــة 
األدوات، واســتخرجت منــه نويــة شــكلت بأســلوب الليفلــوى.

N، ٣7.١٠6699٢6٠ E ٢8.٠٢7١49957 :موقع أخضر٢

يقــع موقــع األخضــر٢ علــى اجلانــب الغربــي مــن الــوادي نقــرت 
عليــه رســوم ونقــوش أبرزهــا لوحــة رســمات جمــال متداخلــة 

وواجهــات أخــرى قريبــة عليهــا نقــوش إبــل.

AKH3; 28.021285713 N, 37.115635932 E

موقــع أخضــر٣ هــو أرض مرتفعــة لينــة شــاخصة مــن طبقتــني 
ــَدم والعلويــة عليهــا طبقــة كثيفــة تــدل  إحداهمــا بــال طبقــة ِق
علــى شــدة قدمهــا، شــوهد بــه أدوات آثــار مــن الصــوان تعــود 
إلــى العصــر احلجــري األوســط قليلــة الكثافــة )٣ حجــرات 
أنهــا  يحتمــل  بقعــة  لوحــظ  كمــا  املربــع(  املتــر  فــي  تقريبــاً 
مشــذب التصنيــع، وظهــر علــى بعــض املــواد تشــذيب حديــث، 
واســتخرجت رقاقتــان مســطحتان صنعتــا بطريقــة الليفلــوى. 

AKH4; 28.002877079 N, 37.101926815 E 
)اللوحة 6.٣ج(

كشــفت ثالث طبقات نهر أعالها طبقة ِقَدمها شــديدة وكســر 
رقائــق صــوان رمبــا كانــت مــواد لصناعــة األدوات محليــاً، بــرز 
مــن الطبقــة رقــم١ أدوات حجريــة كثيفــة جــداً بلغــت نســبتها 
٢٠% فــي املتــر املربــع منهــا رأس مدبــب صنع بأســلوب الليفلوى 
مســطح وثــالث نــوى بالليفلــوى وفــأس يــدوي، وكانــت الطبقــة 
الوســطى رقــم٢ متوســطة القــدم تألفــت مــن احلصــى دون 
معرفــة نــوع أدوات احلجــارة بلغــت نســبة كثافتهــا ٣% فــي كل 
ــع كلهــا مــن الصــوان مــع اختــالط الطبقــة الســفلية  ــر مرب مت

بالرمــل وخلوهــا مــن اآلثــار.

 AKH5; 28.009659642 N, 37.108588221 E

يتألــف هــذا املوقــع مــن ثــالث طبقــات تشــبه تضاريســها طبيعة 
موقــع األخضــر4 وكــذا طبقاتــه، وعثــر بعلــو الطبقــات علــى 
أدوات حجريــة مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط خلــت 

مــن صناعــة الليفلــوى، وبلغــت نســبة كثافــة األدوات تقريبــاً 
١١% فــي املتــر املربــع صنعــت مــن  الصــوان، وعثــر فــي الرابيــة 
الوســطى-كما فــي موقــع أخضــر4- علــى آثــار خلــت مــن املــواد 

املعتــادة بلغــت نســبة كثافــة األدوات ٣% فــي املتــر املربــع.

قيعة تبوك )منطقة٢ - اللوحة 6.٢أ(

TABK_1:28.532420500 N, 36.535792836 E

جــرى احلفــر باملعــدة الثقيلــة فــي تــل ســابق علــى حــد ســبخة 
منبســطة وانكشــفت رواســب متحجــرة مــن  الرمــل يظهــر أنهــا 
طبقــة طــني، تبــني أن هــذه الســبخة كانــت فــي الســابق أكبــر 
منهــا حاليــاً، ويستشــف مــن الرواســب أن ارتفــاع الســبخة فــي 
املاضــي )رمبــا متــر أو متريــن( وعثــر علــى لقــى مــن احلجــارة 
ــور  ــدمي األوســط والعث ــى العصــر احلجــري الق ــود إل رمبــا تع
ــة بلغــت  ــة مــن احلفري ــة قريب ــر معروف ــق غي ــى رقائ أيضــاً عل
كثافتهــا 5% فــي املتــر املربــع. وحتــدق باملنطقــة أخطــار مــن 
اجلنــوب تتمثــل فــي احلفــر باملعــدات الثقيلــة ومــن الشــمال 

رشــاش الــري الزراعــي.

 28.535052330 N, 36.546645681 E :تبوك٢

هــذا املوقــع هــو مقطــع رئيــس )طوله ١٢ م تقريباً( من رواســب 
جنوبــي الســبخة مبنطقــة حتجيــر، ومــع خلــوه مــن اآلثــار؛ فإنــه 
ــوك  ــات حــوض تب ــة تكوين ــك لتفســير طبيع ــة وذل ــغ األهمي بال
وتضاريســه وطــرق امليــاه قدميــاً، ومبعاينــة املوقــع علــى عجــل 
اتضــح أن تراتــب طبقاتــه رمبــا تراكمــت علــى فتــرات ترســيب 
متذبذبــة يحتمــل أنهــا رواســب أنهــار وبحيــرات بالقــاع واملوقــع 

بحاجــة إلــى معاينــة مجــدداً.

28.545079958 N, 36.579345827 E :تبوك ٣

عثــر هنــا علــى نثــار كثيــر مــن الصــوان قريــب مــن آكام وتــالل 
طبيعتهــا مــن الطــني املتكتــل يدخــل فــي تركيبهــا رمــل مخضــر 
رمــادي مختلــط ببلــورات اجلبــس نابيــة علــى أرض املوقــع 
حتتهــا رواســب خضــراء ورماديــة مــن الطــني، تــدل علــى وجــود 
ــي هــذه  ــر بشــمال غرب ــا عث ــذا اجلــوب، كم ــرة ســابقة به بحي
التــالل واآلكام علــى أدوات حجريــة كثيفــة ويبــدو أن رواســب 

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١١٠١١١

اآلكام قــد جرفتهــا الســيول، وبلغــت نســبة كثافــة احلجارة ١7% 
فــي املتــر املربــع وأنهــا مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط، 
وكــذا رقائــق ليفلــوى عديــدة األســطح ومكشــطة واثنتــني ثنائيــة 

الوجــه مازالــت خامــة.

28.557714557 N, 36.580823087 E :تبوك٤

يوجــد بهــذه املنطقــة آكام مــن اجلبــس حتتهــا ســبخة مــن 
الطمــي ونثــار غيــر معــروف مــن أدوات حجريــة بنســبة %4 

فــي املتــر املربــع.

 28.563788594 N، 36.570784753 E :تبوك ٥

هــذه الناحيــة قريبــة مــن قيعــة تبــوك قوامهــا سلســلة تــالل 
تســمو عمــا حولهــا بـــ ١.5م طبيعتهــا من الطمــي تغطيها طبقة 
رقيقــة مــن احلصــى الصغــار داللــة علــى ارتفــاع هــذه القيعــة 
فــي املاضــي، وعثــر علــى نويــات صــوان بلغــت نســبة كثافتــه %7 
فــي املتــر املربــع مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط وعــدة 
ــع هــذه  ــوى، وتق ــا بأســلوب الليفل ــوى حجــارة بعضه ــق ون رقائ
ــة اآلكام  ــه نفــس تركيب ــى ســهل يغطيــه احلصــى ل ــة عل الناحي

لكنــه قليــل االرتفــاع.

 28.571161690 N، 36.636793482 E : تبوك

هــذه القيعــة هــي ملتقــى وديــان طبيعتهــا مــن احلصــى والرمــل 
والنبــات  الرمــل  ويغطــي  البازلــت،  مــن  وشــيء  والصــوان 
مســيل مــن عصــر الهولوســني شــاقاً طريقــه عبــر احلصــى 
والرواســب. بلــغ نثــار احلجــارة )6% فــي املتــر املربــع( منهــا 
رأس مدبــب رمبــا ليفلــوي الصنعــة أعيــد تشــكيله وبعــض نــوى 

احلجــارة أيضــاً.

 28.571161690 N, 36.636793482 E :تبوك ٧

ســبق مســح هــذا املوقــع وطبيعتــه رواســب جنــوب شــرقي قيعــة 
الســبخة قريــب مــن مجــرى الهولوســني يتألــف مــن حصــى 
متفــاوت ورمــل ورقائــق احلصــى دون معرفــة هــذه امللتقطــات. 
بلغــت نســبة كثافــة األدوات احلجريــة )١٪> فــي املتــر املربــع(

منطقة شمالي تبوك )منطقة ٣ - اللوحة 6.٢أ(

ــن الشــمال  ــوك م ــة تب ــة طــرف جوب شــمل مســح هــذه الناحي
ــدورة. ــة امل ــى جوب ــد مســيله شــماالً إل وميت

28.633548775 N, 36.461261700 E :تبوك

يقــع علــى رواســب منتحيــة شــرقاً إلــى جوبــة تبــوك، وتتألــف 
ــم يســتخرج  ــت مــن الصــوان، ل ــر وخل مــن حصــى وبازلــت كثي
ــراً جــراء  ــع كثي ــة املوق ــر ترب ــع تبعث ــة م ــن هــذه الناحي ــى م لق

دوران رشــاش الزراعــة.

  28.669222209 N, 36.451460358 E :تبوك ٢

هــذه الناحيــة مفيــض ميــاه منبســط حتــت رواســب تصــب 
بقيعــة صغيــرة اســتخرجت منهــا رقاقــة غيــر معروفــة وأخــرى 

ــة الوجــه. ثنائي

TAB_OC1: 28.728970615 N، 36.368960071 E

هــذا مفيــض ســابق بشــمالي جوبــة تبــوك اتضــح مــن املقطــع 
أن طبيعتــه مــن طبقــات احلصــى وخليــط مــن الرمــل ولوحــظ 
ــن  ــع م ــر وخــال املوق ــون رواســب النه ــد تك ــه ق ــا طبقات تراكبه

اللقــى احملليــة.

BBH_1: 28.876729968 N, 36.282540111 E

ــق مــن الشــرق،  ــدّورة ينطل ــة امل ــاً مــن جوب هــذا املفيــض جنوب
أغلبــه رواســب مــن احلجــر الرملــي وقطــع حجريــة مــن العصــر 
احلجــري القــدمي الســفلي بجانــب مجــرى صغيــر وانخفــاض 
ــر  كثافــة احلجــارة جــداً )أقــل مــن حجــر فــي كل 5٠ م٢( وعث

علــى فــأس بيضــاوي وآخــر غيــر مشــذب.

BBH_2: 28.884001664 N، 36.265179948 E

ــاً مــن  ــى مفيــض رواســب الطمــي جنوب ــة عل تقــع هــذه الناحي
ــار. ــت مــن اآلث املــدّورة وخل

BBH_4: 29.076927370 N، 36.290066337 E

احلصــى  عليهــا  يغلــب  الرواســب  مــن  املوقــع  هــذا  طبيعــة 
اخلشــن حتتــه رمــل وبطحــاء، يتــدرج منتحيــاً حتــى يصبــح قيعة 
ســبخة جنوبــاً مــن حــدود األردن، وشــوهدت ثالثــة أكــوام مــن 
ــى األخــص، وبلغــت  احلصــى منهــا أدوات حجــارة وصــوان عل
نســبة كثافتــه خمــس حجــرات فــي املتــر املربــع، كمــا عثــر 
ــوى ونــوى آخــر ورقائــق  ــى نواتــني ناعمتــني بأســلوب الليفل عل
حجــارة وحجــر آخــر صنــع بأســلوب الليفلــوى اجتــاه تشــذيبه 
ناحيــة وســطه وآخــر بالليفلــوى شــكل بالطــرق املتقــارب أحادي 
االجتــاه مثلثــة الســطح، وتشــبه النــواة الصناعــة املختصــة فــي 
الصحــاري قدميــاً فــي بــالد الشــام )مغــارة الســخول( وبلــغ 
حجــم املوقــع حوالــي 8٠ × ١5٠ متــًرا، ويوصــي الفريــق بإجــراء 

مســح آخــر باملنطقــة.

وصف مواقع النفود

 “WNEF16_” باالختصــار  املواقــع  أســماء  ترميــز  جــرى 
ــاًل،  ــل )مث ــم تســمى مــن قب ــي النفــود ٢٠١6( مال ــي )غرب وتعن
خــل عميشــانKAM�4( )4(( حيــث ســبق أن عملنــا هنــاك أو 
١6.٣ ومواقــع أخــرى أشــار إليهــا روزنبــرغ وزمــالؤه، وجتــدر 
للمصطلحــات  اإلشــارة إلــى فتــرات الزمــن والثقافــة وفقــاً 
املعروفــة مــع وصــف كثافــة اللقــى مبنخفضــة )أقــل مــن ١ فــي 
املتــر املربــع( ، أو متوســطة )١-١٠ فــي املتراملربــع( أو عاليــة 
الكثافــة )>١٠( فــي املتــر املربــع، وجتــدر اإلشــارة إلــى إجــراء 
املســح علــى عجــل والتركيــز علــى حتليــل املواقــع املكتشــفة 
ــى املواقــع  ــج املهمــة عل ــق هــذه النتائ ــة حتقي بدقــة مــع إمكاني
إذ لــم حتــدد مــواد مهمــة بهــا يف أثنــاء االســتطالع فــي بدايــة 

األمــر.

موقع غربي النفود١٦_١: )اللوحة 6.٣ب(
27.85761545 N,  38.98714362 E

جــرى اختيــار هــذه املنطقــة كونهــا حرّيــة بوجــود آثــار فيهــا وقد 
ــار  ــد حســب صــور األقم ــا باالستشــعار عــن بع جــرى  حتليله
وبالوقــوف علــى عــدة نــواٍح بهــا شــوهدت رواســب بحيــرات 
قدميــة وقلــة لقــى اآلثــار وبقايــا األحافيــر اللهــم بضــع أدوات 
حجريــة متناثــرة بنواحــي املوقــع قليلــة الكثافــة، وعثــر علــى 

ــل عــن ١ × ١  ــى مســاحة تق ــات محتشــدة )عل ــر حيوان أحافي
م( وأدوات حجــارة وجمعــت، وحفــر قليــاًل الســتخراج باقــي 
مــن  احلجريــة  األدوات  صنعــت  املجموعــة،  إلمتــام  القطــع 
الكوارتــز وحجمهــا عــادة كبيــر بــل بســيط التتضــح خصائصهــا 
لكــن رمبــا كانــت مخلفــات رقائــق فــي أثنــاء تشــكيل النــوى فــي 
العصــر احلجــري القــدمي األوســط، فيمــا تعــود شــظايا العظــام 
إلــى حيــوان اجلامــوس األفريقــي العمــالق دون تأكيــد كشــفت 
ــاب جامــوس مبوقــع  فيمــا بعــد باملوقــع  .١6.٣وشــوهدت أني
١ مناســبة لتحليلهــا بالنظائــر ملعرفــة أعمارهــا باليورانيــوم 
املشــع، وأخــذت عينــة مــن هــذا املوقــع قريبــة مــن عظــام 

ــز. ــون احملف ــا بإضــاءة الفوت ــة تأريخه وأدوات حجــارة ملعرف

وشــوهد عــدد مــن نويــات احلديــد احملمــر والصــوان )اللوحــة 
6.١ب( وكشــف فــي أثنــاء مســح هــذا املوســم عــن عــدة مــواد 
مختلفــة فــي رواســب النهــر؛ وخلــو موقــع غربــي النفود ١6_١ 
مــن اللقــى ســواء مجاميــع أدوات احلجــارة أو أحافيــر دون 
معرفــة ســبب تفــرق هــذه اللقــى؛ بيــد أنــه مــن احملتمــل صلــة 
ــار( رمبــا كان ســبب  ــاء مشــب ن املــواد احملترقــة باإلنســان )بن
تراكــم هــذه املــواد،  كمــا عثــر باملوقــع علــى أدوات حجريــة 
متفرقــة منهــا نــواة متقنــة الصنــع بأســلوب الليفلــوى وهيــكالن 
رمبــا مشــبا نــار مــن عصــر الهولوســني لكنهمــا طويــالن قليــاًل 

قــد يكونــا مدفنــني.

موقع غربي النفود
16_2: 27.86261948 N,  39.02998428 E

انكشــفت فتــوق مــن رواســب البحيــرة بهــذا املوقــع الكبيــر 
رمبــا تــدل علــى مراحــل تكــون البحيــرة مــع تدنــي نســبة كثافــة 
املــواد األثريــة؛ إال أن بواكيــر اللقــى توحــي بأنهــا حرّيــة باآلثــار 
ــة  ــى قطــع أثري ــر عل إذ أجريــت عليهــا أبحــاث مســتقباًل، وعث
ــواة  ــة أفــؤس، ون مــن العصــر احلجــري القــدمي الســفلي: ثالث
مقّرصــة وبضــع رقائــق علــى جانــب بحيــرة؛ ممايــدل علــى أن 
املوقــع مــن العصــر اجلليــدي األوســط أو قبلــه، كمــا شــوهدت 
ــة مــن حجــارة العصــر احلجــري القــدمي األوســط  رقائــق قليل
ــع.  ــة باملوق ــواد الثقاف ــدرة م ــرة مســتديرة ون ــب بحي ــى جان عل
ولوحــظ تســعة مشــاب نــار علــى كتلــة منعزلــة مــن رواســب 
بحيــرة  علــى ســبخة  البحيــرة ومجرشــة حجريــة، وشــوهد 

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١١٢١١٣

أخــرى مشــبان وســهم نصلــة، ومــع محدوديــة مــواد اآلثــار 
واألحافيــر بهــذا املوقــع؛ فإنــه مناســب لدراســته ملعرفــة بيئاتــه 
القدميــة؛ نظــراً ملــا مــرت بــه البحيــرة مــن أحــداث مختلفــة فــي 
أثنــاء تكّونهــا، والبحيــرات هنــا متفرقــة بهــذه املنطقــة وأفضــل 
نظيراتهــا فــي النواحــي األخــرى لتفاعــل األخيــرة مــع بعضهــا 
ومــن الصعــب دراســتها وتفســيرها، وقــد تشــبه هــذه حالــة 
أخــرى مبوقــع خــل عميشــان4 حــني تشــكلت البحيــرات مــراراً 

فــي حــوض واحــد علــى مــدى طويــل.

موقع غربي النفود ١٦_٣: )اللوحة 6.٣ج(
 27.87837208 N، 39.00660002 E

ــت  ــة مــن رواســب بحيــرة تآكل هــذا املوقــع طبقــة رقيقــة طويل
بفعــل التجويــة ممتــدة علــى جنبــات طعــس تكــون حديثــاً بــرزت 
منهــا رواســب رمــل قــدمي أبيــض، ويصعــب فــي بعــض املواقــع 
مراحــل  هــي  الرواســب  نواحــي  مختلــف  كانــت  إن  معرفــة 
مختلفــة مــن تكــون البحيــرة  أو أنهــا بقايــا مرحلــة واحــدة 

وتعرضــت للنحــت والتجويــة كثيــراً .

ومـع أن رواسـب البحيـرة القدميـة قـد تآكلـت كثيـراً وتعرضـت 
للتجويـة فإنـه لـم تنكشـف أي مـواد أثرّيـة أو أحافيـر؛ لكن عثر 
فـي مرسـب كبيـر مسـتدير علـى أدوات أثريـة قليلـة الكثافـة 
مـن العصـر احلجـري القـدمي صنـع بعضهـا بأسـلوب الليفلـوى 
معظمهـا مـن الكوارتزيـت، ووجـود كوارتـز أيًضـا مبنطقـة )أ( 
بـني املرسـب املسـتدير وكثبـان الرمـل احلديثـة، ومـن أهـم مـا 
عثـر عليـه فـؤوس مـن العصـر احلجـري القـدمي السـفلي كانـت 
علـى طبقـة رقيقـة مـن رواسـب بيضـاء متتـد حتـى منتصـف 
احلديثـة  الرمـل  كثبـان  عـن  بعيـداً  املسـتدير  املرسـب  جانـب 
)منطقـة ب( وجمـع عـدد )٢٠( فأسـاً قليلـة الكثافـة التتصـل 
كثيـراً  اختالفهـا  بحكـم  بالشـك  مهمـة  وهـي  رواسـب؛  بـأي 
عـن سـابقتها، وتغلـب أشـكال احلجـارة املدببـة علـى الفـؤوس 
أدوات  تسـود  حـني  فـي    KAM�4  مبوقـع كمـا  اليدويـة 
احلجـارة البيضاويـة مبوقـع WNEF16_30 )حتتاج احلجارة 
إلـى حتليـل للتثبـت مـن هـذا؛ وإال فهـو مجـرد انطبـاع الفريـق 
السـعودي لهيئـة املسـاحة اجليولوجيـة( وقـد يـدل هـذا علـى 
اختـالف زمنـي إذ رمبـا تعـود مواد املوقع WNEF16_30 إلى 

فتـرة تسـبق املرحلـة احلاديـة عشـرة للنظيـر البحـري.

 غربي النفود: ١٦_ ٤ )اللوحة 6.٣د(
 27.898 N, 39.0056 E

وهـــو موقـــع كبيـــر يتألـــف مـــن طبقـــات رواســـب ســـليمة بـــرز 
مـــن البحيـــرة علـــى هيئـــة احلـــرف الالتينـــي )U( بجانبهـــا 
ــوهد  ــد ماشـ ــع رصـ ــر مـ ــظ أحافيـ ــم تلحـ ــتديرة ولـ ــرى مسـ أخـ
مـــن عناصـــر اآلثـــار والرواســـب، وشـــوهدت أدوات حجريـــة مـــن 
عصـــر الهولوســـني مـــن الكوارتـــز والصـــوان مـــع تدنـــي نســـب 
 27°53’52.3 N, 39°00’21.4E املوقـــع  حـــول  كثافتهـــا 
وتأكـــد وجـــود ســـكن بهـــذا املوقـــع مـــن مشـــاهدة عـــدة مشـــاب 
ـــرة مســـتديرة  ـــى ســـبخة بحي ـــة أخـــرى عل ـــر بناحي ـــا عث ـــار، كم ن
منعزلـــة بهـــا أدوات حجريـــة مـــن العصـــر احلجـــري القـــدمي 
األوســـط )N, 38°59’42.9 E 19.5’54°27( ولكـــن بنســـب 
متدنيـــة الكثافـــة، وشـــوهدت رســـوم نهـــر موغـــل فـــي القـــدم بـــني 
طرفـــي املوقـــع وهـــو مثـــال واضـــح علـــى نهـــر قـــدمي يكتشـــف 
فـــي النفـــود ويتألـــف مـــن حجـــارة رمليـــة مســـتديرة بعضهـــا فـــي 
ــات  ــت عينـ ــد رفعـ ــك، وقـ ــن ذلـ ــر مـ ــدم أو أكبـ ــرة القـ ــم كـ حجـ
ــاءة  ــا بإضـ ــفله لتحليلهـ ــن أسـ ــر ومـ ــذا النهـ ــن هـ ــو باطـ ــن علـ مـ
األيـــون احملّفـــز ورمبـــا كان هـــذا النهـــر قـــد شـــق مجـــراه عبـــر 
هـــذه الرواســـب، وكشـــفت حولـــه أدوات حجريـــة قليلـــة الكثافـــة 
مختلفـــة األعمـــار وكذلـــك مشـــب نـــار احتشـــدت حولـــه لقـــى 
كثيفـــة مـــن أدوات العصـــر احلجـــري القـــدمي األوســـط، تناثـــرت 
ـــاً  ـــق صنعـــت جميع ـــة وعـــدة رقائ ـــا نوي ـــى مســـاحة 5x٣م منه عل
بأســـلوب الليفلـــوى وعـــدد كبيـــر مـــن رقائـــق معـــدة للصناعـــة. 
ـــى  ـــرة عل ـــة مـــن صـــوان البحي ـــة رقيق ـــع عـــن طبق وكشـــف باملوق
أعلـــى  وهـــي   .27°54’08.9N, 39°00’06.3E إحداثيـــة 
كميـــة حتـــى اآلن أجودهـــا فـــي نـــواٍح أخـــرى باملواقـــع.  وتشـــاهد 
مبواقـــع أخـــرى مـــواد متنوعـــة مثـــل النويـــات فـــي طبقـــات 
رواســـب البحيـــرة بـــارزة بفعـــل عوامـــل التعريـــة، وهنـــا انكشـــفت 
طبقـــة رقيقـــة كثيفـــة مـــن الصـــوان علـــى حـــرف مـــن رواســـب 
ـــه لقـــى متوســـطة الكثافـــة مـــن مخلفـــات  ـــرت حول ـــرة تناث البحي
التصنيـــع، ومـــع صعوبـــة عـــزو كثيـــر مـــن هـــذه املـــواد إلـــى فتـــرة 
ثقافيـــة محـــددة؛ فـــإن اخلربشـــات علـــى أســـطح احلجـــارة 
ــري  ــر احلجـ ــن العصـ ــا مـ ــى أنهـ ــدل علـ ــكيلها تـ ــاء تشـ ــي أثنـ فـ
القـــدمي األوســـط ويعضـــد هـــذا نـــواة حجريـــة صنعـــت بأســـلوب 
الليفلـــوى عثـــر عليهـــا علـــى مســـافة متريـــن، ومـــع أن التركيـــز 
كان علـــى مـــا عثـــر عليـــه مـــن مواقـــع فـــي أثنـــاء املســـح؛ فـــإن 

املوقـــع غربـــي النفـــود ١6_4 يعـــد مناســـباً إلجـــراء بحـــث 
عليـــه قـــد يقـــود إلـــى اكتشـــافات مهمـــة.

27.833139 N، 39.9963 E :غربي النفود١٦_٥

بحيــرة موغلــة فــي القــدمي مســتديرة وبعــض كثبــان الرمــل 
القدميــة.

 غربي النفود ١٦_٦: )اللوحة 6.4، 6.5 أ، ب، ج(
  27.777 N، 39.0212 E

ــراً فــي  ــه كثي ــع هــي ســكن اإلنســان في ــذا املوق ــرز ســمة به أب
احلجــري  العصــر  إلــى  مؤقتــاً  ونســب  الهولوســني  عصــر 
احلديــث مــع إمكانيــة وضعهــا مؤقتــاً فــي ســياق زمنــي أوســع. 
قدميــة  بحيــرة  مــن  كثيــرة  رواســب  اجلوبــة  طرفــي  بأحــد 
ــة تضعضعــت واجنرفــت رواســب كثيــرة، ويتألــف بطــن  منعزل
هــذه اجلوبــة مــن رواســب صلبــة مــن عصــر الهولوســني علــى 
ــرة القدميــة  ــن رواســب البحي ــل م ــان قدميــة وكت ــا كثب جنباته
األساســية منهــا كميــات صــوان متناثــر علــى املوقــع داللــة علــى 
تــآكل  علــو طبقــات بطــن البحيــرة، وعثــر حتــت هــذه الناحيــة 
علــى ســت أفــؤس يدويــة ورقائــق حجــارة إحداهــا ســميكة، 
وتــدل هــذه النتائــج علــى وجــود اإلنســان مــن العصــر احلجــري 
القــدمي مفترضــني أنهــا متصلــة بالبحيــرة العلويــة  األســاس. 
وظهــرت أشــكال هــذه األفــؤس مســتدقة األطــراف مســطحة 
مــع اســتطالتها خالفــاً لنظيراتهــا مــن املرحلــة احلاديــة عشــرة 
للنظيــر البحــري وأفــؤس ثنائيــة الوجــه مــن املرحلــة التاســعة 
ــرض أن عمــر  ــه نفت ــع KAM�4، وعلي ــر البحــري مبوق للنظي
ــة عشــرة  ــة الثالث ــن املرحل ــل م ــع األق ــة باملوق ــرة األصلي البحي
للنظيــر البحــري وقــد تضعضعــت ثــم اســتغل اإلنســان مياههــا 
هــذا  علــى  دل  األوســط،  القــدمي  احلجــري  العصــر  إبــان 
اســتخراج نــواة كبيــرة محكمــة التشــكيل بأســلوب الليفلــوى. 
واســتمر  تضعضــع حــوض البحيــرة مــع العصــور حتــى تشــكلت 
جوبــة أو قيعــة مــن الطــني واســعة إبــان عصــر الهولوســني 
شــوهد علــى جنباتهــا نســبة قليلــة الكثافــة مــن حجــر الكوارتــز 
ورقائــق الصــوان ورســوم ســكن مــن العصــر الهولوســني، إذ 
ــرة وهــي منشــآت بســيطة تتعــرض  ــار كثي شــوهدت مشــاب ن
غالبــاً للنحــت والتفتــت بفعــل التجويــة والعوامــل الطبيعيــة 
ويظهــر عليهــا طابــع العصــور القدميــة، ســجل عــدد )١٢5( 
مشــب نــار فــي بقعهــا بنظــام حتديــد املواقــع مــع أن هــذا 

العــدد أقــل مــن املتوقــع وال شــك أن أكثرهــا قــد اندثــر، كمــا 
ــار فركــز العمــل  ــواح مجتمعــة مشــاب الن شــوهد فــي ثــالث ن
علــى أكبرهــا مبوقــع غربــي النفــود١6_6أ، كمــا شــوهدت فــي 
ناحيــة ثمانيــة هيــاكل بــارزة قــد تكــون قبــوراً )ليســت مشــاب 
نــار صغيــرة جــداً رمبــا أخبيــة أو عشــش( شــيدت مــن حجــارة 
بإتقــان دون وجهــة معينــة. )قبــل اإلســالم طبعــاً(، تتشــابه 
مــع قبــور العصــر البرونــزي املعــروف فــي اجلزيــرة  كثيــراً 
العريبــة؛ إال أنــه يرجــح كثيــراً أنهــا أقــدم مــن ذلــك تعــود إلــى 
ــالث شــقف  ــى ث ــر أيضــاً عل ــث، وعث العصــر احلجــري احلدي
مــن الفخــار قريبــة مــن هــذه القبــور التــي لــم تــدرس بعــد 
نظــراً لضيــق وقــت املوســم احلالــي، كمــا رفعــت مــن موقــع 
غربــي النفــود١6_6أ مجموعــة مــن أدوات حجريــة )أكثــر مــن 
ــار وشــقفة فخــار ومجموعــة  ــل املجــارش ومحف 5٠٠ أداة( مث
صغيــرة مــن األحافيــر أغلبهــا كســر بعضهــا كبيــر وقشــر بيــض 
ــة رمبــا تكــون مــن بيضــة واحــدة.  النعــام احتشــدت فــي ناحي
ورفعــت  نــار  مشــبات  ثالثــة  علــى  اختبــار  جــرت حفريــات 
عينــات مــن غيرهــا وذلــك لتحليلهــا ومعرفــة تأريخهــا بإضــاءة 
ــز وكانــت هــذه املشــبات قريبــة الطبقــات، وعلــى  األيــون احملفَّ
مشــبات صغيــرة ســخام نــار فيمــا اختلــط مــع مشــب كبيــر 
ــل اإلنســان.  ــا بفع ــى اختالطه ــة عل مــواد محترقــة ورمــل دالل
وعلــى ضــوء نتائــج تأريــخ مشــاب النــار وحتليــل عينــات أدوات 
احلجــارة واحليوانــات مبوقــع غربــي النفــود١6_6أ ميكــن 
عــّده مرجعــاً رئيســاً مــن أول عصــر الهولوســني حتــى أوســطه 

بشــمالي اجلزيــرة العربيــة.

موقع غربي النفود ١٦_٧:
27.4887216 N، 38.96066867 E

ــوه مــن األحافيــر؛  جــرى الوقــوف علــى هــذا املوقــع وتبــني خل
بيــد أنــه كبيــر احلجــم يضــم فــي بعــض نواحيــه رواســب بحيــرة 
وقلــت كثافــة آثــار العصــر احلجــري القــدمي األوســط وشــوهد 

بــه مشــب نــار.

موقع غربي النفود١٦_٨:
 27.50918204 N, 38.98648653 E

موقــع صغيــر يتألــف مــن رمــل مبيــّض تغطيــه رواســب بحيــرة 
فــي ناحيــة منــه ورواســب ســوداء فــي بقعــة أخــرى وفــي وســط 
ــار  ــرة مــن قطــع اآلث ــا مجموعــة صغي ــة فيه ــة قيع هــذه اجلوب

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١١4١١5

تــدل علــى  االختــالف علــى هــذه البحيــرة القدميــة والســكن 
حولهــا عبــر الزمــن، ومــن قطــع اآلثــار فــأس يــدوي وعــدة 
أدوات حجريــة مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط ومــداق 
عصــر  إلــى  تعــود  رمبــا  صغيــرة  حجريــة  وأدوات  حجريــة 

الهولوســني.

موقع غربي النفود١٦_9:
  27.5269214 N, 38.96634909 E

ثمــة ثــالث نــواٍح مختلفــة شــوهد فــي إحداهــا مشــاب نــار 
وأدوات حجريــة حديثــة وأخــرى شــخص فيهــا حــرف مرتفــع 
مــن رواســب متحجــرة، تــراب املشــطورات فيهــا فــك  حيــوان 
مهــا كبيــر فــي طبقــة رمــل حتــت صخــور الرواســب وأتربتهــا. 
وضمــت الناحيــة األخيــرة مخلفــات بحيــرة قدميــة مســتديرة 
ــوى وأخــرى  ــى رقاقــة صنعــت بأســلوب الليفل ــر بعلوهــا عل عث
ــدو  ــز ويب ــادة الكوارت ــن م ــا م ــد صنعت ــة وق ــت مندفن رمبــا كان
علــى ســطحيهما نــدب جــراء الطــرق باجتــاه واحــد متفاوتتــني 

فــي الشــكل.

 27.5394 N, 38.9421 E :موقع غربي النفود١٦_١٠

يظهــر مــن طبيعــة املوقــع وتضاريســه وجــود بحيــرة قدميــة 
شــاخصة جــداً بجانــب قيعــة مــن عصــر الهولوســني، علــى 
جانــب هــذه البحيــرة قبــر مســلم عمــره ســبعون عامــاً اســمه 
معــروف ألحــد اجلنــود املرافقــني لنــا وقــد تضعضــع جانــب 
مــن البحيــرة جــداً، فشــخص حــرف منهــا بارتفــاع عشــرة 
البحيــرة   مــن  مــن خــالل مقطــع عرضــي  متــرات، واتضــح 
وجــود طبقــة علويــة مــن طــني الطمــي وحتتهــا رمــل لونــه بنــي 
ــل بينهمــا رمــل مبيــّض يغطيــه معظــم النفــود إذ  خفيــف متكت
ذكــر ذلــك الدكتور/نيــك دراك بأنــه مــن تراكــم رمــال الــذواري 
ــة الكثافــة مــن  ــة قليل ــى أدوات حجري ــر عل ــني، وعث ــى فترت عل
العصــر احلجــري القــدمي األوســط حــول جوانــب قيعــة  ســبخة 

الهولوســني )اللوحــة 6.5د(.

موقع غربي النفود١٦_١١:
 27.55258349 N, 38.92618471 E

ــا  ــى إحداهم ــرة عل ــان مــن رواســب البحي ــع أكمت ــر باملوق يظه
ــن العصــر احلجــري القــدمي  ــة رمبــا م ــا الصنع حجــران متقن

ــى اآلن، وكشــف  ــل حت ــا مثي ــس لهم ــن الصــوان لي األوســط م
أيضــاً عــن حجــارة مصنعــة مــن عصــر الهولوســني منهــا رقائــق 
كثيــرة األســطح متنوعــة بعضهــا وحيــدة الســطح، واســتخرجت 
ــا  ــة، كم ــوى ومجــارش حجري ــة مصنوعــة بأســلوب الليفل رقاق
مــن  آخــر  تــل  بجانــب  كبيــرة  حجريــة  مطحنــة  علــى  عثــر 

الرواســب.

 28.07452559 N, 39.38535367 E :١٦.٣ 
)اللوحة 6.5هـ( )اللوحة 6.6(

ســبق الوقــوف علــى هــذا املوقــع الــذي شــوهدت فيــه رواســب 
بحيــرة قدميــة وقــد أرخــه الباحث/روزنبيرج وآخــرون )٢٠١٣( 
إلــى 99٠٠٠ ســنة، تتألــف طبقــات املوقــع مــن طبقــة رمــل 
يعلوهــا أخــرى بنيــة فــي وصــف روزنبيــرج مــن طمــي متحجــر 
ــى  ــني وجــود رواســب أخــرى عل ــا تب ــارل«، وبتحليله وطــني »امل
طــني »املــارل« فــي أنحــاء أخــرى باملوقــع، تتركــب مــن رواســب 
طمــي عليهــا رواســب تشــبه احلجــر الرملــي حيــث كشــفت 
هــذه البقعــة عــن مــرور املوقــع بفتــرات متعاقبــة مــن اجلفــاف 
والرطوبــة وقــد جمعــت مــن هنــا أحافيــر حيوانــات بــرزت 
أن حيوانــات عاشــت  دلــت  التعريــة،  ببقعهــا جــراء عوامــل 
قبيــل نضــوب البحيــرة وجفافهــا نهائيــاً، وجمــع أكثــر مــن 5٠٠ 
أحفــورة مــع تصويــر بقعهــا األساســية بنظــام حتديــد املواقــع، 
وعثــر مبســاحة ٣x٣ م منتحيــة علــى كومــة مــن األحافيــر 
ــا  ــر أخــرى ســبق حفره ــة أحافي ــا طبق ــاً تغطيه ــة تقريب حديث
منهــا اجلامــوس األفريقــي العمــالق وأغلــب البقيــة شــظايا 
عظــام مــن فصيلــة البقريــات. وظهــر مــن موقــع ١6.٣ مــروره 
ــدوي مــن احلجــر  ــى فــأس ي ــه عل ــر ب ــدة مراحــل ســكن عث بع
الرملــي دااّلً علــى بدايــة ســكن اإلنســان فيــه، ومــع قلــة كثافــة 
معظــم اآلثــار وزيادتهــا عــن )4٠( قطعــة ؛ إال أنــه قــد تنســب 
إلــى العصــر احلجــري القــدمي األوســط، امتــازت بصناعــة 
الليلفــوى طرقــات تشــكيلها ناحيــة مركــز األداة مــع أن بعضهــا 
نــوى ليفلــوى ورقائقــه مشــذبة إحداهــا رقاقــة مــن الصــوان 
متعــددة األوجــه اســتخرجت مــن بقعــة بجانــب هيــكل جامــوس 
ــر، وتبــني ســكن  ــى عمــق )5٠( ســم حتــت األحافي عمــالق عل
الهولوســني،  فــي عصــر  فتــرات محــدودة  باملوقــع  اإلنســان 
ــار وِرجــم ومســنان مــن حجــر  ــة مشــاب ن ــك أربع ــى ذل دل عل
وأدوات حجريــة حديثــة ويظهــر أن جميــع قطــع احلجــارة مــن 

ــدمي األوســط. العصــر احلجــري الق

موقع غربي النفود ١٦_١٢: )اللوحة 6.7أ(
 28.07786867 N, 39.17372267 E

وتضاريسـها  معاملهـا  ناحيـة  مـن  اهتمـام  املنطقـة محـل  هـذه 
وآثارها إذ تتألف وماجاورها من كوارتز يشـوبه صدأ احلديد 
يسـتخدم فـي أدوات العصـر احلجـري القـدمي األوسـط  فـي 
نـواٍح أخـرى، وجمعـت عينـات إلجـراء جتـارب عليهـا )انظـر 
احلجـارة  بـأدوات  شـبيهة  احلجـارة  بعـض  وظهـرت  امللحـق(، 
تشـكلت فـي الطبيعـة، واتضحـت هنـا صناعـة الرقائـق قليلـة 
الكثافـة بطريقـة غيـر معتـادة، وقـد أثـرت فيهـا التجويـة حتـى 
أسـالف  أن  وتبـني  البليستوسـني،  عصـر  مـن  كأنهـا  بـدت 
البشـر قـد اختبـروا مـدى مالءمـة مـواد احلجـارة بإزالـة بعـض 
رقائقهـا، وأهـم عنصـر أسـاس باملوقـع هـو وجـود سلسـلة مـن 
الهيـاكل أكثرهـا علـى مسـافة قصيـرة  بلغـت )7( هياكل دائرية 
وبيضاويـة ورجمـني ومدمـاكاً مـن حجـر جلـدران كـوخ وحجـارة 
مختلفـة رمبـا ملبنـى مـن الطـوب، صفـت حجـارة قائمـة بقبـر 
إسـالمي وعلـى جانـب بابـه دون أن يتضح مـدى الزمن باملوقع، 
ولـم يتمكـن الفريـق يف أثنـاء زيارتـه السـريعة مـن حتديـد قطـع 
اآلثـار احلجريـة والغيرهـا مـن املـواد األخـرى )كاملعـادن( مـع 
أرجحيـة أن رواسـب طبيعـة املوقـع كانت حامضيـة للغاية نظراً 
لطبيعـة صخـور املوقـع أساسـاً، وخلـو املوقـع من حجـارة عصر 
الهولوسـني يـدل علـى عائديـة جميـع الهيـاكل إلـى آخـر فتـرة 
من الهولوسـني، واحتشـدت أكثر الهياكل مبوقع غربي ا لنفود 

١6_١٢ وحـددت يف أثنـاء املسـح.

 27.59324374 N، 39.17251556 E :بئر حيزون

ــران كان  ــوم ســمكها مت ــى طبقــات الديات موقــع مهــم يقــوم عل
قــد أّرخــه ووصفــه الباحــث روزنبيــرج وزمــالؤه، عثــر الفريــق 
إلــى العصــر  علــى رقاقــة كبيــرة مــن الكوارتــز رمبــا تعــود 

احلجــري القــدمي األوســط.

موقع غربي النفود ١٦_١٣:
 28.09716285 N, 39.41262295 E

جــرى الوقــوف علــى املوقــع ســريعاً حيــث تبــني وجــود بحيرتــني 
ــة كثافــة األعــداد ورقائــق حجــارة  علــى إحداهمــا أفــؤس قليل
واألخــرى عليهــا مشــبا نــار مــن عصــر الهولوســني قليلــة كثافــة 

األدوات ورمبــا بهــا قبــر.

موقع غربي النفود ١٦_١٤:
 27.42861111 N، 38.64527779 E

هــذا املوقــع جنــوب غربــي النفــود بــه لقــى أثريــة قليــل كثافــة 
رمبــا  املربــع  املتــر  فــي  حجريــن  مبعــدل  احلجــارة  أدوات 
يعــود املوقــع إلــى العصــر احلجــري القــدمي األوســط، عثــر 
ــوى  ــت بأســلوب الليفل ــواة صنع ــا ن ــوى حجــارة منه ــى ن ــه عل ب
ورقائــق أخــرى، ومــن آثــار عصــر الهولوســني باملوقــع منشــأتان 
حجريتــان دائريتــان قطرهمــا 5 م شــيدتا مــن مدمــاك واحــد 

ســمكها ١-٢م  وكــذا أساســات مبنــى مــن الطــوب. 

موقع غربي النفود ١٦_١٥:
 27.8232402 N، 39.39988792 E

بالوقــوف ســريعاً علــى هــذا املوقــع شــوهدت بــه أكمتــان عثــر 
الهولوســني  عصــر  مــن  أدوات حجريــة  علــى  إحداهمــا  يف 

وأحفــورة وكســر بيــض نعــام.

موقع غربي النفود ١٦_١٦:
 27.82880127 N، 39.3645526 E

تــل كبيــر مــن الكلــس بــه أدوات حجريــة ومشــاحذ مــن عصــر 
الهولوســني

 ١٧.٢: )اللوحة 6.7ب(
 27.58181613 N، 38.87506606 E

بالوقــوف علــى هــذا املوقــع كان قــد أرخــه الباحث/بروزنبيــرج 
ــف   ــة منبســطة تتأل ــز بأكم ــه يتمي ــالؤه )٢٠١٣( اتضــح أن وزم
مــن الدياتومــات حتتهــا رمــل وعثــر بــه علــى ثالثــة أفــؤس فــي 
بقعــة حجمهــا )٢٠( متــراً، وأخــذت منهــا عينــات لتأريخهــا 
ــز وهــي مهمــة نظــراً لصلتهــا بالرواســب  بتقنيــة األيــون احملّف
ــى  ــة،  كمــا شــوهدت عل املؤرخــة مــع صغــر حجــم هــذه البقع
نواحــي املوقــع آكام مــن الرواســب قليلــة كثافــة األعــداد تعــود 
ــاك أدوات  ــر، وكانــت هن ــى العصــر احلجــري القــدمي األخي إل
ــود  ــا تع ــث عدده ــن حي ــة م ــة الكثاف ــا قليل ــداً عنه حجــارة بعي

ــى العصــر احلجــري القــدمي األوســط. إل

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١١6١١7

موقع غربي النفود١٦_١٧:
 27.4189 N، 38.8269 E

اســتخرجت شــقف مــن فخــار هــذا املوقــع احتشــد أغلبهــا فــي 
بقعــة، وطبيعــة الفخــار خشــن النســيج غيــر المــع متفــاوت 
األكســدة مــع أن النمــط الســائد هــو تأكســد ظاهــره وباطنــه. 
وتبــني احتــواء مادتــه علــى شــوائب خشــنة قــد يــدل انحناؤهــا 
علــى أنهــا أوعيــة متوســطة إلــى كبيــرة وهــي وعــاءان وقــد 
تكــون أجــزاء كثيــرة منهــا لنفــس الوعــاء وخلــت مــن  كســر 
حــواف األوانــي وقواعدهــا ولــم يعــرف عمــر املــادة فرمبــا 
ــا  ــراً نظــر لطبيعته ــدم كثي ــا أق ــدو مؤخــراً أو أنه اســتعمله الب
اخلشــنة وتأثرهــا بالتجويــة والبــد مــن فحصهــا مــن مختــص.

موقع غربي النفود ١٦_١٨: 
27.41530964 N, 38.82764114 E

ــوع  ــن ن ــة م ــى حجري ــم لق ــع الله ــذا املوق ــار به ــدرة اآلث ــني ن تب
واحــد وهــو الكوارتــز املخضــّر متناثــر علــى بقعــة صلبــة ورمــل 
علــى مســاحة ١٠x١٠م منخفــض الكثافــة وخلــو نواحــي املوقــع 
األخــرى، كمــا شــوهدت مــادة خــام أخــرى لــم تعــرف رمبــا 

تكــون مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط.

موقع غربي النفود ١٦_١9:
 27.83521139 N, 39.30280107 E

تتألــف طبيعــة هــذا املوقــع مــن مــادة الدياتــوم والطــني وخلــوه 
مــن اآلثــار، يشــوب طبقــة مــن رواســبه احلديــد وعثــر علــى 
العصــر احلجــري  فــأس وثــالث رقائــق حجريــة رمبــا مــن 
نــار )يصعــب معرفــة تاريخــه فــي  القــدمي األخيــر ومشــب 

حــاالت كهــذه(.

موقع غربي النفود ١٦_٢٠:
 27.86546561 N، 39.44299365 E

أدوات  كثافــة  فيهــا  قلــت  الرواســب  بيضــاء  بحيــرة قدميــة 
احلجــارة مــن عصــر الهولســوين، ومقطــع رفعــت منــه عينــات 
لتحليلهــا ملعرفــة البيئــة القدميــة شــوهد مــن حولــه بأســفل 
تــل مرتفــع عــدد صغيــر مــن األحافيــر منهــا درقــات ســالحف 

ــات. ــا عظــام بقري ــدو كأنه ــات تب وشــظايا عظــام حيوان

موقع غربي النفود١٦_٢١:
 27.77491709 N, 39.18526043 E

شــوهد فــي عــدة نــواٍح باملوقــع مخلفــات دون معرفــة الرابــط 
ــة أو  بينهــا وتبــني مــن اجتــاه الهــواء نشــوء بحيــرة علــى مرحل
مرحلتــني وتأثرهــا بالتجويــة فيمــا بعــد وتشــكلت كمــا هي اآلن، 
واتضــح أن أثخــن طبقــة مخلفــات )اللوحــة 6.7ج( هي رواســب 
البحيــرة، ولوحــظ مبواقــع كثيــرة طبقــة رواســب علــى الرمــل 
وأدوات حجريــة فــي بقعــة أغلبهــا مــن عصــر الهولوســني قليلــة 

الكثافــة منهــا فــأس.

موقع غربي النفود١٦_٢٢:
 27.80425649 N, 39.13199691 E

وتاريـخ  املتنوعـة  ببيئاتـه  النفـود  غربـي  مواقـع  أحـد  هـذا 
علـى  املشـروع  فريـق  عليـه  وقـف  كبيـر  موقـع  وهـو  اإلنسـان 
بـني مختلـف  الصلـة احلقيقيـة  تتضـح حتـى اآلن  ولـم  عجـل 
الرواسـب الظاهـرة  ولـم يجـر معاينـة النواحـي فـي الشـكل١7 
هـذه  قلـب  ويظهـر  يسـاراً،  وأعالهـا  ميينـاً  الصـورة  بأسـفل 
املنطقـة علـى هيئـة أكمـة منفـردة مـن رواسـب البحيرات )طني 
متكتـل وصخـور ناريـة »روليـت«( وهـي أهـم ماميتـاز بـه املوقع، 
ومبقارنتـه مـع مواقـع أخـرى افتـرض الفريـق أن تاريخ البحيرة 
فـأس  علـى  وعثـر  األوسـط،  البليستوسـني  عصـر  إلـى  يعـود 
قـد تأثـر بعوامـل التجويـة، وثمـة مشـاب نـار علـى هـذه األكمـة 
 )٣٠ <( مختلفـة األشـكال قـد بـرز بعضهـا )اللوحـة 6.7ج( 
وتبـدو أحـدث مـن التـي مبوقـع غربـي النفـود ١6_6، وقـد 
يـدل هـذا علـى اسـتخدام الرواسـب فـي بنـاء املوقـد كمـا فـي 
املتكلسـة شـبه املسـتديرة  بالرواسـب  املوقـع _٢٢ مبقارنتـه 
التـي اسـتخدمت فـي _6علـى بعضهـا خشـب قـد يـدل علـى 
اسـتخدامها أو أنهـا حديثـة فعـاًل، وهنـاك حجـارة مواقـد يبدو 
أنهـا مـن عصـر الهولوسـني معظمهـا مـن صـوان البحيـرة قليلة 
اجلـودة بسـيطة جـداً وخلـت هـذه الناحيـة مـن اللقـى األخـرى 
)كالفخـار(، كمـا شـوهدت أدوات حجريـة ومواقـد على منحدر 
فـوق السـهم العلـوي كمـا يتضـح فـي الشـكل ويظهـر أن هـذه 
الناحيـة بحاجـة إلـى دراسـات أخـرى لتوضيـح تسلسـل زمـن 
السـكن فيهـا. ويتضـح مـن املنطقـة املعلّمـة بالسـهم السـفلي 
بنـي  املارل-لونـه  )طـني  منعزلـة  بحيـرة  برواسـب  متيزهـا 
باألسـفل وأبيـض باألعلـى حتتـه رمـل( مشـكلة حرفاً منبسـطاً، 

ومـع احتمـال أن تكـون هنـاك صلـة جتمـع بـني جميـع رواسـب 
تقلبـات  حـدوث  إلـى  تشـير  أنهـا  إال  بينهـا؛  فيمـا  البحيـرات 
الحقـًا، وقـد يعكـس التـل مرحلـة مختلفـة مـن تكـّون البحيـرة 
عثـر بعلـوه وجانبـه علـى أدوات حجريـة قليلـة كثافـة األعـداد 
وأحافيـر عظـام مـن طائفـة البقريـات، ومـع بـروز عدة رواسـب 
وبقايـا حيـوان مراحـل مـن سـكن اإلنسـان باملوقـع-وإن كانـت 
سـريعة االندثـار ماعـدا الهولوسـني – فسـوف حتقـق األعمـال 

مسـتقباًل باملوقـع جناحـات باهـرة.

بالوقــوف علــى هــذا املوقــع عثــر علــى لقــى مهمــة وعــدد كبيــر 
فــي وســط رواســب البحيــرة وعــدد مــن أدوات حجريــة مــن 
عصــر الهولوســني وفــأس يــدوي، ويــدل هــذا النمــط علــى 
آخــر مماثــل لــه يف مواقــع كثيــرة )مثــل موقــع١6_٢١(، وتبــني 
ــت أدوات  ــرة ورفع ــون  البحي ــة مــن تك ــع ١6_٢٢ مرحل مبوق
حجريــة مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط مــن البحيــرة 
ــات ؟( )اللوحــة 6.7د(. ــة البقري ــود لطائف ــر رمبــا تع وأحافي

موقع غربي النفود ١٦_٢٣:
 28.51275911 N, 40.12224317 E

يوجــد هــذا املوقــع بأقصــى شــمال شــرقي املنطقــة لــم يــدرس 
بعــُد حســب علــم الفريــق وقــد حــددت فيــه عــدة بحيــرات 
علــى  بالطائــرة  وبالتحليــق  بعــد،  باالستشــعارعن  قدميــة 
عــدة نــواٍح محــددة باملنطقــة اختيــر املوقــع ١6_٢٣ قوامــه 
حرفــان منفصــالن يشــبهان أكمــة كبيــرة حطــت عليهــا الطائــرة 
احملفــز  األيــون  إضــاءة  بتقنيــة  لتحليلهــا  عينــات  ورفعــت 
ــا  ــب اآلخــر لتحليله ــو اجلان ــن عل ــات م ــزر وأخــذت عين وباللي
بالليــزر، وعثــر علــى رقاقــة حجريــة مبنحــدر البحيــرة رمبــا 
ــات  ــن مخلف ــدمي األوســط م ــن العصــر احلجــري الق ــون م تك
ــار إال  ــى اآلث ــق  عل ــع اقتصــار عمــل الفري ــوى، وم صناعــة الن
أن املوقــع مناســب جــداً ملعرفــة تكــون البحيــرة، ورفعــت عينــات 
مــن مقاطــع الرمــل حتــت كل بحيــرة لتحليلهــا بتقنيــة إضــاءة 
ــع مقاطــع الرواســب. ــات مــن جمي ــز وجمــع عين ــون احملّف األي

موقع غربي النفود ١٦_٢٤:
 28.54357344 N, 40.04918252 E

بزيــارة املوقــع هــذا ســريعاً نظــراً لقصــر وقــت الطائــرة وموقــع 
ــب  ــد انكشــفت إذ يصع ــة ق ــرات مختلف ــه رواســب بحي آخــر ب

التفريــق بــني التغيــرات وأثــر عوامــل التجويــة يف أثنــاء مختلــف 
مراحــل تكــون البحيــرة، لــم يســعف الفريــق الوقــت ملعرفــة 
ــة مشــاب  ــه ثماني رواســب املوقــع وتفســيرها وقــد شــوهدت ب
نــار قريبــة جــداً مــن محــط الطائــرة وحولهــا وأســفل منهــا 
أدوات حجريــة قليلــة األعــداد مــن عصــر الهولســني منهــا 

نصــل ســهم.

موقع غربي النفود١٦_٢٥: )اللوحة 6.8ب(
 28.181444 N, 39.443027 E

أنــه  وتبــني  بالطائــرة  مــرة  ألول  باملوقــع  االســتطالع  جــرى 
كبيــر جــداً بــه تــالل رواســب علــى هيئــة آكام ثــم جــرت زيارتــه 
األيــون  إضــاءة  بتقنيــة  لتحليلهــا  عينــات  ألخــذ  بالســيارات 
احملفــز مــن رمــال حتــت رواســب بــارزة مــن البحيــرة ورفعــت 
عينــات باألنبــوب بهــذه الناحيــة مــن بقعــة قــرن أميــن لغــزال؟ 
متصــل بشــظية عظــم طويلــة، واحتشــدت قطــع حجريــة علــى 
جنبــات الرواســب غيــر بعيــدة عــن هــذه البقعــة حيــث رفعــت 
العينــات وعثــر علــى كوارتــز وخليــط مــن أفــؤس صغيــرة ونــوى 
ــاً، ففــي حــني أن  ــوى تقريب فــي طــور اإلعــداد بأســلوب الليفل
العصريــن احلجريــني  أدوات  مــن  هــذا رمبــا ميثــل خليطــاً 
القدميــني الســفلي واألوســط، ارتــأى فريــق هيئــة املســاحة 
ومجموعــة  املوقــع  تقييــم  إعــادة  الســعودية  اجليولوجيــة 
األدوات املصنعــة رمبــا جتانســت مؤقتــاً وكانــت مــن آخر أدوات 
العصــر احلجــري القــدمي الســفلي )~املرحلــة التاســعة للنظيــر 
البحــري(، كمــا شــوهدت بضــع أدوات حجريــة فــي بقعــة أخرى 
)لــم جتــِر معاينــة املوقــع كامــاًل(، وثمــة أرض عــزاز بــارزة تلــف 
البحيــرة )التتضــح مــن العلــو بــل علــى الطبيعــة( فــي الصحــراء 
فيهــا مــواد اخلــام رمبــا كانــت فــي متنــاول أســالف البشــر منهــا 
أدوات حجريــة متنوعــة وبعــض مــواد الكوارتــز عاليــة املقاومــة 
ومــواد كاحلجــر الرملــي، كمــا عثــر علــى فــأس قريبــاً منهــا 

ــع مــن األرض العــزاز. رمبــا صن

موقع غربي النفود ١٦_٢٦
: 28.1356388 N, 39.4411666 E

ــر  ــا أفــؤس وعث ــالل رفعــت مــن أعاليه ــه ت ــر ب هــذا موقــع كبي
أيضــاً علــى فأســني علــى تــل آخــر وهــي أكثــر مــا عثــر عليــه 
حتــى اآلن، وثمــة أمثلــة نــادرة علــى صناعــة نــوى حجريــة رمبــا 
تكــون مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط، ويبقــى املشــحذ 

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١١8١١9

ــار عصــر الهولوســني والحاجــة  ــى آث ــال عل ــرز مث احلجــري أب
للعــودة إلــى املوقــع مجــدداً.

موقع غربي النفود١٦_٢٧: )اللوحة 6.8ج(
 28.111277777 N، 39.43530555 E

موقــع كبيــر بــه آكام متطاولــة رواســب بحيــرة ظاهــرة متخــذة 
شــكل هــالل عثــر بهــا علــى فــؤوس مختلفــة الصناعــات وقــد 
تأثــرت بالتجويــة ورقائــق حجريــة، قــد متثــل خليطــاً مــن آثــار 
العصريــن احلجريــني القدميــني الســفلي واألخيــر، يــرى فريــق 
هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية أنهــا تعكــس مجموعــة 
أدوات مــن العصراحلجــري القــدمي األخيــر وعناصــر تقنيــة 
إعــداد نــوى احلجــارة )كمــا باملوقــع ١6_٢5(، جــرى تســجيل 
مقطــع وعينــات منــه لتحليلهــا بتقنيــة إضــاءة األيــون احملفــز، 
بــارزة( حشــد مــن  يعلــو هــذا الرواســب مباشــرة )رواســب 
أدوات حجريــة وأكثــر مــن )5٠( رقاقــة حجــر، تبــدو كأنهــا 

مخلفــات تشــذيب علــى خــط ســاحل. 

موقع ٦ الهيئة السعودية للمساحة اجليولوجية:
 28.139851 N, 39.460081 E

وبالوقــوف علــى املوقــع الســتكمال تســجيل بقيــة اإلحداثيــات 
ســبق أن زودتنــا بهــا الهيئــة الســعودية للمســاحة اجليولوجيــة  
جــرى مســح راجــل ســريع واتضــح خلــو املوقــع مــن األحافيــر. 
واملوقــع مهــم للغايــة مــن حيــث بيئتــه القدميــة وآكامــه البــارزة 
التــي تغطيهــا رواســب البحيــرة، وثمــة أدلــة بــرزت منهــا مــرور 
البحيــرة مبرحلتــني يف أثنــاء تكّونهــا وشــوهد صــوان البحيــرة 
ــه موقــع  ــى أن ــدل عل ــواع مختلفــة متنوعــة مــن الرواســب ت وأن
ــزة هــي األخــرى مهمــة وهــي لقــى  ــم مي معقــد التضاريــس وث
ــع قشــر  ــد جم ــة وق ــة الكثاف ــن عصــر الهولوســني قليل ــار م آث

بيــض نعــام وخــال املوقــع مــن آثــار عصــر البليستوســني.

موقع غربي النفود ١٦_٢٨:
 27.43367899 N، 39.37844885 E

اجلهـة  ناحيـة  قريبـة  بحيـرة  مـن  شـاخصة  سـبخة  مـن  بعـض 
واضـح  غيـر  )معظمهـا  احلجـارة  كثافـة  قلـة  ظهـر  اجلنوبيـة، 
املعالم، لها نواة ليفلوى( وأحافير )منها قرن وأسـنان(. وأخذت 
عينـات لتحليلهـا بتقنيـة إضـاءة األيـون احملفـز وجمـع رواسـب.

موقع غربي النفود١٦-٢9: )اللوحة 6.8د(
 27.4320695 N، 39.38414562 E

بقعــة مــن رواســب بحيــرة شــوهد عليهــا أداة حجريــة وخمســة  
مشــاب نــار .

موقع غربي النفود١٦_٣٠: )موقع الوسطى-عظمة 
اإلصبع الوسطى(: )اللوحة 6.8د(

 27.4198991 N، 39.39717763 E

يقــع هــذا املوقــع قريبــاً مــن طعــس الغضــاة ســبق الوقــوف 
عليــه علــى عجالــة فــي املاضــي وتبــني قلــة كثافــة أعــداد 
األدوات احلجريــة ولــم تعــرف حينهــا أهميــة املوقــع، وبوقــوف 
الفريــق مــع أعضــاء الهيئــة الســعودية للمســاحة اجليولوجيــة 
عــام ٢٠١6م شــوهدت أحافيــر متطاولــة أكمــة مــن الطــني 
ممتــدة عثــر فيهــا علــى ســالمى إصبــع وســطى يظهــر أنهــا 
تعــود إلنســان وحتتــاج إلــى دراســات مفصلــة لتأكيــد تصنيفهــا 
هــذا، كمــا جــرى مســح راجــل باملوقــع علــى هيئــة مقاطــع 
وســجلت  حجريــة  وأدوات  أحافيــر  خاللــه  جمعــت  طوليــة 
بجهــاز حتديــد املواقــع، ولوحظــت أحافيــر )بقريــات، فــرس 
علــى   )Melanoides tuberculata حلــزون  قواقــع  النهــر، 
ــرة خاصــة محتشــدة بأســفل آكام مــن  ــداد رواســب البحي امت
الرواســب )ميــني اللوحــة 6.8د(، وحفــرت مربعــات صغيــرة 
بتقنيــة  وتأريخهــا  عينــات  لرفــع  البــارزة  الرواســب  بهــذه 
إضــاءة األيــون احملّفــز، ورفعــت عينــات مــن الرواســب ملعرفــة 
بلغــت  بينهــا،  البيئــات ودراســتها  وعالقــة املخلفــات فيمــا 
حصيلــة العينــات أكثــر مــن ٣٠٠ أحفــورة و)١5٠( أداة حجريــة 
رفعــت مــن نواحــي املوقــع )اللوحــة 6.8د(، وتبــدو بقعــة رفــع 
األحافيــر هــي انطالقــة امتــداد البحيــرة شــرقاً حيــث يظهــر 
فــي عمومــه تأثــره بالتجويــة ورواســب شــبيهة بطــني املــارل 
ــوى  ــرة مــن ن ــي، ولوحظــت أعــداد كبي ــى بن ــون إل ــة الل برتقالي
صــوان البحيــرة قــد تأثــرت بالتجويــة شــذب بعضــه بأســلوب 
ــر،  ــي حــول األحافي ــة هــي الت بســيط، وأهــم األدوات احلجري
ومــع قلــة عددهــا إال أنهــا تــدل علــى تقنيــة العصــر احلجــري 
القــدمي األوســط: تشــذيب بأســلوب الليفلــوى، والطــرق ناحيــة 
ــة اجلــودة عمومــاً،  ــواة  وتعــدد األســطح واملــواد عالي ــب الن قل
ورمبــا مــرد قلــة آثــار ناحيــة النفــود هــذه إلــى محدوديــة مــواد 

اخلام-التصنيــع مقارنــة بالتــي فــي الناحيــة الشــمالية.

موقع خل عميشان-٤: )اللوحة 6.8ج(
 28.0281933 N, 39.3522884 E

جــرت دراســة املوقــع عــام ٢٠١4م نظــراً ألهميــة وجود بحيرات 
قدميــة ممتــدة فــي جوبــة تشــكلت يف أثنــاء فتــرات دافئــة مــن 
ذوبــان اجلليــد بأواخــر البليستوســني األوســط والبليستوســني 
األخيــر، ترتبــط كل بحيــرة مؤرخــة اآلن بتقنيــة إضــاءة األيــون 
ــه ذا بيئــة رئيســة  احملفــز بــأدوات حجريــة مميــزة؛ ممــا يجعل
وأثريــة باملنطقــة، وشــمل العمــل عــام ٢٠١4م تصويــر خريطــة 
أساســية للموقــع ومســح راجــل علــى هيئــة مســارات جلمــع 
ــارزة  ــات مــن مقاطــع الرواســب الب ــة وأخــذ عين أدوات حجري
األيــون  إضــاءة  بتقنيــة  ألرخنتهــا  وعينــات  بحيــرة  كل  مــن 
احملّفــز، واســتهدف املوســم عــام ٢٠١6م توســيع نطــاق العمــل 
كان قــد بــدأ فــي موســم ســابق وركــز علــى البحيــرة رقــم 4 
يعــود عمرهــا إلــى املرحلــة اخلامســة مــن النظيــر البحــري 
وشــوهدت هنــا أحافيــر وأدوات حجريــة علــى حافــة بحيــرة 
قدميــة صغيــرة )اللوحــة 6.8ج( وســوف يشــمل التنقيــب مــواد 

ــة. ــار ببقعهــا األصلي اآلث

حفــرت أربعــة مربعــات فــي البحيــرة 4 )اللوحــة 6.8ج( وبــرزت 
ظــروف األحافيــر وأدوات حجريــة بــني طبقتــي طــني )املــارل( 
خاصــة الرواســب اخلضــراء العلويــة، واتضــح أن الطبقــات 
نفســه  الشــيء  وينســحب  متسلســلة  األربعــة  املربعــات  فــي 
علــى مقطــع مبربــع عــام ٢٠١4م وقــد اســتخرجت أحافيــر مــن 

ــر. ــع األخي ــن املرب ــة م ــات ١ و ٣ و 4 وأدوات حجري املربع

وقــد كشــفت مربعــات احلفــر ظــروف األحافيــر ومايحيــط بهــا 
)اللوحــة 6.9أ( وقطــع اآلثــار )اســتخرجت ســت مــن بقعهــا 
مــن املربــع 4( واتضــح تفــاوت كبيــر فــي رواســب البحيــرة رقــم 
4، وكان مقطــع الطبقــات عــام ٢٠١4 قصيــراً وطبقــات املربــع 
عــام ٢٠١6 كانــت أكثــر ســمكاً واتضــح أن طبقــات رواســب 
املربعــني رقــم١و٣ ليســت ســمتية إمنــا مائلــة جــداً هاهنــا، 
واحتشــدت بقايــا احليوانــات فــي رمــل املربعــني املذكوريــن 
العلويــة  الطبقــات  بتــآكل  املشــروع أساســاً  فريــق  وفســرها 
بفعــل التجويــة وظهــرت األحافيــر، ورمبــا يكــون فــي هــذا 
شــيء مــن الصحــة فقــد تبــني فــي املربعــني املذكوريــن صعــود 
حــاد لطبقــة الرمــل األســاس ممــا يــدل علــى طبيعــة املوقــع 
وتضاريســه قدميــاً إذ متتــد طبقــة الرمــل هــذه شــاخصة علــى 

ســطح املوقــع واســتغلتها احليونــات لتســلكها للوصــول إلــى 
البحيــرة حــني تشــكلت وبقيــت عظامهــا مطمــورة فــي رواســب 
البحيــرة وطينهــا وقــد تعــرض املوقــع لعوامــل التعريــة والتجوية 

ــر. ــرزت األحافي ــب هــذا وب وشــخص رأس الكثي

اســتخرجت عــدة أصنــاف احليوانــات مــن خــل العميــش 4 
مثــل: البقريــات وأفــراس النهــر والقــوارض والطيــور يبــدو أنهــا 
ــر  ــا رفعــت أحافي ــر البحــري كم ــة اخلامســة للنظي مــن املرحل
ــة  مــن نــواٍح أخــرى باملوقــع مــن علــى بحيــرة تعــود إلــى املرحل
التاســعة مــن النظيــر البحــري ألول مــرة )بحيــرة ٢( ويبــدو 
أنــه أول مجمــع رفــات حيوانــات مــن املرحلــة التاســعة للنظيــر 
جنوبــي  بأقصــى  وبــرزت  العربيــة،  اجلزيــرة  فــي  البحــري 
لتأريخهــا  عينــات  منهــا  )أخــذت  بحيــرات  رواســب  املوقــع 
بإضــاءة األيــون احملفــز( متصلــة بــأدوات حجريــة يــرى فريــق 
الهيئــة الســعودية للمســاحة اجليولوجيــة أنهــا مــن املرحلــة 
الثالثــة للنظيــر البحــري فجــرت معاينتهــا ورفــع أكثــر مــن 
١٠٠ أحفــورة بعضهــا محتــرق، وإذا تأكــد تأريخهــا وترابطهــا 
فســوف تكــون هــي أكبــر مجمــع حيوانــات إبــان املرحلــة الثالثــة 
وأخيــراً،  العربيــة،  فــي اجلزيــرة  معــروف  البحــري  للنظيــر 
أظهــرت العينــات املرفوعــة مــن البحيــرة حاليــاً بتقنيــة إضــاءة 
األيــون احملفــز أنهــا مــن املرحلــة الســابعة للنظيــر البحــري 
ومــرد هــذا انحشــار هــذه البحيــرة بــني طبقــات الرواســب 
واحــدة  وهــي  منهــا  عينــة  أخــذت  حيــث  املؤرخــة  األخــرى 
ــة الســابعة  مــن مجموعتــني فقــط يرجــع تأريخهــا إلــى املرحل
للنظيــر البحــري فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وإن ظهــر 
ــرة ٣  ــإن البحي ــر البحــري ف ــة الســابعة للنظي ــا مــن املرحل أنه
ــي  ــر األول ــي التقدي ــني خطــأ ف ــي وإن تب ــاس املرجع هــي املقي

ــن تصحيحــه. ــد م الب

النتيجة

كشــف هــذا املســح القصيــر مبنطقــة تبــوك عــن عــدد كبيــر مــن 
املواقــع البيئيــة واألثريــة وإمكاناتهــا املناســبة إلجــراء دراســات 
أخــرى  ولقــى  مقاطــع  وأعــدت  املنطقــة،  علــى  مســتقباًل 
لتحليلهــا ودراســة ظــروف بيئاتهــا، ومــن أبــرز االكتشــافات 
األثريــة عــدة مواقــع مــن العصــر احلجــري القــدمي األوســط. 
واتضــح قلــة أدوات العصــر الهولوســني وأدوات قطــع )فــؤوس( 
كثيــرة مــن العصــر احلجــري القــدمي الســفلي ويســتنتج الفريــق 

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١٢٠١٢١

مــن هــذا وجــود ســكن اإلنســان بهــذه املنطقــة خــالل املرحلتــني 
اخلامســة والثالثــة للنظيــر البحــري اســتناداً إلــى تفــاوت تقنيــة 
صناعــة أدوات العصــر احلجــري القــدمي األوســط وقرائــن 
اإلنســان  مــن ســكن  فتــرات عديــدة  إبــان  التجويــة  عوامــل 

ووضــع املنطقــة علــى نطــاق أوســع.

وكشــف مســح النفــود والتنقيبــات عــن عــدد كبيــرة مــن املواقــع 
بالغــة األهميــة واكتشــاف أول نهــر قــدمي فــي النفــود وغطــت 
الدراســة عــدداً مــن البحيــرات القدميــة وجمــع أكثــر مــن )٣٠( 
عينــة لتأريخهــا بتقنيــة إضــاءة األيــون احملفــز ســوف تســاعد 
فــي معرفــة الفريــق للمنطقــة، بقيــت تســاؤالت املســح التاليــة 

بحاجــة إلــى إجابــة :

١-ماســبب كثــرة مــواد اآلثــار علــى بعــض البحيــرات القدميــة 
وخلــو بعضهــا ؟

٢-هــل الرواســب املختلفــة هــي مــن مراحــل متفاوتــة مــن نشــوء 
ــر  ــة وتأثي ــرات جانبي ــاًل  مــع تغي ــت فع ــرات أوأنهــا حدث البحي

مــن مختلــف عوامــل التجويــة؟

ميكــن أن تنســب جميــع نتائــج املنطقــة تقريًبــا إلــى العصريــن 
احلجريــني القدميــني األدنــى أو األوســط أو الهولوســني / 
العصــر احلجــري احلديــث، وتتعلــق مختلــف مراحــل اآلثــار 
أدوات  ارتبــاط  وكــذا  اختالفهــا  علــى  القدميــة  بالبحيــرات 
ارتباطــاً  بالشــواطىء  األوســط  القــدمي  احلجــري  العصــر 
وثيقــاً مثــل )خــل عميــش4( وكانــت بحيــرات العصــر احلجــري 
الســفلي قدميــة متآكلــة جــداً؛ وتضعــف العالقــة بــني الرواســب 
واآلثــار تبعــاً لذلــك، أمــا اســتغالل اإلنســان البحيــرات فــي 
عصــر الهولوســني فــكان  علــى جنباتهــا آكام منبســطة ناســبت 
اســتقرار اإلنســان عليهــا وارتبطــت اآلثار مبميــزات  البحيرات 
قدميــاً وليــس بســبب زيــادة األمطــار بالتحديــد، ومــن النتائــج 
الرئيســة لهــذا العــام العثــور علــى عــدة مواقــع آثــار متفرقــة، 
مــا ســبب ذلــك؟ هــل كانــت البحيــرات قدميــة جــداً بحيــث 
طمرتهــا الرمــال حــني ســكنها أســالف البشــر؟ وهــل كانــت 
إمكانيــة احلصــول علــى مــواد الصناعــة محــدودة؟ أو كانــت 

ــك؟ ــاك عوامــل أخــرى وراء ذل هن

ينطــوي هــذا املســح علــى أهــداف واضحــة وذلــك إلجــراء 
أبحــاث عليهــا مســتقباًل وســوف تكشــف عــدة أجــواب مــن 
املنطقــة عــن معلومــات جديــدة حيــال تغيــرات البيئــة خاصــة 
تكــّون البحيــرات القدميــة ورفــع عينــات مــن اآلكام القريبــة 
مــن تيمــاء، كمــا يحتــاج األمــر إلــى تنقيبــات الســتخراج دفائــن 
أعدادهــا  أن  مــع  الســفلي  القــدمي  احلجــري  العصــر  آثــار 
قليلــة الكثافــة؛ وقــد يكــون موقعــاً غربــي النفــود ١6_٢5 
و٢7 مناســبني لهــذا األمــر، أمــا العصــر احلجــري القــدمي 
األوســط فســوف تكشــف مجموعــات كبيــرة مبواقــع قريبــة 
إجــراء  وإمكانيــة  مهمــة  أدلــة  عــن  والتنقيــب  تبــوك،  مــن 
الصحــراء مبوقــع خــل عميــش 4،  أخــرى مبنطقــة  أعمــال 
ــار العصــر  ــواد آث ــع األخــرى هــذا املوســم مــن م ــت املواق وخل
احلجــري األوســط، واقتصــر العمــل علــى موقــع غربــي النفــود 
١6_6 وزيــارة قصيــرة إلــى موقــع غربــي النفــود ١6_٢٢ 
مــن شــأنهما أن يثمــرا عــن شــيء يكلــل جهــود ماجــرى مــن 
األعمــال الكثيــرة.  واكتمــل العمــل عــن األحافيــر إلــى حــد 
النفــود  غربــي  وموقــع   4 عميــش  خــل   ١6.٣ كبيــر مبوقــع 
١6_6 إذ ســيجودان مبــا يجــري عليهمــا مــن تنقيــب مســتمر 
والكشــف عــن أحافيــر مندفنــة، والبــد مــن حتليــل عينــات قطــع 
اآلثــار واألحافيــر والرواســب وعينــات لتحليلهــا بتقنيــة إضــاءة 
األيــون احملفــز قبــل البــدء بــأي أبحــاث مســتقباًل  لوصــف 

املواقــع الــواردة فــي ســياق هــذا التقريــر.

جتربة تشذيب احلجارة

ــة الســعودية جتــارب  ــة املســاحة اجليولوجي ــق هيئ أجــرى فري
علــى تشــذيب احلجــارة الختبــار العوامــل املؤثــرة فــي املــواد 
حجــارة  مــن  مطــارق  باســتعمال  التصنيــع  اخلام-مــواد 
الكوارتــز مــن موقعــني: ١( طبقــات مــن الكوارتــز تشــوبها مــادة 
احلديــد مبوقــع غربــي النفــود١6_١٢ و ٢( صــوان بحيــرة 
لــم يذكــر ســابقاً أنــه مــن مــواد الصناعــة بهــذا املوقع-غربــي 
متشــابهة  مــواد  الناحيــة  بهــذه  وشــوهدت  النفــود١6-٣٠. 
ــي  ــة اجلــودة، ويزخــر موقــع غرب ــرات قدميــة متفاوت فــي بحي
النفــود١6_4 مبــواد حســنة اجلــودة تتخلــل طبقــات متتابعــة.

جمعــت قطــع كوارتــز مــن موقــع غربــي النفــود١6_١٢ علــى 
بعضهــا عالمــات صغيــرة لعمليــة التشــذيب وكانــت أعدادهــا 
قليلــة الكثافــة، املهــم فــي األمــر هــو التنــوع العجيــب فــي مــادة 

ــم يلحــظ هــذا عنــد جمــع املــواد، وكانــت هــذه  التشــذيب إذ ل
الناحيــة كبيــرة تظهــر بهــا مــواد الكوارتــز علــى حافــة أكمــة 
بأطــراف الصحــراء وهــو مــكان حــري بالعثــور فيــه علــى مــواد 
ــة  ــة القشــرة ســهلة التشــكيل وصلب ــواد رقيق ــع، هــذه امل تصني
حتتــاج إلــى قــوة يف أثنــاء طرقهــا، متجانســة التركيــب مــن 
الداخــل تخلــو مــن الشــوائب، ومــع قلــة خبــرة مــن شــّذب 
احلجــارة مــن هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية؛ إال أنــه 
الليفلــوى  اســتطاع بســهولة تشــكيل رقاقــة كبيــرة بأســلوب 
ثــم شــكلت أخــرى لكنهــا انشــطرت دون ســبب واضــح مــع 
ــى  ــراً عل أنهــا متســاوية األســطح ويظهــر أن هنــاك فارقــاً كبي

مســتوى املوقــع الواحــد.

 كمــا صنعــت مــواد أخــرى مــن صــوان البحيــرات مبوقــع غربــي
 النفــود١6_٣٠ مســتديرة األشــكال تقريبــاً فــي حجــم كــرة
 كريكــت منتظمــة غيــر مســتوية املظهــر قــد أثــرت فيهــا التجوية
 احتشــدت بطــرف املوقــع بعيــداً عــن بقعــة عظمــة اإلصبــع
 برواســب بحيــرة ظهــر فيهــا صــوان صلــب ككســر احلجــارة
 املتراكمــة علــى منحــدر متوســطة الكثافــة قــد شــذب كثيــر
ــة ــت احلجــارة صلب ــم تشــكل، كان ــا وجمعــت مــواد خــام ل  منه
 لتشــكيلها إلــى أداة وعــدم إمكانيــة احلصــول علــى زوايــا مثاليــة
 إذ البــد مــن طرقهــا بشــدة للحصــول علــى رقاقــات، لــذا أمكــن
 تشــكيل بضــع رقاقــات مــع أنــه لــم تكــن علــى الوجــه املطلــوب
 وظهــر مكســرها نصــف بيضــاوي علــى وشــك االنفــالق لكنهــا
 مفيــدة ولــم توصــف مــن قبــل، وشــذبت وتشــكلت هــذه األدوات
ــواح أخــرى دون ــر عليهــا فــي ن ــى نطــاق واســع يعث  باملوقــع عل
 نقلهــا دومــاً إلــى أمكنــة أخــرى، والتعــرف ســوى مبوقعهــا، لــذا،

يظهــر أن إنســان ماقبــل التاريــخ لــم يعرهــا كبيــر اهتمــام.

مسح صحارى النفود القدمية ١4٣7هـ/٢٠١6م(



تقرير أولي عن مشروع )دسبيرس( في جنوب غربي اململكة العربية السعودية )١(
جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

 ماثيو مرديث وليامز ؛ جيف بيلي ؛ بكاس هوسمن ؛ سعود الغامدي ؛ عبداهلل الشارخ ؛ كاترينا دوكه ؛
كاسي بيرستفورد ؛ برين الرسون ؛ خديجة مايكنب ؛ بسام الهال ؛ عايض احلميد ؛ عبده عقيلي ؛ 

عبداللطيف عقيلي؛ أحمد؛ عبد اللطيف هزازي؛ حافظ هزازي؛ علي مطاعن؛ عبداهلل زكان. 

مقدمة
مـــن  رواٍب  علـــى  أســـابيع  امليدانـــي ســـتة  العمـــل  اســـتغرق 
ــى اآلن  ــا حتـ ــان ســـجل منهـ ــزر فرسـ ــة بجـ ــداف البحريـ األصـ
مايربـــو علـــى ٣٠٠٠ مـــن تـــالل مواقـــع األصـــداف؛ حيـــث 
ــر  ــان الكبيـ ــزر فرسـ ــع علـــى جـ ــذه املواقـ ــى أغلـــب هـ ــر علـ عثـ
ـــار األصـــداف  وســـقيد وقمـــاح. كمـــا شـــوهدت أصـــواب مـــن نث
ــتهدف  ــاً واسـ ــار أيضـ ــزر الصغـ ــى اجلـ ــرة علـ ــا منتشـ وأكوامهـ

العمـــل أساســـاً عـــام ٢٠١٣م  مايلـــي:

توســـيع مجـــال التنقيـــب ليشـــمل أعـــداداً كبيـــرة مـــن  )أ(  
األعمـــال  الســـتكمال  والقواقـــع؛  األصـــداف  روابـــي 
الســـابقة فـــي جنبـــة 4 وخـــور املعـــادي ١٠57 ورفـــع عينـــات 
منهـــا ملعرفـــة تنـــوع املواقـــع فيمـــا بينهـــا واســـتعمال طـــرق 
ـــع  ـــا هـــو متب ـــة كم ـــات دقيق ـــع عين ـــب الســـريعة ورف التنقي

بشـــمال أســـتراليا )شـــاينر وآخـــرون ٢٠١٣.

ــع  ــون املشـ ــخ بالكربـ ــن التأريـ ــد عـ ــج جديـ إطـــالق برنامـ )ب( 
وحتليـــل البيئـــات قدميـــاً ودراســـة النظائـــر املســـتقرة 
عـــن األنـــواع الرئيســـة للرخويـــات كأصـــداف العّطـــار 
Strombus fasciatus وذلـــك الســـتقاء معلومـــات منهـــا 
عـــن عمليـــات تراكـــم تاللهـــا وروابيهـــا وفـــي أي موســـم 
ــاخ  ــا طـــرأ علـــى املنـ ــع  هـــذه األصـــداف ومـ كانـــت جتمـ

مـــن تغيـــرات.

ــار  ثالثــة مجاميــع ورفــع عينــات منها)اللوحــة 7.١أ(  وباختي
ــة مــن األصــداف  أجــرى الفريــق تنقيبــات فــي  عــدد ١7 رابي
بنــواٍح مختلفــة مــن بيئــات الســاحل واملواقــع ورســم مقاطــع 
جلميــع الطبقــات وتصويرهــا، كمــا رفعــت عينــات للتأريــخ مــع 
كتــل عينــات بحجــم ٢٠x٢٠ ســم تضــم مخلفــات أصــداف مــن 
ــات هــذه ودراســتها  ــع الرخوي ــل مجامي مقاطــع احلفــر؛ لتحلي
ــي  ــا ف ــع بيئته ــه وتعايشــها م ــذي عاشــت في ــاخ ال ــة املن ومعرف
غابــر األزمــان، ورفعــت أيضــاً عينــات مــن األصــداف احلديثــة؛ 

الزهيــدة  العناصــر  آثــار  وتفســير  قــراءة  فــي  للمســاعدة 
والنظائــر علــى أنــواع اآلثــار، ووضــع  عــدد 49٠ عينــة مــن 
مخلفــات الرخويــات وماصحبهــا مــن عينــات أخــرى حتــت 
ــن   الدراســة، ومعرفــة تأريخهــا بعــد فرزهــا فــي املوقــع وتدوي
أوصافهــا، وإرســال بعضهــا  إلــى إجنلتــرا لتحليلهــا ودراســتها 

دراســة خاصــة.

طــالب  مــن  ثلــة  مــرة  ألول  فرســان  فــي  بالعمــل  وشــارك 
جامعــة جــازان ملــدة أســبوع فــي أعمــال التنقيــب ومــا بعــده 
وزار الفريــق باملوقــع الدكتــور : رشــاد بنتــان ورمضــان أبوزيــد 
وإبراهيــم غنــدور مــن قســم اجليولوجيــا البحريــة بجامعــة 
امللــك عبدالعزيــز بجــدة، والدكتــور إبراهــام فلوريــس مــن قســم 
اإلعــالم بالهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي بالريــاض 

ــدان مــن أعمــال. ــذي صــور بعــض مايجــري فــي املي ال

نبذة عن املوقع
تضــم جــزر فرســان أكثــر مجاميــع روابــي األصــداف كثافــة فــي 
العالــم ســجل منهــا حتــى اآلن أكثــر مــن ٣٠٠٠ موقــع )اللوحــة 
7.١أ( ولــم ميســح بعضهــا بالتفصيــل حتــى اآلن )بيلي وآخرون 
٢٠٠7، ٢٠١٣؛ وليامــز ٢٠١٠؛ مرديــث وليامــز وآخــرون حتــت 
الطبــع( وتــدل النتائــج الســابقة علــى كثافــة اســتهالك مصــادر 
البحــر بهــذه املواقــع خاصــة جمــع املأكــوالت البحريــة وصيــد 
األســماك، وتســتند هــذه الفرضيــة علــى أدلــة ســابقة فــي 
أثنــاء التنقيــب فــي تلــي أصــداف فــي أعــوام ســابقة: جنبــة 4 
)JE0004( وخــور املعــادي )KM1057(. حــني كشــف تاريــخ 
اإلشــعاع تراكــم تلــي األصــداف هذيــن منــذ 55٠٠-5٠٠٠ ســنة 
معياريــة قبــل اآلن )٣5٠٠-٣٠٠٠ ســنة معياريــة قبــل امليــالد( 
)دميارشــي وآخــرون ٢٠١٠؛ وليامــز ٢٠١٠((؛ لكــن تبــني تنــوع 
فــي أمنــاط تراكــم مخلفــات الرخويــات وتركيبهــا ممايــدل 
علــى أنــه جــرى علــى هذيــن املوقعــني أنشــطة مختلفــة وطــرق 

مختلفــة. 
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أهميــة  لهــا  أن  اآلن  قبــل  ســنة  الفتــرة 6٠٠٠-4٠٠٠  تبــدو 
خاصــة إذ اســتحال مناخهــا إلــى جــاف )أرز وآخــرون ٢٠١٣(  
وقدمــت احليوانــات الداجنــة واخلــزف والزراعــة إلــى املنطقــة 
اجلنوبيــة الغربيــة فــي هــذه الفتــرة )دورانــي، ٢٠٠5( ومــع 
ــر  ــى الب ــة عل ــاك أدل تطــور اقتصــاد جــزر فرســان ؛ إال أن هن
تــدل علــى اســتغالل الســاحل متثلــت فــي رواٍب كثيفــة مــن 
األصــداف أو أصــواب مــن نثارهــا منتشــرة علــى عــدة مواقــع 
متفرقــة أو أكــوام صغيــرة، ويظهــر غالبــاً مــن نثــار األصــداف 
االعتمــاد كثيــراً علــى جمــع مأكــوالت البحــر وصيــد األســماك 
وحتتــاج  أيضــاً،  الصيــد  وعظــام  داجنــة  حيوانــات  وعظــام 
روابــي األصــداف وتاللهــا فــي فرســان عمومــاً إلــى مزيــد مــن 
الدراســة ملعرفــة مابــني هــذه املواقــع مــن عالقــات وعالقتهــا 

ــر. ــى الب ــالل األصــداف عل ــاً بت جميع

ــى جــزر فرســان  ــع عل ــي األصــداف والقواق ويتضــح مــن رواب
تراكمهــا علــى هيئــة مجاميــع مترابطــة وتتمحــور حــول خلجــان 
ــاً للرخويــات البحريــة  ــة كانــت فــي املاضــي مرتعــاً ومرب ضحل
يســهل الوصــول إليهــا، وتراكــم معظــم هــذه التــالل خاصــة 
فــي سالســل متصلــة  الكبيــرة منهــا علــى ســواحل قدميــة 
مــن مخلفــات الرخويــات علــى طــول الســاحل يصــل طولهــا 
إلــى كيلومتــر واحــد أو أكثــر، وميتــاز الســاحل القــدمي بشــعاب 
مرجــان بحوافهــا غويــرات وقطــوع ونخاريــب تتراكــم عليهــا 
وتســمو  األصــداف،  وتــالل  الرخويــات  مخلفــات  مــن  رواٍب 
شــعب املرجــان عــن مســتوى ميــاه البحــر ويختلــف بعدهــا عــن 
الســاحل احلالــي نظــراً لتأثرهــا بحركــة الطبقــة التكتونيــة، 
متطامنــة  أخــرى  روابــي  الكبيــرة  األصــداف  تــالل  وتضــم 
وأصوابــاً مــن نثــار األصــداف قــد انزاحــت عــن خــط الســاحل 
ــر داخــل  ــار أو أكث ــات األمت ــى مســافة مئ ــاً عل ــي وأحيان احلال
البــر، والغرابــة فــي العثــور علــى هــذا النمــط مــن انتشــار 
األصــداف بجــزر فرســان فهــذا املشــهد مألــوف وقــد شــوهدت 

ــم. ــواٍح حــول العال ــا مــن األصــداف فــي ن مثيالته

ووضــوح مواقــع األصــداف بجــزر فرســان يغــري الباحــث إلــى 
ــا  ــد مــن الدراســة واالســتقصاء عــن منــط توزيعه إجــراء مزي
لتقييــم تراكمهــا بنــواٍح مختلفــة خاصــة فــي مناطــق داخليــة 
أخــرى تختلــف فــي وظائفهــا وفتراتهــا الزمنيــة أو ألســباب 
أخــرى، وحتتــاج عمليــات تشــكل تــالل األصــداف إلــى الدراســة 

ورفــع عينــات مــن مواقــع أخــرى مــع أن األعمــال امليدانيــة فــي 
املواســم املاضيــة قــد تطرقــت قليــاًل إلــى هــذا األمــر.

طرق البحث والدراسة
جـــرى اختيـــار ثالثـــة مجاميـــع مـــن روابـــي مخلفـــات الرخويـــات 
لدراســـتها بالتفصيـــل: أحدهـــا علـــى الـــذراع الشـــرقي مـــن 
ـــى جانبـــي مســـرب  ـــة الشـــرقية( وآخـــران عل خليـــج جنابة)جناب
ـــة  ـــج جناب ـــة مـــن خلي ـــة الغربي ـــال بالناحي ـــه الرم ـــد دفنت ـــاه ق مي
الغربيـــة )اجلنوبيـــة( بجنـــوب غربـــي اخلليـــج الكبيـــر ويســـمى 
بجنابـــة الغربيـــة )شـــماالً( علـــى الـــذراع الشـــمالي  الشـــرقي 
باخلليـــج نفســـه، وترتبـــط هـــذه ثالثـــة املجاميـــع بخلجـــان 
ــع  ــاالً مـ ــة ورمـ ــة لينـ ــكلة طبيعـ ــا الرواســـب مشـ ــة دفنتهـ ضحلـ
ــاً  ــة مرتعـ ــي مبثابـ ــي وهـ ــه احلالـ ــى وضعـ ــاحل إلـ ــع السـ تراجـ
خصبـــاً غنيـــاً لتكاثـــر الرخويـــات البحريـــة فيهـــا، وتختلـــف 
مخلفـــات هـــذه املجاميـــع مـــن حيـــث أحجامهـــا وأنواعهـــا فمنهـــا 
أكبـــر روابـــي األصـــداف باملنطقـــة وتـــالل أصغـــر وأصـــواب مـــن 
ــى  ــا علـ ــة بعضهـ ــواٍح مختلفـ ــي نـ ــات فـ ــات الرخويـ ــار مخلفـ نثـ
أمامـــه علـــى رمـــال  القـــدمي واألخـــرى متراكمـــة  الســـاحل 
نوعـــاً  مختلفـــة  عينـــات  اختيـــرت  وقـــد  الســـابق،  اخلليـــج 
وكمـــاً بلـــغ عددهـــا ١7 عينـــة مـــن مواقـــع التنقيـــب املختلفـــة؛ 

لدراســـتها بالتفصيـــل.

جــرى حفــر مربــع فــي بعــض املواقــع عرضــه متــر واحد بوســط 
التــل بحكــم أنــه أعمــق جــزء؛ لعمــل مقطــع عرضــي وللكشــف 
عــن عمــق املخلفــات إلــى أســفل حتــى أدمي األرض، وبإزالــة 
املخلفــات باجلــّراف اليــدوي وطــرح الــردمي جانبــاً دون دراســة 
ذلــك فكانــت تلتقــط كل مــادة غريبــة مناســبة عنــد مشــاهدتها 
دون شــخل املخلفــات بحثــاً عــن مــواد أو تتبــع طبقاتهــا، وقــد 
يفــوت الباحــث فــي أثنــاء التنقيــب العاجــل لقــى نــاّدة كقطعــة 
أثريــة أو عظــام فقاريــات؛ لكــن تبــني مــن األعمــال الســابقة أن 
ــة الكثافــة والبــد مــن إزالــة  هــذه املــواد قــد دفنتهــا تــالل قليل
كميــات هائلــة مــن األصــداف باجلــراف اليــدوي حتــى يتبقــى 
صوبــة صغيــرة مــن اللقــى، ويســتحيل بــدون تنقيــب عاجــل 
عمــل مقاطــع لرفــع عينــات مــن التــالل جيــدة احملتــوى للكشــف 

عــن تأريخهــا وحتليلهــا ملعرفــة بيئاتهــا القدميــة. 

ووازنـــت أعمـــال التنقيـــب بـــني حجـــم املخلفـــات قيـــد احلفـــر 

مشروع )دسبيرس( جنوب غرب )١( جزر فرسان )١4٣4هـ/٢٠١٣م(

والعنايـــة باملخلفـــات املطروحـــة وهـــو أفضـــل حـــل ألخـــذ عينـــات 
ـــزال مخلفاتهمـــا بســـرعة؛ إللقـــاء نظـــرة عامـــة  مـــن مســـتويني تُ
علـــى عناصـــر املوقـــع الرئيســـة ثـــم اختيـــار مخلفـــات أخـــرى 
اللقـــى  صغـــار  مـــن  ماميكـــن  الســـتخراج  بعنايـــة  إلزالتهـــا 

والعناصـــر كاملوقـــد ومـــا يســـتخدم فـــي التحليـــل العلمـــي.

ــع  ــمها مـ ــا ورسـ ــفة وتصويرهـ ــع املنكشـ ــف املقاطـ ــرى تنظيـ جـ
احملافظـــة علـــى ســـالمة أدلـــة الطبقـــات وبقـــع الرمـــاد وركام 
األصـــداف وحالهـــا وتباينهـــا وأي خصائـــص أخـــرى مهمـــة 
ـــة تراكـــم املخلفـــات. وبعمـــل  ـــى عملي ـــدل عل فـــي الطبقـــات أو ت
ُحفيـــرة باملقطـــع مقاســـها ٢٠x٢٠ســـم قســـمت إلـــى خمـــس نقـــر 
ـــل مـــواد  ـــا كت ـــا 5 ســـم، اســـتخرجت مـــن كل منه ـــرة عمقه صغي
ــذت  ــاً، وأخـ ــا الحقـ ــا وحتليلهـ ــنى فرزهـ ــرادى ليتسـ ــرزت فـ حـ
عينـــة كاملـــة مـــن حفـــرة أو أكثـــر بهـــذه الطريقـــة مـــن موقـــع 
محـــدد حســـب حجمـــه وعمـــق مخلفاتـــه وتداخـــل طبقاتـــه 
وتعقيدهـــا، ورفعـــت أيضـــاً عينـــات فـــرادى مـــن األصـــداف 
والفحـــم مباشـــرة مـــن املقطـــع لتأريخهـــا ومعرفـــة عالقتهـــا 
بالطبقـــات أجرتهـــا املختصة/كاترينـــا دوكا، ورفعـــت أيضـــاً 
عينـــات مـــن أصـــداف العطـــار لتحليلهـــا باملختبـــر ودراســـة 
تركيبهـــا ومنوهـــا وتركيـــب النظائـــر أجراهـــا املختص/نـــكالس 
هوســـمن، وتضمـــن طريقـــة رفـــع العينـــات هـــذه أفضـــل النتائـــج 
عـــن أصالـــة تأريـــخ العينـــات وحتليلهـــا علميـــاً، ومـــن املهـــم 
رفـــع عينـــات عاليـــة اجلـــودة بانتظـــام طاملـــا البرنامـــج الرئيـــس 
ـــي فرســـان  ـــم ف ـــر عنصـــر قائ ـــل النظائ ـــات وحتلي ـــخ العين لتأري
احلالـــي، وأخـــذت عينـــات مـــن مختلـــف طبقـــات الرواســـب 
العرضيـــة  املقاطـــع  الشـــاطىء ومـــن أســـفل  مـــن  الســـفلية 
عمـــر  ملعرفـــة  ؛  احملّفـــزة  باإلضـــاءة  لتأريخهـــا  للطبقـــات 
الطبقـــات التـــي تراكمـــت عليهـــا، ورفعـــت أيضـــاً عينـــات كتـــل 
مـــن عمـــق رواســـب مخلفـــات األصـــداف ومـــن حتتهـــا لدراســـة 
ـــر وردمـــت وســـويت  ـــات احلف ـــع مربع ـــت جمي ـــم دفن ـــا، ث تركيبه

بـــاألرض بعـــد االنتهـــاء مـــن العمـــل.

جنابة الشرقية - وصف عام
املخلفــات  مــن  رابيــة   ٣٠ حوالــي  املجموعــة  هــذه  تضــم 
مــن  أصــواب  إلــى  وأكثــر  متريــن  مــن  ســماكتها  تراوحــت 
نثــار األصــداف والقواقــع )اللوحــة 7.١ب( وقــد عثــر بهــذه 
الناحيــة علــى خرابــة مســجد علــى البــر مبســافة 9٠٠ م عــن 

الســاحل احلالــي حتتضنــه هيــاكل أخــرى دون وجــود بقايــا 
ــاً، وجــرى احلفــر فــي تســعة مواقــع  ــات مطلق مخلفــات رخوي
ــة  ــن )جناب ــا  متري ــني منه ــغ ســمك اثن ــن هــذه املجموعــة بل م
86 وجنابــة87( وتــل أصــداف أطــول مــن متــر )جنابــة 78( 
ورابيتــني يقــل ســمكهما عــن متــر واحــد )جنابــة 564١ وجنابــة 
ــار األصــداف )جنابــة 5656،  ــة أصــواب مــن نث 564٢(( وثالث
جنابــة566٢، جنابــة58٠٠( وعثــر علــى بعــض بقايــا البنــاء مــن 
ــق  ــع؛ لضي ــر بهذااملوق ــم يحف ــل املرجــان )اللوحــة 7.٢أ( ول كت
الوقــت واليعــرف إن كان قــد شــيد فــي أثنــاء تراكــم هــذه 

األصــداف أو بعدهــا بحــني. 

ــة  ــة هــذه الناحي ــى مــرور بيئ ــل عل ــات دالئ ــني مــن احلفري وتب
بتغيــرات حيــث تقــع جنابــة 78 وجنابــة 86 علــى حافــة شــاطيء 
منقــاد علــى طــول الســاحل القــدمي، أمــا جنابــة87 وجنابــة 
5656 فيقعــان خلــف الســاحل القــدمي مباشــرة علــى حافــة 
الشــاطيء إذ يظهــر أن هــذا ســاحل قــدمي ؛ لتراجــع واجهتــه 
البحريــة فــي املاضــي بعــد تراكــم روابــي مخلفــات احليوانــات 

ــة وبقاياهــا. البحري

وبــرز بأســفل جنابــة 5656 طبقــة تربــة قدميــة ومــن حتــت 
ــل  ــا عوام ــر فيه ــم تؤث ــت ســليمتان ل ــة 564١ و564٢ بقي جناب
الطبيعــة؛ لتراكــم مخلفــات األصــداف عليهــا؛ ممايشــير إلــى 
أن تربــة هــذه الناحيــة كانــت قبــل تراكــم مخلفــات الرخويــات 
عليهــا وترســبها وقــد تــدل علــى ظــروف منــاخ كانــت أشــد 

رطوبــة مــن اآلن.

جنابــة 78: عــدة تــالل مــن مخلفــات الرخويــات بارتفــاع متــر 
ونيــف وعرضهــا عشــرة أمتــار ممتــدة بــأرض املوقــع علــى 
هيئــة حــرف منقــاد علــى طــول الســاحل القــدمي، جرفــت حــّده 
اجلنوبــي امليــاه وقطعــت حــد الســاحل القــدمي حتــى أســفل 
شــعب املرجــان جارفــة حافــة التــل، وبحفــر مربــع طولــه ١.5م 
بوســط هــذه الرابيــة املنحــدرة )اللوحــة 7.٢ب( رفــع عــدد 
٢8 عينــة مــن املقطــع وأغلــب املخلفــات مــن أصــداف العطــار 

ــات. ــة مــن البطنقدمي وأعــداد هائل

جنابــة 86: رابيــة ارتفاعهــا متــران وعرضهــا ٢٠ متــراً تراكمــت 
علــى حافــة الشــاطىء نفســه كســابقتها، وعمــل مقطــع بطــول 



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١٢6١٢7

متريــن لــم يصــل إلــى وســط التــل نظــراً لوجــود عالمــة املســح 
رفعــت  العطــار  أصــداف  التــل  هــذا  مــواد  ومــن  مغروســة، 

عينــات منــه بلغــت ١9 كتلــة.

جنابــة 87: تــل بارتفــاع متريــن وعرضــه ٢5 متــراً مــن مخلفــات 
تراكمــت علــى شــاطىء جنابــة 86 بعيــداً داخــل  البــر )اللوحــة 
7.٢ج( وعمــل مقطــع طولــه ١٠ أمتــار بوســطه أغلبــه أصــداف 

العطــار ورفــع عــدد 5٢ كتلــة مــن العينــات.

 ٢٠ قطرهــا  األصــداف  مــن  متناثــر  صوبــة   :5656 جنابــة 
متــراً معهــا أدوات حجريــة وشــقف مــن الفخــار تأثــرت فــي 
ــاء مــرور الســيارات باملوقــع، وقــد تــراوح ســمك املخلفــات  أثن
والرواســب مــن خــالل املقطــع مــن ٢٠-5٠ ســم وهــي غنيــة 
باألصــداف والطمــي والرمــل أغلبهــا صــدف العّطــار )اللوحــة 
7.٢د( وطبقــة رواســب بأســفل الشــاطىء وحفــر بهــذه الصوبة 

ــة. ــع ضحــل ورفــع منهــا عــدد ٢8 عين مرب

البــر  علــى  منفرشــة  األصــداف  مــن  564١: صوبــة  جنابــة 
ارتفاعهــا ٣٠ ســم وعرضهــا عشــرة أمتــار، حفــر فــي وســطها 
انكشــفت مخلفــات األصــداف  أمتــار حتــى  مربــع طولــه 5 
وأغلبهــا مــن نــوع العّطــار، تراكمــت علــى طبقــة قدميــة مــن 
تربــة بنيــة بقيــت ســليمة حتــت املخلفــات ورفــع منهــا عــدد ١١ 

ــات )اللوحــة 7.٢هـــ(. ــة مــن العين كتل

جنابــة 564٢: رابيــة علــى اليابســة منفرشــة ارتفاعهــا 75ســم 
وعرضهــا ١5 م )اللوحــة 7.٢و( حفــر بوســطها مربــع طولــه 
١٠ أمتــار حتــى انكشــفت مخلفاتهــا، أغلبهــا أصــداف العّطــار 
تراكمــت علــى طبقــة قدميــة بنيــة التربــة وظلــت ســليمة ورفــع 

منهــا كتــل تضــم عــدد ١9 عينــة.

جنابــة 566٢+58٠٠: تــالن مــن مخلفــات الرخويــات تراكمــت 
)اللوحــة  احلالــي  الشــاطىء  خلــف  الــذواري  رمــال  علــى 
7.٣أ( قطــر كل منهمــا متــر واحــد يقــدر عمقهمــا بصدفــة 
أو صدفتــني، أغلــب أصدافهــا مــن نــوع املّريــق كمــا عثــر علــى 

رســوم مواقــد بالتلــني ورفعــت عينتــان مــن كل موقــع.

وصف عام - جنابة الغربية)الشمالية الشرقية(
أثــار هــذا املوقــع اهتمــام الفريــق خاصــة ناحيتــه الشــمالية 
الشــرقية مــن اخلليــج القــدمي وتــوزع املواقــع فيــه يحتــاج إلــى 
دراســة )اللوحــة 7.٣ب(، ولــم يكــن هــذا الســاحل القــدمي  
الوحيــد برســوم حــزوز امليــاه علــى حوافــه كالســواحل القدميــة 
األخــرى وتــالل أصدافــه منقــادة علــى حافــة الشــاطئ القــدمي؛ 
بــل يحتمــل وجــود  ثالثــة شــطآن أخــرى وأكثــر رمبــا بــني 

ــر. ــت داخــل الب الشــاطىء والبحــر تراجع

أن  البحــر  ناحيــة  القدميــة  الســواحل  ثالثــة  علــى  ويغلــب 
أحدثهــا بحكــم مواقعها)جنابــة الغربيــة : 57١٠، 5694،5697(

وهــي مخلفــات أصــداف اليتعــدى ســمكها ٣٠ ســم تضعضعــت 
وتطامنــت نظــراً لتراكمهــا علــى طبقــة رمــل غيــر مســتقرة علــى 
حــواف الشــاطىء ونثــار علــى امتــداده أيضــاً، ويبــدو أن بيئتهــا 

قــد تأثــرت بظــروف مختلفــة بعــد تراجــع ميــاه البحــر.

جنابــة الغربيــة ١7٢7: تــل مــن األصــداف علــى حافــة الســاحل 
القــدمي الكبيــر تراكــم علــى رابيــة مــن شــعب املرجــان بحافــة 
ــر هــذا املوقــع هــو  الشــاطىء رمبــا شــكلتها أمــواج البحــر، وب
جنابــة الغربيــة ١7٠5 وهــي رابيــة مــن مخلفــات الرخويــات 
ــة  ــة عميقــة، أمــا جناب ــى طبقــة قدميــة مــن الترب تراكمــت عل
تأثــر  وتبــني  مــع مواقعهــا  الشــرقية فجــرت عليهــا دراســة 
ــة ناســبت  ــة وظــروف مناخي ــة وإقليمي ــرات محلي ــا بتغي بيئاته

اإلنســان.

جنابــة الغربيــة ١7٠5: صوبــة مــن نثــار األصــداف عرضهــا 
 Chicoreus ٢٠ متــراً معظمهــا طبقــة مــن أصــداف املّريــق
وطبقــة أخــرى مبقــدار صدفتــني )اللوحــة 7.٣ج( حتتهــا طبقــة 
 Strombus fasciatus ســمكها ١5ســم مــن أصــداف العّطــار
ومــن حتــت املوقــع مســيل ميــاه قــد دفنــه الطمــي والطــني 
ــة  ــه ١٠ م بوســط الصوب ــع طول ــق. وحفــر مرب وأصــداف املّري

ــة.  ــان أســفرت عــن ١9 عين ورفعــت كتلت

جنابــة الغربيــة ١7٢7: تــل مــن األصــداف عرضــه ٣٠ متــراً 
رمــال  بكثافــة  حولــه  ترســبت  شــاطىء  حافــة  علــى  تراكــم 
الســوافي، وقــد حفــر بــه مربــع طولــه ١5 متــراً وأخــذت منــه 
ــى شــقفة مــن الفخــار  ــر عل ــة، كمــا عث ــان ضمــت 65 عين كتلت

مبكانهــا فــي الطبقــات العلويــة فــي أثنــاء التنقيــب وســادت 
صــدف العطــار وشــيء مــن أصــداف بلــح البحــر.

جنابــة الغربيــة 5694: صوبــة مــن نثــار األصــداف قطرهــا 
خمســة أمتار وعمقها ٣٠ ســم، تضم أصداف املّريق ورواســب 
ــا  ــات الشــاطىء اســتخرجت منه ــى مخلف ــة تراكمــت عل رمادي
ــت تســع  ــات واخلــزف ورفع ــن عظــام الفقاري ــرة م أعــداد كثي

ــات مــن املوقــع )اللوحــة 7.٣د(. عين

جنابــة الغربيــة 5697: نثــار مــن الرخويــات قطــره خمســة 
)اللوحــة  األصــداف  مــن  اثنتــني  أو  طبقــة  مبقــدار  أمتــار 
ــات  ــى مخلف ــق تراكمــت عل ــا أصــداف املّري ــن بينه 7.٣هـــ( م

الشــاطىء ورفعــت منــه تســع عينــات.

األصــداف قطرهــا  نثــار  مــن  الغربيــة57١9: طبقــة  جنابــة 
تضــم  الشــاطيء  مخلفــات  علــى  تراكمــت  أمتــار  خمســة 
ــات. ــا خمــس عين ــق )اللوحــة 7.٣و( أخــذ منه أصــداف املّري

جنابة الغربية )اجلنوبية الغربية(: وصف عام
جنابــة  بخليــج  أكثــر  أو  مواقــع  أربعــة  فــي  التنقيــب  جــرى 
وهــو  اجلنوبيــة،  الناحيــة  خاصــة  7.4أ(  )اللوحــة  الغربيــة 
ــاه مــع ارتفاعــه  ــه رســوم حــزوز املي ســاحل قــدمي ظهــرت علي
ــاً  ــوب، مشــكاًل جرف ــى أقصــى اجلن ــا إل ــا اجتهن ــاً كلم تدريجي
ــى  ــالل مــن األصــداف عل ــوام وت ــران. تراكمــت أك ارتفاعــه مت
هــذا الســاحل القــدمي بلــغ عددهــا 4٠ رابيــة تضــم أكبــر التــالل 
علــى مســتوى املوقــع منتظمــة معــاً علــى هيئــة خــط ميتــد 
إلــى عــدة نــواٍح. ولــم يعثــر علــى مخلفــات أصــداف متراكمــة 
علــى رمــال هــذا الســاحل القــدمي، وبالتنقيــب فــي اثنــني مــن 
التــالل الكبيــرة أحدهمــا علــى مفيــض اخلليــج القــدمي قريــب 
مــن الســاحل احلالــي )جنابــة الغربيــة ٢٢98( واآلخــر قريــب 
مــن الناحيــة الشــمالية القصــوى مــن مجاميــع التــالل هــذه 
ناحيــة رأس اخلليــج القــدمي  )جنابــة الغربيــة ١8٠7( تبــني أن 
ارتفاعهمــا أكثــر مــن متريــن، أحدهمــا )جنابــة الغربيــة ١8٠4( 
علــى مســافة )١٠٠( متــر مــن الشــاطىء يتوســط مجاميــع 
األصــداف واآلخــر )جنابــة الغربيــة ٣١٢٠( علــى مســافة 5٠٠ 

ــر عــن الشــاطيء. مت

وقــد تراكــم تــال األصــداف )جنابــة الغربيــة: ١8٠7و٢٢98( 
قــد  تــل ٢٢98  أن  بيــد  بالشــاطىء،  علــى مخلفــات قدميــة 
جرفتــه امليــاه ويســمو علــى طبقــة أقــدم منــه كثيــراً، ويقــع كل 
مــن جنابــة ١864 وجنابــة ٣١٢٠ علــى طبقــات قدميــة مــن 
التربــة تبــني تأثرهــا بظــروف املنــاخ محليــاً، وتبــني مــن رواســب 
الشــاطىء حتــت جنابــة الغربيــة ٢٢98 طغيــان منســوب البحــر 
علــى اجلــرف البحــري وارتفاعــه ١.5م متراكمــة عليــه حاليــاً 

ــات البحــر .  رواٍب مــن مخلف

جنابــة الغربيــة ١8٠7: تــل مــن األصــداف ارتفاعــه ثالثــة أمتــار 
وقطــره 4٠ متــراً تقريبــاً تراكــم علــى حافــة الشــاطىء )اللوحــة 
7.4ب( حفــر بوســطه مربــع طولــه ٢٠ متــراً وأخــذ منــه ثالثــة 
كتــل احتــوت علــى عــدد ١١5 عينــة، أكثــر أصدافــه نــوع العّطــار 
وشــيء مــن أصــداف املّريــق، وعثــر علــى شــقفة فخــار فــي 

الطبقــات العلويــة.

جنابــة الغربيــة ١864: تــل متطامــن عمقــه متــر واحــد وقطــره 
)١5( متــراً، تراكــم علــى طبقــة قدميــة رقيقــة، حفــر بوســطه 
ــى عــدد ) ٢٣(  ــوت عل ــة واحــدة احت ــه كتل ــع واســتخرج من مرب

عينــة )اللوحــة 7.4ج( عثــر بأســفله علــى حجــر نــاّد.

جنابــة الغربيــة ٢٢98: تــل  مــن األصــداف بارتفــاع متريــن 
ــان  ــه كتلت ــت من ــع، رفع ــر بوســطه مرب ــراً، حف وعرضــه ٣٠ مت
ضمــت عــدد )7٠( عينــة )اللوحــة 7.4د(، تراكــم علــى طبقــات 
قدميــة مــن مخلفــات الشــاطىء ورابيــة مــن شــعب املرجــان 
حزتهــا األمــواج وتآكلــت مشــكلّة طنفــاً فــي أثنــاء طغيــان البحــر 

ــج )اللوحــة 7.5أ(. ــى اخللي عل

ســم   )5٠( ســمكها  أصــداف  رابيــة  الغربيــة٣١٢٠:   جنابــة 
وقطرهــا )١٠( م تضــم أصــداف العّطــار، تراكمــت علــى طبقــة 
تربــة قدميــة حفــر بوســطها مربــع، رفعــت منــه عــدد )١٢( 

عينــة )اللوحــة 7.5ب(.

النتيجة
أســفر برنامــج التنقيبــات هــذا عــن رؤيــة جديــدة حــول تنــوع 
روابــي األصــداف وتاللهــا وعالقاتهــا مبــا طــرأ علــى الســاحل 
مــن أحــداث وتغيــرات فــي املنــاخ، كمــا كشــف عــن طبقــات 

مشروع )دسبيرس( جنوب غرب )١( جزر فرسان )١4٣4هـ/٢٠١٣م(
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تربــة قدميــة تراكمــت عليهــا تــالل األصــداف ذات أهميــة 
خاصــة أن طبقــات التربــة القدميــة هــذه التتشــكل عــادة علــى 
اجلــزر حيــث مخلفــات الرخويــات البحريــة، وظلــت رســوم 
حــرف الشــاطىء القــدمي ســليمة مندفنــة حتــت تــالل كثيــرة، 
وتبــني تأثــر الســاحل بتغيــرات ســريعة وعلــى حــواف الشــاطىء 
وماجــاوره وفقــاً لتغيــر منســوب البحــر، ثــم تزحزحــت روابــي 
أمكنــة  وتعكــس  اآلن،  هــي  حيــث  إلــى  وتاللهــا  األصــداف 
ــه  ــر ممــا كشــفت عن ــن أكب ــن الزم ــرات م ــالل األصــداف فت ت
التواريــخ  األوليــة مــن الكربــون املشــع فــي جنابــة 4 وخــور 
املتراكمــة  األصــداف  تــالل  بأحــدث  وعثــر   ،١٠57 املعــادي 
علــى الرمــال خاصــة جنابــة الغربيــة )شــماالً( علــى شــيء مــن 
ــة؛ لكــن قــد يتســاءل  ــات فقاري الفخــار وشــظايا عظــام حيوان
املــرء هــل يعكــس هــذا مــا جــرى مــن مختلــف األنشــطة علــى 
هــذه املواقــع ومــا مــر بهــا مــن فتــرات متباينــة بقيــت كمــا هــي؟ 
لننتظــر مــا تســفر عنــه مزيــد مــن التحليــالت والدراســة. ومــع 
كثــرة صــدف العطــار فــي معظــم التــالل والروابــي؛ إال أن ثمــة 
فــوارق بــني أنواعهــا الثانويــة مبختلــف مواقعهــا رمبــا مــرده 
ــع  ــة م ــرات مختلف ــي فت ــالف الســكن واالســتيطان ف ــى اخت إل
ينجلــي  البطنقدميــات، وســوف  تســودها مخلفــات  طبقــات 
هــذا األمــر مــع مجريــات حتليــل كتــل العينــات ودراســتها، 
وعثــر ألول مــرة علــى شــقفة فخــار فــي تــل أصــداف كبيــر 

ــس. ــدمي الرئي ــى الســاحل الق عل

 تقرير أولي عن مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان على منت السفينة اليونانية
»RV AEGAEO« (١٤٣٤هـ / مايو - يونيو ٢٠١٣م(

دميترس سكاريو؛ جيف بيلي؛ جاري موبر؛ ماثيو مرديث وليامز ؛ عبداهلل الشارخ ؛ ليونيداس روساكيس؛ 
إيوانيس بتوبليوس؛ إيوانيس مورفس؛ سبايرو ستافراكاكس؛ إيوانيس بامبديس؛ بناجيوتيس رينيرس؛ 

بانوس جرجيو؛ستفانوس كلوجيرو؛ بروكوبس منتبوبولس؛ فاسيلس ستفينوس؛ منولس كليرجس؛ ليوندس 
منوساكي؛ سالم النعماني؛ مود ديف

أهداف املسح البحري 
 »RV AEGAEO« ركــز مســح جــزر فرســان بالســفينة اليونانيــة
وهــو أولــى مراحــل مشــروع )دســبيرس( علــى شــطآن البحــر 
ودراســة املواقــع الغارقــة وآثارهــا بجنوبــي البحــر األحمــر وهي 
مهمــة مشــتركة مــع املركــز اليونانــي لألبحــاث البحريــة، وقــد 
انطلــق املســح البحــري بتاريــخ التاســع والعشــرين مــن مايــو 
ــو مــن العــام نفســه  ــى الثالــث عشــر مــن يوني عــام ٢٠١٣م حت
قــام بــه فريــق قوامــه )٢٢( فــرداً مــن املركــز اليونانــي لألبحــاث 
البحريــة وجامعــة يــورك وجامعــة امللــك ســعود وجامعــة امللــك 
منهــم  شــارك  اجليولوجيــة؛  املســاحة  وهيئــة  عبدالعزيــز 
عشــرون فــرداً فــي أنشــطة علــى مــن الســفينة )اللوحــة 8.١أ( 

وقــد دون هــذا التقريــر خــالل أســبوعني مــن العمــل.

جتــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع )دســبيرس( - دراســة انتشــار 
اإلنســان وبيئــات الســواحل واملواقــع مدتــه خمــس ســنوات 
بتمويــل   )٢69586( رقــم  املنحــة  مبوجــب   )٢٠١6-٢٠١١(
ــل  ــج العم ــن إطــار برنام ــي ضم ــس األبحــاث األوروب ــن مجل م
الســابع لالحتــاد األوروبــي بقيــادة رئيــس الباحثــني الدكتــور/

جيــف بيلــي مــن جامعــة يــورك وباحــث مســاعد الدكتــور جفري 
وطــالب  األرض  فيزيــاء  ألبحــاث  باريــس  معهــد  مــن  كنــج 
دكتــوراة وباحثــني وفريــق كبيــر مــن مختصــني مــن ضمنهــم 
ســعوديون فــي اآلثــار وتاريــخ األرض وعلمهــا وعلــم دراســة 
باطــن األرض ودراســة طبيعــة الصفائــح التكتونيــة ودراســة 
املنــاخ قدميــاً، ويركــز املشــروع علــى دراســة شــرق إفريقيــا 
واململكــة العربيــة الســعودية وشــرق البحــر املتوســط، وقــاد 
ــي  ــني الســعودي والبريطان ــق العمــل املشــترك مــن اجلانب فري
ــي ومبشــاركة  ــن عبــداهلل الشــارخ وجيــف بيل كل مــن الدكتوري

الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي. 

متحورت أهداف املسح حول اآلتي:
القــاري مبنطقــة  الرصيــف  قبالــة  البحريــة  املناطــق  مســح 

فرســان-جازان.

البحــث عــن معلومــات أوليــة عــن املواقــع الغارقــة وحتديدهــا 
قــد تضــم أدلــة أثريــة علــى اســتيطان اإلنســان فيهــا حــني كان 
منســوب البحــر أقــل منــه اآلن علــى عمــق ١٢٠م-أي علــى 
وقــد حتقــق  ســنة،  قبــل ٢٠,٠٠٠  البحــر  انحســار  مســتوى 

خــالل األعمــال مايلــي :

ارتفــاع  قبــل  الغــارق  املوقــع  عــن  محــددة  عناصــر  إيجــاد 
ــة األرض  ــص بني ــى خصائ ــز عل منســوب البحــر اآلن، والتركي
ــة ومناشــيء الســيول  ــال واألودي وتضاريســها وطبيعتهــا كاجلب
واجلــداول  قدميــاً  البحــر  وأســياف  ومنابعهــا  ومقاريهــا 
والينابيــع والبحيــرات ومراســب الطــني والبحــر واملنحــدرات 
والكهــوف واملــالذات الطبيعيــة، كل هــذا مهــم جــداً فــي معرفــة 

مواقــع ماقبــل التاريــخ وأهميتهــا الســتقرار اإلنســان فيــه.

وأعمــال  أنشــطة  مــن  اإلنســان  مامارســه  علــى  التعــرف 
وماخلــّف وراءه مــن أدلــة كأدوات احلجــارة وأكــوام األصــداف 
ــى الســاحل  والقواقــع التــي تراكمــت فــي مــالذات طبيعيــة عل
وكهوفــه وأطنافــه وســهوله قريبــة مــن مصــادر امليــاه ومجاريهــا 

ومســاربها.  

اختيــار نــواٍح محــددة رمبــا تكــون ثريــة إلجــراء دراســة عليهــا 
فــي أثنــاء الغطــس فــي مرحلــة الحقــة مــن املشــروع.

تســجيل عينــات مــن الرواســب وقياســاتها وعينــات أخــرى 
ملعرفــة عمــر املوقــع ليتســنى دراســة بيئاتــه القدميــة والعثــور 
علــى معاييــر جديــدة إليجــاد صــورة عــن املنحنــى البيانــي 

البحــر. ملســتويات منســوب 
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املناطق املستهدفة واملواقع
ـــت  ـــاء املســـح، ورفع ـــي البحـــر يف أثن ـــة ف ـــرت مناطـــق عام اختي
عينـــات مـــن قيعانهـــا عـــن مختلـــف عناصـــر البيئـــة والقـــاع ومـــن 
ـــان  ـــاء دورة ذوب ـــف مناســـيبه يف أثن شـــواطيء البحـــر مـــن مختل
ـــواٍح وعـــرة  ـــان الرئيســـة ومســـايل الشـــعاب ون ـــدي والودي اجللي
الطبيعـــة، رمبـــا تكـــون مظـــان رواســـب ومخلفـــات تراكمـــت 
فيهـــا يـــوم كانـــت مقصـــداً للصياديـــن فيماقبـــل التاريـــخ وُجمـــاع 
الطعـــام ومراتـــع لهـــم تبخـــرت مياههـــا  وحتللـــت رواســـب 
امللـــح منهـــا وحتولـــت مقـــاري ميـــاه عذبـــة كانـــت شـــاخصة 
ـــص أخـــرى  ـــى خصائ ـــرف عل ـــا والتع ـــان البحـــر عليه ـــل طغي قب

للدراســـة بدقـــة.

واســتهدفت االســتراتيجية األولــى املناطــق املوضحــة باملربعات 
الســوداء)اللوحة 8.١ ب( وأرســلت هــذه اخلريطــة مــع منــوذج 
طلــب تصريــح للبــدء فــي املشــروع صــادر مــن خدمــات املســح 

البحــري بــوزارة الدفــاع الســعودية.

ــى مســتويات  ــق املشــروع )دســبيرس( دراســات عل أجــرى فري
الصناعيــة  األقمــار  صــور  علــى  الظاهــرة  البحــر  منســوب 
وقوائــم البيانــات فــي جامعــة يــورك ومعهــد باريــس خاصــة 
أراضــي  طبيعــة  عــن   SRTM30PLUS البيانــات  خريطــة 
البحــار وخرائــط املالحــة البحريــة، وذلــك إليجــاد خرائــط 
أوليــة عــن منطقــة الرصيــف القــاري وحتديــد مناطــق معينــة 
بدقــة فــي املنطقــة، عمومــاً بعــد حصــول فريــق املشــروع علــى 
تصريــح مــن وزارة الدفــاع، وحــددت املناطــق املســتهدفة تبعــاً 
للوقــت احملــدد للفريــق وماتوفــر مــن مصــادر )اللوحــة 8.٢أ( 
ومعلومــات عــن العمــل مبواقــع ســابقة علــى البــر وعلــى جــزر 
فرســان رجــاء العثــور علــى نظيراتهــا الغارقــة عنــد البحــث عــن 

مــواد أثريــة.

املنطقة ١: جرف بارز رمبا دفنته نسـبياً رواسـب البحر الحقاً 
علـى طبقـة صلبـة رمبـا كانـت خـط السـاحل حـني تشـكل يف 
أثنـاء أواخـر فتـرة مـن ذوبـان اجلليـد ومتـدده )١٢٠ م تقريبـاً، 
٢٠.٠٠٠ سـنة قبل اآلن( ومصادر األنهار - غالباً عند سـفوح 
انتقـال  عليهـا  يظهـر  التـي  واملراسـب  واملنحـدرات  اجلبـال 
مراحـل  فـي  األرضيـة  إلـى  البحريـة  مـن  الترسـيب  عمليـات 

مبكـرة مـن بدايـة ارتفـاع منسـوب البحـر.

املنطقــة ٢: وهــي واٍد وعــر الطبيعــة يظهــر أنــه يصــب فــي 
خفــس عميــق رمبــا كان ســابقاً مــورد مــاء عــذب، ومنســوب 
البحــر منخفــض رمبــا بــه طبقــات رواســب مــن انتقــال عمليــات 
الترســيب مــن بحريــة إلــى نهريــة يف أثنــاء تبايــن مناســيب 

البحــر. 

املنطقــة ٣: وعــرة الطبيعــة قريبــة جــداً مــن جــزر فرســان بهــا 
خفــس عميــق.

املنطقة ٤: كسابقتها.

املنطقــة ٥: حائــرة ومقــراة ملــا يصلهــا مــن ســيول النقيــل قادمــة 
مــن األوديــة والشــعاب ومــا يأتــي مــن رواســب بــر جــازان، وهــي 
مهمــة لتحديــد تاريــخ العالقــات بــني البــر الرئيــس وجــزر 

فرســان.

بــني  بهــا خفــس عميــق  الطبيعــة  ناحيــة وعــرة  املنطقــة ٦: 
قــدمي  الرصيــف اخلارجــي وجــزر فرســان ومعالــم ســاحل 
رمبــا حماهــا ولــم تنكشــف للبحــر، وســبق دراســتها والغطــس 
فيهــا إلــى أعماقهــا عــام ٢٠٠6م، وكان الهــدف هــو احلصــول 
علــى تصــور كامــل عــن طبيعــة املنطقــة وتضاريســها وأشــكالها 

ومعرفــة خصائصهــا ومعاينتهــا.

منهج املسح والدراسة 
البــد مــن األخــذ فــي احلســبان ثالثــة عوامــل يف أثنــاء البحــث 

عــن مواقــع مــا قبــل التاريــخ علــى اليابســة وهــي:

توزيــع املناطــق داخــل منطقــة أوســع خاصــة مــا يجــذب   )١(
اإلنســان ويســتقر فيهــا؛ ملــا متتــاز بــه مــن بيئــة وطبيعــة.

مايعتــاد القيــام بــه اإلنســان مــن أعمــال وأنشــطة بنواحــي   )٢(
أثريــة  مخلفــات  فيهــا  ويتــرك  فيهــا  ويســتقر  تناســبه 
وبقايــا طعــام كاألصــداف لكثــرة الغيــران والكهــوف فــي 
الطبيعــة مــن حولــه وتوفــر امليــاه ومــواد اخلــام لصنــع 

أدواتــه مــن احلجــارة وكثــرة مصــادر األطعمــة.

مظــان رمبــا تكــون فيهــا مــواد آثــار ســليمة. وكــذا األمــر   )٣(

مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١4٣4هـ/٢٠١٣م(

نفســه ينســحب علــى املواقــع الغارقــة عنــد البحــث عنهــا؛ 
بيــد أن الفــوارق بينهــا صعبــة جــداً ومكلفــة لســبر أغــوار 
البحــر  بقــاع  مــن مناطــق فســيحة  نــواٍح قريبــة جــداً 
ــواد  ــد تتحطــم امل ــر، وق ــى الب ــع عل ــة مبســح املواق مقارن
الهشــة مــن أدوات اآلثــار أو تتشــتت يف أثنــاء انحســار 
ــه  ــة وتيارات ــاه الضحل البحــر بعــد تالطــم أمــواج فــي املي

الشــديدة أو تندفــن حتــت طبقــة رواســب ســميكة.

ومــن واقــع مــا مــر بــه الفريــق مــن اكتشــافات ناجحــة وخبــرات 
فــي إنقــاذ مئــات املواقــع الغارقــة فــي أنحــاء العالــم فــإن مــواد 
اآلثــار قــد تبقــى ســليمة يف أثنــاء انحســار البحــر عنهــا حســب 
ــان البحــر  ــاء طغي أمكنتهــا، إذ تتراكــم عليهــا الرواســب يف أثن
ــا  ــة موقعه ــارات البحــر وظــروف طبيع ــا مــن شــدة تي فتحميه
أوتخفــف املنحــدرات الضحلــة شــدة تأثيــر تالطــم األمــواج 
ــج، ١98٣؛  ــا )ماســتر وفليمن ــا به ــار وارتطامه ــواد اآلث ــى م عل
فليمنــج، ١998، بيلــي وفليمنــج، ٢٠٠8، إيفانــز وآخــرون قيــد 
اإلعــداد؛ فليمنــج وآخــرون قيــد اإلعــداد؛ فيشــر وآخــرون قيــد 

اإلعــداد(.

قــد تتبــع بعــض العوامــل املختلفــة عنــد حفــظ اآلثــار كمــا 
البــر، يتطلــب ذلــك  أثنــاء مســح مواقــع  يحــدث تقريبــاً يف 
ــة للمــواد واســتراتيجيات دقيقــة ألخــذ  تطويــر أســاليب حماي
العينــات منهــا؛ لكــن األمــر يختلــف فــي مســح املواقــع الغارقــة 
فقــد تتبــع أســاليب أكثــر شــدة ممــا ســبق، ومــن الضــرورة 
مبــكان تطويــر طــرق منتظمــة الستكشــاف املواقــع علــى البــر 
يف -أثنــاء املســح- أو الغارقــة ميكــن اتباعهــا علــى مراحــل: 
ــة  ــة خصائــص طبيعــة املنطقــة عمومــاً ونهاي ــة مــن معاين بداي
بتحديــد املواقــع ورصــد النتائــج بانتظــام مبــا فــي ذلــك ســجل 
نواحــي  وتقســيم  ووســائله  املســح  طــرق  وتفاصيــل  الصــور 
االستكشــاف  أثنــاء  يف  املســتغرق  والوقــت  واملواقــع  املســح 
ــج املســوحات  ــم نتائ ــي ليتســنى تقيي ــة بالســجل الرقم والعناي
لتكــون منطلقــاً لألعمــال مســتقباًل )ديفيــس وآخــرون حتــت 

الطبــع( 

جــرى املســح البحــري مبنطقــة فرســان علــى مــن الســفينة 
اليونانيــة R/V AEGAEO وتضمــن طرقــاً شــتى لدراســة 

طبيعــة املنطقــة وتضاريســها )اللوحــة 8.٢ ب(:

تصويــر قــاع البحــر باألشــعة باســتعمال نظامــني يعمــالن   -١
.)180 kHz 20 وkHz( معــاً بتــرددات

احلصــول علــى صــور باســتعمال جهــاز املوجــات بتــردد   -٢
٣.5 كيلوهرتــز لطبقــات الرواســب وتركيبهــا علــى عمــق 

ــاع البحــر. ــر مــن ٢٠م حتــت ق أكث

بتــردد  الرقمــي  الصوتيــة  املوجــات  جهــاز  اســتعمال   -٣
ــره ممــا ســهل  kHz 110/410 ملســح قــاع البحــر وتصوي

تغيرهــا.   أو  التكوينــات  مختلــف  معرفــة  مــن 

تراوحــت  حيــث  االرتداديــة  املوجــات  نتائــج  تســجيل   -4
األعمــاق مــن 5٠٠م إلــى 8٠٠م حتــت ســطح قــاع البحــر، 

التكتــون. وصفائــح  األرض  تكوينــات  وكشــف 

أخــذ عينــات مــن طبقــات رواســب قــاع البحــر طولهــا   -5
5م. -٣

أخــذ عينــات حجمهــا 40x40x60 ســم مــن الطبقــات   -6
العــذراء مــن رواســب علويــة .

اســتعمال جهــاز قيــاس موصليــة امليــاه وضغطهــا ودرجــة   -7
حرارتهــا للحصــول علــى عينــات ومقطــع عرضــي عــن 
معاييــر ميــاه البحــر )ســرعة الصــوت، درجــة احلــرارة، 
الصــوت  ســرعة  ورصــد  املوصليــة(  الكثافــة،  امللوحــة، 

بدقــة علــى جهــاز ماســح األعمــاق باألشــعة.

اســتعمال جهــاز االستكشــاف اآللــي بقــاع البحــر ملســح   -8
املواقــع ببيانــات األشــعة والصــوت وســبر تكوينــات البحــر 
اتبعــت  وقــد  وقدمهــا،  أثريتــه  ناحيــة  مــن  وتضاريســه 
املنهجيــة التاليــة يف أثنــاء املســح البحــري فــي فرســان:

مســح مــا اســتهدف مــن نــواٍح بقــاع البحــر باألشــعة علــى 
املســح  مســارات  مــع  مــا  شــيئاً  تطابقــت  عقــدة   9 ســرعة 
وقطاعاتــه؛ للحصــول علــى صــورة متكاملــة مثاليــة رقميــة عــن 
جميــع النواحــي تعكــس كامــل طبيعــة قــاع البحــر وتضاريســه 

8.٣أ(. )اللوحــة 

وبتحديــد مســارات املســح البحــري جــرى إنــزال جهــاز مســاح 
القيعــان وتصويــر طبقاتهــا بدقــة عاليــة مــن رواســب ومخلفــات 
ــاً عــن  ــاع البحــر بحث ــة لق ــة املالصق ــذا الطبق ــس، وك وتضاري
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مراســب مخلفــات لرفــع عينــات منهــا )اللوحــة 8.٣ب(، كمــا 
اســتعمل جهــاز املستكشــف اآللــي ومســح القيعــان والتقــاط 
ــا وتضاريســها مــن أخــدود  ــاد عــن طبيعته ــة األبع صــور ثالثي
ضيــق علــى حــواف امتــداد مســارات املســح )اللوحــة 8.٣ب(. 
تكوينــات  ملســح  االرتــداد  موجــات  جهــاز  اســتعمال  وجــرى 
القيعــان وإبــراز خصائصهــا كالطيــات مبهــاد البحــر وطبقاتــه 
مــن  تأثــر  ومــا  وتكوينهــا  أرضــه  طبقــة  طبيعــة  ومعرفــة 
تضاريســها بفعــل حــركات طبقــة التكتــون وغيرهــا )اللوحــة 
8.٢ب(، كمــا جــرى املســح علــى مســارات قصيــرة فــي مناطــق 
معينــة؛ وذلــك لتضييــق نطــاق البحــث وقصــره علــى خصائــص 
جلمــع  اآللــي  املستكشــف  باســتعمال  أهميــة  ذات  معينــة 
معلومــات كثيــرة وأخــذ عينــات مــن القيعــان واملســح بجهــازي 
موجــات االرتــداد وماســح القــاع للكشــف علــى مــن الســفينة 

ــدة فــي الســاعة. بســرعة 4 عق

وكان الختيــار العمــل باملواقــع ليــاًل وجتنــب املخاطــر والتعامــل 
معهــا خــالل النهــار دور فــي جدولــة أعمــال املســح واختيــار 
مناطقــه للمســح البحــري وتصويــر القيعــان الضحلــة باألشــعة 
ووجــود الصياديــن وشــباكهم، وكان أفضــل وقــت لرفــع العينــات 
هــو الصبــاح الباكــر أو آخــر املســاء حــني تقــل درجــات احلرارة.

ــاع  ــات ق ــى صــور ومقاطــع عــن طبق ــواٍح عل ــد ن وجــرى حتدي
طبيعــة  ملعرفــة  عاليــة  بدقــة  منهــا  العينــات  لرفــع  البحــر 
لطبقــة  املواليــة  طبقاتــه  أقــدم  إلــى  والوصــول  الرواســب 

الهولوسني احلالية )اللوحة 8.٢أ(.

طرق املسح والدراسة
األبحــاث  ســفينة  مــن  علــى  والدراســة  املســوحات  جــرت 
اليونانيــة AEGAEO التــي صنعــت عــام ١985م انطلقــت 
املتوســط  البحــر  وأبحــاث بشــرقي  عليهــا دراســات علميــة 
غربــي  إلــى  ١987م  عــام  العلمــي  البحــث  أعمــال  وامتــدت 
حــوض البحــر املتوســط، وفــي عــام ١997م جــرت صيانتهــا 
وإصالحهــا وجهــزت مبختبــر عائــم وبأحــدث ماتوصلــت إليــه 
تقنيــة العصــر دعمــاً للمركــز اليونانــي لألبحــاث العلميــة.

وقــد خصصــت لألبحــاث بعــد تزويدهــا بــكل ماحتتاجــه مــن 
جتهيــزات لألبحــاث وإجــراء الدراســات حتــت امليــاه ودراســة 

احمليطــات واألحيــاء البحريــة وقيعــان البحــار واآلثــار الغارقــة. 
ــا طاقــم  ــاً. يعمــل عليه ــا ١7٣ طن ــراً ووزنه ــا 6٢ مت ــغ طوله يبل
مكــون مــن ٢١ فــرداً، علــى متنهــا مختبــرات علميــة وســكن 
البعيــد  االستشــعار  بتقنيــة  جهــزت  كمــا  العلمــي،  للفريــق 
وأجهــزة لتصويــر قــاع البحــر مبــا فيهــا التصويــر، باألشــعة 
طبقــات  وكاشــف  االرتــداد  موجــات  وجهــاز  القــاع  وماســح 
الرواســب وجميــع أجهــزة الرصــد والتصويــر، تبحــر الســفينة 
بســرعة 4 عقــد بامليــل البحــري )4 عقــد فــي الســاعة( يف 
القــاع  ماســح  علــى  العمــل  أي  الدقــة؛  عالــي  املســح  أثنــاء 
ورافــع العينــات، وتســتمر فــي رصــد القياســات وتســجيلها 
ــى شاشــات  ــة وصــور تعــرض عل وحتويلهــا إلــى خرائــط رقمي
أجهــزة احلواســيب، كمــا تعمــل علــى مــدار الســاعة مــع تغييــر 
طاقمهــا بفريــق آخــر لضمــان مراقبــة العمــل وأجهــزة املراقبــة 
والدراســة وتأكــد أن كل شــيء علــى مايــرام، والتتوقــف إال 
عنــد إنــزال أجهــزة مســح القيعــان أو رفعهــا إلــى متنهــا وجمــع 

عينــات الرواســب وحتريزهــا.

مواصفات السفينة اليونانية لألبحاث
AEGAEOاالسم

١985تاريخ الصنع
سجل أمريكيجمعية التصنيف

H100 A1 R+الفئة
سفينة أبحاث بحريةالنوع

6١.5١ مالطول
9.6٠مالعرض

٢.9مبدنها املغمور 
778 طناحلمولة الكلية

8٠ طنسعة الوقود
6 طن يومياًاستهالك الوقود

١٢ عقدةسرعة اإلبحار
 x 950 BHP MAN B&W 2احملرك الرئيس

20/27 VO
Schottel ski-87 unit, 2 knots/hrالدواسر اجلانبية

.x twin V.P.P 2مراوح الدفع
 x MAN 331 Kw/370 KVA 2مولدات الكهرباء

)296 Kw( 450 BHP
 x MAN DO2006ME 46 Kw 1مولد االحتياط

/ 62.5 BHP / 45 KVA � 36 Kw

أجهزة املاحة
 D�GPS قبطــان آلــي، وماســح القيعــان، ومزولــة إلكترونيــة
 GPS NORTH STAR وجهــاز االجتاهــات ،TRIMPLE
 gyrocompass 941، وجهــاز توجيــه الســفينة وتوازنهــاX
وهوائــي   ،SH�165�A مغناطيــس  وبوصلــة   ،SPERRY
 RACAL DECCA 96 ورادار   ،Furuno 96 mil رادار 
 TELECHART وشاشــة عــرض البيانــات إلكترونيــة ،mil
 OCEAN DATA 2026، ومســتقبالت املوجــات الصوتيــة
 ،SIMRAD NL ١٠٠٠، وجهــاز املوجــات املرتــدة BATHY
 INMARSAT�C القمــر الصناعــي  البيانــات عبــر  وناقــل 

NAVTEX NMR 108 وجهــاز املالحــة

Swath Bathymetry جهاز املسح متعدد األشعة
يرســل اجلهــاز نبضــات صوتيــة مــن املرســالت إلــى قــاع البحــر 
ويحــدد عــرض املســح هــذا حســب عمــق قــاع البحــر املمســوح 
إذ يرســل طنينــاً علــى هيئــة شــعاع منتشــر، وبعــد حتديــد 
ســرعة الصــوت فــي املــاء يتحــدد عمــق اإلشــارة املنعكســة 
وبقعتهــا بحســاب زاويــة االســتقبال وزمــن إرســال الطنــني 
واســتقباله، يتطلــب جهــاز مســتقبل اإلشــعاع دقــة فــي قيــاس 
حركتــه )الضغــط، واالســتدارة، واالهتــزاز، والوجهــة(؛ لتحديد 

ــكل موجــة شــعاع منعكســة. ــة اإلرســال واالســتقبال ل زاوي

ــاز املســح باألشــعة مــن  ــة بجه ــردد املوجــات الصوتي ــرواح ت يت
١٢-5٠٠ كيلــو هيرتــز، وهــو جهــاز عالــي التــردد والدقــة عــن 
اجلهــاز منخفــض التــردد يف أثنــاء العمــل علــى أعمــاق معينــة. 
متتــاز أجهــزة مســح القيعــان متعــددة األشــعة بتصويرهــا عالــي 
ــردد  ــى قــوة الت ــا عل ــات، والتقتصــر دقته الدقــة ورصــد البيان
بــل علــى دقــة مــكان املرســالت وســرعة الصــوت، وميكــن مســح 
قيعــان امليــاه الضحلــة بهــذا اجلهــاز وتســجيل البيانــات بدقــة 

عاليــة بالســنتيمتر.

 SeaBeam, :جهــزت الســفينة مباســحني متعــددي األشــعة
ســبق  قــد   2120, 20kHz Seabeam 1180, 180kHz
البيانــات  ورصــد  بفرســان  بحــري  مســح  فــي  اســتعمالهما 

املعلومــات. وتســجيل 

:SeaBeam 2120 جهاز املسح
يعمــل علــى مســح القيعــان العميقــة والضحلــة وذلــك ببــث 
أشــعة مــن هوائــي اإلرســال إلــى البقعــة قيــد املســح، ثــم ترتــد 
موجــة إلــى هوائــي االســتقبال فيرصدهــا  ويســجل بياناتهــا ثــم 
حتــول رقميــاً، يثبــت هوائــي اإلرســال )اللوحــة 8.5أ( علــى من 
الســفينة ويرســل أشــعة علــى هيئــة طنــني إلــى قــاع البحــر ثــم 
يلتقــط جهــاز االســتقبال )اللوحــة 8.5ب( املوجــات املنعكســة 
علــى هيئــة صــور مقطعيــة عــن القــاع وتســجل مــع رصــد جميــع 
البيانــات وعرضهــا علــى وحــدة التحكــم، تتصــل الهوائيــات 
بحزمــة مــن األســالك واملوصــالت وقــد ثبتــت أجهــزة املســح 
ــرة مســتقلة )اللوحــة 8.5 د(، ويدعــم نظــام  ــة بقم اإللكتروني
هــذا اجلهــاز شــركة L3 ELAC NAUTIK مقرهــا فــي كيــل 

بأملانيــا ومواصفاتــه كالتالــي:

التردد ٢٠ كيلو هيرتز.  -
نطاق التردد ١٠٠-55٠٠ متر.  -

العــدد األقصــى لألشــعة ١49 شــعاع، ١4مرســالت ، 8   -
. ت مســتقبال

تتــراوح درجــة أكبــر تغطيــة لألشــعة ١48 مــن 75٠ إلــى   -
امليــاه(. عمــق  )حســب  م   65٠٠

نسبة خطأ قياس األعماق في حدود ٠.5% بعمق املياه.  -
نســبة خطــأ ســمتي فــي حــدود 5± متــر حســب دقــة جهــاز   -

)GPS( حتديــد املواقــع
أقصى سرعة للسفينة يف أثناء املسح من 4-6 عقدة   -

للمســح  الدوليــة  املنظمــة  ملعاييــر  وفقــاً  النظــام  يعمــل   -
لبحــري. ا

 SeaBeam1180 multi-beam جهاز املسح
صمــم هــذا النظــام للعمــل علــى أعمــاق تصــل إلــى 5٠٠ م 
وهــو يرســل حزمــة يبلــغ عــدد أشــعتها ١٢6 شــعاع بزاويــة ١5٢ 
ــى املســتقبالت  ــا إل ــد صداه ــة فيرت ــة إشــارة صوتي ــى هيئ عل
املرتــدة  األشــعة  زاويــة  تبلــغ  حيــث  الســفينة،  مــن  علــى 
ــة الشــعاع  ــراوح تغطي ــاه ١.٢x١.٢ درجــة، وقــد تت وعمــق املي
ويقــوم  8.5ج(  )اللوحــة  العمــق  حســب  م   ١٠٠٠-6٠٠ مــن 
ــى مراقبــة حركــة الســفينة  حســاس احلركــة TSS/DMS عل
)تأرجحهــا، وضغطـــ امليــاه عليهــا، واهتزازهــا( يف أثنــاء إرســال 
عــن  درجــة   ٠.٠5 إلــى  تصــل  بدقــة  واســتقبالها  املوجــات 
تأرجــح الســفينة واســتدارتها واجلهــد عليهــا، وتبلــغ نســبة 

مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١4٣4هـ/٢٠١٣م(
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خطــأ قيــاس األعمــاق فــي حــدود ٠.5% مــن العمــق الفعلــي. 
ويحتــاج رصــد بيانــات مســح القيعــان دقــة ســرعة الصــوت يف 
 CTD ــذا، اســتعمل نظــام ــاه. ل ــاء ســريانه فــي أعمــاق املي أثن
)اللوحــة 8.5و( يف أثنــاء املســح ورصــد البيانــات فــي عــدة 

محطــات مختلفــة.

جهاز قياس طبقة الرواسب
موجــات  هيئــة  علــى  الطنــني  بإرســال  اجلهــاز  هــذا  يعمــل 
مــن ٣-١٠  البحــر  قــاع  رواســب  لقيــاس طبقــات  ارتداديــة 
كيلوهيرتــز )اللوحــة 8.6أ(، ويختــرق طبقــات يتــراوح ســمكها 
مــن ٢٠-5٠ ســم، وتتــراوح قــوة اختــراق الطبقــات اللينــة مــن 
ــوم  ــر الرواســب اخلشــنة، ويق ــف املوجــة عب ٣٠-5٠ م، وتضع
جهــاز املبــّدل برصــد بيانــات العناصــر املمســوحة على مســتوى 
ســمتي بدقــة أكثــر مــن اســتقبال اإلشــارة منعكســة عــن مصــدر 

بعيــد.

كمــا جــرى رصــد بيانــات عاليــة الدقــة عــن رواســب القيعــان 
ــة  ــارب لســحب أربع ــاع وق ــاز كشــف طبقــات رواســب الق بجه
مبــدالت )اللوحــة 8.6ب، ج(، ومــن املتوقــع أن يتــراوح أقصــى 
فــي  متــراً   ١-٢٠5 مــن  الطبقــات  عبــر  للموجــات  اختــراق 

طبقــات الطــني مبيــل مقــداره ٠.٢-٠.8 متــر.

جهاز املسح باملوجات املرتدة
يطلــق هــذا النظــام نبضــات منتشــرة وعنــد ارتطامهــا بقــاع 
البحــر ترتــد إشــارات علــى هيئــة صــور تتوقــف جودتهــا علــى 
خشــونة املــواد وطبيعتهــا:  فــإن كانــت رواســب خشــنة انعكســت 
اإلشــارات أقــوى منهــا يف حــال إن كانــت رواســب ناعمــة، وكــذا 
ترتــد املوجــات مــن الصخــور أقــوى مــن الرواســب، ويفيــد هــذا 
اجلهــاز فــي رســم خرائــط عناصــر اآلثــار البــارزة بالقيعــان أو 
تســمو عنــه )حطــام ســفينة، عمــود، تكوينــات صخــور ...إلــخ( 
لكــن الينفــذ عبــر الرواســب بــل يرصــد معلومــات مايشــخص 
بقــاع البحــر ويســجله، ويتــرواح تــردد املوجــات عــادة مــن ١٠٠-
ــات  ــة عــن مقاطــع طبق ــر عالي ــة تصوي ــز بدق ١٠٠٠ كيلوهيرت
الرواســب فــي نطــاق موجــة ضيقــة حســب تــردد اإلشــارة 
الســنتمتر،  إلــى  حجمهــا  يصــل  التــي  املســتعرضة  املنبعثــة 
وتعتمــد دقــة اإلشــارة؛ الطوليــة علــى ســرعة إبحــار الســفينة 
ومعــدل انطــالق اإلشــارة؛ فــإن أبحــرت الســفينة ببــطء وإشــارة 

املوجــة قويــة رصــدت البيانــات واملعلومــات بدقــة عاليــة.

جــرى مســح قيعــان منطقــة فرســان بجهــاز املوجــات الرقمــي 
ــل محــوري  ــز بســحبه بحب ــردد ١١٠-4١٠ يف كيلوهيرت ــى ت عل
)اللوحــة 8.6د( مــع دقــة عاليــة فــي التصويــر بجهــاز التــردد 
املــزدوج )4١٠ يف أثنــاء املســح(، ويتركــب مــن  مســبار ورافعــة 
وحــدة  بهــا  الرصــد  ومحطــة  ســحب  وحبلــي  هيدروليــك 
اســتقبال البيانــات والصــور ومعاجلتهــا وحتويلهــا إلــى بيانــات 
رقميــة علــى برنامــج اخلرائــط SonarWiz، ثــم تســتعرض 
أثنــاء  يف  نتائجهــا  وتســتخلص  املرصــودة  األوليــة  البيانــات 
البحــر جيــداً وحتديــد مواقــع  قــاع  املســح؛ ملعرفــة طبيعــة 

غارقــة وســبرها باملستكشــف اآللــي )اللوحــة 8.6هـــ(. 

جــرى تصويــر مقاطــع لقيعــان البحــر فــي فرســان باســتعمال 
املدفــع الهوائــي )اللوحــة 8.6د( وهــو أنبــوب يعمــل بالهــواء 
املضغــوط بحجــم ١٠ مكعــب حتــت ضغــط هــواء تبلــغ قوتــه 
 WP4351 ٢٠٠٠ رطــل علــى البوصــة املربعــة وضاغــط هــواء
لضــخ الهــواء فــي املدفــع إلطــالق إشــارة صوتيــة ترددهــا بــني 
الرواســب بســمك75٠  تنفــذ عبــر طبقــة  4٠-٢5٠ هيرتــز، 
متــر وأقــل فــي الثانيــة، ثــم يرتــد صــدى املوجــة إلــى جهــاز  
إلــى  متــراً   65 طولهــا   streamer  ١6.48.65 االســتقبال 
متــر  مســافة  وآخــر  مســتقبل  كل  بــني  مســتقباًل   48 عــدد 
واحــد، وترصــد بيانــات االهتــزازات علــى برنامــج احلاســب 
SBLogger seismic فيمــا تعالــج البيانــات وتفســر علــى 

8.7أ(. )اللوحــة   SBInterpreter تطبيــق 

آليات رفع العينات
طـــراز  األســـطواني  اجلهـــاز  العينـــات  لرفـــع  اســـتعمل 
8.7ب(  )اللوحـــة  أمتـــار   5-٣ مـــن  طولـــه   BENTHOS

وصندوق بحجم 4٠x4٠x6٠ سم )اللوحة 8.7ج(.

Max Rover املستكشف
النواحــي  علــى  للتعــرف  ؛  البحــري  املســح  فــي  اســتعمل 
ــى عمــق يصــل إلــى ٢٠٠٠ م  املســتهدفة وتســجيلها، يعمــل عل
حتــت امليــاه )اللوحتــان 8.7 د، هـــ( جــرى شــراؤه عــام ١999م 

وحتديثــه عــام ٢٠١١م.

مواصفات املستكشف اآللي
 Deep Sea Systems International

Inc. (USA)
الشركة الصانعة

Max Rover Mark II النوع
٢٠٠٠ متر حتت سطح املاء أقصى عمق 

85٠ كجم الوزن
٢.٢ م االرتفاع
٠.9 م العرض

5٠ كجم احلمل
ِمعومة فلني العوم

ROV 14kW, 220V الطاقة
قوة ٣8٠ فولت، رافعة كهربائية، احلجم 

٣٢ م، وزنها 4.5 طن
رافعة 

هيدروليك
ألياف بطول ٢٢٠٠م حبل السحب

عددها ستة  املولدات 
١ عقدة سمتياً، و١.5 عقدة عمودياً السرعة

١6٠ كجم طاقة الرفع
التوجيه، والعمق واالرتفاع عن قاع 

البحر
العمل آلياً

 Trackpoint II يعمل على أنظمة
 USBL,- LinkQuest-Tracklink

10.000m, Hypack Max

التوجيه

اثنان : ثنائي التردد )675/1200 
)910 kHz(وأحادي التردد ،)kHz

املستشعرات

ثالث رقمية وليزرية وتصوير فيديو 
عالية الدقة

آالت التصوير

شعاعا ليزر أحمر املسافة الفاصلة 
بينهما ١٠سم 

املقياس

  4 Χ 100 W HID, και 
4 X 150W

اإلضاءة

اثنان يعمالن على الهيدرو إلكترون مع 
حرية احلركة 5 درجات

األذرع

R/V AEGAEO سفينة املسح
أبحــرت مــن جــدة صبيحــة اخلميــس فــي الثالثــني مــن شــهر 
مايــو عــام ٢٠١٣م ووصلــت منطقــة فرســان صبــاح اجلمعــة 
فــي األول مــن يونيــو، واســتمرت أعمــال البحــث حتــى مســاء 
يــوم اإلثنــني العاشــر مــن يونيــو مــن العــام نفســه، مســحت 
منطقتــان مســحاً منتظمــاً )فرســان ١ وفرســان ٢( باســتعمال 

اآلليــات واألجهــزة اآلنفــة )اللوحــة 8.8(، كمــا مســح قطاعــان 
)قطــاع ١ وقطــاع ٢( باســتعمال مدفــع املوجات واملاســح متعدد 
األشــعة، بلغــت املنطقــة املمســوحة 45٠-5٠٠ كــم٢ بقيعــان 
البحــر وتصويــر خرائــط لهــا باألشــعة، كمــا التقطــت صــور 
علــى مســافة ٣١5 كــم مبدفــع املوجــات وتســجيلها بفرســان١ 
وفرســان ٢ والقطــاع ١ والقطــاع ٢، مــع مســح طبقــات رواســب 
قيعــان منطقتــي فرســان ١ وفرســان٢ باملاســح أحــادي التــردد 
واألشــعة املتعــددة أيضــاً، وكــذا رفــع عــدد ١8 عينــة باألنبــوب 
العينــات، وإنــزال املستكشــف  وعينتــني باســتعمال صنــدوق 
اآللــي إلــى القيعــان خمــس مــرات اســتغرقت مــدة ذلــك عشــر 

ســاعات وخمســاً وعشــرين دقيقــة.

للمســح  األوليــة  النتائــج  عــن  مقتضــب  اســتعراض  أدنــاه 
البحــري والنتائــج النهائيــة وخالصــة الدراســة فــي األشــهر 
القادمــة بعــد معاجلــة البيانــات املرصــودة املســتقاة مــن صــور 
البيانــات واملقاطــع واالنتهــاء مــن الدراســات املخبريــة ومعرفــة 

تأريــخ عينــات الرواســب.

مسح منطقة فرسان١
تقــع هــذه املنطقــة علــى حافــة اجلــرف القــاري شــمال غربــي 
جــزر فرســان )اللوحــة 8.9أ(. وشــملت أهــداف مســح هــذه 

ــي: املنطقــة مايل

معرفــة دور الصفائــح التكتونيــة وتأثيرهــا فــي تشــكيل   -١
الغــارق  املوقــع  القــاري وتطــور طبيعــة  طبيعــة اجلــرف 

التاريــخ. ماقبــل 

بصفتهــا  بامليــاه  املنغمــرة  للمنحــدرات  خريطــة  تصويــر   -٢
مؤشــرات علــى مســتويات ميــاه البحــر قدميــاً فــي فتــرات 

الباليستوســني.  عصــر 

تصويــر خريطــة ملــا يغطــي املواقــع املغمــورة مــن مخلفــات   -٣
رواســب .

املناســب  املوقــع  عناصــر  لتحديــد  البحــر  قــاع  دراســة   -4
التاريــخ. ماقبــل  فيــه  إنســان  الســتقرار 

تواريــخ  لدراســة  الرواســب  مخلفــات  مــن  عينــات  رفــع   -5
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قدميــاً. احمليطــات 

استكشــاف قيعــان البحــر بحثــاً عــن دالئــل علــى مناســيب   -6
البحــار قدميــاً وماخلفــه إنســان ماقبــل التاريــخ مــن آثــار 

ورفــات حيــوان.

وقــد وضحــت أمثلــة عــن صــور طبقــات الرواســب حتــت قيعــان 
البحــر بدقــة عاليــة، وكــذا صــور مدفــع املوجــات فــي الشــكلني 
٢8 و٢9، ورفــع عشــر عينــات مــن منطقــة فرســان ١، ويظهــر 
بالصــورة ٣٠ عمــل املاســح أحــادي التــردد يف أثنــاء مســح 
شــعب املرجــان علــى منحــدر 8٠م ، والصــورة ٣١ عــن تفاصيــل 
جــرف عميــق صــوره املستكشــف اآللــي، ويستشــف مــن أولــى 
القــراءات لهــذه املعلومــات والبيانــات وجــود مصطبتني كبيرتني 
حتــت امليــاه علــى عمــق 75-8٠ م و ٣8-4٠ م، ورصــدت أخــرى 

بعمــق ١٢٠ م علــى طــول املنحــدر.

ــى  ــرات عل ــات وجــود بحي ــات واملعطي ــن هــذه املعلوم ــني م وتب
عمــق 8٠ م حــني انحســرت ميــاه البحــر عــن الرصيــف القاري. 
والميكــن التأكــد إن كان مااســتخرج مــن عينــات قــد نفــذ مــن 
ــرات.  ــى رواســب البحي ــات عصــر الهولوســني حت خــالل طبق
املســح  نهايــة  عقــب  العينــات مخبريــاً  هــذه  وســوف حتلــل 

البحــري.

منطقة املسح فرسان٢
هــذه املنطقــة جــزء مــن الرصيــف القــاري شــماالً مــن جــزر 
فرســان، ميتــاز بانبســاط مصاطبــه وروابيــه علــى عمــق 7٠-

75م، وعــدد مــن اخلفــوس العميقــة رمبــا تشــكلت بعــد ذوبــان 
رواســب ماتبخــر مــن ميــاه، منهــا خفــس عمقــه ٢٠٠م تقريبــاً 
وحــوض متطــاول بعمــق ١٢٠م ممتــد مــن الشــمال الغربــي إلــى 

اجلنــوب الشــرقي. واســتهدف املســح بهــذه املنطقــة مايلــي:

ــد إن  ــق واحلــوض املتطــاول والتأك ــس العمي دراســة اخلف  -١
كانــا قــد حتــوال إلــى بحيرتــني منفصلتــني يف أثنــاء فتــرات 

انحســار البحــر.

معرفــة دور صفائــح التكتــون فــي تشــكيل هــذا اخلفــس   -٢
الضحلــة،  والروابــي  املصاطــب  هــذه  علــى  واحلــوض 
وتصويــر خريطــة عمــا قــد يعثــر عليــه مــن طيــات بالقيعــان.

ــاه  ــى مناســيب مي رســم خرائــط للروابــي كونهــا دالئــل عل  -٣
فتــرات عصــر  فــي  أثنــاء انحســاره  فــي  البحــر قدميــاً 

الباليستوســني.

رســم خريطــة ملــا يغطــي املواقــع الغارقــة مــن رواســب   -4
ومخلفــات.

دراســة قيعــان البحــر وحتديــد عناصــر مــا ناســب إنســان   -5
ماقبــل التاريــخ مــن مواقــع واســتقر فيهــا.

تاريــخ  ودراســة  لتحليلهــا  الرواســب  مــن  عينــات  رفــع   -6
احمليطات قدمياً.

ــى  ــل عل ــاً عــن دالئ ــان البحــر واستكشــافها بحث ســبر قيع  -7
مســتويات منســوب ميــاه البحــر قدميــاً ومــا يخلفــه مــن 

آثــار ورفــات حيــوان.

وتبــني اللوحــة 8.١٠ج خريطــة فرســان ٢ واللوحــة 8.١١أ 
عــن القــاع املمســوح باألشــعة املتعــددة بنصــف شــمالي فرســان 
٢، وتوضــح اللوحتــان 8.١١ب، 8.١٢أ صــوراً عاليــة الدقــة 
عــن طبقــات رواســب القيعــان وصــوراً مبدفــع املوجــات ورفــع 

ثمانــي عينــات مــن فرســان ١.

ويتضــح مــن القــراءة األوليــة لهــذه البيانــات املرصــودة وجــود 
تــل كبيــر علــى عمــق 7٠-75 م علــى شــعب مرجــان ناميــة، 
مشــكلة تــالالً مســتديرة ارتفاعهــا مــن ١٠-١5 م، ورصــدت 
رابيــة أخــرى وصــورت علــى اخلريطــة متطاولــة حــواف الغــور 
الطويــل علــى عمــق ١١٢ م حتــت امليــاه، ويظهــر يف اللوحــة 
8.١٢ب جهــاز املاســح أحــادي التــردد بهــذه الرابيــة، واللوحــة 
8.١٢ج املستكشــف اآللــي يرفــع عينــة مــن شــعب املرجــان 

بالقيعــان.

ــى  ــرات عل ــات وجــود بحي ــات واملعطي ــن هــذه املعلوم ــني م وتب
عمــق 8٠ م فــي أثنــاء انحســار البحــر عمــا شــخص بالرصيــف 
القــاري، وقــد اختــرق أنبــوب العينــات طبقــات الغــور الطويــل 
ــه  ــى وصــل طبقات ــى عمــق ١٢٠ مــن عصــر الهولوســني حت عل
الســفلية، ودلــت عينــات مــن رواســب اجلبــس أنهــا قــد تشــكلت 

قيعــان أغــوار ومنخفضــات هاهنــا، مــع الكشــف علــى هــذه 
العينــات مخبريــاً عقــب املســح.

النتيجة
ليس هناك حتى اآلن قراءة فاصلة والتفســيرات عما دون من 
معاينــات خــالل املســح ميكــن الركــون إليهــا، وحتتــاج البيانــات 
املرصــودة مبوجــات الصــوت إلــى عمــل مضــٍن لتحليلهــا قبــل 
وحتتــاج  معتمــدة،  خرائــط  لرســم  منهــا  معلومــات  اســتقاء 
الرواســب إلــى تفريغهــا مــن األنابيــب وتســجيلها ووصفهــا 
ومعاينتهــا وإجــراء دراســات عليهــا مخبريــاً ملعرفــة ظــروف 
املنطقــة مــن حقــب وأزمــان.  بــه  ومامــرت  البيئــات قدميــاً 
مبختبــرات  العمــل  لهــذا  الرئيســة  املراحــل  جتــري  ســوف 
املركــز اليونانــي لألبحــاث البحريــة بأثينــا فــي األشــهر القادمة 
مــع تزويــد الهيئــة العامــة للمســاحة اجليولوجيــة بعينــات مــن 
الرواســب، وكــذا األعضــاء اآلخريــن مبشــروع )دســبيرس( فــي 
ــد إدارة املســح البحــري  اململكــة املتحــدة وأســتراليا، مــع تزوي
مبــا رصــد حتــى اآلن مــن بيانــات عــن املوجــات الصوتيــة، علمــاً 
بأنــه لــم يســتخرج حتــى اآلن أي مــواد أثريــة مــا لــم تكشــف عن 
ذلــك عينــات الرواســب وهــو أمــر وارد، وتشــير البــوادر األوليــة 
إلــى جنــاح املســح البحــري هــذا فــي حتقيــق أهدافــه الرئيســة 
وهــي محــاوالت ميكــن القيــام بهــا بــأي مــكان باتبــاع جملــة 
مــن طــرق البحــث وأســاليبه عــن اآلثــار الغارقــة، واستكشــاف 
منتظــم وهــادف للقيعــان املغمــورة علــى اجلــرف القــاري الــذي 
انحســرت امليــاه عنــه إلــى أدنــى مســتويات وانكشــف آنــذاك.  

وأظهــرت اســتراتيجية الفريــق جناحهــا منــذ انطــالق املشــروع 
وأســاليبه املتبعــة وتقنياتــه، فكشــفت عمــا ميكــن حتســينه مــن 
طــرق وتطبيقهــا مســتقباًل، ويتضــح أن منطقــة املســح هــذه 
طبيعيــة التكويــن وتشــكيالتها وتضاريســها مهمــة الســتقرار 
اإلنســان فيهــا، متطاولــة منطقــة اجلــرف ومحتضنــة جــزر 

فرســان، وكنقطــة انطــالق للدراســات مســتقباًل.
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املركز اليوناني لألبحاث البحرية
املهمة/التخصصاللقباالسمالرقم

عالم خبير، مدير أبحاث يف جيولوجيا البحار واجليوفزياءساكالريوسدمتريس١
دكتور باحث في جيولوجيا البحار واجليوفيزياءروساكيجريجوريس٢
دكتور باحث في علم طبقات الرواسب وجيولوجيا البحارستافراكسيسسبايروس٣
عالم بحار وجيوفيزياءجورجيوبانوس4
مهندس، مختص موجات صوتيةورفع عينات بامبيديسلوانيس5
مهندس، مختص موجات صوتية ورفع عيناتمانتوبولسبروكوبس6
مهندس، مختص موجات صوتية ورفع عيناترنيرسبناجيوتس7
باحث مساعد، مختص في جيولوجياالبحار، مهندس أشعة متعددةبناجيوتبلوسلوانيس8
==== ===== ===== ====== === ====  ====   =====  ==== مورفسلوانيس9

كالوجيروستيفانوس ١٠
دكتــور باحــث مســاعد، مختــص فــي علــوم األحيــاء البحريــة، ومهنــدس أشــعة 

متعــددة
مهندس جهاز استكشاف آليمنوساكيليونيداس١١
===================كالرجسمنولس١٢
مهندس ومشّغل جهاز استكشاف آليستاسينسفاسيلي١٣

أعضاء فريق جامعة يورك من اململكة املتحدة
املهمة/التخصصاللقباالسم الرقم

منسق املشروع، دكتور في آثار ماقبل التاريخبيليجيفري١
مختص في اآلثار الغارقة ومواقع الساحل الغارقةموبرجاري٢
دكتور في آثار ماقبل التاريخ وعلوم األرضمرديث-وليامزماثيو٣

جامعة امللك سعود
املهمة/التخصصاللقباالسمالرقم

دكتور في آثار ماقبل التاريخالشارخعبداهلل١

جامعة امللك عبدالعزيز
املهمة/التخصصاللقباالسمالرقم

دكتور في جيولوجيا البحاربنتانرشاد١

أعضاء هيئة املساحة اجليولوجية
املهمة/التخصصاللقباالسمالرقم

مختص في طبقات الرواسبالنعمانيسالم١
دكتوراه في جيولوجيا البحار وطبقات الرواسبرسولجنيب٢

أعضاء املساحة العامة بوزارة الدفاع 
املهمة/التخصصاللقباالسمالرقم

مراقبالشويشاملالزم/فهد١
مساعد مراقباحلربيأحمد٢

قائمة كتل العينات
مالحظات الطول/م العمق/م خط الطول خط العرض رقم العينة الوقت التاريخ

اقتطاع 1.46 121 10.752 41° 53.058 16° FA�3 0630 3�jun�2013
أخذ عينة رمبا من 
رواسب مياه ماحلة 2.88 121 10.733 41° 53.060 16° FA�3 0730 ======

رفع كتلة حجمها٢٠سم 
بأنبوب العينات 3.82 217 13.918 41° 49.904 16° FA�1 0815 ======

3.10 87 16.943 41° 53.276 16° FA�2 0900 ======
2.04 65 16.943 41° 56.128 16° FA�4 1000 ======

أسفل طبقة رواسب 
بيضاء رمبا مخلفات 

عضوية أو بحيرة؟
3.71 92 14.237 41° 54.647 16° FA�5 1025 ======

شظايا أصداف من 
أسفل الطبقة 3.82 76 12.083 41° 58.917 16° FA�10 1900 =======

1.85 76 12.047 41° 58.873 16° FA�10B 2000 =======
4.20 259 08.478 41° 55.548 16° FA�7 0700 4�jun�2013

كتلة بحجم ٢٠سم من 
علو تل متضعضع 4.53 187 09.235 41° 56.261 16° FA�8 0730 =======

2.53 300 07.253 41° 56.014 16° FA�9 0800 =======
3.00 83 11.227 41° 02.357 17° FA�6 0900 =======
3.05 245 53.043 41° 18.281 17° FA�14 0615 6�jun�2013
2.80 210 53.968 41° 17.215 17° FA�11 0700 ======

كتلة رمل علوية زيتية 
اللون أسفلها أشهب 

اللون مع أصداف
1.24 105 54.070 41° 13.719 17° FA�12A 0730 ======

1.32 105 54.069 41° 13.737 17° FA�12B 0750 ======
طبقة علوية زيتية  
اللون أسفلها جبس 2,09 102 55.131 41° 12.838 17° FA�13 0815 ======

شظايا أصداف أسفل 
تكوين من مخلفات 

عضوية
1.42 80 55.622 41° 10.756 17° FA�16 0840 ======

2.72 129 56.421 41° 11.077 17° FA�17 0900 =======
طبقة سفلية شهباء مع 

كسر جبس متحجر 2.24 130 58.681 41° 09.174 17° FA�15 0945 =======

مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١4٣4هـ/٢٠١٣م(



مشروع اآلثار السعودي - البلجيكي املشترك مبنطقة الغاط والنتائج األولية 
للموسمني األول والثاني )١٤٣٤هـ / ٢٠١٣-١٢٠١٤م (

جواكيم برتشنايدر، محمد السّلوك، جان تافرنر، فيليب فان بير،
إيلني جوريس، جريتا جانز، نيكوالس كرس، آن صوفي فان فيف

مقدمة٢
الســعودية  العربيــة  اململكــة  وســط  بشــمال  الغــاط  تزخــر 
بتاريخهــا األثــري، وجــاءت فكــرة دراســتها أثريــاً مــن مؤسســة 
عبدالرحمــن الســديري وســعادة ســفير بلجيــكا الســابق يف 
اململكــة الســيد/ مــارك فينــك، وقــد انطلقــت أعمــال املوســم 
األول فــي الســابع والعشــرين مــن ديســمبر عــام ٢٠١٢م  حتــى 
الثانــي عشــر مــن ينايــر عــام ٢٠١٣م، تالهــا املوســم الثانــي مــن 
غــرة شــهر مــارس عــام ٢٠١4م حتــى الثامــن عشــر مــن الشــهر 
ــم برتشــنايدر  ــن: جواكي ــكل مــن الدكتوري ــد ســبق ل نفســه، وق
وميشــل دبرايــن معاينــة املنطقــة فــي خريــف عــام ٢٠١١م، 
ــع عــام  ــور فيليــب فــان مبســح مبدئــي فــي ربي أعقبهمــا الدكت

ــل الســكان. ــاً عــن أنشــطة ألوائ ٢٠١٢م بحث

وجاءت أهداف املشروع كالتالي:
)جريتــا  الصخــور  علــى  املنقوشــة  الرســومات  دراســة   -١
برتشــنايدر(. جواكيــم  فيــف،  فــان  صوفــي  آن  جــان، 

دراســة النصــوص املنقــورة علــى الصخــور )جــان تفرنيــر،   -٢
ــس(. ــني جوري إيل

أوائــل اإلنســان باملنطقــة  مشــروع بحــث عــن أنشــطة   -٣
بيــر(. فــان  )فيليــب 

ــق طبيعــة مواقــع مهمــة مبنطقــة الغــاط )نيكــوالس  توثي  -4
كــرس(٣.

ــة  ــار الســعودي البلجيكــي برعاي ــق مشــروع أبحــاث اآلث وانطل
مــن الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي مثلهــا األســتاذ/

وبرنامــج  الســديري  عبدالرحمــن  مؤسســة  البحــث  هــذا  مــول   )١(
 - العلميــة  البحــوث  بــني اجلامعــات وصنــدوق  العلمــاء  اســتقطاب 

العلمــي. البحــث  وصنــدوق   - فالنــدرز 
املنطقــة  عــن  مســبقة  معرفــة  بوجــود  البحــث  حمــالت  جنحــت   )٢(
د.إبراهيــم  أجــراه  ١999م  عــام  )مســح  الغــاط  ملنطقــة  ومســحني 
ــر منشــور  الرســيني وزمــالؤه )الرســيني، ٢٠٠٢، 5٢-5٣( ومســح غي
عــن محافظــة الغــاط عــام٢٠١٠م )املشــاري، ١(( وبتوجيــه كل مــن 
د.ســلمان  ودعــم  الســلّوك  علــي  ومحمــد  عمــر  األســتاذ/جمال 

الســديري. عبدالرحمــن  ومؤسســة  الســديري 
شــكر خــاص إلــى نيكــوالس كــرس لرســم مخططــات املوقــع وقياســاتها   )٣(

وإلــى أ.د. جــان درســن لالســتفادة مــن خبــرات فريقــه.

محمــد الســلّوك، وجامعــة لوفــان البلجيكيــة ومثلهــا الدكتــور/
جواكيــم برتشــنايدر مــن قســم دراســات الشــرق األدنــى )انضــم 
٢٠١4م(،  عــام  أكتوبــر  منــذ  البلجيكيــة  خنــت  جامعــة  إلــى 
اآلثــار  مــن قســم  بيــر  فــان  الدكتور/فيليــب  مــع  وبالتعــاون 
بجامعــة لوفــان، والدكتور/جــان تفرنيــر مــن جامعــة لوفــان 

واآلداب4.  والفنــون  احلضــارات  الكاثوليكية-معهــد 

الريـــاض  العاصمـــة  غـــرب  الغـــاط شـــمال  تقـــع محافظـــة 
علـــى مســـافة ٢٠٠ كـــم تقريبـــاً حيـــث تقـــع مدينتهـــا بـــني 
ــاً والزلفـــي شـــماالً، وتضـــم طبيعـــة احملافظـــة  املجمعـــة جنوبـ
جبـــال طويـــق وعـــدداً مـــن األوديـــة )الرســـيني، ٢٠٠٢م، ٢4(، 
ـــل ســـمر  ـــرخ وجب ـــل م ـــرخ وجب ـــة وادي م وجـــرت دراســـة منطق
ومايحـــدق بهـــا مـــن جبـــال وقـــرّي الســـمر، وتقـــع النواحـــي 
ـــم شـــرقاً  ـــم و١٢.5ك ـــى مســـافة ١١.5ك املســـتهدفة باملســـح عل
ــرخ(  ــل مـ ــرقي )جبـ ــمال شـ ــمر( وشـ ــرّي السـ ــمر وقـ ــل سـ )جبـ
مـــن مدينـــة الغـــاط قدميـــاً، وقـــد وّســـع فريـــق النقـــوش واآلثـــار 
ــم  ــور إبراهيـ ــادة الدكتـ ــام ١999م بقيـ ــاط عـ ــح الغـ ــاق مسـ نطـ
ـــم ينشـــر مســـح احملافظـــة عـــام ٢٠١٠م  ـــه، ول الرســـيني وزمالئ

)الرســـيني، ٢٠٠٢، 5٢-5٣؛ املشـــاري، ١(.

منشآت احلجارة والرسوم بجبل مرخ 
جريتا جانز، آن صوفي فان فيف، جواكيم برتشنادير

تضــم اململكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن ١5٠٠ مــن مواقــع 
الفنــون الصخريــة ممــا يجعلهــا ضمــن أربــع دول غنيــة بالفنــون 

شــارك مــع الفريــق عــدد )١9( عضــواً: خمســة مــن الهيئــة العامــة   )4(
للســياحة والتــراث الوطنــي: محمــد بــن علــي الســلّوك وجــزاء بــن 
عبــداهلل احلربــي، وطــارق عبــداهلل اجلليجــل، وعمــار عبدالكــرمي 
لوفيــن  جامعــة  مــن  عشــر  وأحــد  أباحســني،  وبــدر  الصيــوان، 
البلجيكيــة: أ.د.جواكيــم برتشــنايدر، أ.د. فيليــب فــان بيــر، الدكتــور. 
فــان  صوفــي  أن  بيلــي،  فــان  إيلــني  جــان،  جيتــا  دوبريــن،  مايــكل 
فيــف، وم فيرهســت، والطــالب شــانانه دي بيــوك وديــف جيرتــس 
ورومــي هيرمــان ومارجولــني فــان ديــر وا، وثالثــة مــن جامعــة لوفــان 
جوريــس،  إيلــني  دكتــورة  تافرنــر،  جــان  أ.د.  ببلجيــكا  الكاثوليكيــة 

كــرس. نيكــوالس 
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والرســوم فــي العالــم )بدنــارك وخــان ٢٠٠٢، 75-99؛ بدنــارك 
وخــان، ٢٠٠5، 49-8١؛ خــان، ٢٠١٠، ١6٠( وأكثــر الرســوم 

والتصاويــر والكتابــة بجبــل مــرخ مبنطقــة الغــاط5.

وتتألــف طبيعــة جبــل مــرخ مــن احلجــر الرملــي مرتفعــاً عمــا 
حولــه ١١ متــراً تقريبــاً، وأعــرض نواحيــه مــن الشــرق إلــى 
الغــرب 5٣ م، وأطولهــا مــن الشــمال إلــى اجلنــوب 6٣ م، ويبــدو 
بيضــاوي الشــكل لــه قمــة كبيــرة بناحيتــه اجلنوبيــة الغربيــة 

)اللوحــة 9.١أ(.

وعثــر علــى مااليقــل عــن 7١ حجــراً مــن الكوارتــز عليهــا نقــوش 
ــث ورمــوز )اللوحــة9.١ب(.  ــي شــمالي قــدمي وحدي خــط عرب
النقــوش مبنتصــف ســفح  ومايثيــر االهتمــام6 تركــز معظــم 

اجلبــل خاصــة مــن الشــرق وجنــوب شــرقيه.

١-منشآت احلجارة
ــاء مســـح اجلبـــل ثـــالث دوائـــر مســـتديرة مـــن  شـــوهد يف أثنـ
احلجـــر الرملـــي: هيـــكل حجـــارة و A, B, C )اللوحـــة9.١ب(7، 
بينهـــا  املختلفـــة،  احلجـــارة  صفـــاح  مـــن  جميعهـــا  شـــيدت 
مســـافات، ارتفـــاع أول الهيـــاكل ٠.85 م ، والثانـــي ٠.9٢م 
ـــا  ـــى داخله ـــة نقـــش عل ـــر حجري ـــث ٠.78م، وعـــدة دوائ ، والثال
ــكل  ــكل هيـ ــارة، يشـ ــاح احلجـ ــات صفـ ــا أو علـــى جنبـ وخارجهـ
احلجـــارة )اللوحـــة9.٢أ( نصـــف دائـــرة علـــى قمـــة اجلبـــل، 
ـــوب 9.6م، وعرضـــه مـــن  ـــى اجلن ـــه مـــن الشـــمال إل ـــغ طول ويبل
الشـــرق إلـــى الغـــرب 4.9م، ومدخلـــه مشـــّرق يتوســـطه صخـــور 
مســـطحة كبيـــرة IX, JM-II, III, IV, V, VI, VIII، نقـــش 
 ،)JM-V( ــران ــا حجـ ــة أكبرهـ ــر رمزيـ ــوم وتصاويـ ــا رسـ عليهـ
نحتـــت نقرتـــان: الشـــمالية منهمـــا جيـــدة النحـــت )قطرهـــا 
١١.٢ســـم(، واألخـــرى قريبـــة القعـــر )قطرهـــا 7.5ســـم(، 

يظهـــر أنهمـــا أحـــدث مـــا نقـــر حتـــى اآلن.

 A اللوحـــة9.٢ب( شـــماالً مـــن( B شـــيد هيـــكل احلجـــارة

ملناقشة نقوش النصوص، انظر قسم جان تافرنر وإيلني جوريس  )5(
ســميت بدايــة مــن األعلــى ورقمــت JM=ج.م أي جبــل مــرخ مثــل،  )6( 

JM-VII
مــن احملتمــل وجــود صلــة بــني منشــآت احلجــارة علــى جبــل مــرخ   )7(
ــه  ــر في ــى الســهل الــذي ســبق أن عث ــه شــرقاً عل ــل املشــرف من واجلب

علــى دوائــر فــي أول مســح.

ـــار علـــى هيئـــة دائـــرة مغلقـــة قطرهـــا  علـــى مســـافة ثمانيـــة أمت
خمســـة أمتـــار تقريبـــاً، صفـــاح احلجـــارة بشـــرقيه قائمـــة، علـــى 
JM- :ـــي حجـــر ـــى جانب ـــا نقـــوش، وكـــذا نقـــوش عل ـــني منه اثنت
LXI داخـــل الهيـــكل و JM-LXII خارجـــه، وشـــيد جنـــوب 
شـــرقي A هيـــكل صغيـــرة مـــن حجـــارة C  علـــى مســـافة 
إلـــى  الشـــمال  مـــن  متـــران  )اللوحـــة9.٢ج( عرضـــه  5.4م 
اجلنـــوب وطولـــه ٣ أمتـــار مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب نقـــش 
ـــار  ـــى مســـافة عشـــرة أمت ـــا شـــوهد عل ـــه، كم ـــن من ـــى حجري عل
شـــمال غربـــي الهيـــكل A ثـــالث صفـــاح مـــن احلجـــارة كبيـــرة 
ـــاً عـــن  ملســـاء منقـــوش عليهـــا، وبإزالـــة األتربـــة واحلجـــارة بحث
 D نقـــوش أخـــرى تبـــني أن األرضيـــة مـــن هيـــكل يشـــبه املنحـــدر
ـــراً بأســـفل اجلبـــل، يتوســـطه مايشـــبه  )اللوحـــة9.٢د،و( ١١ مت
ـــة، يظهـــر أنهـــا نحتـــت فـــي الصخـــر علـــى مســـافة  القنـــاة ُمجِنبَ
٢.٢م و5.5م حتـــت القمـــة جنوبيـــه، وتتقاطـــع هـــذه القنـــاة 
شـــماالً مـــع حجـــارة متالصقـــة معـــاً، ويرجـــح أن املنحـــدر 
ـــه  ـــرة حول ـــة احلجـــارة الكبي ـــك لقل هـــذا أحـــدث العناصـــر؛ وذل

ووجـــود احلفـــر هـــذا8. 

 JM-LVI, :نقـــش علـــى ثـــالث صفـــاح مـــن احلجـــارة هـــي
JM-LVI احلجـــارة  وعلـــى  )اللوحـــة9.٣أ(   LVII, LVIII
5.7ســـم،  )قطراهـــا  بالصخـــر  ونقرتـــني   JM-LVIII و 
ـــَدم النقرتـــني داكنـــة جـــداً وأقـــدم  ٣.7ســـم(، وظهـــرت طبقـــة ِق
ـــد،  كمـــا شـــوهدت حفـــرة عميقـــة  ـــى اجلالمي مـــن النقـــوش عل
LVI علـــى تصالـــب خطـــني،   بالصفيحـــة  إنســـان  حفرهـــا 
ــى  ــدة علـ ــة ومتعامـ ــا متوازيـ ــتقيمة جلهـ ــوط مسـ ــت خطـ ونحتـ
ثـــالث مـــن صفـــاح احلجـــارة يظهـــر أنهـــا بفعـــل إنســـان ليقســـم 
أســـطح احلجـــارة وتقاطـــع معظمهـــا مـــع النقـــوش، وكـــذا نقـــرة 

أخـــرى علـــى حجـــر بشـــمالي املنحـــدر.

٢-طبقـــة الِقـــَدم: تغطـــى الصخـــور الرمليـــة طبقـــة ســـميكة 
أو مايســـمى بـــــ »ورنيـــش الصحـــراء«، وكانـــت تـــزال الطبقـــة 
عـــن احلجـــر بالنقـــر عليهـــا وحزهـــا حتـــى تبـــرز أخـــرى جديـــدة 
ثـــم تنقـــش عليهـــا رســـوم وكتابات؛لكـــن مـــع الوقـــت يبـــدأ يتغيـــر 
ــه،  ــتمرار، وعليـ ــن باسـ ــى داكـ ــا إلـ ــل لونهـ ــوش ومييـ ــون النقـ لـ
يســـتنتج مـــن هـــذا عمـــر النقـــوش نســـبياً مـــن تـــدّرج لـــون طبقـــة 

شــكراً لألســتاذ الدكتــور فيليــب فــان بيــر ملســاعدته إيانــا فــي فــك لغــز   )8(
هــذه املنشــأة مــن خــالل الوثائــق املصــورة.

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(

القـــدم: فكلمـــا كانـــت داكنـــة كانـــت أقـــدم )أنتـــاي ١999م، ٢٣-
ـــى  ـــى احلجـــارة كل عل ـــر الرســـوم عل ٢4(، وســـوف يناقـــش عم

حـــدة.

٣- الرســـوم الصخريـــة : جـــرى اســـتثناء وصنفـــت نصـــوص 
ــة  ــوان، وفئـ ــات : أوادم، وحيـ ــع فئـ ــى أربـ ــوم إلـ ــة والرسـ الكتابـ

مـــن هـــذا وذاك وزينـــات مبهمـــة9.

JM-XXX- ١.٣. رســـوم األوادم : ميكـــن التفريـــق بينهـــا فـــي
 XLIX فـــي  ورمبـــا   IX, LXV, LXIX, LVI, XXXIV

أيضـــاً.

١- JM-XXIX )اللوحة 9.٣ب(. 
ناحيــة احلجــر : جنــوب شــرقي هيــكل احلجــارة A علــى   -

٢.١م. مســافة 

احلجــر:  ســم١١/مقاس   ٢6x٢٠ النقــش١٠:  مقــاس   -
٣6x57سم.

عدد النقوش١٢ : واحد.  -

موضع النقش على الصخرة : على سطحها أفقياً.  -

أسلوب النقش وطبقة القدم: النقر/بنّية إلى شهباء.  -

مرفــوع  العــودي  باألســلوب  آدمــي  صــورة  الرســمة:   -
ُقبُــل  وعضــو  صــدر  لــه  رأســه  مــن  وبعــض  الذراعــني 

كفيــن. وال  بالقدمــني 

٢- JM-LXV )اللوحة9.٣ج(.
.C ناحية احلجر: 7، 9 م جنوب شرقي الهيكل  -

مقاس النقش: ٢8x٢8 سم/مقاس احلجر: 9١x65سم.  -

JM-V، VII، XXII، XXXIX،LVIII، LXIII يف  توثيــق  ســبق   )9(
أثنــاء مســح محافظــة الغاط)املشــاري، ١ صفحــات 49-47، 5١، 5٣، 

6٠( وتوثيــق JM-VII )الرســيني ٢٠٠٢، لوحــة ١6.5(
)١٠( سجلت مقاسات النقوش كل حجر على حدة.

)١١( قياســات النقــوش واحلجــارة: تأتــي الطولxالعــرض مــع االرتفــاع 
وعــرض احلجــر حســب اجتــاه تصميــم النقــش.

نقوش تصاوير ونصوص تعابير.  ١٢

عدد النقوش: واحد.  -

موضــع النقــش علــى احلجــر: نقــر علــى مســتوى شــبه   -
الشــرقي. اجلنــوب  إلــى  وجهتــه  ســمتي 

أسلوب النقر وطبقة القدم: حك على السطح/مبيّض.  -

الرســمة: إنســان باألســلوب العــودي قصيــر املنكبــني رافــع   -
الذراعــني منفــرج الســاقني كبيــر القدمــني.

٣- JM-LXIX )اللوحة9.٣د(
موقع احلجر: شرقاً عن الهيكل C على مسافة 7.٣م.  -

مقاس النقش: ٣٢x٢5سم/مقاس احلجر: 48x87سم.  -

عدد النقوش: واحد.  -

موضع النقش على احلجر: أفقي.  -

أسلوب النقش وِقَدمه: حك غير واضح.   -

رفيــع  ذراعيــه  رافعــاً  العــودي  باألســلوب  الرســم:آدمي   -
القدمــني. كبيــر  الســاقني  منفــرج  املنكبــني 

٤- JM-LVI )اللوحة9.٣ه(.
.D موقع احلجر:  في الهيكل  -

مقــاس النقــش:  آدمــي مبقــاس ١4x8ســم؛ ثعبــان: طولــه   -
١96x١٢7ســم. احلجــر:  ٢4.6ســم/مقاس 

عدد النقوش: من خمسة إلى عشرة١٣.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح قائم.  -

أســلوب النقــر وطبقــة القــدم:  رســمة آدمــي منقــورة بنّيــة   -
ُمْشــَهّبة؛ الثعبــان: مييــل لونــه إلــى البنــي ويف حالــة احلركــة 
وأقــدم مــن رســمة اآلدمــي مــع تطابــق تاريخهمــا النســبي. 

لــه  الذراعــني  رافــع  العــودي  باألســلوب  الرســمة:آدمي   -
ســاقيه.   فرجــة  مــن  مولــود١4  أنــه  يبــدو  قدمــان 

٥- JM-XXXIV )اللوحة9.٣و(
موقع احلجر:  شرقاً عن الهيكل A على مسافة ٢.٣م.    -

)١٣( ملناقشة نقوش النصوص، انظر قسم جان تافرنر وإيلني جوريس
)١4( لوحــظ رســم مماثــل فــي صحــراء اخلرطــوم وصحراءالنجــف، انظــر 

أناتــي، ١999م، صفحــة الغــالف.
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مقاس النقش:  ١9x١9سم/مقاس احلجر: 97x95سم.  -

عدد النقوش: من خمسة إلى عشرة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح قائم.  -

األســلوب وطبقــة القــدم:  النقــر ، بنــي مشــهّب علــى عــدة   -
نقــوش باحلجــر نفســه بعضهــا حديــث.

ــه ذراعــان وســاقان أو  ــودي ل ــي بأســلوب الع الرســم: آدم  -
أنــه حيــوان زاحــف؟.١5 رمبــا 

٦- JM-XLIX )اللوحة9.4أ(.
موقــع احلجــر: جنــوب غربــي الهيــكل A علــى مســافة 8٠   -

ســم.   

مقاس النقش: ١6x١٠سم/مقاس احلجر: 45x١١١سم.   -

عدد النقوش: واحد.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أسلوب النقر وطبقة القدم:  النقر، لونه بني مشهّب.  -

الرســم: رســمة آدمــي تناســق اجلــذع رافــع الذراعــني فــوق   -
رأســه عاكــف الســاقني بينهمــا زينــة رمبــا حيــوان زاحــف 

أو برمائــي.

٢.٣ رسم احليوانات
JM-II, VII, XXX-  ميكــن التعــرف عليهــا مــن خالل الصــور

مناقشــة  وســبق   VIII, LVII, XXI, V, LXIII , LVIII
.JM-LVI ــان رســمة الثعب

٧- JM-II )اللوحة9.4ب(.
.A موقع احلجر:  بوسط الهيكل  -

مقاس النقش:  ١4x٢4سم/مقاس احلجر: 95x8٣سم.  -

عدد النقوش: من خمسة إلى عشرة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــر وطبقــة القــدم:  احلــز، رملــي اللــون مبيــّض   -
ــات أحــدث مــن غيرهــا. ــدو الرســمة مــع أخري وتب

)١5( انظر تافرنر وجوريس في هذا التقرير

البــدن طويلــه،  بيضــاوي  قوائــم  بأربــع  الرســم: حيــوان   -
الذنــب. أبتــر  الســيقان،  طويــل  أذنــان،  لــه  الــرأس  صغيــر 

٨- JM-VII )اللوحة9.4ج(.
A.موقع احلجر:  في الهيكل  -

مقاس النقش:  ١6x٣١سم/مقاس احلجر: 7١x7٢سم.  -

عدد النقوش: خمسة تقريباً.  -

موضــع النقــش علــى احلجــر:  علــى شــرقي احلجــر بداخل   -
دائــرة. 

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقر،لــون بنــي مشــهّب،   -
أقــدم النقــوش علــى احلجــر نفســه.

الرســم: وعــالن ينظــران ميينــاً طويــال القــرون منعقفــة   -
أجــّم طويــل  أو متقابــالن، األميــن منهمــا  إلــى اخللــف 

أعلــى. إلــى  منعقــف  الذنــب 

JM-XXXVIII -9 )اللوحة9.4د(.
C.موقع احلجر:  من الهيكل  -

مقاس النقش: 5.6x١١سم/مقاس احلجر: 45x45سم.  -

عدد النقوش: من اخلمسة إلى العشرة.  -

موضــع النقــش علــى احلجــر:  علــى شــمالي احلجــر مــن   -
خــارج الهيــكل احلجــري.

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  احلــّك، الطبقــة مبيّضــة   -
اللــون والرســمة أحــدث نقــوش احلجــر.

ــه  ــودي وجه ــم، رســم باألســلوب الع ــع قوائ الرســم: ذو أرب  -
ــه أقــرن، دّون فــوق  ــل الذنــب رمبــا أن ــة اليمــني، طوي ناحي

ــرف. ــم يع ــره خــط ل ظه

١٠- JM-LVII )اللوحة9.4ه(.
   .Dموقع احلجر: جزء من الهيكل  -

مقــاس النقــش: حيوانــان: العلــوي منهمــا: ١6x١4ســم؛   -
86x97ســم.  احلجــر:  ١١x9ســم/مقاس  والســفلي: 

عدد النقوش: أقل من خمسة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة بنيــة مشــهّبة   -

لهــا نفــس ألــوان النقــوش األخــرى.

ــاً  الرســم: حيوانــان مــن ذوات أربــع القوائــم ينظــران ميين  -
رأســه،  لــه ذنــب رافعــاً  األســفل منهمــا باهــت املالمــح 

واألعلــى لــه ذنــب وقرنــان كبيــران.

١١- JM-XXI )اللوحة9.5أ(.
.A موقع احلجر: داخل الهيكل  -

مقــاس النقــش:  احليــوان األيســر: ١٣x٢٢ســم؛ احليــوان   -
١٠8x١5٠ســم.   احلجــر:  ١8x١٢ســم/مقاس  األميــن: 

عدد النقوش: أقل من خمسة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة بنيــة مشــهّبة   -
حــزت رســمة احليــوان األميــن، لونهــا رملــي مبيــّض أخــف 

مــن لــون احليــوان األيســر؛ أي أنــه أحــدث مــن األخيــر.

الرســم: احليــوان األيســر رمبــا هــو جمــل ينظــر ميينــاً   -
ميينــاً. ينظــر  واألميــن  الرقبــة،  قصيــر 

١٢- JM-V )اللوحة9.5ب(.
 .A موقع احلجر:  وسط الهيكل  -

مقاس النقش: ١4x٢9سم/مقاس احلجر: 8٣x١١6سم.  -

عدد النقوش: من خمسة إلى عشرة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة بنيــة مشــهّبة   -
تبــدو أحــدث نقــوش احلجــر نفســه.

الرســم: جمــل ينظــر ميينــاً أصــّم اجلســد ماوضــح إال   -
ســنامه.

١٣- JM-LXIII )اللوحة9.5ج(.
موقــع احلجــر: جنــوب غربــي الهيــكل A علــى مســافة   -

7.6م.

مقاس النقش: ٣٠x٣6سم/مقاس احلجر: 75x١٠٣سم.  -

عدد النقوش: من واحد إلى خمسة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

القــدم:  احلــك، طبقــة رمليــة  النقــش وطبقــة  أســلوب   -

مبيّضــة مثــل لــون طبقــة النقــوش علــى احلجــر نفســه، 
منهــا. أحــدث  أحدهــا  أن  اللهــم 

الرســم: خطــوط لرســمة جمــل عربــي ينظــر يســاراً مــاداً   -
رقبتــه كبيــر الســنام. 

١٤- JM-LVIII )اللوحة9.5د(.
  .D موقع احلجر:  ضمن الهيكل  -

مقاس النقش: ٢9x٣١سم/مقاس احلجر: 88x١47سم.  -

عدد النقوش: أكثر من عشرة.  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة متيــل إلــى   -
البنــي، أقــدم النقــوش علــى هــذا احلجــر.

الرسم: رمبا ثعبان راكز الذنب.  -

١٥- JM-XXII )اللوحة 9.5د(.
A .موقع احلجر: ضمن الهيكل  -

مقاس النقش:  ١7x٢7سم/مقاس احلجر: 7٢x4٣سم.     -

عدد النقوش: واحد.  -

موضــع النقــش علــى احلجــر:  علــى اجلانــب األيســر مــن   -
احلجــر.

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة رمليــة اللــون   -
مبيّضــة.

الرســم: صيــد نعــام، شــخص علــى حيــوان مــن ذوات أربــع   -
األرجــل لــه ذنــب، يبــدو أنــه يالحــق نعامــة عــن ميينــه، 
وخــط طويــل رمبــا يرمــز إلــى ســالح قــد اختــرق ظهرهــا.

٣.٣ رسوم األوادم واحليوانات.
XX .و XXII :ميكن معرفتها من الصورتني

١٦- JM-XX )اللوحة9.5و(.
موقع احلجر:   غربي الهيكل A على مسافة 5.8م.   -

مقاس النقش:  ١7x٢7سم/مقاس احلجر: 7٢x4٣سم.  -

عدد النقوش: واحد.  -

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(
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موضــع النقــش علــى احلجــر:  علــى اجلانــب الشــرقي مــن   -
احلجــر.

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  احلــك، طبقــة متيــل إلــى   -
األبيــض.

يبــدو  يديــه،  رافعــاً  العــودي  بأســلوب  آدمــي  الرســم:   -
ممســكاً بــرأس حيــوان لــه أربــع قوائــم بــال ذنــب أجــّم، 

منحــٍن. خــط  اآلدمــي  حتــت 

٤.٣ رسوم مبهمة

١٧- JM-IX )اللوحة 9.6أ(.
  A .موقع احلجر:  وسط الهيكل  -

مقاس النقش:  ١6x١5سم/مقاس احلجر: 6٣x٣9سم.  -

عدد النقوش: واحد.  -

موضع النقش على احلجر: سطح مستٍو.  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم:  النقــر، طبقــة رمليــة اللــون   -
مبيّضــة.

الرسم: رمبا حيوان بأربع قوائم.  -

١٨- JM-XLVIII )اللوحة9.6ب(
موقع احلجر:  جنوباً من الهيكل A على مسافة ٢.9١م     -

مقاس النقش: ١6x١٣سم/مقاس احلجر: 7٢x94سم  -

عدد النقوش: واحد  -

موضع النقش على احلجر:  سطح مستٍو  -

أســلوب النقــش وطبقــة القــدم: النقــر، طبقــة رمليــة اللــون   -
ــة  مبيّض

الرســم: وجــه ســحري بثالثــة أزواج مــن األعــني حســب   -
وجوريــس١6. تافرنــر  الباحثــني:  تفســير 

٥.٣ النتيجة
ــي  ــق ألنشــطة اإلنســان ف ــة توثي ــة مبثاب ــون الصخري ــد الفن تع
الصحــاري والقفــار فــي املنطقــة علــى مــدى آالف الســنني. 
ويؤكــد الدكتــور مجيــد خــان أن فــن الصخــور فــي اململكــة 

)١6( انظر قسم النقوش في هذا التقرير، ٢.٢.4.

ــات  ــى احليوان ــة الســعودية يعكــس اعتمــاد اإلنســان عل العربي
ــام،  ــاء وغــزالن وكالب وزواحــف وأغن ــار وجمــال وظب مــن أبق
وتــكاد تغيــب عــن املشــهد النباتــات والطيــور عــدا طائــر النعــام 
الرمزيــة  للتصاويــر  أن  ويبــدو   )556-5٣9  ،٢٠١4 )خــان، 

مضامــني يفهمهــا النقــاش والقدمــاء.

وكان جــّل نقــوش جبــل مــرخ هــي احليوانــات )١٢ مثــاالً( :  
ــم  ــة قوائ ــات بأربع ــان، وســبعة حيوان ــل، وثعبان ــن اإلب ــة م ثالث
مــع تعــذر تصنيــف حيوانــات بأربــع القوائــم نظــراً لنقشــها 
باألســلوب العــودي، رمبــا تكــون شــياهاً أو ماعــزاً أو خيــوالً أو 
حيوانــات أخــرى، وثمــة ســتة أخــرى ألوادم لــم تكّمــل، ورســمة 
آدمــي يصطــاد نعامــة أو يحمــل حيوانــاً، رمبــا رســم بعــض 
ــى  ــادوا عل ــدو أو رعــاة شــبه مســتقرين اعت ــر ب ــه التصاوي هات

ــام ورعــي املاشــية.  ــب الطع ــد وطل الصي

ويظهــر مــن طبقــة الِقــَدم أن هــذه النقــوش نقــرت فــي فتــرات 
متفاوتــة دون حتديــد تاريــخ بعضهــا بدقــة حتــى اآلن، قــد نقــر 
ــرن  ــالد والق ــل املي ــن قب ــرن الثام ــني الق ــات ب ــع كتاب ــا١7 م جله
الثالــث ميــالدي وتعكــس هــذه الرســوم مــاكان يعتمــل فــي 

عقــول النُّقــاش.

نقوش منطقة الغاط
بقلم: جان تافرنر، و إلني جورس

١. اللغات القدمية في اجلزيرة العربية
مازالــت اجلزيــرة العربيــة مجهولــة حتتفــظ بأســرارها كمــا 
يــراه علمــاء كثــر درســوا الشــرق األدنــى القــدمي. واحلقيقــة 
أن جــل العلمــاء املهتمــني بالشــرق األدنــى القــدمي قــد انصبــت 
دراســاتهم علــى احلضــارات القدميــة فــي األناضــول والعــراق 
ــزارة مصــادر  ــران والشــام )فلســطني وســوريا( لغ ــدمي وإي الق
آثارهــا ونقوشــها ونصوصهــا وطابعهــا العجيــب ممــا وثــق مــن 
مصــادر عــن تاريــخ هــذه املناطــق وثقافاتهــا؛إال أن جزيــرة 
العــرب  شاســعة الصحــاري كانــت موطــن حضــارة قدميــة علــى 
ــد ١99٣، ٣8٢-٣88؛ ٢٠١٠،  ــم )ماكدونال ــر مــن العل قــدر كبي
شــتى  مــن  مجتمعــات  فيهــا  اســتقرت   ،)١  ،٢٠١5 ١5-١6؛ 
القبائــل مختلفــة اللغــات واألقــالم، وامتهــن جلهــا التجــارة علــى 

)١7( انظر قسم النقوش إعداد جان تافرنر وإيلني جوريس

امتــداد درب البخــور والتوابــل بشــبه اجلزيــرة، ونشــروا اللغــات 
العربيــة القدميــة وخطــوط الكتابــة فــي حلهــم وترحالهــم.

ومتيــز الدراســة حاليــاً مجموعتــني كبيرتــني من لغــات اجلزيرة 
اجلنوبيــة  )العربيــة  الســامية  اللغــات  مــن  وهمــا  القدميــة 
القدميــة والشــمالية القدميــة(١8، وفيمــا كانــت تســتعمل لغــات 
اجلزيــرة اجلنوبيــة القدميــة )الســبئية واملعينيــة والقتبانيــة 
واحلضرميــة( وخــط )املســند والزبــور( فــي اليمــن وجنــوب 
اللغــات  انتشــرت  فقــد  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  غربــي 
ثلثــي  علــى  األبجديــة  كتابتهــا  وأســاليب  الشــمالية  العربيــة 
اجلزيــرة مــن الغــرب مبــا فيهــا شــرق األردن وصحــراء ســوريا.

ليســت العربيــة الشــمالية القدميــة مجــرد لغــة مبفردهــا؛ بــل 
لهــا فــروع مــن اللهجــات مثــل الدوميــة والتيماويــة والدادانيــة 
والصفويــة واحلســمية والثموديــةب والثموديــةج والثموديــةد 
بهــذه  كتابــة  مــن  مانقــش  كل  يعــود  اجلنوبيــة،  والثموديــة 
اللهجــات إلــى القــرن الثامــن قبــل امليــالد حتــى القــرن الرابــع 
ميــالدي )ماكدونالــد ٢٠٠4، 49٠(. وتاريــخ النقــوش الثموديــة 

حتــى ٢5٠ ميــالدي )ماكدونالــد وكنــج ٢٠٠٢، 467(؟

الدادانــي  )اخلــط  الذكريــات  نقــوش  بعــض  اســتبعدنا  وإذا 
خاصــة( تبــني قصــر نصــوص العربيــة القدميــة الشــمالية علــى 
ــه أو  ــوع باســم عائلت الصخــور كأن ينقــش اســم شــخص )متب
بدونــه(١9؛ وهــذا الســبب الــذي يصعــب مــن فــّك اخلــط بدقــة 
أولغتــه املكتــوب بهــا )ماكدونالــد ٢٠٠4، 49٣-494؛ ٢٠١٠، 
١7(، وتتشــابه بعــض اخلطــوط )كالصفــوي والثمــودي ب( مــع 
فــوارق طفيفــة )مقارنــة بأبجديــة العربيــة القدميــة الشــمالية، 
ماكدونالــد ٢٠٠٠، ٣4(. واحلقيقــة أن أغلــب النصــوص قــد 
نقشــها أفــراد ألغراضهــم دون طلــب مــن أكابرهم)ماكدونالــد 

 .)9-8 ،٢٠١٠

ــل  ــي الشــمالي القــدمي بجب ــة فــّك اخلــط العرب وتكمــن صعوب

ــات  ــف الواضــح للغ ــد )٢٠٠٠، ٢9-٣١( عــن التصني )١8( انظــر ماكدونال
ــة والشــمالية ــة اجلنوبي العربي

)١9( أو ماكدونالــد )٢٠٠4، 49٠( كمــا يقــول:« إال أن نســبة 98% مــن هــذه 
الكتابــات نقــوش جلّهــا أســماء أشــخاص. ولالســتزادة عــن دور الكتابــة 
فــي املجتمعــات املتعلمــة واألميــة انظــر آخــر مؤلفــات ماكدونالــد 

.٢٠١-١٢5،8

مــرخ وحتليلــه فــي اجتــاه الكتابــة؛ فليــس ثمــة ثبــوت فــي اجتــاه 
كتابــة العربيــة الشــمالية نظــراً ألن الكّتــاب ينقشــونها مــن بــاب 
املتعــة والتســلية كمــا ذكــر ماكدونالــد )٢٠١٠، ١6(، ومهمــا 
صــح هــذا التفســير رمبــا يكتــب )اخلــط الثمــودي ب( مــن 
اليســار إلــى اليمــني أو العكــس أو عموديــاً )الثموديــان ج، د( أو 

أي اجتــاه )احلســمي والصفــوي والتيمانــي٢٠(.

لــذا، ميكــن قــراءة خطــوط كثيــرة مبختلــف االجتاهــات. فمثاًل، 
قــد تقــرأ األحــرف  ب ك ر علــى أنهــا » بكــر« و »ركــب« وهمــا 
ــودي )هــاردجن  ــوي والثم ــا باخلــط الصف اســما شــخصني كتب

 .)497 ،١١4 ،١97١

٢. بعثات النقوش إلى اململكة العربية السعودية
ترخيصــاً  ١95١م  عــام  اهلل  رحمــه  عبدالعزيــز  امللــك  منــح 
ــك لدراســة  ــق بلجيكــي أكادميــي وذل ــة أشــهر لفري ــه ثالث مدت
تــراث اململكــة وثقافتهــا قبــل اإلســالم ضــم كاًل مــن فلبــي 
وريكمانــز وليبنــز وبــدأ العمــل مــن عــام ١95١ حتــى ١95٢م، 
اســتطلع خاللهــا الفريــق مدينــة جــدة ثــم الريــاض، وســجل 
مــا يزيــد علــى )١٢٠٠٠( نــص )ركمانــز ١95٢م(، كمــا وثــق 
آنــذاك خطوطــاً عربيــة قدميــة شــمالية وجنوبيــة ونقوشــاً 
مازالــت محفوظــة اآلن بأرشــيف ريكمانــز )بجامعــة لوفــان 
الكاثوليكيــة( ســاهمت كثيــراً فــي فــك رمــوز العربيــة اجلنوبيــة 

القدميــة وقراءتهــا.

مــن  الكتابــة  فــي  ذلــك عاملــان بلجيكيــان متخصصــان  تــال 
ــر  ــة فــي لوفــان همــا: أ.دكتور/جــان تافرني ــة الكاثوليكي جامع
والدكتورة/إيلــني جوريــس وأجريــا مســوحات فــي الغــاط علــى 
منطقــة وادي مــرخ أساســاً، واكتشــفا أعــداداً الحتصــى مــن 
ــر  ــا، وســوف يقتصــر التقري النقــوش والرســوم وجــرى توثيقه
علــى جبــل الســمر مــع أنــه عثــر علــى نقــوش بثــالث نــواٍح 

)جبلــي مــرخ، والســمراء ومحيطــه، ووادي الســمراء(.

٣. نقوش جبل مرخ )اللوحة9.١ب(
عثــر بهــذا اجلبــل علــى أكثــر النقــوش فقــد تضمــن نصوصــاً 
ورمــوزاً حيــث نقــر علــى قمتــه النقــش JM-II-VI والنقــش 

)٢٠( مــع أن معظــم النقــوش التيمانيــة تكتــب أفقيــاً مــن اليســار إلــى اليمــني 
وعكسها ذلك)ماكدونالد ٢٠١٠، ١١(.

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(
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JM-LVI-LVIII علــى درب بســفحه الشــمالي الغربــي وكانــا 
لكــن انشــطر احلجــر رمبــا مــن تغيــر درجــات  أصــاًل معــاً 
وجــود  ويســتبعد  اململكــة،  فــي صحــراء  الشــديدة  احلــرارة 
نقــوش علــى كســر تلــك احلجــارة، رمبــا هنــاك نقــش فقــط أو 
رســمة علــى كســرتي حجــر )JM-LVII-LVIII؛ اللوحة9.٣أ( 

دون تأكيــد.

وقــد اســتعمل البــدو مــن اليمــن حتــى جنوبــي ســوريا فــي جــل 
ــد ٢٠٠٠،  ــم ونقوشــهم اخلــط الثمــودي ب١ )ماكدونال كتاباته
7٢  رقــم ١١7؛ ماكدونالــد وكنــج ٢٠٠٢، 468( وميكــن إضافــة 
نقــوش جبــل مــرخ معهــا )أكثــر مــن ١١،٠٠٠ نقــش ثمــودي(  
9٠٠٠؛  عــدد  علــى  عثــر  كمــا   ،)44  ،٢٠٠٠ )ماكدونالــد 
وأكثــر ماعثــرت عليــه بعثــة فلبــي وركمانــز وليبنــز بجنــوب 
ــة  ــى العربي ــا إل ــة، وســوف نتطــرق هاهن ــي اململكــة العربي غرب
الشــمالية نســبياً، وكتبــت بعــض النصــوص بأحــرف صفويــة٢١ 
الصفويــة اجلنوبيــة إضافــة  للنقــوش  ممــا يجعلهــا مقاربــة 
إلــى مــا عثــر عليــه مبدائــن صالــح )ماكدونالــد ١99٣، ٣٠4(. 
وقــد نقــش البــدو نصوصــاً صفويــة علــى الصخــور بلــغ عــدد 
املعــروف منهــا حتــى اآلن ٣٣،٠٠٠ )ماكدونالــد ٢٠٠٠، ٣5؛ 

 .)٢٠١5،١ اجلــالد 

وأقــرب النقــوش العربيــة القدميــة الشــمالية هــي مبنطقــة 
حائــل )وينيــت وريــد ١97٣(، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مــا عثــر 
عليــه مــن نقــوش بجبــل مــرخ هــي عربيــة قدميــة شــمالية، 
نقــش علــى بعــض احلجــارة خــط معاصــر كمــا فــي اخلطــوط 
JM- ،)٢9شــكل( JM-XXVIII ،)٢8 شــكل( JM-XXVII
بعضهــا  علــى  )شــكل٣١(   JM-XLI )شــكل٣٠(،    XLIX
 JM-XXXVI ،شــكل٣١ JM-IV( وســوم قبيلــة نقشــت علــى

اللوحــة 9.6أهـــ، ورمبــا JM-LXVI اللوحــة9.7أ(.

 )٢١( ينبغــي االنتبــاه إلــى أن الثمــودي )بعــد قبيلــة ثمــود وهــذا غيــر مقنــع
[ماكدونالــد ٢٠٠٠، ٣٣]( فهــو ليــس لغــة أو خطــاً وإمنــا نــوع مــن 
املصنفــة  غيــر  النصــوص  معــاً  جتمــع  حيــث  املتبقيــة«  »الصــورة 
)ماكدونالــد ٢٠٠٠، ٣٣؛ ماكدونالــد وكنــج ٢٠٠٢، 467( علــى أمــل أن 

ميّحــص هــذا التصنيــف دراســات أخــرى .
ــد  ــودي« )ماكدونال ــل »ثم ــي تســميته مث ــوي« خطــأ ف ــح » صف مصطل  

 )١  ،٢٠١5 اجلــالد  ٣5؛   ،٢٠٠٠ ٣٠5-٣٠6؛نفســه   ،١99٣

٤. نصوص جبل مرخ
١.٤  JM-I )اللوحة9.٧ب(

ب ح ر:  لها ثاثة احتماالت ملعنى هذه الكلمة:
النقــوش  فــي  تعنــي بحــر وهــو اســم شــخص ورد  ١-رمبــا 
الصفويــة )هــاردجن ١97١، ١٢٣( كتــب بالقلــم الثمــودي ب دون 
اســتبعاد أن يكــون خطــاً صفويــاً ومــن اشــتقاقات هــذا االســم 
كلمــة » بحــر » باللغــة العربيــة )وســتنفلد ١85٣، ١٠4( وبحيــر 
الكلمــة  هــذه  أحــرف  تداخــل  ومــع  )كاســكل ١966، ٢٢9(، 
ببعضهــا كأنهــا حــرف واحــد وهــو أمــر اليتكــرر بنصــوص لغــة 
الشــمال القدميــة، وعثــر علــى نقــوش باخلــط الدادانــي بعــض 

أحرفهــا ملتحــم ببعض)ماكدونالــد ٢٠١٠، ١4(.

وسم قبيلة فإن صح هذا البد أن حجمه كبير.  -٢
ــي )رمبــا معــه رســمة هــالل أو شــمس(، وثمــة  رمــز دين  -٣
رمــز دينــي آخــر-إن لــم يكن وســماً-)معه رســمتا شــمس( 

منقــوش علــى احلجــر JM-XXX )اللوحــة9.6أ(.  

 JM-II; JM-III; JM-IV ٢.٤ ثاثة النقوش
)اللوحة9.7د(

نقــرت ثالثــة النقــوش هــذه علــى ثالثــة أحجــار رمبــا كانــت 
حجــراً واحــداً؛ لكــن انفلــق إلــى ثــالث وعليــه البــد مــن قــراءة 

ــا. ــذرت قراءته ــا تضــررت وتع ــرداً لكنه ــص منف كل ن

١.٢.٤ JM-II )اللوحة9.4ب(
 F بقيــة ضئيلــة مــن رســمة ميكــن متييــز األحــرف الثموديــة
)أعلــى اليســار(، Y )أعلــى اليمــني(، وT )أطمــن قليــاًل فــي 
 T وســط احلجــر( رمبــا أنهــا ليســت مــن نقــش واحــد، وحــرف

ــاً.  أســفل رســمة احليــوان٢٢ ميين

٢.٢.٤ JM-III )اللوحة9.٧د(
ثمــة أربعــة نقــوش علــى األقــل حتتهــا أثــر عــدة أحــرف باهتــة 
  ḥ،)اليســار )أعلــى   w أحرفهــا:  ووضحــت  قراءتهــا  ميكــن 
 Y أو D ) مــن أســفل  W دارس جــداً علــى ميــن حــرف(
)أســفل يســاراً(، ṭ )أســفل بالوســط( ، Z )ثمــودي ب؛ أســفل 
ميينــاً(. وكتــب i بالقلــم الثمــودي ب أو بالصفــوي، وثمــة أربعــة 
 )JM-III.1( كالتالي:كتــب  قراءتهــا  ميكــن  واضحــة  أخــرى 

)٢٢( انظر جانز وآخرون في هذا التقرير: ٣.٢، رقم 7.

ل ب ك بأحــرف صفويــة بأســفل احلجــر مــن اليســار إلــى 
اليمــني وهــو اســم شــخص ورد ذكــره فــي نقــوش صفويــة 
فــي  أوشــيانا  مــع  مشــاورة  5٠9؛   ،١97١ )هــاردجن  أخــرى 
ــب ن ل ن  ٢٠١6/5/١٣م( وآخــران رمبــا أحدهمــا صفــوي كت
وهــو اســم شــخص ورد فــي النقــوش )هــاردجن ١97١، 599؛ 
مشــاور مــع أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١٢م( لكــن رمبــا يكون وجهاً 
 ،JM-XXXII ســحرياً )بعينــني وأنــف( شــوهد علــى الصخــور
لــه عينــان يســاراً( I )اللوحــة 9.6ب؛ ثــالث أعــني(، رمبــا أن ن 
ل ن والكلمــة املواليــة »بــن« تعنــي »ابــن لبــك« مــع عــدم معرفــة 
ســر اختــالف املســافة بــني العــني اليســرى واألنــف، وباألعلــى 
قليــاًل علــى اليمــني اســم بنــى )JM-III.2( نــص بالثمــودي 
ــَي« تكــرر فــي نصــوص الدادانيــة والصفويــة  ب رمبــا أنــه » بُِن
املاضــي  بالفعــل  وربطــه   ،١٢٢  ،١97١ )هــادجن  والثموديــة 
»بنــى«، وينيــت وهــاردجن ١978، 56١؛ مشــاورة مــع أوشــيانا 
فــي ٢٠١6/5/١٣م(، رمبــا أنــه فعــل مــاض مبعنــى » بنــى »-أي 

ــاه هــذا الشــخص؟ شــّيد، تــرى’ مــا بن

وآخــر النقــوش نصــان بالقلــم الثمــودي ب والصفــوي الميكــن 
التفريــق بينهمــا، والثالــث )JM-III.3( بوســط احلجــر يســاراً 
عــن حرفيــن ملتحمــني ن ت وهــو اســم شــخص ورد ســت 
مــرات فــي نقــوش ثموديــة وصفويــة )هــاردجن ١97١، 58١؛ 
مشــاورة مــع أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١٢م( رمبــا لــه صلــة بـــــــ 
نــط »أفشــى، يدهــن«، وآخرهــا النــص )JM-III.4( علــى ميــني 
ــه وســماً أو اســم ناقــش  ــة تفاســير: رمبــا أن ــه ثالث ــث ول الثال
ثالــث »نــط » كتــب اســمه مرتــني واتضــح كبــر أحــد النقشــني، 
أو أنــه اســم شــخص مــن ثالثــة أحــرف وهــو احتمــال ضئيــل 
تقــرأ يــزع وهــو اســم ذكــر مــرة فــي نقــوش صفويــة )التحقــق 

مــن أوشــيانا ٢٠١6/5/١٣م(.

٣.٢.٤  JM-IV )اللوحة9.6د(
خربشــات  حتتــه  احلجــر  هــذا  علــى  معاصــر  وســم  نقــش 
واضحــة رمبــا نقــوش أو مــن طبيعــة احلجــر، فــإن كان نقشــاً 
لــم يتبــني منــه إال عالمتــان أو ثــالث إحداهمــا بيســار احلجــر 
صفــوي  حــرف  منهمــا  األيســر،  احلجــر  بيمــني  واألخــرى 

وأحــرف أخــرى باهتــة تعــذرت قراءتهــا.

٣.٤ JM-V )اللوحة 9.5ب(
ــم الثمــودي أولهمــا فــوق رســمة اجلمــل٢٣  كتــب نقشــان بالقل

مباشــرة، نقــر مــن اليســار إلــى اليمــني واآلخــر فوقــه.

األول: ل ك ت ت » كتبه قط«.
التعليق:لــم يشــرح اســم هــذا الشــخص شــرحاً وافيــاً وقــد 
ذكــر إحــدى عشــرة مــرة فــي نصــوص صفويــة رمبــا لــه عالقــة 
باالســم العربــي قــط »نحيــل، وضيــع« أو كلمــة قطيــط » حقيــر، 
شــحيح« حســبما توصــل إليــه هــاردجن )١97١، 494-495؛ 
مشــاورة مــع لوشــيانا ٢٠١6/5/١٣م(. دون أن يقــدم الونــني 

وال هــاردجن )١978، 6٠5( أي تفســير لهــذا االســم.

الثاني: ك ش دي »كشدي« أو »كشداي«
ــرة  ــة ١7 م ــوش صفوي ــي نق ــر هــذه االســم ف ــق: ورد ذك التعلي
علــى األقــل )هــاردجن ١97١، 5٠٠؛ هــاردجن ووينيــت ١978، 
6٠5؛ مشــاورة مع لوشــيانا ٢٠١6/5/١٣م(. إن كان S2 يشــير 
لبنســكي ٢٠٠١، ١٣5  ś([ɬ]؛ الصامــت  الشــني  حــرف   إلــى 

[للخــط اجلنوبــي القــدمي]؛ نيبــز وســتني ٢٠٠4، 458 [للخــط 
[للخــط   499  ،497  ،٢٠٠4 ماكدونالــد  القــدمي]؛  الشــمالي 
فقــد  [للصفــوي]   45  ،٢٠١5 اجلــالد  القــدمي]؛  الشــمالي 
ــرق »  ــى اســم الع ــرء إن كان هــذا االســم ينســب إل يتعجــب امل

كلــدو« ويــرد كثيــراً فــي نصــوص الشــرق األدنــى القــدمي.

ولتأكيــد هــذه الــرأي البــد أن يضــم االســم األصلــي الكلدانــي 
اشــتقاقها  )أو  »كلدانــة«  اســم  وذكــر  صامــت؛  شــبه  حرفــاً 

»كلدانــي«( بلغــات مختلفــة كمــا يتضــح فيمــا يلــي:

١- األكادي :
كلدائــئ  كلــداي،  كلــدو،  كلــدي،  كلــدا،  احلديثــة:  آشــور   -
)بربــوال ١97٠، ١88-١9٠؛ فتــش وبربــوال ٢٠٠٢، ٢58؛ 
.)٢٠5  ،٢٠٠٣ رينولــد  ٢٠٣؛   ،٢٠٠٢ بيــالر  وفــان  لكــو 

بابل احلديثة: كالدوكلدو )زادوك١985، ١9١-١9٣(.  -
اللغة العبرية )جسينيوس ١9٢١، ٣66(

اآلرامية العبرية : كشداي )روزنثل ٢٠٠6، 9٢(
تدمرية: كلدي )هوفتيجر وجوجنلنج ١995، 5١٠(

)٢٣( انظر جانز وآخرون في هذا التقرير: ٣.٢، رقم١٢

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(



أطالل ٢٧ - القسم الثاني ١5٠١5١

عربية قدمية جنوبية:   -
عربية قدمية شمالية   -

سريانية كلدايا )بني سمث ١9٠٣، ٢١5(  -
إغريقية: هلذيا وهالذي  -

قــد يظهــر اختالفــان فــي لفظهمــا : كالــدو وكاشــيدو.يدخل 
إمبراطوريتــي  فــي  االســم  هــذا  فــي  )الــالء(  حــرف  دائمــاً 
بابــل وآشــور احلديثتــني لكنــه بحــرف )الشــني( فــي اآلراميــة 
والعبريــة كمــا فــي اســم كاشــيدو، والعالقــة بــني احلرفيــن 
فهــو  احلقيقــي  االســم  أمــا  واضحــة  والشــني(غير  )الــالم 
مكتــوب بحــرف )الشــني( أو بالــالم )األكادي( وهــي نتيجــة 
/لــد/ )كوجــان  إلــى  البابلــي احلقيقي/شــد/  تغيــر صــوت 

)79  ،٢٠١١

إن صحــت احلالــة الثانيــة فالبــد أن أصــل كاشــدو موجــود 
والبــد مــن تطــوره إلــى البابلــي »كلــدو« فأدخلــه اآلشــوريون 
فــي لغتهــم )كولروبومجارنتــر ١958، 477؛ أرتيــز ١97٠، ٣65؛ 
التدمريــة و«كلــدو«  »كلــدي«  فــي  زدوك ٢٠١5، 95(٢4 وبقــي 
اإلغريقيــة، ويــرى جرنتــز )١96٢، ١9٠، رقــم١٠( أن اآلراميــة 
والعبريــة جــاءت مباشــرة مــن هــذا اجلــذر كاشــدو ممــا يعنــي 

أن اســم » تشــالديا«بابلي األصــل.

ــدو واســع االســتعمال هــو مــن اجلــذر  فــإن ظهــر أن اســم كال
كاشــدو عقــب الصــوت البابلي/شــد/ إلى/لــد/ فالبــد مــن 
التخلــي عــن نظريــة احلــرف املجهــور األصلــي. وعليــه، ليــس 
هنــاك عالقــة بــني االســم الثمــودي الــذي نوقــش والكلدانيــني.

ومــع هــذا يتضــح أن صيغــة كاشــدو تختلــف عمايــراه جمبرتــز 
)١94٢، ١١4( ولــم يــرد لهــا ذكــر بتاتــاً )إدزارد ١976-١98٠، 
٢96؛ كوجــان ٢٠١١، 79(، ومــع اقتــراض كلمــة آراميــة فــي 
اآلكاديــة وحتورهــا )كيناشــتو/كينالتو( )كيتمــن ٢٠٠6، ٣7٣(، 

)٢4( يستشــهد بالصيغــة اآلشــورية علــى أنهــا بابليــة فــي اآلشــورية وهــذا 
نتيجــة للتغيــر مــع أن هــذا التغيــر لــم يعــم اآلشــورية وبالتالــي تتكــرر 
الصيــغ بــدون /شــد/>/لد/أكثر مــن األخــرى )هامني-أنتــال ٢٠٠٠، 
٢٢-٢٣ رقــم ٣٠؛ لوكــو ٢٠٠4، 8٠-8١( فــإن لــم حتــو صيغــة اجلــذر 
الصوتــي/ بالتحــول  لهــا  عالقــة  فــال  لثــوي/ش/  مهمــوس  صــور 

شد/>/لد

اتصــل  حــني  هــذا  احلــرف  بقــاء حتــور  املؤكــد  غيــر  ومــن 
كوجــان  ٢96؛   ،8١-٠976 )إدزارد  بالكلدانيــني  األكاديــون 
٢٠١١، 79(، وإذا أخــذ هــذان االعتراضــان  فــي احلســبان 
ــم تكــن الصيغــة  يتســاءل فــإن املــرء كان العكــس صحيحــاً: ول
البابليــة مــن كاشــدو؛ إمنــا تقــارب صيغتــي العبرانيــة واآلراميــة 
كاشــد من االســم األصلي )ســتينر ١977، ١4١( وإن صح هذا 
فوجــود احلــرف املجهــور /ش/ فــي االســم األصلــي الكلدانــي 
أصبــح أمــراً محتمــاًل جــداً )إدزارد ١976-8٠، ٢96( وكــون 
الكلدانيــني قبيلــة ســامية غربيــة مــن املعقــول أن يــرد هــذا 
االســم فــي اللغــات الغربيــة الســامّية العبريــة وآراميــة اإلجنيــل 

وهــو أقــرب إلــى األصــل.

يالحــظ احلــرف املجــاور املجهــور فــي أســماء الكلدانيــني فــي 
أهمهــا  الشــمالية واجلنوبيــة،  القدميتــني  العربيتــني  نقــوش 
النقــش العربــي اجلنوبــي مــن العقلــة )حضرمــوت، اليمــن( 
ــة وفــود  إذ يذكــر هــذا النــص )جامــي ١96٣، رقــم 9٣١( ثالث
دبلوماســية قدمــت إلــى عــاد ياليــط ملــك حضرمــوت )القــرن 
الثالــث ق.م( قيــل إن أحدهــم كســيدي واآلخــران مــن احليــرة 

ــد.   والهن

مــع  القبائــل احملليــة  مــن  أنهــم  ويــرى جامــي )١96٣، 45( 
ــة فــي املنطقــة، واألســماء  عــدم توفــر مايثبــت وجــود أي قبيل
قرينــة  لهــا  األمكنــة  وأســماء  املماثلــة  الوحيــدة  الشــخصية 

.)١٣8  ،١977 )ســتاينر  العربيــة  اجلزيــرة  بشــمالي 

ويحتمــل جــداً أن كشــدين هــو فــي احلقيقــة الكلدانيــون )مولــر 
١964، ٣8٠؛ فون وســمان ١964، 457؛ ســتاينر ١977، ١٣8-
ــة  ــي باألســماء الســبئية والصفوي ــه استشــهد جام ١٣9( وعلي
وذكــر  »كلــدي«  أو  »كلــدو«  مالحظــات  ورمبــا  كشــد(  )مثــل 
فــي  املذكوريــن  الكلدانيــني  إن   )١4١٣-١8  ،١977( ســتاينر 
هــذا النقــش هــم جتــار مــن مركــز جرهــاء التجــاري بشــرق 

اجلزيــرة العربيــة٢5. وورد ذكــر كســيد)ي( وهــو اســم شــخص 
فــي عــدة نقــوش عربيــة قدميــة:

رقــم ٣68؛ صفــوي(:  وماكلــر ١9٠٣،  )دســود  كســيدي   )١(
ــان  ــم يجــدا مايقارن كســيدي هــو أب علهــام مــع أن املؤلفيــن ل
 ،١9٠8( فلدزبارســكي  األصــل(  فــي  )كمــا  كشــادي  مــع  بــه 
٣5٣( أول مــن أوجــد عالقــة لهــا مــع »كلــدي«، ويضــع ركمانــز 

)١9٣4، ١١6( عالمــة اســتفهام عنــد االســم.

)٢( كسيدي )CIS IV ١5٠:٢ و 7١6:٢ ؛ العربية اجلنوبية(٢6: 
حمــل هــذا االســم شــخصان. يقــول ركمانــز )١9٣4، ١١6( إنــه 
يتطلــب وجــود عالقــة بالكلمــة العربيــة كشــد » كســب، اكتســب« 

لكــن يرجــح أن االســم يعنــي »كلدانــي«.

ثمــة جــدل آخــر لوجــود حــرف جهــوري احتكاكــي أصلــي فــي 
يورتاماســاما مدرجــة ضمــن  مدينــة   وهــو:  الكلــدان  اســم 
ــدو ورد ذكرهــا فــي نقــش  ــة فــي كل ــة محصن عــدد )88( مدين
 RINAP( اجلديــدة  آشــور  أمبراطوريــة  ملــك  لســنحاريب 
»بيــت  مكتــوب  املدينــة  اســم  أن  يفتــرض   ،٢7)٢١٣:45  ٢/٣
شامّشــامى« جــزؤه الثانــي اســم شــخص معنــاه » ســمع إاله 
الشــمس«. ويــدل احلرفــان It–- علــى أنــه كان/س/ وليــس 
/ش/ )ســتاينر ١99١، ١5٠8-١5٠9( وأن احلــرف الصامــت 
ــة باحلــرف »الم«.  ــي األكادي ــه ف ــن كتابت ــي كل األحــوال ميك ف
ــى حــرف صامــت  ــدان عل ــي للكل ــوي االســم األصل ورمبــا يحت
لثــوي بصــوت/س/ وأن االســم قــد اشــتق مــن جــذر »كســد«-

أي مبعنى »يغير«لبنزكي ١99٣، ١9٣؛ املصدر نفســه، ٢٠٠٠م، 
4١8-4١9(، ورمبــا هنــاك صلــة الســم الســامية الغربيــة بذلــك 

قــد  الكلدانيــون  كان  إن   )١5٠8-١5٠7  ،١99١( ســتاينر  انظــر   )٢5(
هاجــروا مــن شــرق اجلزيــرة العربيــة إلــى العــراق القــدمي حســب رأي 
ألبــرت )١95٢، 44-45( ويــرى مورتيــز)١9٢6، ٢٠5-٢٠6( فهنــاك 
عالقــة خاصــة بــني الكلدانيــني والعــرب لكــن برنكمــان )١968، ٢66 
ورقــم١7١5؛ زادوك ٢٠١٣، ٢65( نفــى ثبــوت أي فرضيــة عــن ذلــك،  
هــي  األكاديــة  غيــر  واألســماء  أكاديــة  تقريبــاً  الكلدانيــني  وأســماء 
ســامية غربيــة وليــس عربيــة )زادوك ٢٠١٣، ٢66-٢7١(، ومــن حكيــم 
االفتــراض أنــه » لــم يعــرف كيــف وصــل الكلدانيــون فــي بابــل أو مــن 

أيــن قدمــوا« )فــرمي ٢٠١٣، 97(. 
)٢6( انظر عربش ٢٠٠٢، ٢6٣

 SAA ٢7( ورد ذكــر املــكان مــع شــيء مــن االختــالف فــي التهجئــة فــي(
SAA 17 59 rev. 8’ (é�mTa5� ( ’17 30 17-’)وurué�mT[a5�miš]�šá�ma

.(’-miš�šá�ma

لكنــه يختلــف عــن اآلرامــي وليــس العربــي، واليســتغرب وجــود 
هــذا االســم بهــذه املنطقــة لوقــوع جبــل مــرخ علــى طريــق 
التجــارة املنطلــق مــن اجلرهــاء حتــى فلســطني )فــان بيــك 

.)١45  ،١958

٤-٤ النقش JM-VI )اللوحة9.7و(
عالماتــه غيــر مترابطــة ويتضــح النقــش الثمــوي D s2 )أو 
الثمــودي )B ḍ وحــرف T لكــن األخيــر أحــدث كثيــراً مــن 

.s2 احلــرف 

٤-٥ النقش JM-VII )اللوحة9.4ج(
إلــه: ينطــق »عاليــة« وهــو اســم شــخص ورد ذكــره فــي نقــوش 
صفويــة )هــاردجن ١97١، 4٣٢؛ وينيــت وهــاردجن ١978، 596(.

٤-٦ النقش JM-XII )اللوحة9.8أ(
كســرة حجــر نقــش عليهــا ثــالث شــخصيات أيســرها منعــزل 
عــن االثنــني ممــا يــدل علــى أنهــا كلمتــان أو اســمان ورمبــا ثمــة 

كلمــة أو اســم عــن ميــني الكلمــة اليســرى لــم يعــد واضحــاً.

ب ز ر 

قــد يكــون حــرف »ب« أول حــرف مــن كلمــة »بــن« ومعناهــا 
»أب« و زر اســم شــخص ورد فــي نقــوش ثموديــة )هــاردجن 
٢٠١6/5/١٣م(.  بتاريــخ  أوشــيانا  مــع  نوقــش  ٢97؛   ،١97١

وجميــع هــذه األحــرف تكــون عبــارة » أبــو زر«.

٤-٧ النقش JM-XI )اللوحة9.٨ب(
مــن الصعــب تفســير نقــش هــذا احلجــر مــع أن النــص  ثمــودي 
B. واجتمــاع األحــرف لــم يفصح عن أســماء أشــخاص معروفة 
ويحتمــل أن األحــرف ميكــن كتابتهــا مادامــت مختلفــة الوجهات 
)مشــاورة مــع M.C.A. Macdonald فــي ٢٠١6/١/٢8م(، 
ونقــش بعلــو احلجــر حتــت حــرف آخــر احلــرف W وعلــى 
يليــه حــرف T ثــم حــرف  ميينــه حــرف »L« وجهتــه ميينــاً 
ــا  ــم حــرف N، وآخــر حــرف إم ــا K أو R  ث ــه ميــني إم وجهت
B أو S1 يحتمــل أنــه حتــت R عالمــة »ʿ« فيكــون رســمها 
»ltrnb« أو »ltrns1« فالقــراءة األولــى مــن اليمــني إلــى اليســار 
هــي bn  Rtl »ابــن رتــل«، لــم يذكــر أي منهمــا فــي نقــوش 

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(
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قريبــة مــن حائــل )انظــر وينيــت وريــد ١97٣، 6٢-94( وال 
اســم »رتــل«، يتألــف النقــش أدنــاه مــن ثالثــة أحــرف أو أربعــة، 
نقــش احلــرف k بأميــن احلجــر دون معرفــة إن كان هــذا 
حرفــاً مــن اســم علــى اليســار أو أحــد يســتعرض مهارتــه فــي 
الكتابــة، وتظهــر ثالثــة أحــرف علــى يســار احلــرف k  وهــي: 
 N, F, R، ويشــيع ذكــر اســم« نفــر »فــي النقــوش الصفويــة 
واســم نفــرك )هــاردجن ١97١، 596؛ االتصــال بأوشــيانا فــي 

٢٠١6/5/١٣م(.

٤-٨ النقش JM-XVII )اللوحة9.8ج(
حجــر بــاٍل فــي وســطه دائــرة علــى هيئــة شــعاع منتشــر)رمبا 
ثمــودي D s2( وعلــى اليمــني أثــر حــرف Y وعلــى اليســار اســم 
مــن األحــرف: w وعالمــة »ʿ«  وحــرف D أو Y، ويحتمــل أنهــا 
 ʿw ،)مشــاورة مــع أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١١م( Dw أســماء
)هــاردجن ١97١، 447( وWd )هــاردجن ١97١، 6٣6؛ مشــاورة 
أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١١م(. ويتكــرر أحــد هــذه األســماء 
ــة( وهــي  ــة والثمودي ــة وهــو Wd فــي )النقــوش الصفوي الثالث

أفضــل تفســير حتــى اآلن

٤-9 النقش JM-XXIII )اللوحة9.8د(
W )مشــاورة مــع   ًʿحرفــان إزاء رســومات يكونــان اســماً صفويــا

أوشــيانا في ٢٠١6/5/١١م(

٤-١٠ النقش JM-XIV )اللوحة9.8ه(
أحــرف بــال ترتيــب هــي: h, M، وT قــد تأثــرت بالعوامــل 

اجلويــة.

JM-XXXII ٤-١٠ النقش
علــى ميــني الرمــز الدينــي اســم Ḫt لــه صلــة باالســم العربــي 
hat« يحــط مــن ، يــذل« ورد فــي النقــوش الصفويــة والثموديــة 
مــع  مشــاورة  ٢١5؛   ،١97١ )هــاردجن  كثيــراً  يتكــرر  لــم  وإن 

أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١٢م(. 

٤-١٠ النقش JM-XXXIII )اللوحة9.8و(
حــرف علــى حجــر صغيــر رمبــا أنــه احلــرف الصفــوي«ح« وأن 
هــذا احلجــر كســرة مــن آخــر كبيــر وقــد يكــون وســماً كمــا 

.JM-LXVI يظهــر فــي النقــش

٤-9 النقش JM-XXXIV )اللوحة9.9ب(
نقشــت بأســفل هــذا احلجــر يســاراً رســمة حيــوان زاحــف 
قوائمــه علــى شــكل حــرف w يــدل علــى أول حــرف مــن اســم 
احليــوان الزاحــف فــي اللغــة الصفويــة والثموديــة٢8 . ففــي 
الصفويــة كلمــة » ورل« [شــكل ٢8 ]؛ انظــر اجلــالد ٢٠١5، 
٣5٣(. وعلى ميني رسمة الورل وسم أو احلرف الصفوي »ح«.

٤-١٠ النقش )JM-XXXVIII اللوحة9.4د(
حط

فــي  ورد  »حــّط«  بالعربــي  عالقــة  لــه  رمبــا  شــخص  اســم 
النقــوش الدادانيــة والصفويــة )هــرادجن ١97١، ١75؛ مشــاورة 
نفــس  اســتثناء  والميكــن  ٢٠١6/5/١٣م(  فــي  أوشــيانا  مــع 
»الوســم« مرتــني هاهنــا، ويحتمــل أن االســم نفســه )أو الوســم( 

منقــوش علــى احلجــر JM-XL )اللوحــة9.9أ(.

٤-١١ النقش JM-XLII )اللوحة9.9ج(
حــز حرفــان علــى هــذه الصخــرة بأقصــى يســارها حــرف 
»ت« رمبــا حــرف مــن نقــش كبيــر وهمــا نصــان أيســرهما 
)JM-XLII.1( مــن ثالثــة أحــرف: ت، ر أو ب بينهــا خــط 
 Bالثمــودي النــص حتــت  هــذا  وينــدرج  أنــه طبيعــي،  رمبــا 
ويبــدو أن معنــى هــذه األحــرف هــو »بــت« أو »طــب« حســب 
وجهــة القــراءة، ويعــرف اســم »بــت« فــي النقــوش الدادانيــة 
والصفويــة )هــرادجن ١97١، 9٣؛ مشــاورة مــع أوشــيانا فــي 
٢٠١6/5/١١م( ورمبــا لــه عالقــة  باالســم »بــات« مبعنى »ســر« 
إال أن قــراءة طــب هــو اســم مذكــور فعــاًل علــى صلــة بالعربــي 
طــب »اكتمــل« )هــاردجن ١97١، ١4٢؛ مشــاورة مــع أوشــيانا 
 )JM-XLII.2( ويتألــف النــص اآلخــر ،)فــي ٢٠١6/5/١١م
مــن أربعــة أحــرف ثالثهمــا غيــر واضــح وأولهــا حــرف »ل« 
 ،B يليــه حــرف »ك«، والثالــث إمــا عالمــة‛ أو B الثمــودي
وآخرهــا حــرف »ب« وقراءتهــا » لكــب« أو » لكعــب«. يســبق 
قــراءة »كعــب« )هــاردجن ١97١، 5٠٠؛ صفــوي؛ مشــاورة مــع 
أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١٣م( حــرف اجلــر »لـــ« )ماكدونالــد 

٢٠٠4، 5١9( وعليــه تكــون القــراءة »بواسط/بـــكعب«. 

٤-١٣ النقش JM-XLIV )اللوحة9.9د(
أثــر ثالثــة أحــرف علــى احلجــر رمبــا أنهــا: ت، ب/ر وعالمــة 

)٢8( انظر جانز وآخرون في هذا التقرير: ٣.١، رقم 5

ــى )انظــر هــاردجن  ــذا االســم معن ــت »عــرت« فله ــو قرئ »ʿ« فل
١97١، 4١4(؛ إال أن قــراءة » عبــت« هــي اســم جميــل )انظــر 
النقــوش  فــي  ذكرهمــا  ورد  وقــد   )٣96  ،١97١ هــاردجن 

الصفويــة.

٤-١٤ النقش JM-XLV )اللوحة9.9هـ(
نقشــت األحــرف: ز، ب، ر علــى هــذا احلجــر رمبــا أن االســم 
زر يعنــي ِزّر ورد ذكــره أربــع مــرات فــي النقــوش الثموديــة 
)هــاردجن ١97١، ٢97( وســت مــرات فــي النقــوش الصفويــة 

)مشــاورة مــع أوشــيانا فــي ٢٠١6/5/١٠م(.

٤-١٥ النقش JM-XLVI )اللوحة9.9و(
أو  »لعبــة«  أنهــا  رمبــا  أحــرف  عليــه  نقشــت  غريــب  حجــر 
ــى اليمــني :  ــن اليســار إل ــر األحــرف م ــة«. تظه ــم الكتاب »تعلي
ي، ج/ظ/ص، ق وفوقهــا احلــرف »ن« والعالمــة »ʿ«. والتحــام 
»ن« والعالمــة »ʿ« رمبــا اســم شــخص )هــاردجن 1971، 592؛ 
مشــاورة مــع أوشــيانا فــي 2016/5/13م(، وقــد تعــذر تفســير 

ــي.   الســطر الثان

٤-١٦ النقش )JM-XLVII اللوحة9.١٠أ(
يقــرأ »ي-ت -ر »اســم شــخص »يتــر« ورد فــي نقــوش ثموديــة 
وصفوية)هــاردجن 1971، 657( ومــرة في نص داداني)مشــاورة 

مــع أوشــيانا فــي 2016/5/10م(.

٤-١٧ النقش JM-L )اللوحة9.١٠ب(
نقــش حــرف »و« مرتــني علــى هــذا احلجــر دون أن يعبــر عــن 

اســم واضــح أو كلمــة.

٤-١ النقش )JM-LII اللوحة9.١٠ج(
ثالثــة أحــرف اثنــان غيــر واضحــن أمينهمــا حــرف » ) « أو 
ــا »و« أو »ض«  ــث إم حــرف »س« واألوســط حــرف »ت« والثال
وقــد يكــون األخيــر كذلــك لــو كان النقــش الثمــودي B، واالســم 
ــوش  ــي نق ــس« ف ــن هــذه األحــرف هــو »وت ــور م ــد املذك الوحي
دادانيــة وصفويــة )هــاردجن 1971، 634 [مجهــول اجلــذر]؛ 

ــي 2016/5/11م(. ــع أوشــيانا ف مشــاورة م

٤-١9 النقش )JM-LIII اللوحة 9.١٠د(
حجــر نقــش عليــه اســم »نــز« أو »زن« ورد األول فــي نصــوص 
ــر  ــة )مشــاورة مــع أوشــيانا فــي 2016/5/11م( واألخي صفوي
رمبــا لــه صلــة بالكلمــة العربيــة »زان«-أي يحكــم ذكــر فــي 
الصفويــة )هــاردجن1971، 302؛ مشــاورة مــع أوشــيانا فــي 
طبيعيــة  عالمــة  »ن«  احلــرف  يكــون  رمبــا  2016/5/11م(. 

.)JM-LXVI واآلخــر وســم )كاملنقــوش علــى احلجــر

٤-٢٠ النقش )JM-LVI اللوحة 9.١٠هـ(
مــن  األيســر  اجلانــب  أن  ويظهــر  مؤكــدة  غيــر  العالمــات 
احلجــر قــد نقــش عليــه مرتــني أول ثالثــة أحــرف هــي: ت، 
ل، و. واحلــرف الرابــع إمــا »ب« أو »ر« أو العالمــة »ʿ«، االســم 
الوحيــد املذكــور فــي النقــش الصفــوي هــو »رولــت« ورد ذكــره 
مــرة واحــد فــي نقــش صفــوي )مشــاورة مــع أوشــيانا فــي 

٢٠١6/5/١١م(

٤-٢١ النقش )JM-LXI اللوحة9.١١أ(
علــن: صيغــة اســم شــخص رمبــا يفســر بطريقتــني : قــد 
يكــون لــه صلــة بالكلمــة العربيــة » يعلــن، يكشــف« ورد أربــع 
مــرات فــي نقــوش صفويــة )هــاردجن ١97١، 4٣٢( أو أنــه يعنــي 

»عليــل« )هــاردجن ١97١، 4٢9(.

٤-١9النقش JM-LXIV )اللوحة9.١١ب(
حرف رمبا »ي«

٥-النتيجة
اســتعرض هــذا القســم مانشــر عــن بعــض النقــوش الصخريــة 
بجبــل مــرخ مــع أنهــا ليســت بتلــك الكثــرة مقارنــة مبــا كشــف 
فــي صحــراء ســوريا واألردن، وقــد تضمنــت هــذه النقــوش 

ــة. ــم الكتاب أســماء أشــخاص ولوحــات تعلي

وتعـد الكتابـة بجبـل مـرخ ذات أهميـة كبيـرة؛ فقـد أظهـرت أنـه 
كان محطـة هامـة علـى الطريـق التجـاري املنطلـق من اجلرهاء 
األبيـض  البحـر  العربيـة حتـى  علـى سـاحل شـرقي اجلزيـرة 
املتوسـط، أو حتـى علـى محـور خـط التاباليـن أو مركـز دينـي؟ 
للرعـاة البـدو، وتكمـن أهميـة املوقـع حقـاً فـي درب عبـر سـفح 

اجلبـل بشـمال غربيـه )انظـر قسـم مبانـي احلجـارة(.

مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١4٣4هـ/٢٠١٣-٢٠١4م(
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د-مسح أنشطة اإلنسان
فيليب فان بير

تتركــب منطقــة املســح مــن رواســب بحريــة مــن فتــرات مختلفــة 
حتولــت إلــى سلســلة مــن التــالل جــراء النشــاط التكتونــي، 
وتقــع مدينــة الغــاط علــى الســفح الغربــي مــن قــارة جيــر مــن 
العصــر اجلوراســي منقــادة إلــى الشــمال الغربــي، ويقــع غربــاً 
مــن القــارة ســهل تأثــر جــداً بعوامــل الطبيعــة وتراكمــت عليــه 
كثبــان الرمــل؛ وتبــني مــن زيــارة عاجلــة عــدم وجــود رســوم عــن 
ســكن أو اســتيطان ممــا قبــل التاريــخ بتاتــاً، ويرجــح تراكــم 
مــن هــذا  وبقايــا ري الزراعــة شــرقاً  كثبــان الرمــل حديثــاً 

الســهل.

ركــز مســح عــام ٢٠١٣م علــى غربــي مقــراة ســيول النقيــل 
وركــزت  )اللوحــة9.١١ج(،  للجبــل  املقابلــة  خاصــة  املشــملة 
احلملــة الثانيــة عــام ٢٠١4م علــى الناحيــة شــرقاً مــن تكويــن 
اجليــر بجبــل شــمر؛ وهــو غــور تشــكل عقــب حركــة التكتونــات 
وقــد طمرتــه رواســب األنهــار مــن العصــر الرباعــي بــني حجــارة 

ــن الطباشــيري واجلوراســي. ــر مــن العصري اجلي

١-مسح عام ٢٠١٢م
كانــت منطقــة اجليــر شــرقاً مــن طريــق الزلفــي هــي محــور 
اهتمــام الدراســة والبحــث حيــث جــرى استكشــاف واديــني 
ــر )اللوحــة9.١١ج ،  ــي الســهل الكبي ــاً ف تصــب ســيولهما غرب
املنطقــة شــماالً(، وقــد عثــر فــي الــوادي اجلنوبــي علــى أربــع 
شــرقيه  بشــمال  الــوادي  علــى حافــة  يدويــاً  قطــع مصنعــة 
بعضهــا متفــرق بالبقــع ١-٣ تعــود إلى العصــر احلجري القدمي 
األوســط، والعجيــب أن منهــا مكشــطتان مــن النمــط اليبــرودي 
)اللوحــة9.١٢أ:a(، وثالثــة رأس مدبــب حجــري صنــع بطريقــة 
اللفلــوى، كمــا عثــر بالبقعــة الرابعــة علــى مجموعــة كثيفــة مــن 
قطــع اآلثــار يرجــح أنهــا مــن العصــر احلجــري القــدمي، وكــذا 
ــى ســفح  ــارات عل ــي رواســب االنهي ــوان ف ــات حجــر الصي نوي
تســاقطت مــن حجــارة اجليــر، كمــا أن كثــرة رواســب حجــارة 
الصــوان واســتغاللها مــع مصــادر امليــاه الدائمــة فــي الــوادي-

كمــا هــو اآلن-قــد جذبــت إليهــا صيــادي مــا قبــل التاريــخ.

وعثــر علــى مجموعتــني كثيفتــني مــن احلجــارة علــى ســفوح 
قــارات اجليــر وتاللــه شــرقي مدينــة الغــاط )اللوحــة9.١١ج، 

متأكســدة  ببقعــة٢  اآلثــار  قطــع  وكانــت  اجلنــوب(،  منطقــة 
فكانــت   )a:اللوحــة9.١٢أ( اللمعــان  شــديدة  اللــون  محمــرة 
األخيــرة رواســب جرفتهــا امليــاه كمــا تفعــل ينابيــع امليــاه وعيونــه 
فــي تراكــم رواســب الرمــال؛ بيــد أن طبيعــة املوقــع حالــت 
ــور  ــة العث ــع قدميــة جــداً مــع اســتبعاد إمكاني دون نشــوء ينابي
ــا بحضــارة الشــام واألورنياســية،  ــى مكاشــط وتبــني صلته عل
كمــا عثــر ببقعــة ٣ علــى حجــارة كثيفــة مــن طبقــات تبــني مــن 

اختــالف طبقــات ِقَدمهــا.   

طبقــة  القلتــة  شــمالي  الــوادي  شــعبان  بأحــد  لوحــظ  كمــا 
إلــى  دقيقــة  رواســب  مــن  تراوحــت  ســميكة)٢~م(  رواســب 
رمــل عثــر بعلوهــا علــى مكشــطة محدبــة وهــي املــادة األثريــة 
الوحيــدة التــي عثــر عليهــا ضمــن الطبقــات ممــا يعطــي مجــاالً 
لتحديــد أدنــى أعمــار أنشــطة االســتقرار باملوقــع والســكن بــه. 

٢-مسح عام ٢٠١٤م
ركــزت جهــود عمــل هــذا العــام علــى شــرقي منطقــة املســح 
مســتهدفة استكشــاف إمكانــات ناحيتــني اكتشــفتهما العــام 
املنصــرم، وأخــذت منهمــا آنــذاك عينــات قطــع اآلثــار مــن 
أرض املوقعــني تعــود إلــى العصــر احلجــري القــدمي وهمــا 
 ،7 األســود  واجلبــل  األســود،  الســمر-اجلبل  جبــل  موقعــا: 
وعثــر علــى قطــع كثيفــة بجبــل مــرخ شــماالً )اللوحــة 9.١١ج(.

٢-١. جبل السمر
ــي الســوداء  ــة جلهــا تــالل مــن احلجــر الرمل يقــع ضمــن ناحي
تغطيهــا طبقــة رقيقــة مــن حبيبــات الســيليكا اخلشــنة، وهــذه 
الطبقــة بــال شــك دليــل علــى وجــود اســتقرار اإلنســان مــن 
العصــر احلجــري القــدمي كمــا تبــني مــن خــالل كميــات قطــع 
اآلثــار احلجريــة التــي صنعــت مــن مــادة اخلــام هــذه املنتشــرة 
علــى التــالل وقــد رفعــت عينــات منهــا عــام ٢٠١٣م، كمــا ركــزت 
جهــود العمــل فــي حملــة عــام ٢٠١4م، علــى املنطقــة املشــار 
إليهــا )اللوحــة 9.١٢ب(، ومــن املؤســف تعــرض هــذه املناطــق 
)اللوحــة  طريــق حديــث  تعبيــد  ســبيل  فــي  وذلــك  للجــرف 
اختبــار  اآلثــار، وبحفــر مربــع  مــن  كثيــر  9.١٢ب( فتضــرر 
بالســند اجلنوبــي مــن اجلبــل ظهــرت تربــة حمــراء قــد حتولــت 
إلــى رواســب رمــل دقيقــة حتــت األرض احلــزم ولــم يعثــر فــي 
طبقاتهــا علــى أي قطــع آثــار، ويرجــح أن هــذه امللتقطــات لــم 

تندفــن حتــت رواســب وأنهــا ببقعهــا األصليــة علــى أرض املوقــع 
كمــا فــي عــدة نــواٍح أخــرى علــى حــزام الصحــراء العربيــة 

)أولشفســكي وآخــرون ٢٠١٠م(.

وقــد رفعــت مجموعــة حجــارة كاملــة مــن جبــل الســمر لتحليلها 
تصنيعهــا  تقنيــة  عــن  عامــة  ميــزات  عــدة  وتبــني  مبدئيــاً، 
منهــا أن ُجــل قطــع اآلثــار علــى صــالت  بالعصــر احلجــري 
األوســط؛ أي متجانســة وصفتهــا مبدئيــاً تبــدو كلهــا مجموعــة 
موحــدة، وتتخــذ قطــع اآلثــار عــادة مــن مــواد خــام محليــة 
وينــدر العثــور علــى مســتوردات مــواد اخلــام كالصــوان، وتظهــر 
ــآكل حــواف القطعــة  ــى القطــع حمــراء مــع ت ــَدم عل طبقــة الِق
داللــة علــى انكشــافها بــأرض املوقــع زمنــاً طويــاًل، كمــا ضمــت 
ــدرة  ــع ن ــع م ــات تصني ــات متنوعــة ومخلف هــذه املجموعــة نوي
فــي األدوات املشــذبة، وهــذا التشــكيل هــو ســمة مميــزة جــداً 
فــي ورش التصنيــع إبــان العصــر احلجــري األوســط، كمــا 
ظهــر علــى تقنيــة صناعــة مجموعــة قطــع اآلثــار بجبــل ســمر 
ســمات أفريقيــة متميــزة خاصــة أســلوب النوبــة ٢ )فــان بيــر 
وآخــرون ٢٠١٠م(، وهــذه أحــد أســاليب طــرق اللفلــوى لصنــع 
رقائــق مدببــة مــن نويــات مثلثــة عريضــة وفقــاً جلــدول إنتــاج 
النويــة فتصبــح  النــوى )اللوحــة 9.١٣ج( إذ يســتدق طرفــا 
ــار بشــمال  ــع قطــع اآلث مفلطحــة الشــكل، كمــا تعكــس مجامي
ــع  ــل مجامي ــة تعــرف باســم أوائ ــا ســحنة ثقافي شــرقي إفريقي
لهــا  ســنة(   ١٣٠،٠٠٠ حوالــي  إلــى  تاريخهــا  )يعــود  النوبــة 
كهــف صودمــني  فــي  وقــد كشــف  العاقــل،  باإلنســان  صلــة 
بشــرقي صحــراء مصــر عــن أوائــل مجاميــع النوبــة وحفــرة 
وآخــرون  )مرســير   8٠٠٠ ± إلــى ١١8٠٠  تعــود  كبيــرة  نــار 
١999؛مويرســنس وآخــرون، ٢٠٠٢؛ شــميدت وآخــرون ٢٠١5( 

٢-٢. جبل مرخ
يقــع جبــل مــرخ بأســفل وادي جبــل ســمر عنــد التقــاء أحــد 
ــر )اللوحــة9.١١ج( الشــعبان الصغيــرة مبجمــع الســيول الكبي

ــب مــن  ــز قري ــة والكوارت ــه احلجــارة الرملي وهــو منعــزل تغطي
جنبــات الــوادي الغربــي وتراكمــت بأســفله رواســب ناعمــة 
)اللوحــة 9.١٢ج(، وبأخــذ مقطــع مــن شــعيب ضيــق وتســجيله 
تبــني تراكــم رواســب الــوادي إلــى حــد كبيــر )اللوحــة 9.١٢د(، 
وحفظتهــا  األثريــة  املــواد  املوقــع  طبقــات  دفنــت  وبالتالــي 
ويالحــظ أحيانــاً بــروز بعــض القطــع مــن جنبــات الشــعيب 

الضيــق، ويغطــي اجلبــل حجــارة كثيفــة يظهــر أنهــا أحــدث 
كثيــراً مــن مكونــات جبــل ســمر مــع اصفــرار طبقــة الِقــَدم علــى 
غالــب احلجــارة أو التوجــد بتاتــاً، وبحفــر مربــع اختبــار بأســفل 
اجلبــل مبســاحة ٢5م٢ مــع تقســيمه إلــى مربعــات كل منهــا 
١م٢ )اللوحــة9.١٣أ( عثــر بــه علــى قطــع آثــار دون أن ينكشــف 
مســتوى الســكن احلقيقــي، ويبــدو أن قطعــاً كثيــرة قــد غاصــت 

ــرة. ــر طبقــات الرواســب جــراء تضعضــع األخي عب

وتختلــف جــداً مظاهــر مجموعــات قطــع اآلثــار مــن حيــث 
الصناعــة بجبــل مــرخ عنهــا بجبــل ســمر، فأولهــا إن إنتــاج 
ــة مــع تشــذيب األدوات )جــدول  رقائــق احلجــارة يجــري بعناي
١( واقتــران أغلــب هــذه األدوات مبكاشــط نصلــة وأزاميــل. 
وينــدر العثــور علــى ســكاكني اخلــام وهــي شــفرات قصيــرة 
تختلــف جــداً فــي صناعتهــا عــن صناعــة رقائــق احلجــارة 
بجبــل ســمر، وثمــة عــدد يســير مــن النويــات بــارزة احلجــم 
يصنــع منهــا أنــواع طويلــة ونويــات أخــرى  منشــطرة صنــع 

معظمهــا قصــداً رقائــق مشــطورة.

العدد نوع األداة
١٢ رقائق مشذبة
9 مكشط عرضية

١6 قطعة مشرشرة
9 قطعة مثلمة
4 رؤوس مدببة

١٢ مكشط طولي
6 إزميل
١ قطعة منصوفة
٢ رقاقة نوى
٢ رقاقة 
٢ فأس ثنائي الوجه
١ فأس
١ حجر مدّرج
١ حجر مستدق الطرق

78 املجموع

اجلدول١: أنواع األدوات من ملتقطات جبل مرخ

ثمــة عــدد قليــل مــن أدوات احلجــارة مشــذبة ثنائيــة الوجــه مــع 
املجموعــات أغلبهــا ســميكة، منهــا أداة رقيقــة ثنائيــة الســطح 
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صنعــت مــن الصــوان الرمــادي التنســجم مــع بقيــة  املجاميــع، 
ومــن األدوات ثنائيــة الســطح اثنتــان كالفــأس املكتشــف مبوقــع 
)اللوحــة9.١٣ب(، )فرميــر وآخــرون  نزلــة اخلاطــر مبصــر 
٢٠٠٢( وهــي أداة أحاديــة الوجــه أو ثنائيتــه مجوفــة الوجهــني 
صنعــت مــن حجــر مســطح أو رقاقــات كبيــرة، وكــذا صناعــة 

رقاقــات كبيــرة كانــت ضمــن مجاميــع األدوات احلجريــة.

مــن الصعــب فــي هــذه املرحلــة األوليــة أن نعــزو هــذه القطــع 
إلــى تصنيــف ثقافــي رســمي خاصــة فــي ظــل غياب دليــل زمني 
ــي عــن الطبقــات  ــخ مباشــرة أو إطــار زمن ــه أو تواري لألخــذ ب
ملقارنــة جبــل مــرخ بــه، فــإذا كانــت أفــؤس موقــع نزلــة خاطــر 
مبصــر موجــودة حقــاً فهــذا يــدل أن تقنيــة هــذا النــوع مــن 
أوائــل العصــر احلجــري العلــوي أو مــن تقنيــة متعــددة تتســق 
مــع صناعــات العصــر احلجــري احلديــث أو القــدمي األوســط 
مثــل ثقافــة لومببــان مــن العصــر القــدمي األوســط بشــمال 
شــرقي إفريقيــا أو حتــى ماقبــل ثقافــة األورجناســية فــي بــالد 

الشــام )رســت ١95٠(.

٣-اخلامتة
ــذي يصــب  ــق ال ــا العمي ــا  وواديه ــر وتالله ــاَرة اجلي ــني أن َق تب
فــي الســهل هــي أكثــر نــواٍح قــد يســتقر فيهــا إنســان مــا قبــل 
ــه  ــرت علي ــد أن املوقــع قــد أث ــك؛ بي ــق ذل ــخ وميكــن توثي التاري
كثيــراً عوامــل الطبيعــة وضآلــة العثــور علــى طبقــات فــي مواقع 
العصــر احلجــري القــدمي، ومــع هــذا ، البــد مــن االهتمــام 
بحــاالت الينابيــع فقــد تتــرك رواســب الرمــل واجليــر وتبقــى 
ســليمة علــى جنبــات الــوادي وبهــا مــواد تراثيــة خلفهــا الســكان 

ورمبــا منشــآت دخــل فــي تشــييدها صخــر الصــوان.

وتظهــر بشــرقي منطقــة املســح أدلــة آثــار قويــة جــداً وتتعــدد 
ــر  ــى جنبــات مقــرى الســيول الكبي ــة اســتقرار اإلنســان عل أدل
هــذا )اللوحــة 9.١١ج( يفســرها بــال شــك تشــكيل احلجــر 
ــة  ــة مضفي ــل الطبيع ــرة بعوام ــه املتأث ــز وقمت ــي والكوارت الرمل
عليــه ســواداً، كمــا ســجلت بقعتــان انتشــرت عليهمــا أعــداد 
كبيــرة مــن اللقــى، ورفعــت عينــات مــن جبلــي ســمر ومــرخ 
وســوف يعثــر علــى غيرهــا إن اســتمر املســح، وتبــني أن جنبــات 
الــوادي ورواســب الســيول خلــف جبــل مــرخ ســليمة رمبــا تكــون 
مواقــع بحالتهــا األوليــة، والبــد مــن االهتمــام باآلثــار اهتمامــاً 

ــة املســتمرة باملنطقــة . ــة التنمي جــاداً فــي ضــوء عجل

دليــاًل جديــداً ضمــن  اكتشــاف موقــع جبــل ســمر  ويشــكل 
انتشــرت  الســكان حديثــاً، ففــي حــني  أوائــل  ســياق وجــود 
مجموعــات مــن البشــر فــي الصحــراء خــالل أوائــل مرحلــة 
النظيــر البحــري اخلامــس واســتقرت فيهــا )ونــدورف وآخــرون 
، ١99٣ ؛ ســميث وآخــرون ، ٢٠٠7( لــم يكــن هنــاك مواقــع 
ــر البحــر  ــة عب ــرة العربي فــي الشــرق ناهيــك عــن شــبه اجلزي
األحمــر، وباكتشــاف هــذا الدليــل فــي وســط اململكــة العربيــة 
الســعودية يبــدو أن تقنيــة النوبــة ٢ تنتشــر إقليميــاً بازديــاد 
ويــدل علــى هجــرة مبكــرة مــن إفريقيــا بــني فترتــني مــن ذوبــان 
اجلليــد، ويشــد منــوذج اآلثــار هــذا االنتبــاه إلــى فشــل الهجرات 
الثانيــة مــن إفريقيــا )جارســيا، ٢٠١٢( بــل إنــه فــي احلقيقة أن 
هــذا النمــوذج يعقــد املوضــوع وذلــك الرتبــاط تقنيــة الصناعــة 
بأوائــل النــاس حديثــاً فــي املشــرق وتخلــو منهــا إفريقيــا، ومــن 
املســتبعد أن تتخلــى ثلــة مــن البشــر ماورثــوه مــن أســالفهم مــن 
تقنيــة ومهنــة علــى ســاحل الشــام وهــي تســتخدمها بالطريقــة 
نفســها فــي مناطــق علــى خطــوات منهــم جنوبــاً، وتفتــح أدلــة 
اآلثــار مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة البحــث والنقــاش حــول 
قضيــة تشــابه الثقافــات بــني مواقــع أواخــر العصــر احلجــري 
القــدمي  احلجــري  العصــر  ومواقــع  إفريقيــا  فــي  احلديــث 

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

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

هـ.  الظاهرة ٥٨.
e.   Locus 58.

ب.  الظاهرة رقم ٢6.
b.  Locus 26.

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

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

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



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

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

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

ب.  الغرفة األولى
b.  First room.

ج.   الغرفة الثانية.
c. Second room.

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

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

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

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

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

و.  الغرفة الثالثة .
f.  Third room.

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



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

أ.  الظاهرة رقم ١7.
a.  Locus no. 17.

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

ب.  الساحة األولى.
b.  First courtyard.

هـ.  الظاهرة رقم ١٤9.
b.  Locus 149.

د.  الظاهرة رقم ٤١.
d.  Locus 41.

ب.  لوحة رقم ١٠.
b.  Plate no. 10.

د.  الغرفة الرابعة.
d.  Fourth room.

ج.  الظاهرة رقم 9.
c.  Locus no. 9.

و.  الغرفة الشمالية.
c.  Northern room.

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

أ.  الساحة الثانية.
a.  Second courtyard.



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

أ.  الظاهرة رقم ١١.
a.  Locus 11.

د.  الظاهرة رقم ٢٠.
d.  Locus 20.

ب.  الظاهرة رقم 66.
b.  Locus 66.

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

هـ.  املصطبة الشمالية.
e.  Northern elevated area.

أ.  الوحدات املعمارية املبهمة.
a.  Architectural components.

ب.  الظاهرة رقم ١٣
b.  Locus 13.



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

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

ب.  مائدة قرابني.
b.  Pottery bowls.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

مناذج مختارة من املواد املعدنية.
Metal objects.

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

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

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

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



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

أ.  قطعتان مجدولتان
a.  Twisted or braided hair.

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

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

د.  النقش رقم:٢
d.  Incription no. 2.

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

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

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

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

ج.  النقش رقم: 6
c. Incription no. 6.



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

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

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

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

د.  كسرتان مزججتان.
d.  Glazed pottery shreds.

جدران من احلجر.

بناية مستديرة من احلجر

منطقة بها تداخالت من احلجر

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



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

جدران من احلجر.

بناية مستديرة من احلجر

منطقة بها تداخالت من احلجر

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

مخطط لقطاعات التنقيب في 
موقع دادان. 

Plan and sections of 
excavated areas at Dadan.



Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م( Plate 2.1  اللوحة ٢.١Plate 2.2  اللوحة ٢.٢ Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

أ.  املربع D20   قبل حفرة ويظهر بجالء التل األثري الذي يعلوه.
a.   Square D20 before excavations. Archaeological 

Tel at the top of he mound.

أ.  عالقة املربع c20 باملربعات املجاورة متثلت بانكشاف جزء كبير من 
ساحة السوق واحلوانيت املطلة عليها.

a. Square c20 area with neighboring squares indicating 
market and open courtyard.

ج.  املربع D20  بعد إزالة التل األثري وبروز الظواهر املعمارية األثرية 
على سطح املربع.

c.   Square D20 appearing architectural elements on 
the surface of the square.

هـ.  بروز جميع ظواهر املربع D20  كالدعامات املتقابلة واجلدران من 
الطوب اللنب واملدخل والتبليط واجلص والزقاق. 

e.  Area showing mud bricks and mortar mixed with 
gypsum in square D20.

ب.  سطح املربع D20  بعد تسجيل ملتقطاته السطحية  ووضوح رأس 
التل األثري الذي يتوسطه.

b.  Surface of square D20 after collection and registra-
tion of artifacts.

ب.  بروز ظاهرة األعمدة اآلجرية املزدوجة على قاعدة واحدة فى الركن 
.c20 اجلنوبي الغربي من املربع

b.  Locus showing double pillars base, on in the 
south-western corner of square c20.

د.  املربع D20   بعد إزالة البلك الغربي وبروز الظاهرة )٣( املتمثلة 
بجدار من الطوب اللنب يتوسطه دعامتان.

d.  Completion of excavations in square D20 showing 
all architectural components.

و.  ظاهرة تكسية الطوب اللنب مبادة اجلص فى احليز رقم )١( للمربع 
D20.

f.  Square C20 at a depth of 60 cm appearing pillar and 
other architectural elements..  D  - E احملصورة بني منطقة التنقيب  C20  و  D20 ج.  املربعات حسب مواسم التنقيب ويظهر موقع املربعني

c.  Square according to excavation seasons indicating squares D20 and C20 located between excavations D, E.



Plate 2.3  اللوحة ٢.٣ اللوحة ٢.٤  Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011Plate 2.4التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م( Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

.D20 ظواهر املربع   C20 أ.  املربع
a.  Square C 20, Locus in square D 20.

د.  أسلوب بناء ورصف الطوب اللنب للظاهرة 
.D20 رقم )١( للمربع

d.    Building method with mud 
and clay Locus no. 1, square D20.

.D20 ب.  الرفع املساحي لظواهر املربع
b.  Locus D 20 after removing debris.

ج.  ظاهرة رقم )١( املتمثلة بجدار من الطوب اللنب مدعم بدعامتني يقسم 
املربع إلى حيزين شبه متساويني.

c.  Locus no. 1 representing mud wall with buttresses.

أ.  ظاهرة رقم )٢( املتمثلة  باجلداراجلنوبي من املربع D20 وهو جدار مبني من الطوب اللنب بارتفاع ٢م.
a.   Locus no. 2 southern wall in square D20.  It is a wall built with mud and is 2 meter high.

.D20 ب.  الظاهرة رقم )٤( املتمثلة بالدعامات األربع املتقابلة فى نصف املربع الغربي  للمربع
b.  Locus no. 4 walls supported by four buttresses facing western square D20.

.D20 ج.  الظاهرة رقم )٤( املتمثلة بجدار من الطوب اللنب املدعم بدعامتني والذي يقع وسط البلك الغربي للمربع
c.  Locus no. 4 a mud built wall supported by two buttresses located in the middle of bulk of western square D20.



Plate 2.5  اللوحة ٢.٥ اللوحة 6.٢  Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011Plate 2.6التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م( Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

أ.  ظاهرة رقم ) ٥( املتمثلة بتبليط األرضيات ببالطات اآلجر ٢٢سم×٢٢سم املربع 20.
a.  Locus no. 5 showing floor made of stone tiles of 22cm x 22 cm square 20.

ب.  ظاهرة رقم )6( املتمثلة باملدخل الرئيس لفراغ احليز )١( بعرض ٢م تقريباً ويقع شمالي املربع 20.
b.  Locus no. 6 showing main entrance with an opening of 2m wised located north of square 20.

ج.  ظاهرة رقم )7( املتمثلة بالطريق املتجهة شمال جنوب من مساحة نصف املربع الشرقي 20. 
c.  Locus no. 7 showing passage north south oriented in half-eastern square of 20.

.C20 أ.  الرفع املساحي  لظواهر املربع
a.   Cleaning debris from square c20.

.C20 ب.  مواضع الظواهر األثرية للمربع
b.  View of Locus in square 20.

ج.  ظاهرة رقم )١( املتمثلة بجدار من الطوب اللنب يقطع املربع C20 من شماليه الى جنوبيه بطول ١٠م.
c.  Excavation in square C20 indicating Locus 1, a 10 m. long mud wall dividing square 20 from north to south.



Plate 2.7  ٢.7 اللوحة اللوحة ٢.٨  Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011Plate 2.8التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م( Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

.C20 أ.  ظاهرة رقم )٢( املتمثلة بعمود أسطواني الشكل مبني من بالطات اآلجر املثلثة الشكل على قاعدة  مربعة من بالطات اآلجر املستطيلة الشكل. املربع
a.   Archaeological artifacts square C20.

.C20 ب.  ظاهرة رقم )٣( املتمثلة بعمود أسطواني الشكل مبني من بالطات اآلجر املثلثة ويتوسط ساحة   املربع
b.  Locus no.1 mud wall in square D20 oriented from s=north to south 10 m long.

.C20 ج.  ظاهرة رقم ) ٤( تتمثل بعمودين على قاعدة واحدة بنيا من بالطات اآلجر املثلثة. املربع
c.  Locus 2 cylindrical shaped pillar built with bricks and squares shaped platform in square C20.

.C20 أ.  ظاهرة )٥( املتمثلة بعمود أسطواني الشكل يشابة الظواهر ٢، ٣ فى بنائه وقد برزبعد ازالة البلك اجلنوبي للمربع
a.   Locus 3 cylindrical pillar with square shaped base in square C20.

.C20 ب.  ظاهرة رقم )6( املتمثلة بحوض مبني من بالطات اآلجر املستطيلة الشكل ٢٠سم × ١٠سم للمربع
b.  Locus 14 two pillar on one platform built with bricks square C20.

ج.  ظاهرة رقم )7( تتمثل بجدار من الطوب اللنب يقطع املربع C20 من الشرق إلى الغرب بطول ١٠م تقريباً.
c.  Locus 5 cylindrical pillar appeared after removing bulk in square C20.



Plate 2.9  ٢.9 اللوحة اللوحة ٢.١٠  Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011Plate 2.10التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م( Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

   .D20a أ.  ظاهرة  رقم )٨( تتمثل بجدار من الطوب اللنب يفصل بني حانوتني شمالي املربع
a.  Locus 6 water reservoir built with bricks rectangular shape 20cm x 10 cm square C20.

.C20 ب.  ظاهرة  رقم )9( متثلت بدكة  بنائية تطل على الساحة الوسطية من املربع
b.  Locus 7, 10 m long wall built with mud bricks in square C20.

ج.  قراءة جيوفيزيائية التي أجريت للمربعني D20  من قبل د. حامت عودة أخصائي اجليوفيزياء احلقلية في نهاية املوسم السابع ١٤٣١هـ. 
c.  Geophysical reading in square D20 at the end of 7th season 1431H.

أ.  مقارنة بني الواقع احلقيقي  للمربعني D20 و C20 والقراءة اجليوفيزيائية.
a.   Comparison between real face of squares C20 - D20 and geophysical reading.

ب.  الرفع املساحي للمربعني D20 و C20 بعد اكتمال مرحلة التنقيب.
b.  Surface view of squares C20 and D20 after the completion of excavations.

.D20 - C20 ج.   إعادة التصور للظواهر املعمارية والتخطيط العمراني  للمربعني
c.  Architectural elements and urban planning in squares D20 ad C20.



Plate 2.11  اللوحة ٢.١١ Al-Mabiyat (Qarh) Excavations 2011التنقيبات األثرية في موقع املابيات )املوسم الثامن ١٤٣٢هـ /  ٢٠١١م(

D20 - C20. أ.  مقطع رأسي للجدار الفاصل بني املربعني
a.  Vertical section of the wall diving squares D20 and C20.

ب.  زبدية من الفخار   اللوحة )٢9( جزء من جرة عليها كتابة.
b.  Part of ajar with inscriptions.

ج.  خرزة .
c.  A bead

د.  مسحن .
d.  Grinder

هـ.  حلية معمارية من اآلجر .
e.  Architectural elements 

made of brick.
تيماء: منطقة قرّية األثرية.

a. Tayma: The archaeological area of Qraya.

Plate 3.1  اللوحة ٣.١ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(



Plate 3.2  اللوحة ٣.٢ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.  جتربة ري )تركيز على جريان سطحي(.
a.  Irrigation test (concentration of surface runoff).

ج.  مواقع اآلبار التاريخية في تيماء.
c.  Location of historical wells at Tayma.

ب.  مناطق جتمع مياه األمطار في السبخة ومناطق التجارب.
b.  Catchment of the sabkha and location test.

Plate 3.3  اللوحة ٣.٣ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.O - تيماء: مخطط املنطقة
OTayma: Plan of Area O.



Plate 3.4  اللوحة ٣.٤ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.   املنطقة )O( املنشأة( )SU 6601( يعتقد أنها صومعة.
a. Area O: Installation SU 6601 a probable silo.

.(TA 10550; 10553 TA) ب.   وعاء خزف )فايانس( مصّور عليه أزهار اللوتس
b. Fayence vessel with representation of lotus flowers (TA 10550; TA 10553–6).

.(TA 10538)  )ج.  مجسم لثور مزجج خزف )فايانس
c. Glazed fayence figure of a bull (TA 10538)

Plate 3.5  اللوحة ٣.٥ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

حلديدي املبكر.
صر ا

O من الع
فخار من املنطقة 

Early Iron A
ge Pottery from

 A
rea O

.



Plate 3.6  ٣.6 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

)E-South / F و E-East مبا فيهما املنطقتني( F و E د.   مخطط املنطقتني
d. Plan of Areas E and F (including Areas E-East and E-South / F)

Plate 3.7  ٣.7 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

E-b1 أ.  املدخل الرئيس للمبنى
a.  Main entrance to Building E-b1

E-b1 ب.  حوض وأدراج بارزة تقود إلى املبنى
b.  Monumental stairs with basin leading to E-b1

.)E-b1( د.  حوض منحوت ضمن حجرة واحدة على أساس جدار املبنى
d.  Monolithic basing set over foundation wall (Building E-b1).

(E-b1:3c-b) ج.  املمر الصاعد األول
c. First ramp (E-b1:3c-b)



Plate 3.8  اللوحة ٣.٨ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

E-b1:3a - فخار من املستويات
Pottery from

 B
uilding Stage E-b1:3a

E-b1:3b-c - فخار من املستويات
Pottery from

 B
uilding Stages E-b1:3b-c

Plate 3.9  ٣.9 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(



Plate 3.10  اللوحة ٣.١٠ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

ب.  اجلدار (SU 1771) والبقايا التابعة له.
b.  Wall SU 1771 and associated deposits

د.  املنصة )SU 6360( بعد التنقيب
d. Platform SU 6360 after excavation.

.)SU 1738( أثناء إزالة اجلدار E أ.  املنطقة
a. Area E-East during removal of wall SU 1738.

)SU 6358( وفوقها الركام )SU 6360( ج.  املنصة
c.  Platform SU 6360 and debris on top of it (SU 6358).

أ.  جزء من شاهد قبر )TA 10277( مع أجزاء إضافية على اجلانب اآلخر
a. Funerary stele TA 10277 and additional fragments (obverse)

ب.  )TA 10277( )معكوس(
b.  TA 10277 (reverse)

Plate 3.11  اللوحة ٣.١١ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(



Plate 3.12  اللوحة ٣.١٢ اللوحة ٣.١٣  Tayma 2011 – 8th ReportPlate 3.13املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م( Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.)OL E-East:2( أشكال من الفخار
Pottery from OL E-East: 2.

.)OL E-East:2( اجلدران من املنشأة )E-East( أ.  املنطقة
a. Area E-East, walls of OL E-East:2 architecture.

ج.  املبنى )E-b5( مع مستويات اجلدران واألرضيات األصلية، إلى اليسار 
نالحظ تعبئة الغرفة.

c. Building E-b5 with original walls and floor levels; 
inset room filling to the left.

هـ.  )TA 10276( جزء من ذراع أيسر لتمثال منحوت.
e. TA 10276 fragment of left arm of monumental 

statue

.)E-b5( املبنى )E-East( ب.  املنطقة
b.   Area E-East, Building E-b5.

.)TA 10274( د.  وعاء بازلتي
d. Basalt bowl TA 10274.

.)TA 10607( و.  دمية في وضعية اجللوس
f.  Seated terracotta figurine TA 10607



Plate 3.14  اللوحة ٣.١٤ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.(O
L E-East:2) - أشكال من الفخار

Pottery from
 O

L E-East: 2

Plate 3.15  اللوحة ٣.١٥ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.  )F-b5:R1( مع موقد نار.
a.  F-b5:R1 with fire installation.

.)F-b5( حتت املبنى )F15, OL F:3( ج.  املربع
c.  Square F15, OL F:3 beneath Building F-b5

.)F-b5( حتت املبنى )F15, OL F:3( هـ.  املربع
e.  Square F16, OL F:3 with large storage jar.

.)OL F:2) )F-b8) املبنى )F16( د.  املربع
d.  Square F16, Building F-b8 (OL F:2).

.)OL E-South:2) )F-b8( و.  املربع
f.  Building E-b7 (OL E-South:2).

ب.  املربع )F10, OL F:2( مع زقاق محتمل.
b.  Square F10, OL F:2 with probable alley



Plate 3.16  ٣.١6 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.  املربع )E6/E7 East:R11( مع املنصة.
a.  Square E6/E7 East:R11 with platform

.(SU 1243( (E6:R5/6( ج.  لوح ضخم من احلجر الرملي
c.  Large sandstone slab in E6:R5/6 (SU 1243).

.)SU 5034( تفاصيل العتبة )F11( هـ.  املربع
e.  Square F11, detail of threshold SU 5034

.)E6:R10) د.  منصة مع مطلع درج إلى الشرق
d.  Platform and staircase east of E6:R10

و.  املربع )F11( بعد التنقيب واحلفريات.
f.  Square F11 after excavation of pits

ب.  )E6:R10( مع سقوط حجر السقف.
b.  E6:R10 with projecting flagstone

Plate 3.17  ٣.١7 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.(O
L F:2b/a) من المستوى :(E-South / F) املنطقة

A
rea E-South / F: Pottery from

 O
L F:2b/a



Plate 3.18  اللوحة ٣.١٨ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.)H7 وقناة عابرة )املربع (H2-H4) تشمل املربعني :H أ.  اللوحة ١٨.٠ املنطقة
a. Area H: Enclosure (Squares H2-H4) and canal crossing (Square H7)

.A ب.  نظام أقنية الري في اجلزء اجلنوبي من املجمع
b.  The canal system in the southern part of Compound A

Plate 3.19  ٣.١9 اللوحة Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.  املربع )H7( عبارة عن قناة وحاجز.
a.  Square H7, canals and dam.

ج.  قناة متتد حتت اجلدار.
c.  Canal leading under a wall.

هـ.  املربع )H4( يوجد انهيار وطبقة محروقة بني اجلدران.
e.  Square H4 with collapse and burnt layer between walls.

د.  املربع )H10( مع بقايا من املبنى.
d.  Square H10 with building remains.

و.  املربع )H4( غرفة ترتكز جدرانها على الصخر األساس.
f.  Square H4, room with walls on bedrock.

ب.  املربع )H7( منشأة حتكم باملياه.
b.  Square H7, water control device



.(H
فخار من املربع (4

Pottery from
 Square H

4

Plate 3.20  اللوحة ٣.٢٠ اللوحة ٣.٢١  Tayma 2011 – 8th ReportPlate 3.21املشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م( Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

أ.  املنطقة )M) القبر )M-g1) إلى اليسار، والقبر )M-g2) )إلى اليمني(.
a.  Area M, Graves M-g1 (left) and M-g2 (right).

ب.  املدفنان )M-g1( و )M-g2( بعد رفع حجر الغطاء )منوذج ثالثي األبعاد(.
b.  Graves M-g1 and M-g2 after removal of capstones (3D-model).



.(TA 9913) ج. نقش ثمودي على
c.   Taymanitic inscription on TA 9913

Plate 3.22  اللوحة ٣.٢٢ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.)TA 10015( أ.  نقش ثمودي على
a.  Taymanitic inscription on TA 10015.

.)TA 10086( ب.  نقش آرامي على
b.  Imperial Aramaic inscription on TA 10086.

Plate 3.23  اللوحة ٣.٢٣ Tayma 2011 – 8th Reportاملشروع األثري السعودي األملاني املشترك في تيماء )١٤٣٢هـ/٢٠١١م(

.(TA 10578( أ.  نقش آرامي على
a.  Aramaic inscription on TA 10578

.)TA 10664( ب.  نقش آرامي على
b.  Imperial Aramaic inscription on TA 10664.



Plate 4.1  اللوحة ٤.١ اللوحة ٤.٢  Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011Plate 4.2حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

  قبور األطفال

  قبور األطفال

أ.  التل األول قبل بداية التنقيب.
a.   First Tel before excavation

ج.  التل األول بعد نهاية أعمال التنقيب.
c.  Tel 1 after the excavations.

هـ.  منوذج للقبور املبنية فوق سطح األرض.
e.  Example of one of the grave built over land.

د.  صورة توضح أحد القبور املبنية حتت األرض.
d.  One of the underground grave.

ب.  نقش ثمودي عثر عليه على سطح التل األول.
b.  Thamudic inscription located on the surface of Tel 1.

و.  األناء نفسه بعد استخراجه وتنظيفه من العوالق الترابية.
f.  A large pot after cleaning and removing for the 

site.

أ.  اإلناء مقلوب ويظهر فيه رسم ملون لزخرفة .
a.  A upside down pot showing geometrical patterns 

on the body.
ب.  الطبق بعد عملية استخراجه وتنظيفة من العوالق الترابية.

b.  A large plate after cleaning.

د.  زبدية مزخرفة باأللوان.
d.  A painted and decorated bowl.

هـ.  املبخرة بعد  استخراجها و تنظيفها من اخلارج وبداخلها الرماد.
e.  Incense burner just after removing in from the 

soil.

ج.  مبخرة فخارية مزخرفة باأللوان.
c.  Incense burner with colored decorations.

و.  أنواع أخرى من الفخار املزخرف  .
f.  A variety of painted and decorated shreds from 

the site.



Plate 4.3  اللوحة ٤.٣ اللوحة ٤.٤  Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011Plate 4.4حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

أ.  كسرتان  فخاريتان  إحداهما عليها رسم لطير.
a.  Shreds on one of these is the image of a bird.

ب.  جزء من زبدية مزخرفة.
b.  Part of a well decorated bowl.

ج.  مدق من احلجر في أثناء استخراجه.
c.  A grinding pot in situ.

هـ.  مجموعة خرز من النحاس.
e.  Copper beads.

د.  املدق احلجري بعد تنظيفه.
d.  Grinding pot after cleaning.

و.  رأس سهم من البرونز.
f.  Bronze arrowhead.

ب.  الواجهة الشمالية  حلفرية التل األول.
b.  Northern view of Tel 1 excavations.

أ.  املسقط األفقي حلفرية التل األول.
a.  Horizontal view of the excavation site of First Tel.



Plate 4.5  اللوحة ٤.٥ اللوحة 6.٤  Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011Plate 4.6حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

ب.  الواجهة الغربية حلفرية التل األول.
b.  Western vies of the excavation site of Tel 1.

أ.  الواجهة الشرقية حلفرية التل األول.
a.  Eastern view of Tel 1 excavations.

ب.  أحجار منصوبة ظهرت في املربع )أ( في أثناء التنقيب.
b.  Standing stones located in square “a”.

أ.  التل الثاني قبل التنقيب.
a.  Second Tel before excavations.



Plate 4.7  ٤.7 اللوحة اللوحة ٤.٨  Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011Plate 4.8حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

ب.  صورة من األعلى للتل بعد انتهاء التنقيب.
b.  View of upper Tel after excavations.

أ.  الدائرة احلجرية بعد الكشف عن أجزائها.
a.  Parts of stone circle.

أ.  طبق من الفخار.
a.  A pottery plate.

ج.  دورق صغير من الفخار.
c.  A small pot made of pottery.

هـ.  قدح من الفخار.
e.  Pottery cooking pot.

ب.  رأس حربة.
b.  Head of a lancer.

د.  جزء من جرة فخارية مزخرفة بطريقة اإلضافة ) الباربوتني(.
d.  Part of large jardecorated withdeep lines.

و.  خرزة وحلقات من الصدف.
f.  Rings and beads made of shells.



Plate 4.9  ٤.9 اللوحة اللوحة ٤.١٠  Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011Plate 4.10حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م Two Tells in Hai Naseem, Tayma 2011حفرية إنقاذية في حي النسيم مبحافظة تيماء ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

حلفرية التل الثاني.
املسقط األفقي 

H
orizontal view

 of the excavations of the second Tel.

ب.  قطاع في املربع )أ( يوضح التسلسل الطبقي.
b.  Section of square “a” showing chronology of layers.

أ.  قطاع للواجهة الشمالية.
a.  Section of northern façade.



Plate 5.1  اللوحة ٥.١ Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

مواقع احلفريات في موقع األخدود
Excavation sites at al-Ukhdoud

   خفريات ١٤٠٢هـ املوسم األول
Excavations 1402 AH First Season

   خفريات ١٤١7هـ املوسم الثاني
Excavations 1417 AH 2nd season

   خفريات ١٤٢١هـ املوسم الثالث
Excavations 1421 AH  3rd season

   خفريات ١٤٢٢هـ املوسم الرابع
Excavations 1422 AH 4th season

   خفريات ١٤٢٤هـ املوسم اخلامس
Excavations 1424 AH 5th season

   خفريات ١٤٢9هـ املوسم السادس
Excavations 1429 6th season

   خفريات ١٤٣٠هـ املوسم السابع
Excavations  1430 7th season

   خفريات ١٤٣٤هـ املوسم الرابع
Excavations  1437 8th season

Plate 5.2  اللوحة ٥.٢ Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

أ.  املوقع قبل أعمال التنقيب.
a.  Site before excavation.

ج.  أجزاء الوحدتني املعماريتني.
c.  A

rchitectural rem
ains in the tw

o units .

ب.  انتهاء أعمال التنقيب والظواهر املكتشفة.
b.  G

eneral view
 of the site at the end of  excavations.

صطبتان )قاعدتا متاثيل(.
د.  امل

d.  R
ostrum

 base of the statues.



Plate 5.3  اللوحة ٥.٣ اللوحة ٥.٤  Najran 8th Season 1413 AH / 2013Plate 5.4حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(  Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

ب.  قطاع رئيس في مربع ٢أ هـ ب
b.  Vertical perspective of  the site (8th season).

أ.  منظر أفقى جلدار مبني من احلجارة.
a.  Wall built with stones, horizontal view.

١ ـ جزء من مصفى فخارية.
a.  Part of a pottery object.

ج ـ مقبض متأكسد من البرونز.
c.  A bonze handle.

ب ـ جزء من حلية معمارية فخارية.
b. Part of architectural piece.

هـ ـ إفريز منحوت من حجر رملي.
e. A carved sandstone slab.

ز ـ   كسر فخارية ألواني كبيرة احلجم.
g.  A large basin missing some parts.

د ـ خرزة من العاج.
d.  Ivory bead.

و ـ حوض حجري كبير مفقود جزء 
منه.

f.  A large basin missing 
some parts.



Plate 5.5  اللوحة ٥.٥ اللوحة 6.٥  Najran 8th Season 1413 AH / 2013Plate 5.6حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(  Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

أشكال األواني الفخارية.
Drawings  of some pottery shreds.

ب.  أشكال األواني الفخارية.
b.  Drawings  of some pottery shreds.

أ.  زخرفة الفخار.
a.  Decorated pottery shreds.



Plate 5.7  ٥.7 اللوحة اللوحة ٥.٨  Najran 8th Season 1413 AH / 2013Plate 5.8حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(  Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

ب.  أشكال األواني الفخارية املزججة.
b.  Drawings of pottery shreds.

ج.  قطعة من الرخام.
c.  Marble shred.

أ.  فخار مزجج باللون األخضر.
a.  Green  glazed pottery shreds.

أ.  جزء من إناء رخامي.
a.  Part of a marble bowl.

ب.  أجزاء من أواٍن زجاجية.
b.  Pieces of glass objects.

ج.  إفريز رخامي ناقص عليه نقوش غائرة بقلم املسند.
c.  Pieces of glass objects.



Plate 5.9  ٥.9 اللوحة اللوحة ٥.١٠  Najran 8th Season 1413 AH / 2013Plate 5.10حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(  Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

ش غائرة بقلم املسند.
ص عليه نقو

  إفريز رخامي ناق
M

arble slab w
ith deeply engraved al-M

usnad inscriptions.

أ.  امتداد الطريق الرئيس شرقاً داخل حصن األخدود قبل التهيئة.
a.  Extension of main eastern street inside the fort area 

of al-Ukhdoud.

ج.  امتداد الطريق الرئيس شرقاً داخل حصن األخدود بعد التهيئة.
c.  Extension of main eastern street in the fort after 

cleaning.

هـ.  الوحدة البنائية بعد استكمال رفع بعض حجارتها.
e.  An architectural structure  after arranging its fallen 

stones.

د.  امتداد الطريق الرئيس غرباً داخل حصن األخدود بعد التهيئة.
d.  Western street inside  the fort area after cleaning.

و.  مباٍن داخل حصن األخدود قبل إزالة أشجار األراك.
f.  Trees and bushes inside the fort area before excava-

tions.

ب.  امتداد الطريق الرئيس غرباً داخل حصن األخدود قبل التهيئة.
b.  Extension of main western street.



Plate 5.11  اللوحة ٥.١١ Najran 8th Season 1413 AH / 2013حفرية جنران )املوسم الثامن ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م( 

أ.  املباني بعد إزالة أشجار األراك.  
a.  Building appeared after removing and cleaning  trees and plants.

ب.  قطع جذور األشجار.
b.  Roots of the trees.

Plate 6.1  6.اللوحة ١ Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.    بحيرة قديمة في صحراء النفود اتضح سكن اإلنسان فيها باستمرار ورواسب وأحافير حيوانات.
a.  An example of a palaeolake in the Nefud desert. Survey found evidence for repeated human occupations 

associated with such sediments, plus animal fossils in several cases.

ب.  أحافير أكتشفت أثناء مسح عام ٢٠١6م وأحافير جاموس عمالق )أفريقي( بموقع ١6.٣ وأسفل الصورة يميناً حجم الجاموس مقارنة باالنسان.
b.  Examples of fossils discovered during 2016 survey, Pelorovis fossils from site 16.3. Image at bottom right 

shows scale of Pelorovis compared to a human.



Plate 6.2  6.اللوحة ٢ اللوحة ٣.Nefud 2016 Survey ReportPlate 6.3  6مسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م( Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.   مناطق المسح والمواقع المكتشفة.
a.  Survey areas and identified sites in Tabuk Province

أ. الجزء المنكشف من الضفة بموقع أخضر رقم ١.
a.  Terrace section exposed at AKH1.

ب.  أدوات حجرية وأحافير جاموس أفريقي عمالق بموقع غرب النفود ١6ـــ١.
b.  stone tools and Pelorovis fossils at WNEF16_1.

ج.   موقع غرب النفود ١6ـــ٣ يظهر مكان العثور على الفؤوس على رواسب 
بيضاء حيث يقف الشخصان ربما ترتبط بعنصر البحيرة القديمة في 

الخلفية وعثر على يمين البحيرة آثار من العصر الحجري القديم األوسط.
c.  WNEF16_3. Two figures are located on white 

sediments where handaxes were located, which are 
presumed to relate to the palaeolake feature in the 
background. Middle Palaeolithic material was also 

identified to the right the palaeolake.

د.    بعض مما انكشف من موقع غرب النفود ١6ــ٤.
c.  Part of the exposed palaeoriver at WNEF16_4.

ب.  خريطة مواقع النفود.
b.  Map of Nefud sites



Plate 6.4  6.اللوحة ٤Plate 6.5  6.اللوحة ٥ Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.    هياكل ما قبل التاريخ ربما قبور بموقع غرب النفود ١6ـــ6.
a.  Prehistoric structures interpreted as graves at site 

WNEF16_6.

ج.   وجهان لفأس من الصوان من موقع ١6ـــ6.
c.  Prehistoric structures interpreted as graves at site 

WNEF16_6.

هـ.   موقع ١6.٣ هيكل الجاموس ببقعته األصلية حيث يشير أحدهم فيما تظهر األحافير خلفهم ويمينهم.
c.  Site 16.3. Location of in situ Pelorovis skeleton marked by humans. Other fossils were 

found in the area beyond and to the right of the people.

ب.   مشب نار بموقع غرب النفود ١6ـــ6أ.
b.  An example of a hearth of WNEF16_6a.

د.  مقطع من البحيرة القديمة بموقع غرب النفود ١6ـــ١٠ وتظهر قيعة 
سبخة عصر الهولوسين في الخلف.

d.  Section at WNEF16_10. Palaeolake on top. 
Holocene playa in the background.

ب.   خريطة الموقع ١6ــــ6 تظهر مشبات النار واللقى وعلى اليسار منظر عام للموقع.  يلحظ أعداد هائلة من مشاب النار منتشرة بالموقع ومجموعة 
أدوات حجرية.

b.  Map of WNEF16_6, showing hearths, and other finds. Top left, site overview, bottom right, detail view of area 
marked by red inset on site overview map. Note the high number of hearths across the site (in excess of 125). Nb, 

lithics were collected in groups, points shown on map so centroids for each collection area.



Plate 6.6  6.6 اللوحة Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م( Plate 6.7  6.7 اللوحة

أ.  هيكل بموقع غرب النفود ١6ـــ١٢ ربما من أواخر عصر الهولوسين.
a.  an example of a structure at WNEF16_12, probably late Holocene.

ب.   موقع ١7.٢ بقعة العثور على الفأس حيث بقف الشخص واثنان على 
جانب تل من الدياتوم ويتبين اتصالها بالرواسب المؤرخة.

b.  Site 17.2. One handaxe was recovered where the 
person is standing, and two on the slope the other side 

of the diatomite mound, showing their clear association 
with the dated sediments.

د.  موقع غرب النفود ١6ــ٢٢ وبروز رواسب البحيرة.
d.  WNEF16_22. Aerial photo showing various exposures of lake sediments.

ج.   موقع غرب النفود ١6ـــ٢١ بحيرة قديمة مرتبطة بآثار بعمق الصحراء 
ربما من عصر البليستوسين األوسط.

c.  WNEF16_21. An example of a palaeolake with 
associated archaeology, fairly deep into the desert. Lake 

presumed to date to Middle Pleistocene.

خريطة الموقع ١6.٣ ويبدو موقع األحافير واألدوات الحجرية.
Map of site 16.3 showing location of fossils and stone tools.



Plate 6.8  6.اللوحة ٨ Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م(Nefud 2016 Survey Reportمسح صحارى النفود القدمية ١٤٣7هـ/٢٠١6م( Plate 6.9  6.9 اللوحة

أ.  مربع ١ وطبقاته )مقطع غربي( بموقع خل عميش ٤. بدت من خالله طبقات الرمل السفلية مائلة شماالً.
a.  Approximate basic stratigraphy of trench 1 (west section), KAM-4. Note incline of underlying sands to north 

أ.  موقع غرب النفود ١6ـــ٣ ومقاطع عينات الرواسب لتحليلها بتقنية 
األيون المحّفز والليزر ويظهر رمل فوق الدياتوم.

a.  WNEF16_3. OSL (PD-5) and sediment sampling of 
section; diatomite above sand.

 ج.  موقع غرب النفود ١6ـــ٢7 حيث عثر على أدوات حجرية على رواسب 
منكشفة.

c.  WNEF16_27. Lithics were found on a long exposure 
of sediments.

 هـ.  البحيرة رقم ٤ )خامس مرحلة من النظير البحري بخل عميشان ٤ 
وتبدو المربعات عام ٢٠١٤م )١-٤( عثر في ١و٣و٤ على بقايا حيوانات 
وعثر في المربع ٤ على أدوات حجرية جمعت أحافير وقطع آثار عامي 

٢٠١٤ و٢٠١6م كانت متناثرة حول المربعات.
e.  Lake 4 (MIS 5) at KAM-4, showing the position of 

2016 trenches (1-4). 1, 3 and
4 produced in situ faunal remains, and 4 produced in 
situ lithics. Fossils and lithics collected in 2014 and 
2016 were concentrated around where the trenches 

were placed.

ج.  رقاقة بأسلوب الليفلوى شكلها أحد أفراد الفريق السعودي من 
الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية من حجر الكوارتز مشوب 

بالحديد بموقع غرب النفود ١6ـــ١٢.  وتمت بسهولة وفشلت تجربة 
أخرى بالموقع نفسه لتصدع المادة.

c.  Experimentally produced preferential 
Levallois flake (and parent core), knapped 
by HSG using ferruginous quartzite from 

WNEF16_12. While this particular clast knapped 
easily, other material from the site was virtually 

unknappable due to microfractures.

ب.  منظر جوي لموقع غرب النفود ١6ـــ٢٥يوضح عناصره الرئيسة 
ورواسب البحيرة تحيط بها أرض عزاز ورمل.

b.  Aerial view of WNEF16_25 highlighting key 
features. Lacustrine sediments appear to be constrained 

laterally by bedrock, and downslope by dune.

د.  موقع غرب النفود وتبرز رواسب البحيرة بخلفية الصورة ويساراً.  
وسالمى إصبع الوسطى التي عثر عليها قريبة جداً من الشخص الجالس 

في الوسط.
d.  WNEF16_30. Exposure of lacustrine sediments, 
left and background right. Homo finger bone located 

proximal to crouching figure at centre.

ب.  موقع خل عميش والمربع ٣ من الجنوب واألحافير ببقعها األصلية والمربع ١ في الخلف.
b.  KAM-4, view of south face of trench 3 showing position of in situ fossil (see inset). Trench 1 visible in 

background.



Plate 7.1  7.اللوحة ١ The Farasan Islands Project 2013مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان ٢٠١٣م

أ.  توزيع تالل األصداف وروابيها على جزر فرسان موضحة بدوائر حمراء وثالث مناطق لرفع العينات منها . تضم كل دائرة أكثر من رابية أصداف.
a.  General distribution of shell mounds on the Farasan Islands, indicated by red circles, showing the three areas 

selected for more detailed sampling. Individual circles may comprise more than one shell mound.

ب.  توزيع تالل مخلفات الرخويات على جنابة الشرقية موضحة بدوائر حمراء وخضراء ملواقع التنقيب.
b.  Distribution of shell middens in Janaba East (red circles), showing those sites selected for excavation 

(green circles). 

Plate 7.2  7.اللوحة ٢ The Farasan Islands Project 2013مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  موقع 97 يظهر عليه بقايا شعب مرجان على أرضية التل وعلى ميني 
الصورة كومة من تربة بنية حمراء من احلفرية ٥6٤١ وخط كبير من تالل 

املخلفات يبدو بعيداً.
a.  Site JE0097, showing the remains of coral structures on 
the mound surface, looking northwest. To the right of the 
image is the spoil heap of red-brown soil from the excava-
tion of JE5641, and the line of larger mounds is visible in 

the distance.

ج.  التل ٨7 بعد رفع عينات من آخر مقطع ويتضح توزع طبقات األصداف 
والرماد.

c.  Sections through the large mound, JE0087, after re-
moval of the column samples from the end section. The 
general layering of the shells and the presence of narrow 

ash layers is clearly visible.

هـ.  منظر عام من اجلهة الغربية للموقع ٥6٤١ بعد حفر املربع ويبدو 
حرف متصل من املخلفات على طول الساحل القدمي والرابيتان ٨6 و٨7 

من بعيد.
e.  General view of JE5641 after excavation of the trench, 
looking west. The line of shell mounds distributed along 

the palaeoshoreline, including JE0086 and JE0087, is 
visible in the distance.

د.  مقطع بالتل ٥6٥6 يتألف السفلي من طبقة مخلفات متكتلة.
d.  Section through site JE5656. The lower part of the 

section comprises cemented beach deposit. 

و.  مقطع بالرابية ٥6٤١ من األصداف تراكمت مباشرة على مصطبة من 
شعب املرجان.

f.  Section through JE5641. The shell deposits sit directly 
on the fossil coral platform.

ب.  موقع 7٨ بعد التنقيب وقبل رفع العينات وتظهر بقع داكنة من رماد 
ورواسب قريبة بعلو املقطع تسوده حيوانات البطنقدميات.

b.  Site JE0078 after the excavation of the main trench 
and before the removal of column samples. Note the 
darker lenses of ash and sediment near the top of the 
section and the predominance of larger gastropods in 

the lower half of the deposit.



Plate 7.3  7.اللوحة ٣ The Farasan Islands Project 2013مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  منظر عام من الشرق للرابية ٥6٤٢ ومربع احلفر.
a.  General view of JE5642 excavated trench, looking 

east.

ج.  صوبة من نثار األصداف ٥٨٠٠ قبل التنقيب مقابلة لتالل كبيرة على 
الساحل الكبير القدمي.

c.  The shell scatter of JE5800 before excavation, looking 
inland towards one of the larger shell mounds located 

on the main palaeoshoreline.

هـ.  مقطع بالتل ١7٠٥ وتتضح كثافة األصداف.
e.  Section through JW1705, showing the dominance of 

large gastropod shells visible in section.

د.  انتشار األصداف بجنابة الغربية )الشمالية الشرقية( وتالل التنقيب.
d.  Distribution of shell middens in Janaba West (North-

east) showing those sites selected for excavation.
Colour conventions as for Figure 3.

و.  تراكم مخلفات الشاطىء بأسفل مقطع التل ٥69٤.
f.  Section through JW5694. Beach deposits are visible at 

the base of the section.

ب.  مقطع بالتل ٥6٤٢ أصداف املّريق الكبيرة  سادت أسفل الطبقات 
القريبة من األرض العزاز وبعض أصداف العّطار منتشرة في الطبقات.

b.  Section through JE5642. Shells of the large gastropod, 
Chicoreus sp., dominate in the lowermost deposit and 

near the surface, with shells of Strombus fasciatus more 
common in the intervening layer.

Plate 7.4  7.اللوحة ٤The Farasan Islands Project 2013

أ.  رمال ومخلفات الشاطىء بأسفل املقطع بالرابية ٥697.
a.  Section through JW

5697. Th
e generally sandy m

atrix and the pres-
ence of beach deposits at the base of the section are visible.

جلنوبية الغربية( وأمكنة التنقيب.
ف في جنابة الغربية)ا

صدا
ج.  توزيع تالل األ

c.  D
istribution of shell m

iddens in Janaba W
est (Southw

est) show
ing 

those sites selected for excavation. C
olour conventions as for Figure 3. 

ف املّريق متراكمة على طبقة أخرى سميكة من مخلفات 
صدا

ب.  مقطع بالتل ٥7١9 وطبقة أ
الشاطىء.

b.  Section through JW
5719, show

ing a layer of C
hicoreus shells above a 

thick beach deposit. 

جلهة الغربية للرابية ١٨٠7 بعد انتهاء التنقيب.
د.  منظر عام من ا

d.  G
eneral view

 of JW
1807 after com

pletion of excavations, looking w
est.

مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(



Plate 7.5  7.اللوحة ٥ The Farasan Islands Project 2013مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  مقطع بالتل ١٨6٤ بعد رفع العينات.
a.  Section through JW

1864 after rem
oval of colum

n sam
ples.

ب.  مقطع بالتل ١٨٠7 بعد رفع العينات منه.
b.  Section of JW

1807, after rem
oval of tw

o colum
n sam

ples from
 the end section.

Plate 7.6  7.6 اللوحة The Farasan Islands Project 2013مشروع )دسبيرس( جنوب غرب اململكة )١( جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

جلانب األمين.
ف في ا

صدا
ط تراكم األ

ظ التغيير في من
JW بعد التنقيب. الح

ج.  منظر عام ل 2298
c.  G

eneral view
 of JW

2298 after excavation.  N
ote the change in the 

pattern of shell accum
ulation in the right hand section.um

n sam
ples.

ب.  مقطع بالتل ٣١٢٠ بعد رفع العينات.
b.  Section through JW

3120 after rem
oval of colum

n sam
ples.

ف.
صطبة من املرجان وعن يساره خليج قدمي جا

أ.  منظر عام من الشمال للتل ٢٢9٨ وتبدو قبالته م
a.  G

eneral view
 of JW

2298 looking N
orth, show

ing the undercut coral 
platform

 in front of the m
ound, and to its right the form

er bay, w
hich is 

now
 dry.



Plate 8.1  اللوحة ٨.١ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  فريق البحث العلمي بقيادة الكابنت كنكاريس على السفينة R/V Aegaeo في ميناء جدة عقب نهاية املسح.
a.  The research team with Captain Kanakaris aboard the R/V Aegaeo in Jeddah Port at the end of the cruise.

ب.  أولى املناطق املستهدفة باملسح )١-6( في املربع A-B-C-D ومنوذج تصريح املسح من إدارة املسح البحري بوزارة الدفاع السعودية.
b.  Preliminary target areas (Blocks 1 to 6) within the bigger box A-B-C-D included in the application form for a 

permit from the Hydrographic Service of the Saudi Ministry of Defense. Chart annotated by D. Sakellariou

Plate 8.2  اللوحة ٨.٢ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  منظر عام ملسح اجلرف القاري باألشعة مبنطقة فرسان وتظهر مناطق املسح وعدد من األغوار رمبا تشكلت عقب ذوبان رواسب املياه املتبخرة. وكانت 
هذه النواحي في سالف األزمان أغوراً قائمة اجلوانب يوم  كان منسوب البحر منخفضاً ومقراً للمياه العذبة وظروف بيئة مالئمة وحني ارتفع منسوب 

البحر طغى على هذه األغوار وترسبت فيها املواد على ما تراكم قبلها من مخلفات قد تكشف عن تاريخ ارتفاع البحر.
a.  General overview of shelf bathymetry in the Farasan region, showing Target Areas for more detailed survey. Note 
the large number of very deep basins on the shelf area, presumably representing solution of evaporites. When sea 
level was low, these would have represented deep and steep-sided basins in the terrestrial landscape, with the poten-
tial to accumulate freshwater and bottom sediments with a palaeoenvironmental record of terrestrial or lacustrine 
conditions. When sea level rose, the sea would have entered these basins, leading to the accumulation of marine 
sediments stratified above earlier material, providing the possibility of dated sea-level index points for sea-level rise. 
Base map prepared by Maud Devès, IPGP.

ب.  رسم توضيحي لتقنيات املسح 
البحري عن طبيعة املوقع في أثناء 

مسح فرسان على منت السفينة 
. R/V AEGAEO

b.  Schematic pres-
entation of the marine 
geological-geophysical 
techniques applied 
during the Farasan re-
search cruise aboard R/V 
AEGAEO.



Plate 8.3  اللوحة ٨.٣ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  رسم يوضح املسح متعدد األشعة على منت السفينة R/V AEGAEO في منطقة فرسان.
a.  Schematic presentation of the swath bathymetry survey conducted aboard R/V AEGAEO in the Farasan area.

ب.  صورة توضح املسح باملستشعر أحادي التردد ومستكشف طبقات الرواسب على منت السفينة R/V AEGAEO مبنطقة فرسان.
b.  Schematic presentation of the side scan sonar and sub-bottom profiling survey conducted aboard R/V AEGAEO 

in the Farasan area.

Plate 8.4  اللوحة ٨.٤ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  رسو سفينة املركز اليوناني لألبحاث البحرية R/V AEGAEO مبيناء جازان.
a.  HCMR research vessel AEGAEO birthed in Jizan port.

.R/V AEGAEO ب.  صورة تبني املسبار حتت املياه الذي يدار من على منت السفينة
b.  Schematic presentation of underwater vehicles (ROV, submersible) operating from R/V AEGAEO.



Plate 8.5  اللوحة ٨.٥ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

.٢١٢٠ SeaBeam أ.  مرسال األشعة طراز
a.  The transmitter (projector) of the SeaBeam 2120 

multi-beam system.

ج.  كيفية بث األشعة في أثناء املسح وعملها.
c.  Cross-fan beam-forming technique.

هـ.  رسم يوضح العالقة بني عمق موجة الشعاع وعرضها على مرسال 
.SeaBeam 1180 األشعة طراز

e.  Drawing of the relationship between water depth and 
swath width for the SeaBeam 1180 multi beam system.

.SeaBeam 2120 ب.  مستقبالت األصوات ملرسال األشعة
b.  Hydrophone of the SeaBeam 2120 multi-beam sys-

tem.

د.  غرفة التحكم اإللكترونية ملرسال األشعة.
d.  SeaBeam 2120 system electronics cabinet.

و.  جهاز Sea Bird E-9 CTD  لرصد سرعة املوجات الصوتية 
وتسجيلها عبر املياه في أثناء مسح فرسان.

f.  Sea Bird E-9 CTD system used during the Farasan 
cruise for measuring the sound-velocity profile of the 

water-column.

Plate 8.6  ٨.6 اللوحة Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  رسم بياني يوضح سعة اإلشارة املرسلة مقابل ترددها أثناء انطالقها من 
جهاز الطنني 3kHz في أثناء مسح طبقات الرواسب بقيعان البحر.

a.  Diagram of the amplitude versus frequency of the 
signal emitted by the 3kHz pingers during sub-bottom 

profiling.

ج.  أجهزة إرسال املوجات واستقبالها للتحكم في اإلشارة الصوتية على 
.3.5kHz تردد

c.  Receiver and transmitter (GeoAcoustics Ltd. GB) 
devices used as deck units for controlling the 3.5kHz 

acoustic signal.

هـ.  رصد املعلومات وتسجيلها باملستشعر أحادي التردد باستعمال تطبيق 
.SonarWiz اخلرائط

e.  Acquisition of side-scan sonar data using the Sonar-
Wiz Map software.

ب.  إنزال ماسح القيعان تردده 3.5kHz على اجلانب األيسر للسفينة في 
أثناء املسح.

b.  Deployment of the 3.5kHz sub-bottom profiler 
tow fish over the left side of R/V AEGAEO during the 

Farasan cruise

د.  األجهزة املستعملة على منت السفينة في أثناء مسح فرسان.
d.  Side scan sonar tow-fish and tow-cable winch on 

the working deck of R/V AEGAEO during the Farasan 
cruise.

و.  إنزال مدفع الهواء من السفينة.
f.  Deployment of Air Gun tow fish from the stern of 

R/V AEGAEO



Plate 8.7  ٨.7 اللوحة Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  جهاز رصد اهتزاز السفينة في أثناء العمل.
a.  Real-time seismic acquisition using the SBLogger 
seismic acquisition software (Triton Imaging, USA) 

during the Farasan Cruise.

ج.  إنزال صندوق جمع العينات من السفينة في فرسان.
c.  Box corer deployed through the A-frame at the stern 

of R/V AEGAEO in the Farasan area.

هـ.  غرفة التحكم جلهاز املسح اآللي في 
املختبر اإللكتروني على منت السفينة في 

أثناء مسح فرسان ويظهر الدكتور جيف بيلي 
وماتيوس  مرديث ويليامز والدكتور عبداهلل 
الشارخ وجاري موبر ولوينيداس مانوساكي 

ومانوليس كالرجيس.
e.  Control room of the ROV 
Max Rover in the electronic 
laboratory of R/V AEGAEO, 
during the Farasan cruise. L to R. 
Geoff Bailey, Matthew Meredith-
Williams, Abdullah Alsharekh, 
Garry Momber, Lionidas 
Manusakis, Manolis Kallergis. 
Photo by Dimitris Sakellariou.

ب.  إنزال أنبوب جمع العينات من السفينة في فرسان.
b.  Gravity corer deployed through the A-frame at the 

stern of R/V AEGAEO in the Farasan area.

د.  إنزال جهاز املستكشف اآللي في أثناء العمل في مياه جزر فرسان.
d.  Deployment of the ROV Max Rover during the 

Farasan cruise.

Plate 8.8  اللوحة ٨.٨ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

خريطة املالحة جلزر فرسان تبني قطاعات املسح ومناطقه.
Navigational chart of the Farasan Islands, showing the location of the areas and transects surveyed.



Plate 8.9  ٨.9 اللوحة Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  خريطة املسح باألشعة فرسان١ وأجهزة املسح األخرى ومواقع رفع 
العينات وإنزال املستكشف اآللي.

a.  Swath bathymetry map of FARASAN 1 survey area 
with tracks of sub-bottom profiles, side-scan sonar 
survey, airgun profiles and location of coring sites and 
ROV dives.

ب.  جهاز مسح طبقات الرواسب في أثناء العمل في فرسان١ وبقع رفع العينات.
b.  3.5kHz sub-bottom profile in survey area FARASAN 1 with locations of coring sites. Note that coring sites have 
been defined on the sub-bottom profiles and served the need to core and sample the recent, Holocene marine sedi-

mentary drape and reach its pre-Holocene substrate below.

ج.  مدفع الهواء في أثناء مسح فرسان١ وطيات مواجهة للجنوب الغربي وأخرى معاكسة لها شمالية شرقية تتفق مع عملية اتساع البحر األحمر.
c.  Air Gun 10ci seismic profile in survey area FARASAN 1. Note prominent, SW-facing normal faults and antithet-

ic NE-facing normal faults, compatible with the rifting process of the Red Sea.

أ.  صورة بجهاز مسح القاع تظهر تكوينات من شعب املرجان على مصطبة 
على عمق ٨٠م.

a.  Real-time side-scan sonar image showing coral reef 
formations on the 80m deep platform.

ج.  خريطة املسح باألشعة املتعددة 
لفرسان٢ وأجهزة املسح واالستكشاف وبقع 

رفع العينات.
c.  Swath bathymetry map of the 
FARASAN 2 survey area, show-
ing the tracks of sub-bottom 
profiles, side-scan sonar survey, 
airgun profiles and location of 
coring sites and ROV dives.

ب.  لقطة بالفيديو  جلهاز املسح اآللي على املنحدر املواجه للجنوب 
الغربي من الرصيف القاري.

b.  Video snapshot taken during the 5th dive of ROV 
Max Rover at 200m depth on the outer SW-facing slope 

of the continental shelf.

Plate 8.10  اللوحة ٨.١٠ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(



أ.  صورة للناحية الشمالية من منطقة 
املسح بفرسان٢ وبني اللون شبه الرمادي  
الرواسب اللينة في خفس عميق، واللون 

الرمادي اخلفيف مخلفات رواسب في غور 
متطاول وبعض نثار األصداف، أما اللون 

الرمادي الغامق فللمصطبة القريبة، وتدل 
النقط السوداء على تشكيالت شعب املرجان 

وتكويناته.
c.  Backscatter image of the 
northern part of the FARASAN 
2 survey area. The low reflectiv-
ity area (very light gray) to the 
north marks the soft sediments 
deposited in the deep sinkhole. 
Medium reflectivity (medium 
gray) areas indicate sedimentary 
deposits in the elongate basin 
and smaller scattered areas. High 
reflectivity (dark gray) derives 
from the shallow platform. Black 
spots indicate coral reef forma-
tions.

ب.  جهاز مسح طبقات الرواسب في فرسان٢ وموقع رفع العينات، ويتضح من العينة FA13 الطبقة حتت قاع البحر وبعض كتل اجلبس.
b.  3.5kHz sub-bottom profile in survey area FARASAN 2 with location of coring site. Note that coring sites have 

been defined on the sub-bottom profiles and served the need to core and sample the recent, Holocene marine 
sedimentary drape and reach its pre-Holocene substrate below. Core FA13 shown here reached the substrate and 

recovered pieces of gypsum.

Plate 8.11  اللوحة ٨.١١ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(

أ.  مدفع الهواء وقراءة أولية عن 
تكوينات األرض من أسفل مبنطقة املسح 

في فرسان٢.
a.  Air Gun 10ci seismic 
profile (top) and preliminary 
interpretation of the 
geological structure (bottom) 
in survey area FARASAN 2.

ج.  لقطة بالفيديو في أثناء إنزال جهاز االستكشاف اآللي على عمق ١٠٠م 
بالناحية الشمالية الغربية في الغور املتطاول في فرسان٢

c.  Video snapshot taken during the first dive of ROV 
Max Rover at 100m depth on the northwestern flank of 

the elongate basin in Farasan 2 area.

ب.  صورة لرابية طولها ١١٢ رصدها جهاز املسح أحادي التردد بالناحية 
الشمالية الشرقية من الغور املنقاد في فرسان٢ ويظهر اجلرف ومنحدرات 

متباينة )باللون الرمادي واألسود( ترتفع من حد الرابية)باللون األشهب(
b.  Side scan sonar mosaic of the –112m terrace along 

the northeastern flank of the elongate basin in the 
FARASAN 2 survey area. Note the strongly reflecting 

steep, irregular slopes (dark gray to black colour) rising 
from the edge of the terrace (light gray colour).

Plate 8.12  اللوحة ٨.١٢ Underwater Survey Farasan Islands 2013مسح اآلثار الغارقة في جزر فرسان )١٤٣٤هـ/٢٠١٣م(



Plate 9.1  9.اللوحة ١ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

ش.
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Plate 9.2  9.اللوحة ٢ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  منشأة حجرية أ.
a.  Stone structure A.

ج.  منشأة حجرية ج.
c.  Stone structure C.

هـ.  املنشأة احلجرية )من ناحية الشمال(.
e.  Stone structure D, view to the north.

د.  منشأة حجرية د.
d.  Stone structure D.

و.  املنشأة احلجرية من ناحية اجلنوب(.
f.  Stone structure D, view to the south.

ب.  منشأة حجرية ب.
b.  Stone structure B.



Plate 9.3  9.اللوحة ٣ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  جزء من املنشأة احلجرية د بجبل مرخ.
a.  Part of stone structure D – JM-LVII-LVIII.

ج.  رسمة آلدمي بجبل مرخ.
c.  JM-LXV.

هـ.  رسمة آلدمي وثعبان.
e.  JM-LVI.

د.  رسمة آلدمي بجبل مرخ.
d.  JM-LXIX.

و.  رسمة آلدمي أو حيوان زاحف.
f.  JM-XXXIV.

ب.  رسمة آلدمي بجبل مرخ.
b.  JM-XXIX.

Plate 9.4  9.اللوحة ٤ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  رسمة آلدمي أو حيوان زاحف أو برمائي.
a.  JM-XLIX.

ب.  رسمة حليوان.
b. JM-II.

د.  رسمة حيوان.
d. JM-XXXVIII.

ج.  رسمة وعالن.
c. JM-VII.

هـ. رسمة حيوانني.
e.  JM-LVII.



Plate 9.5  9.اللوحة ٥ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  رسمة حيوانني.
a.  JM-XXI.

ج.  رسمة جمل بجبل مرخ.
c.  JM-LXIII.

هـ.  صيد نعام بجبل مرخ.
e.  JM-XXII.

د.  رسمة ثعبان بجبل مرخ.
d.  JM-LVIII.

و.  رسمة آدمي برأس حيوان بجبل مرخ.
f.  JM-XX.

ب.  رسمة حيوان.
b.  JM-V.

Plate 9.6  9.6 اللوحة The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  رسمة تشبه احليوان بجبل مرخ.
a.  JM-IX.

ب.  رسمة وجه سحري بثالثة أزواج من األعني.
b.  JM-XLVIII.

د.  وسم بجبل مرخ.
d.  JM-XXXVI (wasm).

ج.  وسم قبيلة حديث.
c. JM-IV (wasm; to the right).



Plate 9.7  9.7 اللوحة The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  وسم بجبل مرخ.
a.  JM-LXVI (wasm).

ج.  رسم  آخر على صخرة.
c.  JM-XXX.

هـ.  كتابة حديثة اسم ورسم وتاريخ.
e.  JM-LXVII.

د.  كتابة نقشت على احلجر.
d.  Group JM-II, JM-III, JM-IV.

و.  نقش ثمودي قدمي وحديث.
f.  JM-VI.

ب.  أحرف ثمودية ) ب ح ر( في جبل مرخ.
b.  JM-I.

Plate 9.8  9.اللوحة ٨ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  نقس اسم غير واضح.
a.  JM-XII.

ج.  نقش ثمودي.
c.  JM-XVII.

هـ.  أحرف غير واضحة.
e.  b. JM-XXIV.

د.  اسم باخلط الصفوي.
d.  JM-XXIII.

و.  حرف )ح( رمبا بالقلم الصفوي.
f.  JM-XXXIII.

ب.  نقش ثمودي.
b.  JM-XIV.



Plate 9.9  9.9 اللوحة The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  نقش عبارة عن  وسم أو اسم.
a.  JM-XL.

ج.  كتابة حديثة وأخرى قدمية.
c.  JM-XLII.

هـ.  ثالثة أحرف رمبا ثمودية أو صفوية.
e.  JM-XLV.

د.  ثالثة أحرف صفوية.
d.  JM-XLIV.

و.  لعبة أو لوحة لتعليم الكتابة.
f.  JM-XLVI.

ب.  حيوان الورل.
b.  Scincus scincus (By Wilfried Berns - Wilfried 

Berns/
 Tiermotive.de first upload in de wikipedia on 07:15, 
25. Nov  2005 by Wilfried Berns, CC BY-SA 2.0 de,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=467890

Plate 9.10  9.اللوحة ١٠ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  اسم شخص »يتر« ورد في النقوش الثمودية والصفوية.
a.  JM-XLVII.

ج.  ثالثة أحرف متداخلة تعذر قراءتها عدا اسماً »وتس« ذكرمن ضمنها.
c.  JM-LII.

هـ.  أحرف نقشت مكونة اسماً »رولت«.
e.  JM-LVI.

د.  اسم »زن« أو »نز«.
d.  JM-LIII.

ب.  كتابة حرف )و( مرتني.
b.  JM-L.



Plate 9.11  9.اللوحة ١١ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(

أ.  صيغة اسم شخص رمبا عليل.
a.  JM-LXI.

ج.  خريطة طبيعة منطقة املسح حول الغاط ترمز اخلطوط السوداء السميكة إلى جرف احلجر اجليري املطل على الغاط والتالل املجاورة لسهل الغاط فيما 
تشــير العالمة احلمراء إلى ســفوح في اجلبال وامللتقطات باللون األزرق وتدل اخلطوط الدقيقة الســوداء على مســار املســح بغربي املنطقة املســتهدفة باملســح.
c.  Simplified topographical map of the survey area around Al Ghat. Thick black line represents the limestone es-
carpment bordering the Al Ghat plain. Find spots indicated in red are situated on pediment slopes; surface scatter 

on the escarpment are marked in blue. Thin black polylines mark survey routes in the western survey zone.

ب.  شكل رمبا أنه حرف »ي«.
b.  JM-LXIV.،ج.  أ: نوّية من املنطقة اجلنوبية باملسح

ب: مكشط يبرودي من منطقة شمال املسح.) مقياس الرسم ٣٠سم(.
c.  A: small core from the south zone (see map);

B; Yabrudian style side scraper  from the north zone. 
Scale bar is about 3 cm.

ج.  خريطة عامة جلبل مرخ.
c. General map of the Jebel Markh.

د.  خريطة تفصيلية جلبل مرخ.
d.  Detail map of the Jebel Markh.

د.  صورة باألقمار الصناعية ملنطقة اجلبل األسود وجبل
سمر، ويدل اللون األحمر على املناطق التي جرى جرفها

d.  Satellite image (copyright Google Earth) of the 
Black Hills area with Jebel Samar (JS) indicated. Red 
polygones mark the areas that have been stripped for 

gravel exploitation.
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أ.  مخطط منطقة االختبار بجبل مرخ ومربعات احلفر وتوزيع األدوات احلجرية.
a.  Plan of the test area at Jebel Markh, with indication of the excavated squares and the distribution of lithic artefacts.

ج.  نواة نوبية من جبل سمر مبحافظة الغاط.
c.  Nubian 2 core from Jebel Samar.

ب .  أداتان من جبل مرخ يظهر عليهما سمات فأس من موقع« نزلة 
اخلاطر« مبصر.

b.  Two items showing affinities to the Nazlet Khater 
axe-type from Jebel Markh.

Plate 9.13  9.اللوحة ١٣ The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014مشروع  اآلثار السعودي- البلجيكي في الغاط )١٤٣٤هـ/٢٠١٣-٢٠١٤م(
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Foreword

Atlal, the Saudi Arabian Journal consists of scientific research, results of ongoing 
survey and investigations and documentation of sites and excavation results. 
First issue of Atlal published in 1397 H (1977 AD) after that it became one of the 
specialized bilingual English/Arabic archaeological journal of Saudi Arabia. It is 
not only local but gained regional and international fame.

This issue of Atlal contains reports 44 ongoing survey and excavation projects of 
Saudi Commission for Tourism and National Heritage conducted in cooperation 
with several international experts and institutions highlighting the cultural heritage 
of the Kingdom under the auspices of the program of the Custodian of the Two 
Holy Mosques for the protection and preservation of Saudi cultural heritage. 

This is 27th issue of Atlal in the hands of our readers that contains results of recent 
archaeological investigations and new discoveries and we hope this will serve as 
new addition to the knowledge of our readers and researchers. It is a proud part of 
our efforts to highlight the continued archaeological and cultural investigations in 
the Kingdom.

Vice President Saudi Commission
for Tourism and National Heritage

Rustam bin Maqbool Kbeisi

 



Introduction

Saudi Commission for Tourism and National Heritage issues annually Atlal, the bilingual journal 
of archaeology and cultural heritage of the Kingdom of Saudi Arabia. It included detailed 
scientific and archaeological reports on ongoing projects of SCTH.

This present issue of Atlal 27 indicated that Saudi Commission for Tourism and National Heritage 
has greatly expanded its archaeological survey and excavations activities in cooperation with 
local and international universities and institutions.

This 27the issue of Atlal consisted of two sections:  Special section covers excavation results 
of “al-Khuraybah” at al-Ula in al-Madinah region 8th season and was the continuation and 
completion of previous 7th season.  Excavation concentrated in 10 squares where complete 
architectural components of two phases of Lihyanite and late Nabataean periods discovered 
in addition to large number pottery shreds, glass pieces and Lihyanite inscriptions. The site is 
dated in relation local Dedanite shreds roots roots of which goes back to 1st and 2nd millennium 
BC. Other artifacts pieces of stones metal objects. Excavation shall continue under the auspices 
of College of Tourism and Archaeology of King Saud University in the 8th season at the site of 
al-Mabiyat conducted in its 8th season in 1432AH/ 2011 AD. It concentrated on two squares 
revealing some architectural elements, large number of pottery shreds, glass and iron pieces. 

A report of excavations at Tayma by the Saudi-German team in cooperation with the Institute of 
German Archaeology revealed the continuation of old Tayma Wall inside the residential area was 
a great discovery. Excavations continued in the area of Sabkha (salt marshes), the site of wells 
in the settlement area date back to early Iron Age. Large quantities of variety pottery shreds, 
artifacts and inscriptions are located that helped the team in dating the site and its different 
phases of settlements.

This section also contains report on the salvage excavation of two Tel in the al-Naseem quarter of 
Tayma district in the year 1432H. The site was intensively  surveyed,  and surface material was 
collected. Several stone circles are found on the surface were excavated. Several pottery shreds, 
objects of women makeup and other artifacts date back to Bronze Age found.

For the sake of scientific studies excavations conducted at a-Ukhdoud, Najran in the 8th season. 
The site was renovated and developed for visitors.. Further excavation carried out at the main 
road to the fort extended from west to east. Large number of pottery shreds and architectural 
elements located.



Part One
Archaelogical

Excavations Reports

Second section of this issue contains reports on the surveys conducted in various parts of the 
Kingdom. The first report highlighted survey of Nafud desert conducted by the team of SCTH 
and a number of international universities. . Survey of Tabuk area revealed several Middle 
Palaeolithic sites. The most prominent find of the survey of Nafud desert was the location of an 
ancient river not known before.

 Second part of this issue contains a report on the studies of prehistory of southwest of the Kingdom 
concentrated on Farasan Islands. About 300 deposits of shells of various ages documented. These 
finds and excavations given us a new perspective of the shell mounds and changes occurred in 
the climate of the region.

Next  report deals with under water archaeological survey of the red sea costal, area documented 
some under water archaeological sites to know the soil compositions and climatic change.  
Modern technology was used in under-water survey, samples of sediments were taken, and 
prepared maps of these sites.

This section ended with two report on the archaeological survey of al-Ghath

conducted in cooperation with Saudi-Belgium team (2013-2014 AD). The study concentrated on 
the documentation of rock art and inscriptions and study of early human activities in al-Ghath 
area.

The land of the Kingdom of Saudi Arabia contains hundreds of archaeological sites continued 
from prehistoric to the present age. These sites provide us information about human activities 
in different climatic conditions and environments. From the dawn of history are still hidden 
several aspects of ancient civilizations, human settlements and ancient trade routes and human 
migration. The remains of the human presence from pre-Islamic until late Islamic period are 
documented and studied by 44 scientific Saudi and foreign teams from international institutions 
and universities.

Chief Editor
General Director of Archaeological Researches and Studies

Dr. Abdullah A. Al-Zahrani



Preliminary Report on the Excavations of Dadan
8th Season 2011 AD / 1432AH

Dr. Sulaiman bin Abdul Rahman al-Theyab, Dr. Husni bin Abulhaleem Ammar, 
Dr. Mohammad bin Ayel al-Theeabi, Ibrahim bin Hassan Mashbi.

During the completion of excavations in the 
last seven seasons more than 35 squares and 
two thousand one hundred square meter area 
was completed. Following team was 
composed from the Department of 
Archaeology, King Saud University:

Dr. Husni bin AbdulHaleemAmmar 
Excavation supervisor

Ibrahim bin Hassan Mashbi 
Field  Supervisor for the excavations of 
Dadan.

AtifbinMadouh  al-Sultan  
Administration and  finance Manager.

Mohammad bin Muaylath al-Sahimi 
Restoration and administrative assistant

Saeed bin Zafiral-Ahmari 
Photographer

Following students participated in the 
excavations:
Turki bin Hamoud al-Hawaiti.
Khalid bin Ibrahim al-Shahri.
Abdul Majeed bin   Umaral-Utaibi.
Yousef  bin Saleh al-Rajai.
Nadir bin Mansoural-Dawood.
Adil bin Awadhal-Zahrani.
Mohammad bin Sadal-Bidah ….Coordinator.
After the addition of 8th season in unit 
11,2350 square  meter area was excavated.

Unit eleven:
Ten squares were chosen for excavation in 
this season from north to south as under:

Square (1) T9; Square (2) T10; Square (3) 
T11; Square (4) T 12; Square (5) S9; Square 
(6) S10;Square (7) S1; Square (21) S12; 
Square (24) R9; Square (27) Q9.These 
squares selected according to the fixed plan 
5mx5 m long with a distance of (0.5m) in 
each sector. In this way the excavated area 
was 4x4m (plate 1.2). In the subsequent 
period, this area was increased. The 
architectural units calledspace or spot that 
accounted 27.

Chronology of layers:
After the completion of excavations in the 
architectural units of unit 11, we did not find 
any change in the chronology of layers and it 
was the same like other areas of the site.

Surface layer:
This layer extended to one meter deep in 
some parts of the unit and reached to 119 cm  
in room 4 (space 21) . In squares 8  ( 21-1-7) 
the upper layer or  stratum was  covered with 
stones of different size and shapes, these are 
mostly sand stones , some are very nicely cut 
and shaped these were used in the construction  
of buildings in addition some artifacts mixed 
with sand, calcium and salt. It was hard to 
remove and separate these objects. It was 
also difficult to dig such places. Some of the 
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artifacts lose their texture and shape when we 
removed the salt and calcium from their 
surface. Thickness of the stratum was 
different from square to another square:

At places near to the remaining walls due to 
the destruction of walls (z26) the stratum 
consisted of wall debris located at the south 
and close to the sea.

Other layer consisted of red soil (Z26) in 
square1. It was 35cm long and280 cm wide.

This layer was found in area “21” and locus 
18.

After the study of stratum or upper layers 
following loci were identified (1, 2,3, 4,5, 6, 
7, 30, 45, 53, 61, 82, 9, 105, 108,, 166, 117, 
121,167, 122, 138). We found the follow:

There is clear evidence of human activities 
after the abandoning of the site and it was the 
destruction of the site by removing stones 
from the fallen houses and further demolishing 
the walls etc to take building materiaIs.It 
happened in almost all the buildings of the 
site.

The piles of fallen walls resulted in creating 
debris ofabout 119 cmhigh. In room 4, locus 
21 the depth reached to 74 cm but it did not 
effected the original surface of the room.

Artifacts  in this layer covered the same level 
from in which we found 86 stone objects, 37 
artifacts consisted of grinding objects, deep 

plates, and lot of  (343) pottery shreds as  
shown in the following chart:

Stone  
objects

Pottery 
shreds     Metal Decoration 

objects
86 343 1 2

The soil in his layer was white mixed with 
small pebbles (plate 1.2c).

After the removal of upper surface area we 
work with hand as a result appeared red soil 
mixed with red sand stones particularly in  
loci from 1to 5 (plate 1.2d) .Here we found 
only one architectural element it was the 
remains of fallen walls   oriented from east of 
the square  (T9) towards west inside square 
(S9).

This layer composed of stones of various 
sizes of stones small in size (Z106, Z119) of 
100 cm wide and 450 cm long to 500 cm 
long, while some were of  medium size to 
large  sized stones (Z8, Z58, Z140) Plate5.

There a are two locus (Z15 and Z21) which 
were  separate and not interconnected in 
these loci several pottery shreds located in 
one (11) stone objects were found ,mostly 
grinders while 61 pottery  shreds all local 
made and contain colored zigzag lines.

The Layer o Debris:
This is a deeper layer consisted of stones of 
varying sizes and shapes fallen from the 
walls (plate 7) or were used in the floor of the 
rooms in addition to remains of the roof. Also 
remains of human activities were indicated 

Dadan Excavation 2011

by large quantities of  bones (8/1/84) and 
other objects. This layer could be divided 
into three parts, mud soil with stones, stones 
fallen from the walls mixed with clay and 
lastly mud layer.

Architectural phases:
During this season’s excavations in unit 
eleven two phases of architectural components 
are recognized:

First – It is clearly noted in the eastern part of 
the unit composed of following squares 1, 5, 
6, 7, 21, (s9, s10, s11, s12, T9) and loci (8, 9, 
13, 19, 21, 22, 24, 25, 26 and part of western  
locus 23 and 26. These are examples of late 
period in the squares excavated in the three 
seasons ( Ist,  2nd and 3rd) that date back to 
the Nabataean or late  Lihyanite period.

Second –A big wall in the unit divided into 
two sections eastern and western.

Third - Some architectural components in 
area 2 and 3.

It was also clearly noted that the squares no. 
2, 3, 4 (T10, T11, T12) and areas (no. 10, 11, 
12, 22, 20)represented historic architectural 
phases and the main temple was erected in 
the Lihyanite period.

Unit 11is divided into two main sections 
according to the architectural components 
consisting of a room and courtyards. There is 
no evidence of how the roof were erected in 
the houses of Dedan, whether it was laid over 

the arches or directly constructed over the 
walls. There are arches the bases of which are 
attached to the walls. It is similar to Nabataean 
building (Al-Towaist 2001 page 26). The 
roof mostly consisted of wooden sheets.

Floors:
The floors were made of a variety of materials 
and tiles.  Some floors were made of small 
tilesothers with largetiles. In rooms two and 
three the mud floor was pounded and levelled 
and in room 4 (z164) the floor consisted of 
mud mixed with small pebbles same as in the 
floor of first courtyard (Z43, Z13, Z167).

The architectural units are different from one 
another in planning, area, space and linked in 
the rooms and entrances.These roomare not 
residential but servicerooms attached with 
the temple. The rooms were constructed and 
planed according to the need of the people 
serving the temple. Room no. 2 divides other 
rooms it has two doors leading to the room of 
offerings. One door for entrance and other 
leading to the first and second courtyards and 
then to the main temple.

Further excavations in this season revealed 
some new architectural elements such as:

1.The area in the eastern part of the unit 
consisting of squares ( 5, 6, 7, 21) representing 
late phase to those worked in the three 
seasons ( first, second and third) attributed to 
the Nabataean period in addition to space 4 
located in the southeastern corner of the 
square (T12).
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2.A big wall dividing the square into two 
branches eastern and western. Some 
architectural loci in spots 2 and 3.

It is clear that areas (2, 3, 4, 11, 12) located in 
at this stage are part of the architectural 
components historically date back to the 
main temple to Lihyanite period.

1.Architectural units:
At the end of the excavation season of this 
year we discovered five rooms all of these 
located in the western part of the unit, two 
(room 2, 3) opens in the east at the courtyard 
and three (1, 2, 4) open at the west. We 
reached the floor of unit 11 that consisted of 
two types, one pounded hard floor, second 
consisted of stones. First type was found in 
rooms (1, 3, 4, 5) in the southern part of the 
courtyard.  The stone floor found in rooms 2, 
3 while first type in room 3. These units 
described as under:

1/1 –Walls:
After the excavations in unit 11 we found that 
there were 11 walls, long and huge dividing 
the unit in two branches of 20 m long..  The 
objects located here are also consisted of two 
types resenting two different phases of 
cultural periods so we can divide the walls 
into two periods:

Lihyanite Phase:
During this excavation, we located two walls 
oriented from north to south about 20 meters 
long and 1.50 m wide part of which used in 
the Nabataean period we measured the wall 

completely.  Unit 11 divided into two main 
branches eastern (towards the hill) and 
western (towards the temple). This wall 
located between the main temple and its 
associated buildings that will be excavated in 
the coming season and not excavated the 
following two units:
- Temple and its annexes.
- Beginning of a new wall different to the 

walls located in previous seasons from 1st 
to the 7th and hence given the name 
“Tempe Area”.

Thus, we located two main architectural 
component. Firstly , architectural elements 
consisted of platforms and secondly the huge 
wall similar to the wall surrounding the 
temple. It was in reality the dividing wall 
between the temple and the architectural 
units located in the east.

This wall is oriented from south to south 
(77z) consisted of five layers and is 230cm 
long of Lihyanite phase. It is parallel to the 
big wall and located directly under the first 
floor of the first compound.

B- Two phases walls:
It is a single wall (z81) reused  in the  
Nabataean period and represented  northern 
part oriented from north to south at about 29 
meters  and  1.50 m wide.

C. Nabataean Phase:
This phase date back to “9th“ phase, three 
appeared in the eastern unit particularly in 
space(1) , (square S9), First  Point (23Z) 

located in the northern part and extended 
from east to west. The second (83Z) locatedin 
the west and the third wall, very wide and 
huge extended from north to south found 
under the surface. Rest of the wall extended 
from west to east in the western unit. All 
walls are constructed with well cut and well 
shaped stones such as wall (136Z0 in spot 
no.5 and wall (25Z) spot 24 extended from 
east to west a about 8.60 meters and 37 cm 
wide. Eastern part of the wall become wall of 
a room (4.80 m)while the western part of the 
wall become northern part  of the wall of 
courtyards (3.50m) long . It is the northern 
part of the temple.

2- Floors:
We found complete floor in room 5, and the 
floors located in the compounds all date back 
to the Nabataean period. These are hard mud 
floor and floor made of stones. Out of these 
three floors are made of mud and third of 
stones.

Room Long Wide Description

 1 250cm 280cm Hard mud soil 
with stone  tiles

 2 370cm 242cm Stone tiles

 3 280cm 200cm Stone tiles fixed 
nicely.

 4 225cm 175cm Stones fixed with 
clay.

 5 392cm 296cm Hard muddy floor

Area Length width Description

First      420cm 223cm Brown soil, hard 
depressed floor.

Sec-
ond 275 80cm Hard  brown soil  

floor
Third 370 160cm Hard brown soil

4.Architectural Units:
This wall was located among several 
architectural units on which work still 
continued to know its specifications and use 
as it represented the following:

1/3- Nabataean Period :
In this season two important elements are 
found-

Firstly the rooms –consisted of five rooms in 
areas (1,2,3,4,5) .These share the following:

All located in the western part of the unit.

The western wall of these rooms was 
discovered in 5th season.

It is rectangular shaped.

The doors or the entrances only frames of 
two eastern rooms (2,3)  doors are located. 
Doors of rooms 1, 5 are located in the western 
side while room no.2 has two entrances in the 
east and west. The construction of the rooms 
suggested that

These units have only one room but about it 
nothing is clear, but it may be said that room 
1 was used for serving due to the presence of 
two raised platforms which were used for 
receiving and delivering. Room no. 2 has two 

Dadan Excavation 2011
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entrances, one door has footsteps one in the 
east and another in the west measuring 3.94m 
x 2.84 m. The four walls built with sandstones 
found locally while some rocks are black 
also. The rooms are built with black and red 
stones .The eastern door led  to the temple.

Artifacts located here are mostly made of 
stones such as small grinders and perfume 
bottles offered to the idols in the temple. Also 
part of a met and Bronze coins are collected 
from the site.

The room consisted of two doors, one in the 
east and other in the west.

Second area (no.2):
This area consisted of points (24, 26, 27). It is 
10 m long from east to west and 5  meter 
wide. Artifacts found are bases of statues and 
pillars, a statue base contains animal figures 
of cow, bull, camel, in addition to Lihyanite 
inscriptions  that are carved on the side of the 
base or platform.

2/3 Second Phase (Lihyanite):
 Architectural units represented this phase of 
First Area are points ( 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16 
,20, 22, 25) also located in this area a number 
of architectural elements such as raised 
platforms on which statues were placed. The 
supporting walls were not plastered. The 
western wall was 16.20 m long and 5 m wide. 
Bases of statues, small figure are located 
here. The details of architectural elements of 
phase one will be described in detail as under:

Room 1:
This room consisted of an area larger than 
square (S9) , part of northern area particularly 
locus 17 is outside this room in addition to 
areas 9, 14, 18.  Three layers   are observed in 
this room:

Surface –At a depth of 37 cm several stones 
of various size and shapes are found including 
three stone objects such as a sand stone 
animal figurine (4/5/8); a  stone  grinder and 
fallen stones from point 740.10 m

A  layer (15z) appeared directly under the 
previous layer and scattered at different 
levels of unit (plate no.8).It is red in color 
due to the mixture of red stones and the soil. 
Other stones were of following three types:
Stones placed one  over the other (16z).
A large stone slab (51z).
Rectangular shaped stone tiles (50z).

Soil:
This layer composed of two colors, one 
deeply and other light colored. First is found 
in the western area and second opposite to it 
in the east (54z).Both are located at a depth 
of 29 cm.

Architectural elements:
After the excavations we found following 
major architectural elements:

1.Walls
This room consisted of four walls as appeared 
by the remaining courses of walls. Four 
courses of eastern wall are still visible, 8 

courses of southern wall (59z) are very well 
preserved. The stones were mostly of medium 
size but some smaller and some larger stones 
were also used in the wall.

2. Floors
Two stone floors were found, first 379 cm 
long oriented from east to west and 330 cm 
wide from north to south (161z). Second one 
was 280cm long and 250 cm wide. Second 
floor was mostly covered by the fallen stones 
of different size.

3.Doors
This room was different from other rooms n 
having three doors, two in the western wall 
and one in the southern wall. Third door 
opened at the internal compound connected 
with the main temple.

Locus:
19 different loci are located in addition to 
several 91 artifacts, 45of which are real 
objects.

Artifacts:
A variety of artifacts are found in this rooms 
consisting of pottery shreds, metal, glass 
stone objects:

Stone 
objects Metal met Pot-

tery Glass Total

32 2 3 7 1 45

Pottery and stone artifacts:

Pottery Stone Total
111 35 146

A. Pottery:

Locus Point Total Wheel 
made

Hand 
made

18 8 19 19 -
55 18 89 74 15
60 8 3 3 -
3 3 111 96 15

B. Stone  artifacts:
35 artifacts are located from 4 locus and 7 
points asunder:
Objects Number Locus Point
Grinding  
stone

3 50, 54, 
55

5, 14, 18

Door clip 1 50 5
Base of 
statue

2 55 18

Mashan 3 54, 55 5, 14, 18
Mahbash 2 55 5, 18
Majmara 4 55 18
plates 1 55 18
Part of 
deep con-
tainer

4 50, 55 5, 18

Part of 
Meezab

2 55 18

Part of 
Mazbah

2 55 18

Unidenti-
fied object

10 55 18

12 35 3 3

Dadan Excavation 2011



ATLAL 27 PART ONE 14 15

Second Room:
This room occupied major part of square 
(S10) in addition to points (9. 13. 15, 16).

This room was different from other rooms of 
this unit in  two architectural  elements, one it 
has four doors and secondly it had three floor 
levels leading  to the courtyard,  temple and 
other room. Three layers are recognized in 
this room:

Surface (Debris):
It covers a depth of 70 cm and consisted of 
various size of stones continued in the eastern 
part of the room at a depth of 125 cm 
composed of small and medium sized stones 
mixed with mud and clay. Than appeared a 
red level of 398 cm long and 150 cm wide 
and 15 cm deep. It was due to the fallen red 
stone sixed with the red sand and soil. 
Artifacts from four locus are located….in 
locus 93 thirteen stone artifacts, grinding 
stones,  door clip and one stone bowl are 
recovered in addition to one bead and 52 
other artifacts of pottery shreds located at a 
depth of 108 cm.

Red Soil:
 This is (z62) layers located directly under 
previous layer and spread at different levels. 
It was of red color due to the mixture of red 
sandstone and lime stone .It included several 
stones and artifacts such as:

Stone 
artifacts Metal Met Mineral Pottery

36 6 2 6 154

Stone artifacts includedgrinding stones, two 
large stone blocks with early Arabian 
inscriptions and a variety of pottery shreds.

Mud :
It is a gray color layer located 154cm deep in 
the southeastern part (Z64) found inside it 
two grinding stones and pieces of glass.

Architectural components:
At the end of excavations, following 
architectural components are located:

1 - WALLS:
This room consisted of our walls composed 
several layers of bricks, but the southern and 
eastern walls contains only nine layers while 
those in the north consisted of eleven layers. 
Stone used in these walls are mostly medium 
sized but some are smaller and larger also 
(plate 9).

2 – Floors:
Two types of tiled floors are located in this 
room, first 379 cm long from east to west and 
330 cm wide from north to south while the 
second is 280- cm long and 250 cm wide. 
Mostly the fallen stones of the walls cover 
the second floor.

3- Doors:
This room is different from other rooms due 
to the location of four doors in it. Two are 
located in the eastern corner of southern wall 
and two in the western wall open at the 
courtyard connecting the room with the main 
temple.

Artifacts :
In 15 locus several artifacts are located that 
counts to 43 in number. These artifacts are 
made of pottery, metaland glass and some are 
stone objects and m pieces of mats:

Stone 
objects Metal Mats Pottery Glass Total

28 6 2 5 2 43

A-Pottery :
235 pottery shreds are found mostly made 
wheel made and locally manufactured. These 
are located in six locus as under:

Locus Number Place Number
6 1 18 2
59 17 61 9
16 70 154 62

B- Stone objects:

31 stone objects are found in 4 locus and four 
places consisting of grinding stones, alters 
made of local sand stone or basalt.

Locus Place Number
2 13 6
2 6 18

19 15 62
4 16 91
4 16 --

31 4 4

Room Three:
This room covers major part of the square 
(89) and area (19) the northern part of the 
area is outside this room. At the end 
excavations we found two rooms similar to 

previous ones consisting of three layers as 
under:

Floor:
It consisted of various size and types of 
stones (z7) at a depth of 21-22 cm. Only eight 
artifacts are located here, all locally made. 
One grinding stone made ofsandstone was 
located (3/7/8).

Mud:
It is clay soil (z17) mixed with small stones 
and covered most part of southern area.  At a 
depth of 8 cm to 20 cm some artifact are 
located.

Al-Hamra’a:
It represented two locus (z33, z106) appeared 
directly under the previous layer but in the 
northern area it appeared directly under the 
floor and consisted of wall of   the room. It 
was scattered at different levels of the unit. 
Several stones of different size found here 
mixed with mud and clay. It was the richest 
area of the unit where 319 artifacts are found:

Stone  
objects Metal Pottery Met Glass

58 1 254 3 3

Most of the artifacts are pottery shreds 
(8/7/43 ) located at a depth of 21 cm.and 
belong  to  the Nabataean period.
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Architectural elements:
1.  Floor
Three floors are locatedinthis room (area 39, 
150, 151). It was difficult to reach this area 
and also to know use and purpose.  The floor 
was made of medium size stones some were 
arranged in proper order showing importance 
of the room we think that it was the room 
where statures were placed. Flat and nicely 
arranged stone tiles were placed here with an 
elevated area probably to put the idols.  In the 
west of this floor the wall and roof were fallen 
down that covered most of the floor. Here we 
found two types of floor (plate 1.5b). 

2.  Walls
The four walls are mostly fallen but the 
remaining courses of southern wall (z34) 
shows three courses oriented at the north in 
the north the wall shows 13 courses (z37). 
Stones of these walls were medium in size 
but some were smaller also and  a few larger 
in size (plate 1.5c).

There were two entrances southern one was 
attached with the fourth room attached with 
northern wall and 60 cm away from the 
southern wall, the eastern entrance was 
connected with the first court yard opens in 
the second courtyard. At the entrance of 
second door are footsteps still preserved   and 
visible.

Artifacts:
Several artifacts of pottery shreds, metal and 
galls, stone and mats are located in this room:

Stone Metal Mats Pot-
tery Glass Total

65 1 2 282 3 354

A – Pottery

Pottery objects are wheel and hand made 
some are decorated with colored geometrical 
patterns and others with embossed lines on 
the outside or interior body.

B –48artifacts are located at 7 places.

Room Four
This room covers major part of square (s12) 
and spots 22,23. It appears that the room was 
built at two different periods.  First was a 
large room dated to Lihyanite period and 
second was renovated in the Nabataean 
period. It does not mean that Nabataeans 
lived here but the architectural   period is 
attributed to the Nabataean era. It is the 
period when the town gained its importance 
and the Nabataeans developed Al-Hijar as an 
important economic, religious and cultural 
center. The condition of the room indicated 
that it suffered destruction on large scale as 
there is large pile of debris in the middle of 
the room (z111).  The walls of this room 
(square T9) were raised (z109 andz83). This 
suggested that the walls date back to the 
Nabataean period.

Later we learned that the room consisted of 
two layers and under the upper level a layer 
of red soil appeared.

Floor
It consisted of a layer of mud and stones(108z, 
121z, 166z)of various size and shapes, 
smaller to medium in size located at a depth 
of 200 cm. 138 artifacts are found in this 
room out of which 26 are stoneobjects, some 
pottery bowls and parts of the body and base 
of pottery objects.

Mud
This layer (z112, z161, z163, z168) was 
found directly under the upper surface and 
included small and medium sized stones 
located at a depth of 200cm. This depth 
indicated the depth and length of wall in the 
Nabataean period. The walls were defensive 
wide and deep. Only 14 artifacts are found at 
low level but are of great value and 
importance.  A alabaster bowl (269/23/8) ,a 
blue pearl (156/21/8) and  an handle with 
Hellenistic writing (222/23/8) are located 
here.

Architectural elements
1 - Floor
In the first phase of room we recognized two 
floors, first one “46 cm” hard ponding muddy 
soil (z146) and second made of sandstones 
tile like blocks (z 149) covered by a layer of 
sand .It covers an area of 572 cm long  from 
north to south and 395 cm wide from east to 
west.

2 – Walls
This room as mentioned earlier represented 
two different phases of settlements. Out of 
three room,two date back to the Nabataean 

period and third to the Lyhanite era. It is 
divided as under:

Complete room
This room date back to late Lihyanite period 
four walls built with different courses but the 
northern wall has only one layer or course.  
The eastern wall consisted of 16 courses. The 
stones in these layers are of medium size but 
some are small and a few larger. The rooms 
of the two phases lead to the temple away 
from the southern and northern walls at about 
282 cm. We could not trace the door in 
northern room but there are two doors, one in 
the northern wall, and other in the eastern 
wall of third room.

Locust and Artifacts
There are 14 loci fixed and moveable.  Loci 
108, 112, 121 are part of loci 166, 167, 168 
while 10 were moveable loci consisting of 
artifacts made of pottery and metal or glass 
as shown under:
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24 2 5 2 1 1 35

Artifacts scattered in various loci are as 
under:

Locus Artifacts
108 10
5 112
9 163
8 121
3 164
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Pottery shreds:
239 pottery shreds are located from 4 locus 
and 3 places, all local made, two shreds are 
handmade. Most of these are decorated with 
geometrical patterns and lines some are 
colored.

Stone objects:
12 pieces are found in three loci and at 4 
places.

Second Compound:
Continued excavations in spot (Q9 and R9) 
located in the east of the well and away from 
square (s9).The wall (z59) continued further 
in this square. The area was filled by large 
and small size stones fallen from the walls. It 
was muddy area spread in the courtyard. We 
found fallen stones from the walls in areas 
(24) in the south and (z138). The stones were 
mixed with mud and clay one of these contain 
inscriptions with four words. 37 wheel made 
pottery shreds are located in addition to 9 
stone objects.

Stone layer:
It is a layer in the compound different from 
other architectural units in square 11. It 
contains one hand made local artifacts and 
three stone objects. All these are surface 
objects we did not find any artifacts i side the 
excavated layers.

Al-Hamra:
This layer appeared directly under the surface 
below the stone layer. It contains some 
important artifacts such as handmade local 

pottery shreds and three stone artifact as 
under.

Base of an Altar, cube shaped with Lihyanite 
inscription in addition to two figures 
(259/27/8).

Part (neck) of a sandstone statue (293/27/8).

A stone with rectangular forms carved on it.

At the end of excavations, we observed 
following architectural loci:

1 – Walls
In this area five walls were located.

Northern wall (z141) 34 cm long and 37 cm 
wide and 90 cm high in the north contains 
8courses, height in the south was 38 cm with 
three layers made of small and large stones.

Wall (z154) oriented from north to south and 
242 cm long, 52 cm wide and 78 cm high 
with 5 courses.

It oriented from north to south to about 277 
cm long, 50 cm width and 113 cm high with 
8 courses in the east there were 3 courses 49 
cm high. The wall extended from north to 
south to about 110 cm.

The wall extended from east to west to about 
242 cm and 52 cm width and 49 cm high. 3 
courses in theeast and 8  in the west.

132 cm long, 57 cm wide and 51 cm high 
wall. It was used in two periods of Lihyanite 
and Nabataean.  A statue was located here.

Locus 18 loci were located in three spots.

Artifacts:
Only stone and pottery artifacts are located 
here. 12 pieces of stone including grinder, 
bowl and incense burneralso al altar 
(295/27/8) and neck of a statute (293/27/8) 
are located. 

A– Pottery
Hand and wheel made local potter is located 
here.

Locus spot Total Wheel 
made

Hand 
made 

126 24 1 -- 11
122 24 37 36 1
235 24 19 19 --
145 24 17 171 --

B – Stone 
8 artifacts are located as under:

Locus Spot No.
122 24 4
125 24 4
2 2 8

First compound
It is an area 16.20 m long and 5 m wide in 
squares (T10, T11, T12) and spots 10, 11, 12) 
and spots 10, 11, 12, 16, 20, 22, 25.  At the 
end of excavation, it was noted that this area 
was extended later for the temple. It is similar 
to eastern area of the temple where two 
elevated platform are located in the north and 

south where statues were placed.  Here 
several human and animal al figurines are 
located. In the northern platform of western 
part of the compound an inscription was 
found. This area was different from the first 
one and was added later due to increase in the 
worshippers and to perform religious rituals. 
The compound witnessed three phases of 
developments.  These are Dadanite and early  
Lihyanite and Nabataean. 

Walls – These are two locu 89 and 90 and 
spot 12, made of medium and large stones 
with plaster in between. First wall extended 
from north to south and second from east to 
west.

Stones – prominent under the wall (z116) and 
at the entrance or windows long about 809 
cm and 50 cm wide.

During the Lihyanite period the temple was 
visited by many people and certain changes 
occurred in this time such as:

Long wall (z81)  was extended from north to 
south about 20 meters.

The wall (z27) built with stones and extended 
from southeast to southwest.

Niches in the wall (z81) are located that were 
used for putting lmps or small statues.

The Nabataean period witnessed some 
changes:
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Main entrance leading to the compound and 
service room (z70) was common between the 
compound and he second room.

- Walls z25 and z26 extended from east to 
west.

- Floors – first was made of tiles (z29 and 
z69) 43 cm long and 27 cm wide and 
second 47 cm long and 37 cm wide built 
with stones.

Some architectural elements were used at 
two times such as platforms were used in the 
Lihyanite and Nabataean times.

Layers:
Three major layers are observed as under:

1 – Debris:
Debris included stones in locus (2, 3, 4, 117) 
found in spots 2, 3, 4, 25. This layers was 450 
cm long, 150 cm wide while locus 117 was of 
the same length but width very less about 100 
cm. In this layer the height was 103 cm 
several loci were located.

Stones  at two spots  2, 3, ( z41 and z9) are 
located. First spot was 210 cm x 100 cm and 
second 140x33cm that continued 86 cm 
further. Thickness of the stones continued in 
area (z41) to 60 cm.

Mud of debris was  used as a plaster between 
the stones  (z10)  this locus was found 
immediately under the previous locus only. 
We did not find like this in any other area.

Fallen stones (z11,z66) are found on the 
upper area of square 2 and was 200 cm long 
and 100 cm wide,  the area of (z66) it was 
135 cm long and 80 cm wide.

The artifacts in this layer were 214 pottery 
shreds out of which 13 were objects,

3 pottery bowls, one mouth  ofthe bowl 
(3/3/8)and ten  stone artifacts consisting 
ofgrinding stones, bowl and hammer stone. 
An artifacts made of marble (1/3/8 ) like a 
cube stone measuring  1.7 cm long, 1 cm 
high. We found large number of artifacts in 
the debris (8/2/39). 200 pottery shreds 
included 178 local made, 136 wheel made 
and other 33 handmade.

2 – Mud soil
This layer of debris consists of mud soil (z20, 
z25) in square 3.  These are 144 cm long  and 
100 cm wide but in spots (4, 10)thislayer 
includedsandand small pebbles (z31,z22) 
Z22 was 170 cm long and 150 cm wide while 
z31 was 500 cm long and  100 cm wide,. This 
type of mud also found in spot 11 including  
various type of medium sized stones at two 
different levels of brown color mud.

In this locus from three locations of the 
courtyard  are located:

Locus Spot Length Width
114 12 80cm 60cm
115 12 130cm 80cm
118 25 500cm 100cm

Also located 16 different artifacts:

10 stone made artifacts out of which 8 were  
made of sand stone, two of alabaster, one 
base of a bowl (8/12/243) and second part of 
a plate (8/4/16) One of the stone an inscription 
is engraved in al-Musnad (8/12/72).

Four pottery made objects are found, one lid 
of a lamp (8/20/112) and one part of a pottery 
bowl (8/12/244).

Two glass objects, one bead (8/12/72) and 
other a piece of glass.

Also located 111 stones,13 stone artifacts and 
98 pottery shreds. All pottery artifacts were 
local made of wheel and 22 handmade.

3 - Al-Hamra
The area of the courtyard is 16.20 m long and 
5 m wide and three meter deep. At one place 
one layer (z119) about 500 cm long and 100 
cm is located. In this layer several artifacts 
are found consisting of 11 stone artifacts all 
made of sandstone and a male like steatite 
stone statue (8/25/246).

Architectural Loci:
Several architectural loci are located in this 
area detailed of which will be discussed at 
proper place. Following are the important 
elements:

1.  Floor:
The floors belongs to phases Lihyanite and 
Nabataean.

2.  Walls:
All the walls in this compound are 
connected to a large wall (z81) . These are 
interior walls (not main). These interior 
walls had connection with two elevated 
platforms built with medium size stones but 
without plaster. Some are arched shaped 
opened in the south (z28 and z29) and one 
opened in the north (z68) the rest are interior 
walls. The length of these walls , the wall 
connected with south-northern platform  is 
612 cm long, Its width is wall (z119, 130 cm 
wide and 152 cm High). It consisted of 12 
courses.

3.  Niches:
In this area two niches are found to put 
objects candles, lamps or small statues. This 
is western part of the temple. As the niches 
are deep in the wall these were certainly used 
to put some large objects. These are 
rectangular in shape one is 44 cm below  the 
roof  (Z71) and other 34 cm  (z72).First niche 
is 153 cm away from the northern wall and 
second 452 cm.

There is an entrance (z116) or large hole. It is 
not possible to know its real shape and reason 
being located here unless we excavated 
further in this area.

4.  Platforms:
i. Southern platform located in the south 
eastern corner (plate 1.7c) its beginning was 
part of architectural element (z32) belong to 
early Lihyaniteperiod. It consisted of two 
walls build like an arch divided by a stony 
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area. Northern part is 90 cm larger than 
southern area of 23 cm.

With the time the area or platform increased 
in height in its corner are found a number of 
crown shaped bases (18, 73, 74/4/8) . Head 
of the   sandstone statue incomplete (8/4/93) 
also several stone figurines (96, 110, 114/4/8, 
8/12/162 and pottery (8/4/130) suggested the 
religious importance of this platform. The 
arches were made of simple mixture of stones 
and mud (8/10/73)representing early 
Lihyanite period (25,26/4/8).

ii. Northern Platform This platform (plate 
1.7c) was located west of the compound in its 
northwestern corner. Behind it was a large 
wall 612 cm long was probably eastern area 
of the platform or may not be.

This platform was composed of two 
architectural units we consider it as 
platformsThe measurement of these was 
asunder:

Area Length Width Height Courses
Upper 210cm 330cm 156cm 9
Lower 260 91cm 138cm --

It is evident that his platform witnessed two 
different architectural periods as there are 
two floors with a distance of 59 cm. The 
second floor was built on the foundations of 
first one adding new platform. 

Similar to this platform are found two more 
platforms in the west of the temple and image 
of a snake was carved here.

1. Architectural Elements:
This wall is oriented from north to south and 
opens in the east (z67). It is 183 cm long and 
79 cm high. It is an interior wall in the 
northern area of the compound with two parts 
in the east, these are northern platform and 
western platforms leading to a small room 
with an area from east to west of 100 cm. It 
was a service room added later. This area 
consisted of a compound and the small area 
reached in the middle of the stairway of the 
compound.

2.  Middle of courtyard:
We think it is the oldest part of Dadan or 
Lihyanite era consisted of two walls, one of it 
extended towards north to south and other 
from west to east (z74) in addition to an 
opening or door (z116) located under the 
long wall (z81) and the arch  opens in the 
north (z68).

3.  Artifacts:
Several artifacts made of pottery, metal and 
glass are located in this 7area:

Met Plants Pottery Metal Marble
5 2 11 4

stone glass wooden
59 1 1

Most of the artifacts were alters 17 in number, 
grinders were 11  others were statues and 
cutting objects that included 6 artifacts there 
were five other objects such as pieces of 

stones and other objects as under:

Altars grinders Plates toys lid grinders
17 11 1 1 1 4

Objects Lamps utensils statues Saqalat
2 3 2 7 3

sewing Stone 
piece

Base of 
crown

inscrip-
tions

Back of 
door

1 5 3 1 1

Total:
Some pottery shreds are colored (19/25/8), 
some decorated with zigzag lines (4/4/8). All 
were locally made , five are Nabataean (30; 
8,4/10/73) 8/4/27) and one Greek (8/4/76).

a.  Stones:
77 artifacts are located from 10 spots divided 
into seven locus.

Unspecified Architectural Unit:
This unclear architectural unit is located in 
the northeastern part of unit 11and consisted 
of two areas (17, T9) the distance between 
the two squares is (5 and 1).It was difficult to 
know the use of this are before excavations 
however, it consisted of two floors:

First - Mud floor (z84) found in it animal 
bones similar to locus z148. We are not sure 
of its use, but it was used later time as part of 
long wall (z81) representing Lihyanite 
period.  The western part of it was build with 
stones of wall and depressed mud. . There 
was a distance of few cm between the floor 
and the wall. Two points are noted:

The wall (floor of the wall) used as a floor 
without knowing its use in the past.

The wall built over the wall fell down it is 
why we did not find large number of stones in 
this area (17).

Secondly – Hard soil (z85) floor located in 
square 5 is 216 cm long oriented from east to 
west and from north to south 150cm long and 
is 114 deep below sea level.

After the excavations we found that loci for 
this unit extended from east to west as under:

1. It witnessed two phases of the history, first 
Lihyanite period represented by the huge 
wall (z81) and second by late Nabataean 
period  represented by the following locus:

 Eastern wall built by stones and completed 
at locus (z14). It is 300 cm long.

 Mud floor (z84) located in the east of the 
unit 250 cm long extended from south to 
north and width is 154 cm.

 Solid floor (z85) located in the west of the 
unit and consisted of two large walls (z81) 
with outside support (z50).

 Third wall (z120) dividing the first 
compound and this unit and oriented frim 
east to west at about 350 cm inside 
compound (z136) in addition to third wall 
(z52) extended from the platform until the 
northern square (no.1) 70 cm long and 63 
cm high.
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2. It is wall three (z81, z120, z136) built with 
stones of varying size and it date back to 
the historic period made by different 
people.

3. The architectural element the buttress 
(z50) for the wall added later. This wall 
facing the main street north of the temple 
or was a different courtyard and extended 
from east to west to about240 cm and is 
wide from south to north 123 cm.

4. There is no relationship of this unit with 
service room located near the temple it 
was probably, added later towards the 
north of the temple as service room.Near 
the three entrances, we collected artifacts 
and details of buttresses of the walls (218, 
219, 220 /17/8).

Regarding the layers we did not find more 
than one layers only it is debris (z1) mixed 
with stones of different size and shapes in 
addition to a large stone (z13) after that got 
mud soil (Z85) mixed with bones and other 
artifacts.  It was 250 cm long and 140 cm 
wide, which is the associated floor with the 
wall (z81).

Artifacts:
Several artifacts are located from this room 
that are listed below:

Stone 
objects

Metal Cloth Pottery Total

19 4 3 5 31

All the stone objects were made of sand stone 
with the exception of one artifact made of 
basalt (8/1/86) in addition to stone altars , 
bowl and two other unidentified objects, two 
lamps (88, 8/1/90). However, important to all 
these are located two objects, one part of a 
statue 20 cm high, and 8 cm wide base 
(8/1/89) and second a figure of an animal 
(8/1/22) like a camel indicating head, legs, 
tail and hump.  

Collection:
a.  Pottery 
228 pieces of pottery shreds are located 
contrary to other units, these are all local 
made by wheel, some have colored 
decorations and others contain zigzag lines 
and geometrical motifs.

b.  Stone artifacts
33 stone objects from four loci are located, 5 
are made of sand stone, four basalt and one 
made of steatite soap stone. 

Artifacts:
A variety of artifacts are located in unit 
eleven, these are made of metal, stones and 
pottery we also collected pieces of cloths, 
wooden  and glass objects. These objects 
highlighted the daily lie of the people of 
Dadan or now called as Khuraybah.

Stone artifacts:
Variety of stone objects found in this unit, 
these number second after the pottery shreds. 
These are statues, lamps, utensils, grinding 
objects, plates and architectural elements.

The stone objects in this unit are 448 divided 
into two types, first we know by the name of 
collection and the second artifacts. First type 
are 263 and rest are still to be studied and 
analysis.  The stone artifacts mentioned 
below:
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The objects located are those used every day 
by the people of Dadan, one was part of lamp, 
other incense burnet and one part of a statue. 
The rest are documented as under:
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The total number of these objects are as 
under:

Object rim body base handle
Altars 6 10 7 1
Basins 12 9 3 -
Bowl 2 3 2 9
Pounder 9 16 4
Grinder 9 9 7 -
Unknown 17 95 6 -
Total 58 180 39 10

The second type of artifacts that are studied 
and chosen for display in the  museum are 
171 found scattered on the surface of the site, 
from two other areas collected 110 artifacts 
and 100 from other compound and 12 pieces 
from the second area. In room 5 107 artifacts 
are collected and 34 from area 17 and 1.  Two 
stone artifacts are located (8/21/202 , 
8/21/201) are at a depth of 74 cm (741, 44). 
The nearest to the floor located stone object 
(8/1/12) and two other artifacts are located at 
a depth of 3.23 m and 3.05 m (8/`2/236 and 
8/27/285).  Other objects were scattered 
irregularly and individually (8/5/60).  A 
rectangular part of a stone platform similar to 
that located by Dr. Ghazzi in the second 
season (2009 AD/ plate 20. 5, 19) it was 
green in color.  Ghazi said it is similar to that 
found in al-Fao and Thaj (Ghazzi 2009-25).It 
is a lamp of small size to use in the houses  so 
that could be shifted from place to placeso 
that major area of the house is illuminated. 
These are found in different colors red 
(8/23/239. 8/5/60. 8/5/57, 8/5/56, 8/7/45, two 
are in black and blue color (8/1/88) and other 
in green. These were made of sand stone 
except one made of steatite stone (8/25/264). 
All these lamps were found in the with 
incense burners.
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1-Lamps:
During the last seasons several lamps are 
located on the site, this season was not 
different from other seasons and located 12 
lamps, only three out of these are complete 
(8/7/45; 8/5/56; 8/5/57 the rest were broken 
pieces, two were without legs (8/1/90 and 
8/25/246. These vary in shapes, size and 
colors, two w3ere conical shape (8/7/45; 
8/23/239), two square shaped (8/5/56; 8/5/57) 
and others has no clear shapes. The 
rectangular shaped basin isaslo mentioned by 
Ghazzi (2009 plate 20, 5:19).

 These are small sized lamps could be moved 
from place to place and from one hand to 
another. The lamps were in three colors -Red 
(8/7/45; 8/5/56; 8/5/57; 8/5/60; 8/23/239) , 
one was in black color (8/1/88) and one in 
green (8/1/88). 

Regarding the material used it was sand stone 
with the exception one made of steatite stone 
(8/25/246). All these lamps are located in the 
niches of walls along with incense burners.

There is a question to what dates these lamps 
could be attributed  as according to al-Ghazzi 
(2009 page 26) these are dated to third  
century BC but this date could be applied 
here these lamps were used from the end of 
2nd century BC to the beginning of first 
century BC.

The lamps in this unit were found in two 
levels horizontal and vertical and different 
depths near to the surface were at adepth of 

43 cm (8/7/45) and  deepest level was about 
198 cm (8/7/45). In the vertical area 6 lamps 
were located and 4 in other squares, two in 
the first courtyard and two in the north 
western area of the unit while other 
(8/15/260) located at a depth of 222cm in 
second room.

2 –Material of the plates:
These are tables or carved stone plate like 
structures mostly used for offering to the 
idols in the temples. In this season, we could 
not find complete objects only parts of legs 
and soft bodies are located in the first 
courtyard (8/25/245) at a depth of 143 cm 
and other at a depth of 222 cm in second 
room. 

Pounding objects:
It consisted of two types four such objects are 
located in this season, two of these are conical 
shape and are black  in color but are different 
in the type of stones, one is basalt (8/21/202) 
and other volcanic (8/30/300), the surface is 
soft and polished. Other pounding stones are 
oval shaped, black in color, one is made of 
basal and other marble. These were used for 
offering perfumes and simple presentation.

Second type is a small object used to keep 
perfumes for beautification. These were most 
common for grinding presume materials to 
offer in the temple. Seven of such types are 
located as under:
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All of these were made of sand stone, only 
one was made of basalt (8/1/86) and are in 
red color. Out of 12, seven were in brown and 
one in black color.

Out of these 20 pounders, four were located 
in the eastern part of the unit and 14 in the 
first courtyard.

1.  Al-Saqalaat:
These are circular shaped objects made of 
mud or stone, in the middle is a hole. It was 
used in hunting fishes or as a weight and for 
cloths and other uses. This type of objects are 
located in the 2nd season, but these are totally 
absent in other five seasons.

The use of these objects at Dadan does not 
mean that it was not used elsewhere,It was 
used as a weight for measuring offering to 
the deities during performing religious rites, 
it was also used in making mats and cloths.

2.  Al-Masahin:
These ae found not in this season but also in 
previous seasons as a major component of 
finds. It is associated with food particularly 
wheat. It shows the importance of economy 
of the area where these are found in large 
numbers.Artifacgts located at Dadan provide 

a good evidence of a well developed economy 
of the region.Location of large quantities of 
grinders and crushers for wheat and corn 
indicated the economy of the local people 
and their dependence on agriculture. It also 
shows the making of perfumes and other 
offering to the deities. 40 such objects are 
located all made from local resources and 
stones mostly sand stones but few are also 
made of basalt rocks found locally in large 
quantities. These grinders and crushers used 
in making flour and other food materials.

Finds of these grinding objects in large 
quantities provide evidence of importance of 
Dadan in the agriculture and its offering to 
their deities in the temples.

The objects located at Dadancan be divided 
as under:

Rooms First 
compound

Second 
compound

25 12 3

Type of objects and their classification:

Shape Number
Rectangular 14
Square 2
Circular 1
Semicircular 1
Cylindrical 3
Oval shaped 4
Irregular 15
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6 -  Altars and Basins:
7-   Architectural Elements:
Like any other site, some objects are located 
on the surface in debris, here also, three 
circular stones found in the debris. Firstis a 
circular stone base but in it there is place to 
erect the statue or circular holes for the 
pillars. Second base appeared in the first 
room (8/18/177 and 8/18/215).  The third 
was found in the open courtyard(8/16/237) 
while rectangular  stone (8/4/73, 8/4/18)  is 
the base of a crown pillar on the face it are 
the signs of chiseling in addition three stones 
are found, on of it contains decorated lines 
(8/7/61, 8/12/187).  Two of these stone are 
located in the first courtyard. This type of 
decorations if generally found on many sites 
in the Kingdom of Saudi Arabia. One of the 
stones contain embossed triangular shaped 
lines similar to that found in one of the graves 
at Madain Saleh (8/12/121). Last one is a 
stone with triangular designs on it (8/15/184). 

8-  Doors buts:
Parts of doors and its back parts and other 
related objects found this year, three of such 
objects are located in locus 17 outside the 
door in its southern area.

9- Statues:
We do not know, as yet, where the statues 
were made, in this season we did not find any 
place of chiseling or making statues. Sand 
stone, a major raw material for making 
statues found in the region. Large sized 
statues are located on the site particularly in 
the 2nd season. This continued in all seasons 
from 1st to 5th. The artifacts consisted of 
human statues, animal figurines made of mud 
and clay. 

A – Human:
Four parts of human statues are located, three 
of these contains chest for the human, fourth 
part neck of the person. These parts are of the 
statues broken and fell down and are part of 
the debris now (8/27/293) rest of the part is 
the neck found in the second courtyard which 
was probably its original place.

B-Animal figurines:
As yet we did not find animal statues with the 
exception of a head of a mountain goat 
located in fourth season ( Al-Saeed et al 
report of the 4th season) bu in this season we 
found five parts of animal figurines which 
look like unskilled work of camels. These 
were made of red paste, soft and polished. 
The surface is blish cream (8/4/96, 6/4/110 
and 8/4/114).  

Such type of figurines are located at al-Ula  
on the site of al-Khuraybah (Saeed et-al, 
2ndseason). In the excavations two camel 
figurines are found (al-Zahrani 2007:234) 
also on several sites in the Kingdom such 

figures of animals are located such al-Fao, 
Thaj, al-Ukhdoud and Tayma. These figurines 
are made of clay and   connected with 
religious beliefs and rites at that time.

It is rare to find animal statues but animal 
figures are carved on the stones in prominent 
manner particularly on altars. Usually ibex 
was carved on the altars in addition to dog 
and lioness. This season was not different 
from others so we located an altar with 
prominent images of lion, lioness and camel 
on the two sides of the altar (8/27/295). These 
were carved on the stones like Lihyanite 
inscriptions.  Regretfully we did not find any 
complete bowls or utensils, very few parts of 
plates, bowls and pots were found made of 
stones and pottery or glass.

Pottery objects:
We regret again no find complete pottery 
objects but located several colored or painted 
wares,18 pieces ,one in green color (8/1/21), 
two in black ( 8/4/17, 8/12/244),  other seven 
shred in red color and brown in brown color. 
As these are not complete it is difficult to 
identify their used. However two pieces 
(8/18/137 and 8/16/195) were drinking cups, 
he rim (8/3/30) represented a jar, one of these 
shreds was part of medium sized plate while 
rest of 7 shreds are pottery objects and one 
bowl for the kitchen (8/12/244). Four shreds 
are parts of handles one with a Greek 
inscription (8/23/222-191).

Marble and Alabaster objects:
Objects made of marble which is a stone 

composed of calcites was probably rare on 
the ancient sites but its appearance on this 
site indicated the strength of economy in the 
people and secondly exchange of trade 
reached to the elite people.

In this three small pieces are found two 
consisted of the neck and the body of small 
bottles to keep in I presumes or medicines, 
the outside and inside of the bowl was soft 
and polished in creamy color to white.

Stone Objects:
In this season we covered about 250 m area, 
we found four rooms attached each other. In 
some cases survey reached to 100 meters but 
we could not find except cooking pots and 11 
parts of broken stone utensils it was however, 
difficult to know their use but four were 
probably remains of plates , one object was 
made of steatite soap stone (8/4/231) to parts 
(8/21/200 and 8/7/291). It was the only object 
of bowl in good condition located in the first 
room (8/18/212) and second consisted of rim, 
body and base, only on part was without base 
(8/1/23).

Metal Objects:
The importance of the town of Dadan, Delta 
of Dadan and the region of Lihyan was rich 
in minerals as we found mineral objects 
among other artifacts in the area. No doubt 
the use of metal objects was very little and 
limited as we did not find any metal stature or 
figurine. However, metal coins were located 
on the site, one other object was like a nail 
(8/25/257) and second was part of a nail 

Dadan Excavation 2011



ATLAL 27 PART ONE 30 31

(8/8/35). Eyes liner was in use at that time as 
two objects (8/17/174) found in locus 17 
south of the first room and second piece 
(8/7/66) base and body of a small bottle found 
here. While rest of the eight artifacts are 
small shreds rectangular shaped (8/12/145, 
8/15/181) and like circular (8/15/161, 
8/15/144) and one triangular (8/15/181) and 
three other long pieces. Also located a large 
of slag probably indicating mining in the area 
or it could be a part of an object effected by 
environment and changed into this shape 
(8/27/190). It was located in the compound 
of the temple east of the well probably place 
of making iron objects.

The manufacturing of metal came from south 
of the Arabian Peninsula to the north and 
most of the objects either came from al-Fao 
or other places in the south.

Two local coins are located in this season 
similar to those located in the last season 
suggesting cultural connection betwe3en 
Dadan , the capital of Dadan and the centers 
of civilization in Greek.

Ornamental Objects:
Ancient People used ornaments and makeup 
objects since times not known. They used 
stones, bones,, clay and flora  and later wood 
and then glass and lastly reached to making 
ornaments of pears, and beads of stones of 
rings, necklaces and bracelets.  The use of 
beads remain common from the ancient to 
present days.

During the excavations of last two seasons, 
2nd and 3rd, located beads made of red 
Aqeeq, glass of honey color, Feeroza  and in 
this last 8th season eight small beads with 
holes in the middle to make necklace are 
found (8/23/240). Five of these beads are 
found in 3rd room of the courtyard (8/12/165, 
8/16/126,8/12/72).  These vary in shape, 
color and material.  Mostly they are green, 
blue or white (8/7/46) and others in blue, red, 
white and yellow (8/21/156) and third set in 
blue, green *8/15/250).

Other decoration ornaments are rings in gray 
color, circular, and made of silver and painted 
by black (8/17/169) and beads made of red 
Aqeea and glass known in the ancient 
cultures.

Leather:
Although leather and animal skin is very 
important in our life, we did not find in this 
season other than one small piece of leather 
in locus 23 (plate 18). It was important to 
have a larger piece of the object to know 
about the type and used of this leather piece. 
We know that there are many used of leather 
in making shoes, carrying things, baskets and 
other everyday use things.

Wood:
The Lihyanites and before them Dadanians 
used wood of different types ((Tarmac, leaves 
of dates) in their life. The leaves and stems of 
palm trees used in making roofs, the wood of 
tarmac was used in making doors and 
windows. This year we could only one piece 

of wood in the extreme norther part of the 
first compound.

Ropes and Mets:
In this season we find very few examples of 
met and ropes although it was used on large 
scale in the daily life of Dadanians. Nine 
pieces of small (8/5/58), medium sized 
(8/5/55) found in rooms and located only two 
artifacts from first courtyard (8/12/146 and 
8/4/109). Five pieces were made of floral 
(grasses) of high quality and (plate 20), sixth 
pieces (8/25/258) and the use of other pieces 
is not known.

Inscriptions:
Until now, 150 inscriptio9ns are located. It is 
good number to study and research. These 
are Lihyanite, Minean, Thamudic and Greek. 
This season we got 12 inscriptions.

Inscription (1)
M l s r i
Mlsri

This inscription should be read from left to 
right, it is a compound word consisting of 
first “m l s” and second Egyptian deity “ R.
aa”. According to our knowledge, this type of 
inscription found for the first time in ancient 
Arabian inscriptions.

Inscriptions (2)
S h d n / (b n)
B a l q
Shadan bin

It is a Lihyanite inscription but we cannot 
read it particularly “s h d n” as we cannot 
read the third line of this inscription written 
in Safatic (Winnet 1957, 894). Little 
knowledge about who is “s h d”.

Inscription (3)
On the base of a  cube shaped altar (8/27/259) 
four inscriptions written in Lihyanite script 
are as under:
L sh f tb n
H j j  s n i
The upper part of this inscription is short and 
readable.

First upper part reads “sh f t is found for the 
first time in Arabian inscriptions while second 
row “ h  j  j “ is well known in Lihyanite and 
is written in  several  ancient inscriptions ( 
for further see Harding 1971, p177).

Inscription 4
Ain (m) kh r sh
H s w gh
Min Amal Kharash

It is tentative reading as first letter is not clear 
“h s w gh” is a name that is “al-Amal Jadid, 
Alsabka  al-A’jr”.

Inscription 5
(l) s kh m /b n/ t
m/ h s w gh
Sakham bin  Teem al Sana’a  ( a name Sakham 
son of Teem al Sana’a)
Ubd Zaid al Masmam  (name of a person)
(See also Harding 1979:2633).
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Inscription 6
B n l h n   ain  r  s / b n
H r q / f ain l/  m h j r
L z gh b t /f r dh e  h m
B n y/ b n/ I b d
W s / h s n I / a b d
I m l / b n/ t m / h s w k

This inscription consisted of six lines.

Pottery:
Pottery shreds are the major components 
located in this season, we did not find 
complete, semi complete or like complete 
objects.

This study indicated that the pottery material 
at the sites of al-Khuraybah, Khaifal-Zahra, 
Tel al-Katheeb and Wateef well are the same 
and belong to one site left by the people 
across time in the late period of history.

A variety of pottery shreds are located during 
this season, these different in material, 
shapes, decoration and heating. Most of the 
pottery objects are local made with the 
exception of very few Greek and Nabataean 
pottery shreds. The following chart gives the 
distribution and type of pottery located in this 
8th season (1, 2).

Figure 1. Number of pottery shreds

(1) Reference –It is in the encyclopedia of local and 
foreign pottery shreds. Analysis and  comparative 
study of shreds for  al-Khuraybah/ Dadan, 
northwest of the Arabian Peninsula

 In general. We thank Dr. Ahmad Abu al-Qasim of 
the Department of Tourism and Antiquities 
University of Hail in assisting us in the study of 
pottery.

(2) Type of clay and the manufacturing   soft and 
shinning paste at high temperatures (600-650 
degree)

This study summarized the pottery shreds 
material of this 8th season date back to two 
phases of architectural components early and 
late that witnessed the end of settlement of 
city of Dadan.

We selected 145 shreds for initial study and 
classification. These shreds represented all 
phases and typical examples of pottery for 
preliminary study.

Figure 2. Number of shreds according to type

Figure 3 Decorated pottery type and number.ا

Figure 4. Decoration places

Figure 5. Paste color

Figure 6. Brown pottery shreds

Figure 7.  Brown colored shreds

Figure 8. Heating temperature  of shreds
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Figure 9. Repairing method

Figure 10. Type of manufacturing potte

The pottery material found in the Dadan 
consisted of two types (local and non-local) 
different in making, shape, surface appearance 
and decorations. Local common shreds are 
dominant accounting not less than 80% made 
of soft and rough paste according to the use 
of object. Material for this pottery   available 
in the valleys around the sites also granite, 
basalt and calcareous is found in the region.

The main characteristic and specifications, 
color, paste, decorations and secondary 
changes in Dadan pottery will be studied 
properly.

Fabric: 
According to physical nature of the local 
pottery of Dadan it could be divided into 
three groups:

Firstly- coarse, rough and mixed with granite, 
lime, sand, pebbles and mud with animal 
remains. These shreds are in large number.

Secondly –Medium coarse and contains little 
quantities of other materials like first group.

Thirdly –these are mostly imported objects 
brought from outside Dadan

Al-Shawib:
Important attention given while drying or 
heating based on the clay and material used 
in making pottery objects. The mixed material 
was important to give strength, to bear high 
temperatures and to maintain color and 
polishing such as:
Quartzite and Silica
Feldspar (Aluminum silicate)
Calcium

The study revealed that two type of material 
(bones or without bones) or individual 
material was used in making pottery objects. 
In physical study of the shreds or objects, we 
can know the mixture and quality of drying 
and heating by eh study of paste and external 
appearance of the shred or object.

A mixture without bones can recognized in 
the pottery of Dadan. It is due to addition of 
large amount of calcium and sand, red and 

black granite, black stones found in the 
region on large scale on surrounding 
mountains. Quantity of this mixture based on 
the size of the object thus in large jars it is 
more and in smaller objects it is less.

Shapes:
The bulk of pottery shreds located in this 
season several types of shapes could be 
recognized based on rim, base, body, handles 
and big and large size. Large sized objects 
are very few and shapes depended on the 
large size open mouth or small sized rims. 
Large sized rims belong to large sized jars 
used for storage, while small bowls, plates, 
cooking- pots, figures have small mouth and 
rims. Also, shreds of incense burners, lamps, 
came figures are smaller and in different 
shapes.

Decorations:
Most of the pottery shreds located at Dadan 
are without decorations. Those few found 
contain geometric motifs such as lines, 
straight ribbons, meandering lines, square, 
rectangular marked on the rims and around 
body. Some designs are mixed geometric 
designs marked on the surface of the objects.

The decorations made in red or dark brown 
colors or with black shining colors or white 
calcareous. These decorative designs created 
on white, yellow or brown background.

Compressed small deep triangle.
Pressed or packed lines
Parallel lines

Incised deeply carved parallel or meandering 
lines.

Sings and Symbols:
On two handles of local made jars monogram 
or inscription was depicted before drying the 
bowl (leather hard) (plate 1.17a). It could be 
the symbol or sign of the manufacturer or 
owner or the trader.

Imported pottery:
Very few such pottery shreds found consisting 
of two prominent Nabataean and Latin 
pottery shreds. The Nabataean shreds are 
recognized by its thin, red and decorated 
designs some are brown and not decorated, 
other are medium paste and coarse.  Nabataean 
objects are imported and not locally made.

Most of the Nabataean shred scattered in this 
unit consisted of water pots made in red, 
brown, grey or black .Two handles and 
cylindrical shaped necks in red or brown 
color, polished and medium in size are 
located. 125 Nabataean shreds, medium 
paste, medium sized bowls and water pots 
with polished and shining bodies are located 
from this unit.

Latin Greek Shreds:
Very few black shreds of this type are located 
such shreds are also located on several sites 
in Arabian Peninsula for example such shreds 
are found at Thaj  and al-Dahran burials in 
the Kingdom and at Falika in Kuwait. 
According to recent research, these shreds 
are attributed to 4th and end of the first 
century BC.

Dadan Excavation 2011



ATLAL 27 PART ONE 36

Decorated Shreds:
Some decorated pottery shreds are also 
located from the site known by the experts as 
Hellenistic shreds. These are different in size, 
shape and color from the local pottery. These 
are very fine clay made, well burned, without 
bones ovary and in color are between white 
and yellow.  The shreds are so small and it is 
not possible to recognize their originality but 
some could be recognized as part of plates, 
bowls and kettles. Most of the shreds are 
turquoise colored (Green/bluish).

Comparative studies and dating:
Excavations of this season cut short to study 
the architectural and settlement phases of the 
site of Dadan. The shreds dated to the later 
period of settlement with reference to the 
pottery shreds representing early Nabataean 
and Latin period of first century B.C.

This study, based on earlier studies suggested 
that the local pottery shreds of Dadan are 
similar to those located at northwest of the 
Arabian Peninsula dated to 2nbd and 1st 
century BC on the sites of Tayma, Qarriya 
and Zubaydha.

The imported pottery indicated the contacts 
between Dadan with its neighboring states of 
northwestern Arabia and middle Arabian 
Peninsula and the middle of white Sea basin.
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Preliminary Report on the excavation of al-Mabiyat (Qarha) 
8th season 2011 AD – 1432 AH.

Ahmad al-Aboudi, Nayef al-Yousef, Majid Qaud, Reda al-Shammari

The field work and excavations to train the 
students of the college of tourism and 
antiquities in cooperation with the Saudi 
Commission for Tourism and National 
Heritage began in the year 1433 AH/ 1432 at 
the  Islamic site of Qaraha (al-Mabiyat).

Eight students and 18 workers were part of 
the team. Intensive fieldwork and all matters 
related to excavations, photography, 
documentation and restoration taught to the 
students in the field. Two squares (C20 and 
D20) according to the strategy chosen for 
excavations as under:

· To train the students of archaeology 
department in the field excavation 
methods.

· To co-ordinate the results of geophysical 
survey conducted in the 7th  season (1431 
AH) in the above squares, so it was 
necessary to further excavate the two 
squares to find definite results.

· To study extended architectural units 
exposed during the 7th season at the 
north.

· To check further square C20 to understand 
why it was devoid of cultural material 
although artifacts were scattered on the 
surface and in the middle of several 
archaeological mounds.

· To find archaeological materials 
moveable or un-moveable.

· To trace the architectural elements 
missing the squares D20 and C20.

· Classification and description of artifacts.
The team consisted of Dr. Ahmad al-
Aboud ,Nayef al-Yousef, Majid Qaoud
And Razi al-Shamri.

Following students participated in the 
excavations:
 Fayez bin Abdul Rahman al-Shahri.
 Abdulziz bin Saud al-Utaibi.
 Bandar bin Ayesh al-Harthi
 Shakir bin Mana’a Abu Rasain

Abdulela bin Abdullah al-Shamri
Ahmed bin Ali al Razouq.

The excavation team discovered several 
artifacts in two squares D20 and C20 in 
addition to architectural elements. Spaces in 
the buildings will help us to understand the 
construction method, architectural 
components, pillars, walls, buttresses, 
making floors and tiling, communication and 
movement inside the houses. Also collected 
from surface pottery artifacts, glass and metal 
objects.

Excavations: (Plate 2.1a)
Excavation started in square D20 in vertical 
order until we reached to the virgin soil. The 
Tel was 30 cm higher than the surface 
consisted or common and glazed pottery 
shreds, broken glass pieces particularly 
shreds of white paste Samra’a type and 
Fatmid red ware ( 359-567AH) also located 
Chinese broken Chinese  decorated wares 
and glass pieces of different colors.
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We removed the debris from the upper surface 
of the Tel after that revealed the signs mud 
bricks oriented from north to south (70 cm 
wide).The square was divided into two equal 
halves, in the western corner we found 
continuation of the same wall  located 
between squares D20and C20 (plate 2.1b).

Heads of architectural locus in square D20 
appeared with buttresses supporting the two 
parallel walls abou10m x 5 m long. In the 
middle of northern wall a 2 meter wide 
entrance is located.

In the eastern side of the square a space in 
this architectural locus measuring 10m x 5m 
long and 30 cm deep filled with debris from 
which several artifacts are collected as under:

· Steatite soap shreds with incised 
decorations.

· Pieces of wool and colored pieces of 
cloths.

· Woolen rope.
· Pieces of metal objects.
· Brown colored circular glass beads.

Following the walls and buttresses about 10 
m x10 m distance continued digging found 
mud bricks  and pieces of gypsum used in the 
walls. The area of the entrance located in the 
northern bulk was also noted (plate 2.1c).

The team continued digging in the 
architectural loci without interference up to 
60 cm from the surface but did not find any 
artifacts or architectural elements. It was 

noted that in horizontal digging the number 
of artifacts decreases from top to bottom was 
the case on other squares excavated in the 
past. However, it needs further studies and 
explanation.

Digging continued in the half of square D20 
(space 1) and documented architectural 
elements and artifacts found in the square. 
Soft debris covered the area developed due to 
natural and weather conditions and 
windstorm. Some local pottery shreds, pieces 
of ropes, date sheets are found here. Previous 
architectural elements continued with 
interruption in empty space of 10m x 5m 
along with pieces of gypsum fallen from the 
walls. In the debris following artifacts are 
found:

· Local pottery shreds, including handle of 
a complete bowl with partof  body.

· Ropes of different wools and some of 
date leaves, some in brown color.

· Beads - some are half circular glass beads 
of blue color.

· Knife- a small iron knife.
· A collection of cloths and woolen pieces.
· Nails- consisting of nails with circular 

heads and pointed bases. 

Continued digging horizontally in search of 
architectural elements and to find evidence of 
any cultural artifacts until the depth 1 meter 
but we did not find any sign of walls or 
artifacts.

At a depth of 120 cm from surface appeared 
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a layer of ashes, bones and remains of walls 
built with mud and clay measuring 22cm 
x10cmx10cm. This wall continued from top 
that suggested that settlement continued in 
the area in the western part of square D20 but 
there were no new additions that continued 
without interference for long time.

Excavation continued at the same level and 
found mud debris from eastern to western 
part of the square consisting of gypsum and 
stones. Ashes layer scattered in the western 
part of the square including coal and some 
artifacts:

· Part of brown color pieces of wool.
· Steatite soap stone circular object with 

two holes in the middle.
· A steatite soap shred of a bowl.
· Thread of brown color.
· Circular beads with a hole in the middle 

of blue color.
· Nails of irregular shapes.
· A piece of date rope f brown color.
· Some pieces of leather.

In the eastern side “eastern corner” of square 
D20 at a depth of 60 cm we did not find any 
artifacts with the exception of stones affected 
by rain water but we found remains of a wall 
in the middle of the square (plate 2.1d).

The wall built with mud bricks dividing 
residential space and empty, space we think, 
it is the eastern part of square C4 and is its 
open space without roof. The team noted at a 
depth of 120 cm in the eastern space some 

artifacts, bones and ashes and small stones 
(plate 2.1b).

At a depth of 150 cm continued debris 
without any artifacts but the wall continued 
without interception while at a depth of `150 
cm appeared several pottery shreds and 
painted ware of Fatmid period at a depth of 
180 cm. Architectural elements continued 
further in the eastern and western space of 
square D20.

At a depth of 190 cm in the western space of 
square D20 pottery shreds and local ceramic 
continued with a layer of red debris. At a 
depth of 2 meters appeared a layer of red tiles 
measuring 22cm x 22 xmx5 cm covering the 
entire floor.

In the eastern area of square D20 no change 
occurred up to the depth of 2 meter,  virgin 
soil appeared on which walls were erected 
directly without foundations. 

We observed that in square D20 half area in 
the west surrounded by four walls built with 
mud bricks supported by four buttresses.  All 
walls plastered with gypsum and floor made 
of tiles. While estern space representing half 
square is part of the street run along the 
square in the south to about 50.

Chronology of layers in Square D20.
It is noted that square D20 consisted of only 
one layer representing two phases of 
settlement without any architectural 
additions:
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- Surface layer is the Tel; located above 
surface at about 50 cm created by  natural 
factors consisted of a variety of pottery 
shreds, colored glass beads.

- Hard mud layer spread in area of the 
square along with remains of roof, palm 
leaves and wood gypsum and small 
stones.

- Debris layer mostly covered with red soil 
mixed with ashes and coal and local 
pottery shreds (plate 2.1e).

Architectural elements in square 
D20 (plate 2.3a).

Locus 1.
On the completion of excavations in square 
D20 architectural elements appeared in full 
consisting of mud walls 10 m long (north 
-south) and 4 m (east - west) and 60 cm wide. 
A rectangular empty space or entrance is 
located in the middle of northern wall 2 m 
wide. These walls built with mud bricks 
measuring first 20cm x 10cm x10 cm (plate 
2.3b).

It was found that these bricks were laid over 
mud layer. The mud and gypsum mortar 
mixed used in some cases.

Second type of mud bricks consisted of 42cm 
x 10cm x10cm but this was hidden  under a 
layer of mortar over the wall. The two type of 
mud bricks were used in the walls of square 
D20, This method was repeated in all the 

walls of eastern locus of square D20 (plate 
2.3c).

The use of mud bricks is common in building 
mud walls, mud mortar is also used in filling 
the spaces in the walls and plastering the wall 
from all sides. Walls built without foundations 
continued to about 10 meters needed support 
provided by making three or four courses. 

Locus 2.
Excavations revealed that a wall located 
between two walls in the western part of the 
square particularly in the middle of southern 
part, which is a wall build with mud bricks 
similar to the walls in Locus (1) (plate 2.4a).

Locus 3.
In the eastern and western wall buttresses 
added to the eastern and western walls of 
square D20 buttress was added on the land 
directly. It was a general system of adding 
buttresses in mud walls built without 
foundations in the residential area at the 
Nabataean site of Madain Saleh (plate 2.4b).

Locus 4.
A wall located in the middle of western area 
between square D20 and C20 build with mud 
bricks in the same manner like eastern 
opposite wall (locus 1) with buttresses in the 
middle made with the same material, Height 
of the wall 2 m width 10 meter (plate 2.4c).

Locus 5.
Empty space in area (1) made of red tiles of 
square shape 22cm x 22 cm and 2.5 cm thick. 

Placed one over the other like a stair. Tiles 
changes color from yellow to green and red 
due to the difference in heating in the old 
ferns (plate 2.5a).

Locus 6. 
Entrance located in the edge of northern 
square 2 m wide and goes to space no. (1) 
covering half of western square. This locus 
found in the middle of northern bulk and bulk 
between square V19 and C20 (plate 2.5b).

Locus 7. 
This locus represented the space overlooking 
the street in the area half of eastern square 
facing locus no. 1 and is 10 m long. There are 
signs of water outlet in the open space in the 
middle of locus. Impact of rainwater in the 
wall can be seen easily (plate 2.5c).

Locus 8.
Interior walls in the western locus shows thin 
layer of white gypsum and buttresses of walls 
are completely preserved. Small rocks are 
found in nearby Wadi al-Qara , near old al-
Ula town and places of burning tiles before 
used are found in the area.

Square C20.
Square C20 is located in the neighborhood of 
square D20 at its west in between the two 
squares is a bulk of 1 m.  In the excavations 
the walls of square D20 found penetrating in 
square C20 (z4) with a space between two 
squares. We excavated completely square 
D20 to know all its loci and found that all the 
loci of two square ae interlinked.

The reason of choosing this square for 
excavation is to find evidence of settlement 
in the upper or lower levels. However, two 
types of patterns in first excavation noted: 
First high Tel and second moderate Tel (plate 
2.1f).

Excavation work started in square C20 by 
removing debris and cleaning upper surface 
up to the depth of 15 cm. Found, a mud layer 
of light color devoid of any artifacts.

At the depth of 30 cm construction material, 
broken tiles like those in the south- western 
corner of square in addition unorganized mud 
bricks located in the southeastern corner of 
the square. Continued digging but did not 
find any artifacts, ashes or bones in this area.

With mutual consultation we continued 
digging up to 45 cm but did not find any 
artifacts or architectural elements, this part of 
the square was devoid of any cultural remains.

The physical evidence of archaeological loci 
appeared in neighboring square specially the 
wall between two squares built with mud 
bricks  of about 70 cm thickness was possibly 
the continuation of further loci particularly 
walls it was decided to excavate the entire 
square to find  extended walls or any other 
architectural elements.

 At a depth of 55 cm first architectural element 
appeared. It was a pillar attached with the 
eastern wall besides a rectangular space (2m 
x 1m) build with baked bricks (20cm x 10cm 
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x2.5cm) surrounded by the two walls.

 A circular pillar was found in rectangular 
space with the remains of a wall  built with 
mud  oriented from east of the square to the 
west about 10 m and located in the northern 
area of the square in addition to a pillar 
located in the west and middle of the western 
space.  Debris mixed with a few local pottery 
shreds and pieces of glass are located here 
without any bones or ashes. 

Loci of the walls between the two squares 
appeared prominently at a depth of 75cm  
also appeared remains of another wall built 
with mud between the southeastern part of 
the square and is 1 meter long.

At this depth besides the two loci, we did not 
find any archaeological layer except part of 
mud area but further we located architectural 
elements like circular pillar, basin and a wall 
oriented east to west and part of fallen pillar 
in the middle of the square. We faced 
difficulty to differentiate the color of the 
debris and the color of the locus that are very 
si8milar to each other (plate 2.6b).

At a depth of 140 cm in the square continuity 
of architectural elements of walls, pillars, 
rectangular basin remained as such without 
any additions in the layer or archaeological 
artifacts (plate 2.6c).

At a depth of 180 cm appeared tiled floor 
covering all area of the square. The square 
shaped tiles were made of burned bricks 

measuring 22cm x 22 cm x 2.5 cm .arranged 
in proper order and fixed with gypsum. In the 
middle of the square, the tiles were of 
different sizes, larger and prominent 
continued at the end of square C20 (2.7a) 
with remains of ashes scattered in the square 
(plate 2.7b).

Locus (1) Mud Wall (plate 12):
It is a mud wall built with mud bricks 10 m 
long (north - south) and 1 m wide is a 
demarcation line between squares C20- D20. 
Mud bricks were of two size first measuring 
20cm x 10cm x 10cm and second measured 
42cm x 10cm x 10 cm. the wall consisted of 
two layers first of 3  courses and over it rows 
of two courses (plate 2.6b).

We found that the material used included 
pieces of gypsum mixed with mud with the 
purpose to give strength to the mortar and to 
fill the space between the bricks.

Two types of mortar used in the partition wall 
to give support and strength to the wall and 
fill the wide space of 4.5 m x 10m devoid of 
windows.

We learned from the old town of al-Ula three 
measurements of mud bricks used. First 
measures 50cm x 32cm x 10 cm used in the 
foundations of mud walls and the walls of the 
ground floor called “al-Marbou.  Second type 
bricks used in mud walls measured 32cm x 
30cm x 10 cm , used in the second floor of the 
house, while third type measures 25cm x 
20cm x 10cm used in the walls of the roof 

(al-Marbud) and also used in the spaces of 
walls inside the house (al-Samita’a).

Locus 2 -3 -4-5) Pillars:
Pillars are circular in shape built with 
rectangular bricks 20cm x 10cm x 2 cm are 
found scattered in the square. Three of these 
Z2 (plate 2.6c), Z3 (plate 2.7a), Z3, Z5 (plate 
2.7b). There are two pillars built on one 
single base with bricks similar I size to the 
first one, 20 cm triangular shaped and 20 cm 
base and 5 cm thick (Z 5) while second type  
25 cm long, 27 cm base and 5 cm thick (Z2-
3-4). These sizes vary according to the 
situation and roof area and could be increase 
or decrease in size according t the requirement.

Locus 6 (Basins):
A basin or water reservoir attached with the 
eastern wall (Z1). It is a rectangular shaped 
tank 2m x 90cm,  built with southern and 
western walls with rectangular shaped bricks 
20cm x 10cm and 20 cm thickness. While 
northern and eastern walls   represented 
eastern wall (Z1) and extended towards west 
as L:oc us 7 (plate 2.8c). 

Locus 7 (wall):
The wall extended from Locus 1 towards 
west about 9 m long and 30 cm wide built 
with mud bricks  with eastern part extended 
to area (2) across an entrance 70 cm wide and 
has tiled floor made with bricks (plate 2.8b).

Locus 8 Wall:
Wall built with mud bricks dividing the space 
by 30 cm wide(place 2-3) and is the wall 

extended in the middle of locus 7 towards 
north 2 meter long and dividing two spots. 
The wall built with mud bricks measuring 
25cm x 12cm x 10 cm (plate 2.9a).

Locus 9 Platform:
It is rectangular shaped area measuring 
135cm x 90cm x 25 cm located at the edge of 
western bulk of the square. Its surface is 
made of stones and plastered by mortar (plate 
2.1f).

Locus 10 Tiles:
The interior floors and outside spaces of the 
courtyards Locus 10 and reaching the virgin 
soil the tiles made of burned bricks measuring 
22cm x 22cm x2.5 cm covered the area of the 
courtyard. This is a typical example of the 
architecture of al-Mabiyat (Qarha).

Locus 11 Wall:
A mud brick wall located in the middle of the 
southeastern corner of square (C20). It is 1 
meter long, extended towards southern wall 
of the Square D20. It is oriented to what look 
like a basin in the south of square C20 (plate 
2.8c).

Chronology of Layers in square 20C.
Square C20 is a higher Tel and contains large 
number of artifacts on the surface. It is s a 
prominent square among the excavated 
mounds at Qaraha in general. The excavated 
square is 10m x 10 m in area and is devoid of 
any artifacts.  The upper surface is square 
shaped and filled with mud, It is yellow in 
color and does not contains any objects 
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except construction material such as mud and 
square or triangular or rectangular shaped 
bricks (plate 2.7c).

Results of our research suggested that it was 
an open courtyard without roof for the animal 
market in which animals kept for roaming 
and selling. It is why this area was fill with 
debris and sand. Sand and animal remains 
deposited every year about 2 mm , it means 
each five year the deposit was 10 mm.  The 
depth of our excavation is 180 cm until we 
reached to the virgin soil, it means the time of 
deposit was 900 years so we can attributed 
the deposition in the square began before 900 
years  approximately  5th century Hegra .

It is not possible to suggest a date for the 
settlement but in relation to the environment, 
climate and the material obtained from the 
site it could be attributed to Fatmid period 
359H to 567 H.

Geophysical studies of squares 
C20-D20:
The scientific team conducted geophysical 
studies in 1431 H of the two squares in the 
geo-magnetic field. The survey conducted 
before the excavations and continued until 
the end of 7th season of fieldwork (plate 
2.10a). In the 8th season, magnetic survey of 
the entire area provided us the following 
results:

- Did not find closeness to read geo-
physical with the square C20 and D20.

- In the prominent locus the reading of 
geo-physical elements, we did not find in 
the two squares.

- Geophysical reading at a depth of 2m 
(plate 2.10b) does not match with 
excavation work.

Survey of the squares C20 and D20:
The excavations of the site during the last 8 
seasons from 2004- 2011 AD in the market 
area revealed place for the keeping the 
animals  and squares C20 andD20 did not get 
out of the surrounded area F.G.D.E. while 
square in D20  4 meter area (north to south) 
was the sitting place (Majlis) for  the animal 
market (plate 2.10c).

 Square C20 was an area of the courtyard 
with roof covered by grape branches or date 
leaves where animals kept for marketing 
(plate 2.11a). 

Elimination of spaces:
The excavations in square D20 up to the 
depth of 20 cm appeared locus (1) in the 
north of the square not completed as it was in 
the middle of squares D20 and C20.  1m 
space dug as part of the square and entire 
locus. The digging in the space was due to 
the continuation of architectural elements in 
square C20.

The southern space between D20 and D21 
was excavated as part of square D20, and due 
to the appearance of locus 2, extended from 

east to west of the space in western corner of 
the square, about 4.5 m long. While eastern 
spot of the square  was excavated due to its 
location on the main street covering half area 
of 5m x 5m.

Space removed in the 8th season located 
between squares D21 and D22 it was due to 
the destruction by the debris in the long span 
of time and debris spread in the eastern street 
and under surface to about 80 cm deep. In the 
seventh season of 1431 AH, the space 
between four squares D21, D22, D23, D 24 
the debris kept to give support to the 
foundations elevated of street to its natural 
height (plate 2.8c).

Artifacts:
A pottery bowl with its rim oriented outside 
and circular mouth, on its outer surface are 
found three legs, simple base, red ware, 
medium paste, filled with sand and bones, 
high heat, made with hand and when (plate 
2.11b).

A piece of neck and body of a pottery jar, red 
paste, geometric pattern on the body, a kufic 
inscription in white (plate 2.11c).

Semiprecious (Aqiq) bead, red, oval shaped 
with a hold in the middle (plate 2.11d).

Grinder made of volcanic rock. circular body, 
deep body, rough and coarse object (plate 
2.11e)

Part of an architectural element like a brick, 
floral decorations like a flower on the body 
(plate 2.11f).
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Tayma 2011 – 8th Report 
on the Joint Saudi Arabian-German archaeological project

Arnulf Hausleiter1, Ricardo Eichmann1, Mohammed H. al-Najem2, Said F. al-Said3

With contributions by Matthias Grottker4, Andrea Intilia1, Sebastiano Lora1, 
Christoph Purschwitz1,  Francelin Tourtet1, Peter Voß4, Friedrich Weigel1, Kai Wellbrock4

I. IntroductIon

In 2011, two further seasons of 
multidisciplinary research at the oasis 
of Tayma were carried out, focussing on 
archaeological investigations, and pottery 
studies5 (for reports on previous sea sons 
Eichmann et al. 2006; 2010; 2011; 2012; 
Hausleiter et al. in press a–c). As reported 
before, the Saudi-German project identified 
altogether six occupation periods at Tayma 
attested at different locations and represented 
by a specific set of archaeological features 
(buildings, artefacts, pottery etc.), 
covering the Neolithic to modern periods 
(Hausleiter 2011, 109; Hausleiter in press a). 
Archaeological excavations focused on the 
site of Qraya (Plate 3.1).

Palaeoenvironmental investigations in 2011 
concerned the hydrology of the site and of 
the sabkha as well as research on the ancient 
and recent vegetation of the site (for the latter, 
cf. Kürschner and Neef in press; Dinies and 

1 Deutsches Archäologisches Institut, Orient-
Abteilung, Berlin.

2 Saudi Commission for Tourism and National 
Heritage (SCTNH), Tayma Museum of 
Archaeology and Ethnography (formerly Saudi 
Commission for Tourism and Antiquities).

3  King Saud-University, Faculty of Archaeology 
and Museology, Riyadh.

4 Fachhochschule Lübeck, Fachbereich Bauwesen, 
Labor für Siedlungswasserwirtschaft und 
Abfalltechnik.

5 Spring season: 8th February–14th April; autumn 
season 27th September–5th November 2011. 

Neef in press). Archaeological excavations 
focused on Late Bronze to Iron Age Remains 
next to the outer city wall (Square Q3, to be 
discussed in a subsequent report), on a large 
architectonic complex of the Early Iron Age 
(Area O), probably a public building used 
as temple; a further large public building in 
the north-eastern part of the central are of 
Qraya (Area E); and a residential quarter 
south of it (Area E-South / F). These remains 
cover a period reaching from the late 1st 
millennium BC until the first cen turies of 
the 1st millennium AD. Investigations by 
archaeologists and hydrologists continued 
on the canal system in Compound A (Area 
H). The autumn season of 2011 saw a 
continuation of building conservation 
measures, concentrating on the large public 
building E-b1 (cf., for the methodology, 
Hausleiter, Breitenfeldt and Lindlar in: 
Hausleiter et al. in press c; Hausleiter 2016).

As in previous years, the Saudi-German team 
was hosted by the Museum of Archaeology 
and Ethnography at Tayma. Funding of the 
German component was provided by the 
German Research foundation (DFG), Bonn; 
conservation measures were funded by the 
Official Deve lopment Assistance (ODA) 
provided by the Federal Foreign Ministry of 
Germany. 
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The authors are indebted to all individuals 
and institutions supporting the work of the 
project at Tayma, namely the Antiquities and 
Museums Sector of the Saudi Commission for 
Tourism and National Heritage (then Saudi 
Commission for Tourism and Antiquities),  
Riyadh, the King Saud University, Riyadh, 
the Orient-Depart ment of the German 
Archaeological Institute, Berlin and the 
German Embassy at Riyadh.6

II. results

1. Hydrol ogical  invest igat ions
By Peter Voß, Kai Wellbrock and Matthias 
Grottker7

Introduction and Methodology

Based on the results of the 2007–2009 
investigations (Heemeier and Grottker in: 
Eichmann et al. 2010, 103–4; Eichmann et 
al. 2012, 79–82; Wellbrock and Grottker in: 
Hausleiter et al. in press a) a hydrological 
model was developed for estimating the 
necessary rainfall quantities preserving a level 

6 Our particular thanks go to Professor Dr Ali 
Ibrahim al-Ghabban (Vice-President of the 
SCTNH), Professor Dr Abdulaziz al-Ghazzi and 
Mr Jamal S. Omar (Directors General for Research 
and Survey), respectively. We are further more 
indebted to all members of the Saudi-German team 
and to the local workmen.

7 The team headed by Professor Dr M. Grottker 
consisted of K. Wellbrock, P. Voß, S. Eckert, J. 
Osten, M. von Grafenstein (Lübeck University 
of Applied Sciences), and Friedrich Weigel (Free 
University of Berlin). The authors are grateful for 
the funding by the German Research Foundation 
(DFG).

of 811.5 m a.s.l. of the former palaeolake.8 
Establishing a water balance equation for 
the palaeolake resulted in the calculation 
of preci pitation amounts of 150±25 mm/a. 
In order to verify the hydrological model 
investigations of the hydrological team 
in 2011 concentrated on the catch ment of 
the sabkha by applying parameters of soil 
hydrology. Investigations at Qraya focused 
on water supply installations within the 
walled area of the former settlement.

A number of tests have been carried out at 
selected locations in the catchment of the 
sabkha aimed at obtaining reliable values of 
the soil infiltration rate which is the largest 
uncertain parameter in the aforementioned 
hydrological model. 

- Open-End-Test: This test is a simple and 
reliable method for measuring the soil 
infiltration capacity. A 1 m long steel 
tube of 11 cm diameter is rammed into 
the surface for 0.2 m, before being filled 
with water (reaching a maximum capacity 
of 8.5 l). Before that, the tested ground is 
supposed to be saturated with water. The 
duration of the test is 60 minutes. In a 
first phase, at two minutes intervals, the 
quantity of drained water is calculated 
by refilling the tube to the limit. In a 
second phase, this procedure is repeated 
at intervals of 10 minutes. Infiltration 

8 Engel and Brückner in: Eichmann et al. 2012, 73–
9; see also Engel et al. 2012. The minimum lake 
surface level has been estimated after the analysis 
of fossil barnacles to (Engel and Brückner in 
press).

capacities calculated according to Darcy 
for spherical and ellipsoidal flow section 
(cf. USBR 1974) range from 10-7 to 10-5 
m s-1.

- Irrigation Test: This non-standardized test 
allows for estimating the pre cipitation 
amount needed to generate surface runoff 
as a function of the soil infiltration rate; the 
slope of the surface; and depression loss. 
A surface of 0.5 m2 extension is watered 
with different degrees of intensity. Thus 
it is possible to estimate the precipitation 
rate necessary for creating surface runoff 
(Plate 3.2a) which exceeds the quantity of 
soil wetting and depression losses.

- Infiltration Test: In this case the amount 
of used water (in the 0.5 m2 square) is 
exactly 5 l, thus artificially creating a 10 
mm precipitation. This value divided by 
the time (in seconds) needed for draining 
results in an infiltration rate for the topmost 
surface.

- Sieving: According to standard ISO 
14688-19 sieving is used for analyzing 
coarse-grained soils with grain size larger 
than 0.063 mm. A defined quantity of 
soil – dried at 105 °C – is sieved through 
a set of sieves with different mesh sizes 
ranging from 0.063 to 2 mm.10 Mass 

9 DIN EN ISO 14688-1:2011-06: Geotechnical 
Investigation and testing - Identification and 
classification of soil – Part 1: Identification and 
description, Berlin, 2011.

10 Applied mesh sizes: 0.063 mm; 0.125 mm; 0.25 
mm; 0.5 mm; and 2 mm. 

determination of each grain group results 
in a grading curve necessary for estimating 
the infiltration capacity. It was decided to 
carry out a simplified version of the test, 
i.e., without drying the samples and with 
pebbles removed from them. Since they 
occur only on the surface their impact on 
infiltration is considered to be negligible. 

Results
Compound C – Failure of outer city wall?

East of the inner city wall excavated in Square 
C4 (Intilia in: Eichmann et al. 2010, 113–5) 
were found alluvial deposits of considerable 
thickness which require an explanation. 
Various hypotheses were discussed, such as, 
e.g., a flood event, caused by the wadi running 
along the outer wall resulting in the failure of 
the outer city wall near the (former) modern 
entrance to the site. Georadar prospection 
(2005; cf., Eichmann et al. 2010-106) and a 
2 x 2 m sounding confirmed the existence of 
a 1.5 m thick wall with two mud brick shells 
and a filling with har dened mud and sand 
of altogether 0.9 m thickness (SU 6228). In 
accordance with evidence from Square C1 
(Intilia in: Eichmann et al. 2010, 109–11), and 
topographic considerations this wall should 
belong to the oldest part of the construction. 
Therefore a failure of the western wall and a 
subsequent flooding of Compound C is rather 
unlikely. It is much more probable, that flood 
event from the North, roughly following the 
course of the present-day wadi caused the 
massive depositions of material.
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Compound E – Topographical survey

For improving hydrological investigations 
the DGPS topographical survey of Compound 
E has been completed (cf., Heemeier and 
Grottker in: Hausleiter et al. in press a; 
Wellbrock and Grottker in: Hausleiter et al. 
in press b). 

Compound E – Excavation of assumed 
source pond

Geo-electrical investigations conducted 
in 2007 indicate an area of uprising 
conductivity in Compound E, probably a 
result of ascending groundwater which, 
in antiquity, may have fed a water source 
within the inner city wall (Wellbrock and 
Grottker in: Hausleiter et al. in press b). A 
trench excavated in 2008 reaching a depth of 
815.79 m a.s.l. did not confirm this assum p-
tion (Wellbrock and Grottker in: Hausleiter et 
al. in press b), although next to the bedrock 
humid deposits were detected. The trench 
was enlarged this season in order to gain 
more information regarding the composition 
of the deposits. Natural bedrock formation 
is disturbed due to tectonical faulting at this 
spot. Sampling was carried out in order to 
verify the presence of aquatic pollen. 

Catchment of the sabkha – Soil hydrology

By using GIS-applications the extension of 
the catchment of the sabkha was estimated 
at approx. 600 km². Based on this the water 
balance equation for the sabkha was calculated 

resulting in (minimum) precipitation amounts 
of 150±25 mm per year. In order to test this 
hypothesis, altogether 50 Open End Tests 
(see above) were conducted in those parts 
of the catchment which were accessible (Pl. 
0.2b). Parallel to this, 159 soil samples were 
collected and sieved.

Initially, six samples were collected at a 
distance of 100 m to the site where the Open 
End Test had been performed following a 
circle. Since the majority of the samples 
displayed the same grain size distribution, 
the quantity of samples per test was reduced 
to two. Natural grading of Holocene Aeolian 
deposits which are predominant in the 
catchment likely causes this homogeneity. 

Location of historical wells in the Old town 
of Tayma

A large number of historical wells could be 
located by means of surface survey in the 
town of Tayma. The coordinates of these 
wells were recorded by DGPS measurement 
and mapped (Plate 3.2c). 

2. Area O
2.1 Excavations in Area O
By Andrea Intilia

During the two field seasons of year 2011, 
work was carried on in Area O, located in 
the southern part of Compound C (Plate 
3.1), where an Early Iron Age complex and 
a necropolis of the Hellenistic period are 
under investigation since 2006 (Intilia in: 

Eichmann et al. 2011, 97–102; 2012, 100–6; 
Intilia in: Hausleiter et al. in press a–c; see 
also Hausleiter 2010, 230–1; 235; 2011, 
111–8; Lora et al. 2010, 238–9; Petiti et al. 
2014; Plate 3.3). In order to gain access to the 
north ern and eastern sectors of the former, the 
excavated area was extended towards North 
and East; it now covers an area of 2185 m2. 
Three different Occupation Levels have been 
identified in Area O thus far (Table 1):

Occupation 
Level in 
Area O

Date Archaeological remains
Occupation 
Period at 
Tayma

OL O:3

Early Iron Age:
1127-916 calBC (O-b1:R1); 
973-829 calBC (O-b1:R1) 
1053-911 calBC (O-b1:R7) 
1002-846 calBC (SU 6601) 1

Complex with a main building 
(O-b1), ancillary rooms and 
structures North and East of it, 
surrounded by a nearly square 
enclosure

OP 4

OL O:2

Hellenistic period:
411-262 calBC (bone, O-g3) 
398-210 calBC (bone, O-g4) 
517-391 calBC (bone, O-g13) 
381-203 calBC (bone, O-g20) 
396-208 calBC (bone, O-g21) 
717-392 calBC (bone, O-g19) 
756-414 calBC (wood, O-g19) 2

39 single and multiple 
inhumation burials built 
according to the same scheme

OP 3

OL O:1
Unclear; preliminary OSL date3 
suggests the 5th century AD as 
terminus ad quem

Looting pits, now filled with 
sand

Unclear

Table 1: Area O, chronostratigraphic 
synthesis
Occupation Level O:3 - Early Iron Age

The Early Iron Age complex in Area O is 
nearly square in shape covering an area of 
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1300 m2 (Plate 3.3). The enclosure wall which 
represents its limit surrounds an inner area 
of about 1000 m2, the south-western corner 
of which is occupied by Building O-b1, the 
main edifice of the complex. This building 
has been nearly completely excavated, with 
the exception of its north-eastern corner. 
Several rooms have been identified north and 
east of this edifice but, since they have been 
only partially investigated thus far, it remains 
still unclear if they belong to one or more 
buildings. North of Building O-b1, in an area 
still largely unexcavated, a stone structure 
most likely to be interpreted as a cistern (SU 
3373), connected to a small canal, has been 
partially investigated. The southern part of 
the complex was probably a large courtyard, 
devoid of structures, but a large silo (SU 
6601) was excavated near the southern corner 
of the enclosure. 

Stone enclosure

The Early Iron Age complex is surrounded 
by a 38 x 35 m enclosure with North-East/
South-West orientation, which consists of 
four walls built with undressed blocks of 
local sandstone (Plate 3.3). Each wall is 2.2 
m thick, with two façades made of large 
blocks set rather regularly and a core filled 
with sandstone blocks and bedrock chunks of 
all sizes.

The four arms of the enclosure are excavated 
and preserved to different extents. The south-
ern part of the north-western arm is well 
preserved, its central section is lost, while 

its north ern end has been identified but 
not fully excavated yet. The northern end 
of the south-western arm is rather poorly 
preserved, its central section and southern 
end completely lost due to two large pits; a 
small section of this wall survives between 
them. Only a small section of the south-
eastern arm has been exposed thus far, since 
its southern end was removed by a pit and 
its northern half has not been excavated yet. 
The northern end of the north-eastern arm 
has been identified but not fully exposed yet; 
its central section is well preserved, while the 
area where its southern half should be located 
is still covered by later deposits. As far as the 
four corners are concerned, the western one 
is fully excavated, the southern is lost, the 
northern was identified during this season but 
not fully exposed yet, and the eastern one is 
still unexcavated.

Building O-b1

The main edifice of the complex, Building 
O-b1, is a North-East/South-West oriented 
rect angular building measuring 23 x 12 m 
and covering an area of approx. 270 m2 (Plate 
3.3). It consists of a clearly distinguishable 
central section (rooms O-b1:R1, R2, R3, R5 
and R7), rectangular in shape, measuring 11 
x 7.6 m (83 m2), and a series of rooms of 
different shapes and sizes all around it. Four 
rooms (O-b1:R11, R12, R13 and R14) are 
located north-east of the core, while the area 
south-west of it is too poorly preserved to 
reconstruct its exact layout; two long, narrow, 
corridor-like spaces occupy the north-western 

(R4 and R10) and south-eastern sides of the 
building. The core of O-b1 was investigated 
during the previous seasons; in 2011, work 
concentrated on the northern part of the 
edifice, which was fully excavated with the 
only exception of the north-eastern corner. 
Building O-b1 is built with medium-sized, 
un dressed blocks of local sandstone, with 
larger blocks occurring infrequently.

The north-eastern limit of Building O-b1 is 
represented by a row of six square pillars, 
each 0.6 x 0.6 m, with a second row of 
similar pillars set halfway between the first 
row and the core (Plate 3.3). Two narrow 
walls, SU 5079 and SU 3863, divide in two 
the area between the two rows of pillars and 
the area between the central row and the core, 
so that the northern part of Building O-b1 is 
occupied by four narrow, elongated rooms, 
R11, R12, R13 and R14, and by the northern 
ends of both lateral corridors (R10). All these 
rooms have silt floors. R12, R13 and R14 are 
separated from the northern corridor (R10) 
by a wall, but they are di rectly connected 
to the southern one. R11, on the other hand, 
occupies the whole width of Building O-b1. 
The two rooms located between the core and 
the central row of pillars, R12 and R14, are 
very poorly preserved due to later activities; 
the two northernmost ones, R11 and R13, 
are better preserved, some younger pits and 
graves (Grave O-g18) notwithstanding. In 
both these rooms a silt layer covered by a 
stone collapse was found above the silt floors; 
in the southern half of R11 the silt layer 
shows heavy traces of fire. The southernmost 

end of R11 and R13, corresponding to the 
north-eastern corner of Building O-b1, is still 
unexcavated.

A wall exposed between the two northernmost 
pillars of the north-eastern row (Plate 3.3) 
indicates that it was not possible to access 
Building O-b1 at least from the northern part 
of its north-eastern side; the areas between 
the other pillars of the north-eastern row are 
still unexcavated.

Three very similar installations were found 
attached to walls SU 5079 and SU 3863; 
two (SU 6756 and SU 6761) to the former, 
between rooms R11 and R13, and one (SU 
6764) to the latter, between rooms R12 and 
R14 (Plate 3.3). SU 6756 and SU 6764 are 
well built and roughly round, while SU 6761 
is irregular and rather shallow. They consist 
of a small pit lined with small stones. SU 
6756 and SU 6761 are located between one 
of the pillars of the north-eastern row and one 
of the central row, while SU 6764 is located 
halfway between a pillar of the central row 
and the north-eastern wall of O-b1’s core. 
The structure and the position of these 
installations suggest their interpretation as 
post-holes for the setting of wooden beams 
which helped supporting the covering system 
of the northern area of Building O-b1. If 
this hypo thesis is correct, two rows of three 
such installations would be expected, one 
attached to wall SU 5079, the other to wall 
SU 3863. The northern part of wall SU 3863 
is unfortunately lost, while the southern end 
of wall SU 5079 is still unexcavated.
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Structures outside Building O-b1

The general layout of the Early Iron Age 
complex is known, consisting of a main 
building (O-b1), a series of other structures 
east and north of it and what seems to be 
a large open area to the South; however, 
most details on its inner organization are 
still missing, since many of the pertaining 
areas are still unexcavated or only partially 
investigated (Plate 3.3). In 2011, work 
outside Building O-b1 focused on rooms 
R8 and R15, east of it, and on two dif ferent 
installations north and south of it: SU 3373, 
most likely a cistern, and SU 6601, a silo.

The southern half of room R8 had already 
been excavated in previous seasons, but the 
ex ten sion of Area O towards East allowed 
access to its northern half and to R15, 
further to the North-East. These two rooms 
are located next to the presumed course of 
the south-eastern arm of the Early Iron Age 
enclosure, which should represent their 
south-eastern limit. They both have floors 
paved with flagstones, which are rather well 
preserved. Their walls, on the con trary, are 
only poorly preserved, a situation common 
to most of the archaeological deposits in this 
part of Area O. Stone collapses were found 
on both stone-paved floors.

An OL O:1 looting pit indicated the existence, 
roughly 4 m north of Building O-b1, of a large 
circular structure (SU 3373). Removal of the 
north-western half of the stone collapse fil-
ling it during the 2011 season revealed more 

details about this installation. SU 3373 was 
built with large, undressed sandstone blocks 
set directly on natural bedrock and is larger at 
its base (diam: 1.9–2 m), tapering towards the 
top (diam: 1.5–1.6 m). A gap in this structure 
seems to be the exit point of a small stone 
canal which was identified at the bottom 
of a looting pit roughly 2 m to the North-
East of SU 3373. This canal consists of two 
sides built with me dium-sized, undressed 
sandstone blocks set on larger slabs which 
serve as a base and covered by more large 
slabs. The fact that the canal slopes down 
towards SU 3373 seems to suggest that this 
installation was designed to collect a liquid; it 
seems therefore most likely that this structure 
functioned as a cistern.

The only structure identified thus far in the 
southern part of the Early Iron Age complex is 
installation SU 6601, located near the south-
western arm of the enclosure (Plate 3.3 and 
Plate 3.4a). It is a rectangular pit measuring 
2.5 x 1.5 m, 2.5 m deep and almost completely 
deepened into the natural bedrock. Two small 
stone walls were built at its north-eastern 
corner, possibly because here the natural 
bedrock is lower than at the northern end 
of the pit. A layer of ash and burnt material 
(SU 6755) was found at the bottom of this 
installation, containing numerous carbonized 
seeds, fruits, fruit stones and wood fragments. 
These finds and the structure of SU 6601 
suggest its interpretation as a silo. After its 
abandonment, the installation seems to have 
been filled intentionally, since the deposit 
inside it was extremely homogeneous. The 

upper part of the southern half of this structure 
was destroyed by later Grave O-g13.

Pottery and objects

The pottery assemblage recovered from 
Early Iron Age (OL O:3) deposits in Area 
O is very distinctive, characterized by the 
presence of a very high number of beakers 
and bowls made of fine fabrics; closed forms 
are less frequently attested, large storage 
jars and cooking wares are absent. The most 
recurring form is a simple cylindrical beaker 
with plain rim, straight walls and flat base. 
Deep bowls are also relatively frequent, 
many of them bearing a highly distinctive, 
bi-chrome (red and dark brown) painted 
decoration the repertoire of which comprises 
many geometrical motives as well as a very 
typical stylized representation of a bird seen 
from the side, usually looking to the right 
(cf., Maritan et al. in press; Tourtet in press f).

Three more ivory objects were found during 
the 2011 season, all of them from a pit located 
between rooms R13 and R14. TA 10675 is a 
small, rectangular plaque (2.3 x 2 x 0.15 cm); 
TA 10676 is a fragmentary lens-shaped token 
with one side decorated with incised half cir-
c les, identical to other 3 specimens recovered 
from the floor or Room 1 (dimensions of a 
com ple te token: diameter: 2.3 cm; height: 1.1 
cm)11; TA 10677 is a fragmentary artefact the 

11  TA 4328, TA 4344 (fragmentary) and TA 8586; see 
Intilia in: Eichmann et al. 2011: 101. Nine further 
tokens either plain or with different decorations, 
made of ivory and stone were also found in Room 
1; see Intilia in: Hausleiter et al. in press a.

ori ginal shape of which remains unclear (1.9 
x 1.6 x 0.8 cm).

Numerous fragments (TA 10550, TA 10653-
6; (Plate 3.4b) of a small faience vessel were 
found in the northern part of Building O-b1’s 
eastern corridor, one of them on the silt floor, 
the others inside a pit which cut through it. 
A further, joining fragment (TA 7919) had 
already been recovered in this area in 2008 
(Intilia in: Hausleiter et al. in press a). The 
vessel, not yet restored, seems to be a small 
jar, blue-green in color and decorated with a 
motive of lotus flowers and buds painted in 
black. A fragment (TA 10734) of a similar 
vessel was found in Room 15.

The head of a faience figurine representing 
a bull (TA 10538; 6.1 x 4.1 x 7.5 cm; Plate 
3.4c) was recovered from the floor of Room 
8. The upper part and the back of the head are 
lost along with the left horn, while the right 
one is still completely preserved; the body is 
lost below the neck. The superficial glaze is 
very well preserved, with the exception of 
the area around the mouth, and has a color 
ranging from a light green to deep bluish 
green. Details such as the eyes and the horns 
are very well rendered, while the mane on the 
back of the head is a simple, raised area. A 
rectangle on the forehead could be part of the 
very schematic rendering of a crescent or disc.

Occupation Level O:2 - Hellenistic period
During the Hellenistic period, the part of 
Compound C where Area O is located was 
used as a burial ground. The 2011 extensions 
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of the excavated area led to the identification 
of 17 new burials (Graves O-g23 to O-g39), 
so now a total of 39 graves is known within 
the limits of Area O, all of them looted. 
Although all these graves have the same 
structure, they are not ar ran ged according to 
any recognizable pattern. The higher density 
of burials in the eastern part of the excavated 
area seems to indicate that Area O is located 
at the western fringes of this ce metery.

All the graves identified in Area O were built 
following the same blueprint (Lora et al. 2010, 
238–9; Intilia in: Eichmann et al. 2012, 104–
5; Petiti et al. 2014). As a first step, a large pit 
was dug down to the natural bedrock in order 
to remove all existing deposits and structures. 
Then, a second, smaller pit, the actual grave 
pit, was deepened into the bed rock, and the 
deceased deposed inside it; single, double 
and triple inhumation are attested. Large 
sandstone blocks were then set across this 
pit to cover it; a layer of hard silt plaster was 
applied to the cover to seal all the gaps. The 
large pit was then completely backfilled, 
most likely with material originating from its 
excavation.

During the 2011 season, altogether ten of 
the known burials were excavated (Graves 
O-g8 to O-g10, O-g13 to O-g15, O-g17, 
O-g21, O-g22 and O-g30), so now the total 
of excavated graves in Area O is 23.12

12  Details on the human remains will be published in 
a future contribution by E. Petiti to appear in this 
journal; see also Petiti in: Hausleiter et al. in press 
c; Petiti et al. 2014.

A small eye-stela (TA 10664; 32 x 10.5 x 
58 cm) with a 3 line Aramaic inscription 
was re covered from the fill of the large pit 
of Grave O-g21. This is the second eye-
stela with in scription and the third Aramaic 
inscription found re-used in OL O:2 burials, 
the other being TA 5840, eye-stela from the 
cover of Grave O-g3, and TA 8947, inscribed 
stela from the cover of Grave O-g11 (see, 
respectively, Intilia in: Eichmann et al. 2012, 
105; and Intilia in: Hausleiter et al. in press 
a).

Occupation Level O:1 - Looting
The youngest phase of occupation in Area 
O consists of several dozens of looting pits 
which targeted the OL O:2 Hellenistic graves. 
All these pits are now filled with wind-blown 
sand and no dating material was found inside 
them. Therefore, the only chronological 
indication available for OL O:1 is, at present, 
a preliminary OSL date obtained from a 
sample taken from the fill of the looting pit of 
Grave O-g10, which suggests the 5th century 
AD as terminus ad quem for the looting.

2.2 Pottery from Area O
By Francelin Tourtet

Building O-b1
The pottery from the collapse above O-b1:R8 
as well as from the floor of Rooms 11 and 
13 (Plate 3.5) contains mainly the usual 
and well-known Early Iron Age shapes: 
fragments of plain and painted beakers 
(Plate 3.5a: c-d; i-n; q), of large bowls with 
horizontal, bi-chrome crisscross bands on the 

inner walls (Plate 3.5a: a; f-g), of plain (Plate 
3.5a: h) and painted (Plate 3.5a: e) medium-
sized bowls. Open vessels with vertical 
handle like Plate 3.5a: p do not belong to 
the most frequent shapes of the Early Iron 
Age, however, similar shapes have already 
been found in building O-b1:R1 (see Tourtet 
in press c, Plate 3.6b:c13). A sherd of a Red 
Burnished Ware (RBW) hole-mouth bowl 
in the collapse above Room 8 (Plate 3.5a: 
b; see Tourtet in press e, Plate 3.5a; id. in 
press f, Plate 3.17a:a-f) has to be considered 
intrusive, since Middle to Late Bronze Age 
RBW, if present in Area O, is extremely rare 
and usually comes from disturbed contexts. 
Base TA 10711.16 (Plate 3.5a: o) is yet 
unparalleled both in Early Iron Age contexts 
and those from other periods.

Fill of structure SU 3373
The deposits covering (SU 6334) and filling 
(SU 6596) structure SU 3373, located in 
courtyard R18 in the Northeast of the main 
building O-b1, contained only few pottery 
(28 diagnostic and 37 body sherds), 16 of 
it belonging to red beakers (Plate 3.5b: c-e) 
characterized by a scraped base and their red, 
fine, quartz-tempered Macrofabric 1 (for the 
definition Maritan et al. in press), attested 
all over Area O. Three plain bowl fragments 
(e.g. Plate 3.5b :f-g) as well as an open 
base, similar to that of goblets found in the 

13  This plate count does not consider the numeration 
of the article within the volume of ATLAL which 
has been a practice in the last volumes; it rather 
refers to the internal sequence of plates within the 
contribution. Once completed, the plate reference 
will be Pl. N.[Number of the article in within 
ATLAL]6b:c.

Rooms O-b1:R1; 2; 3; 5, and 7 (Tourtet in 
press f, Plate 3.11a:e-f; Plate 3.12b:w), and 8 
fragments of undetermined vessels complete 
this assemblage. Among the latter, two 
sherds require particular attention: the spout 
of a RBW vessel (Plate 3.5b: h; cf. Tourtet 
in press b, Plate 3.18a: e; id. in press e, Plate 
3.6a:h-i), considered to belong to the Middle 
and Late Bronze Ages (Hausleiter 2014 with 
references) and attested only by a handful of 
sherds from disturbed contexts in Area O. A 
further sherd showing an applied decoration 
(Plate 3.5b: i) is unusual both in Area O and 
more generally in Tayma.14

Fill of Silo SU 6601
42 diagnostic and 82 body sherds were 
retrieved from SU 6602, SU 6653, and SU 
6755, filling SU 6601. The assemblage is 
homogeneous and characteristic of the Early 
Iron Age (11th to 9th century BC), with a 
predominance of Macrofabric 1 in SUs 6602 
(90%) and SU 6653 (85%). In SU 6755, 
the two only diagnostic sherds belong to 
Macrofabric 1, while all four body sherds 
have been attributed to coarse, mineral 
tempered Macrofabric 3. 

Beakers (Plate 3.5b: j-l; o-p) are the most 
frequent shape, with 48 % of the diagnostic 
sherds. Most of them are plain bases (Plate 
3.5b: j-l), while one (Plate 3.5b: p) shows 
remains of a painted crisscross band at the 
bottom of the outer wall, well known from the 

14  Due to its fabric (Macrofabric 3) it does not belong 
to the Early Iron Age Ware; on the other hand the 
fabric cannot be assigned to any identified fabric at 
Tayma.
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few attested Early Iron Age painted beakers 
(Maritan et al. in press, Plate 3.18a). Bowls 
(17 %) are attested mainly by their rims. 
Similar to all Early Iron Age bowls analyzed 
up to now, they display a slightly concave 
wall and a simple, rounded rim (Plate 3.5b: 
n). All bowl fragments found in the fill of 
the “silo” SU 6601 belong to plain bowls, 
which are absent from O-b1:R1 but occur 
in its Rooms 2, 3, 5, and 7 (see Tourtet in 
press f). Morphologically, plain and painted 
bowls do not differ from each other. Finally, 
there is a massive foot, probably of a goblet 
similar to those found in O-b1:R1 (see ibid.). 
The remaining 33 % of the diagnostic sherds 
cannot be attributed to any specific vessel 
shape.

Cemetery
The few sherds found either in the graves or 
in their looting pits are considered intrusive. 
They are all characterized by their reddish 
color and fine quartz-tempered fabric 
(Macrofabric 1), and can thus be attributed to 
the Tayma Early Iron Age Ware (Plate 3.5b: 
a-b). They most probably originate from 
the architectural complex O-b1, which was 
destroyed prior to the first use of the cemetery 
(see Intilia, above; Petiti et al. 2014).

3. Area E
3.1 Excavations in Building E-b1
By Sebastiano Lora

Investigation carried out between 2004 
and 2011 in the central area of the ancient 
settlement uncovered the remains of a 500 m2 

large, multi-phase building (E-b1) made of 
stone masonry, surrounded by an enclosure 
wall (Plate 3.6). This building represents the 
last and, at the present stage of excavation, 
the best known level of occupation (E:3) in 
the area, its layout being almost completely 
exposed. Remains of at least two earlier 
Occupation Levels (respectively E:4 and 
E:5) have been partially brought to light in 
various soundings carried out in the area 
(most extensively in Squares E2 and E11).

Although no definitive evidence for dating 
the construction of Building E-b1 has been 
obtained yet, it has been tentatively dated to 
the period of the Lihyanite dynasty of Dedan 
(max. range from the late 6th to 1st centuries 
BC) on the basis of artefacts which have 
been re-used as building material in inner 
walls during the later Building Stage. These 
artefacts include fragments of larger-than-
lifesize royal statues (almost identical to 
statues found at Khuraybah, ancient Dadan, 
Hausleiter in: Eichmann et al. 2012, 90–93), 
statuettes, and four inscriptions of King 
Tulmay of Dedan (Lora in: Eichmann et al. 
2012, 87; Stein in press). These and other 
artefacts, most notably a bucranion similar 
to the one represented on the ‘Tayma Stone’ 
(Hausleiter in: Eichmann et al. 2010, 122; 
Pl. 4.16d; Hausleiter 2012, 321), the location 
and the layout of the building suggest that 
Building E-b1 was a temple. The building 
was in use without interruption until Late 
Antiquity, after which it was abandoned and 
gradually collapsed. During this long period, 
the building faced at least three major changes 

in its layout; each phase of a consistent 
layout has been defined as a Building Stage, 
and until now, four such building stages 
have been identified and labelled E-b1:3d to 
E-b1:3a (from older to younger).

In spring 2011 investigations focused on the 
area outside the main entrance of Building 
E-b1.15 A new sounding of 15 x 2.5 m was laid 
out along the western part of the façade of the 
building (which looks towards Southwest) in 
order to investigate its construction sequence, 
the platform in front of the entrance, and the 
ramp leading to the platform from West.

Occupation Levels E:4 and E:5

A sounding located directly in front of the 
entrance of the building (Square E13)16 
revealed numerous walls made of stone, four 
of which define an approx. 3 m2 large room. 
Lack of finds in primary deposition associated 
to this unit does not allow a definitive dating, 
although it is clear that these walls are built 
directly over the bedrock and that they pre-
date the construction of Building E-b1. 
The building to which the room belongs, 
should be associated with one of the two OL 
preceding the construction of Building E-b1 
(E:4 or E:5).

15  Corresponding to Squares E3, E11, E13, E21 and 
E22. See Lora in: Eichmann et al. 2012, 89–90.

16  Lora in: Eichmann et al. 2011, 84–5 (based on the 
records of the excavators G. Sperveslage and A. 
Ullmann).

Building Stage E-b1:3d

The remains of Occupation Level E:4 were 
filled and the whole area was flattened for the 
construction of Building E-b1. In its original 
layout, the northeast-southwest oriented 
building was probably of trapezoid shape 
(length approx. 27 m; south-western side 19 
m; north-eastern side 14 m; Plate 3.6). The 
earliest structure of this building was heavily 
modified by subsequent large-scale building 
activities, and it is only the north-eastern wall 
of this building stage which is preserved. On 
the inner side, this wall shows three niches, 
each of them 3 m wide and 0.7 m deep. 
The location of the original entrance to the 
building remains unclear. Most probably, 
it lay in the south-western façade, as in 
the following building stages, but no clear 
evidence of it is preserved. Less probable is 
a location in the south-eastern façade, where 
a 4 meter wide inset wall is clearly visible; 
but there is no definitive evidence in favour 
of this hypothesis. Remains of the original 
stone-paved floor of this building stage 
(irregular flagstones of different size) are only 
preserved in the southern part of the building.

Building Stages E-b1:3c – E-b1:3b

In Building Stage E-b1:3c the whole north-
western side of the building was completely 
re-built, but it is unclear if the new wall 
followed exactly the same course of the 
original one, thus maintaining the trapezoid 
shape of the building. This is, because a 
subsequent extension at exactly the same spot 
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(SU 252, see below) probably to be dated to 
the following Building Stage (E-b1:3b) and 
caused by a collapse, obscured the evidence. It 
appears possible that this part of the building 
was structurally (or statically) weak, since 
a further collapse may have necessitated a 
further reinforcement during Building Stage 
E-b1:3b (see below). 

The rebuilt north-western wall (SU 341) is 
characterized by four 1.2 m wide and 1 m 
thick stone masonry semi-pillars attached 
to its inner façade; three are preserved and 
a former fourth one was poorly re-built in 
Building Stage E-b1:3b. If, in this Building 
Stage, the temple had a trapezoid shape, 
a fifth semi-pillar may have been located 
further southwest. At a distance of approx. 
2.3 m in front of each semi-pillar, a square 0.8 
x 0.8 m pillar of the same building technique 
was erected.  Towards the entrance to the 
building, at about 3.5 meter from the south-
western wall two columns with a round base 
were set instead of pillars, forming a row 
running parallel to the façade.

A new, stone-paved floor was laid out 
within the building, approximately 0.5 m 
higher (829.2 m a.s.l.) than the original 
one (E-b1:3d); as before, it was made of 
flagstones of different size. At the same time 
a substantial fire installation was partly set 
into the south-eastern wall of the building 
(3.5 m south of its north-eastern corner); the 
construction of a tunnel leading to the well 
located approx. 17 m east of the building 
may also belong to this Building Stage.

In Building Stage E-b1:3b the south-western 
corner of the building was rebuilt, probably 
due to a further collapse in this part (see 
above). Thus the building was enlarged 
for approx. 3 m to the West at least in the 
southern part (Plate 3.6). On this occasion a 1 
m-wide opening was set in the south-western 
wall (adding to the main entrance east of it). 
Its location matches with a large 6.4 x 0.9 m 
monolithic basin attached to the building’s 
outer façade. 

A massive support (6 x 3 m) was built against 
the central part of the north-western wall of 
the building, possibly to prevent further static 
failure. Within the building a third column 
was added to the existing line of two columns 
(see above). Furthermore a second row of 
two columns was added at about 4 m north-
east of the first line. The fire installation was 
restored with the construction of a new wall 
in its southern part and of a new cover.

The building’s entrance (Plate 3.7a) was 
narrowed and possibly divided in two smaller 
passages and a new floor was set directly over 
the previous one, raising the walking level of 
approx. 0.2 meter (829.4 m a.s.l.); this floor, 
contrary to the earlier ones, was paved with 
regularly lied, finely dressed flagstones of 
similar dimensions. Two flagstones near the 
renewed entrance have a groove in the center 
and are most probably part of a water channel 
which continued outside the building (see 
below).

Although excavation of the floors and of 

their preparation layers did not provide 
any definitive information for dating the 
pertaining building stages, they can, however, 
be attributed to the time between the late 2nd 
/ early 1st cent. BC and the late 1st cent AD 
– based on the pottery recovered outside the 
building in deposit associated with these 
Building Stages (see below).

Outside the Building

Outside of the building the sequence of 
Building Stages E-b1:3c–b is less clear. It is 
in Building Stage E-b1:3c that in the area in 
front of the entrance an approx. 10 x 8 m large 
platform was built.  It was accessible via a 
monumental stair from the East and a ramp 
from the West; in the Southwest it reached 
the enclosure wall of the complex. The 
general layout of this access area remained 
unchanged during the two building stages but 
it was adapted to the rebuilding of the south-
western corner of the building. As mentioned 
above, it must remain open whether this 
layout is the result of the opening of a new 
entrance in the south-western façade.

Originally, the platform was completely 
paved with large irregular flagstones, now 
only partially preserved. The monumental 
stair with three steps fully preserved (SU 
2309–2311) bridged the 0.7 meter high gap 
between the platform and the walking horizon 
east of the building (respectively at 828.5 and 
827.8 m a.s.l.; Plate 3.7b). Each step of the 
stair consists of a three-meter-long monolith. 
The stair remained in place and unchanged 

before, in Late Antiquity (E-b1:3a), it was 
partially covered by a retaining wall of 
the south-western façade, and the walking 
horizon was raised in the entire area (see 
below). The ramp, on the contrary, saw, in 
the same time span, at least three different 
configurations.

The ramp in Building Stage E-b1:3c

Part of Building Stage E-b1:3c, a low stone 
wall (SU 6403) was set against the south-
western facade of the building forming 
a low step in front of it; at the same time, 
an approx. 14 m long ramp (SU 6385) was 
added to it, running from the south-western 
corner of the building to its main entrance. 
The ramp composed of compact grey silt 
leads from the walking horizon at the south-
western side of the building to the central 
part of the façade (Plate 3.7c). The former, 
lying at 826.5 m a.s.l. starts 1.3 m lower 
than the walking horizon east of the building 
and reaches 827.5 m west of the platform 
(approximately the walking level east of the 
building). A block of greenish sandstone (0.4 
x 0.25 m) in vertical position is located on the 
surface of the ramp at about 3 m west of the 
main entrance to the building. Unfortunately, 
it was destroyed, when the levels in area 
were raised (see above) and none of its 
original faces are preserved. A row of three 
large post-holes (two of 0.25 m diameter and 
a smaller central one, all of them less than 
0.1 m deep), located approx. at 1.5 m from 
each other) runs parallel to the façade of the 
building at a distance of 1 m from it. They are 
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probable remains of a temporary structure 
for either the construction or the restoration 
of the façade suggesting that ramp SU 6385 
constituted the building site for such works. 
The pottery assemblage on the surface (SU 
6414) of the ramp is homogeneous and can 
be dated to late 2nd/early 1st century BC (see 
Tourtet, below).

At about two meters west of the entrance, set 
directly over ramp SU 6385, a low wall (SU 
3730) was erected running perpendicularly 
to the façade of Building E-b1 forming the 
western side of the platform. Wall SU 3730 is 
made of evenly coursed medium-sized stones 
joined with a compact yellow-green mud 
mortar very similar, at a macroscopic scale, to 
the mortar used for the inset wall in the south-
eastern façade of the building (see above). 
Therefore, the two building operations may 
be contemporary. Two walls (SU 3735 and 
SU 3736) protruding from the western side 
of the platform, initially interpreted as stairs 
(Lora in: Hausleiter et al. in press a) are 
more probably strengthening structures for 
the platform. A layer (SU 6393) of small to 
medium-sized stones and a mix of sand was 
then directly placed over SU 6385, creating 
the actual ramp for accessing the platform, 
starting at approx. 827.0 m a.s.l. and reaching 
the level of the platform, i.e. 828.5 m) with 
an inclination of approx. 8°. Pottery sherds 
recovered from SU 6393 suggest a 1st century 
BC–terminus post quem for this layout (see 
Tourtet, below).

The ramp in Building Stage E-b1:3b

The rebuilding of the south-western corner 
forced an adaptation of the area in front of 
building to its new layout. The low wall SU 
6304 attached to the façade of the Building 
was re-built near the entrance in irregular 
stone masonry in order to create a stable 
foundation (SU 5953) for a large monolithic 
basin (SU 5952; 6.4 x 0.9 m) which is still 
preserved up to a height of 0.7 m (Plate 
3.7c). Although longer, it is very similar to 
water basin SU 2303 which flanks the eastern 
access to the platform before the steps of the 
stair start. Furthermore, since the new façade 
is now wider, the low wall was extended to 
reach the new south-western corner of the 
building adding a new part. This new part, 
made of evenly coursed, roughly squared 
stones of similar dimensions, is partially built 
over the remains of the older wall SU 6403 of 
Building Stage E-b1:3c and follows the slope 
of new ramp SU 6381.

A layer of small to medium-sized stones 
and silt (SU 6381) was set over the older 
surface SU 6393 resulting in the ramp further 
extending to the West until the new corner of 
the building, at the same time its central part 
was raised. It sloped steeply (approx. 20°) 
between the new corner and the western part 
of the basin (this part being irregularly paved 
with large flagstones) while it is rather flat in 
front of the basin, basically at the same level 
(828.4 m a.s.l.) as the platform (approx. 0.1 
m lower).

Between basin SU 5952 and the façade of 
Building E-b1 a channel was set, sloping 
down from the centre of the façade towards 
the south-western corner of the building. 
Two sections of the channel are preserved 
for altogether 5.6 m (SU 5770 and SU 
6156), made of narrow stone elements with 
a longitudinal groove. Based on the level of 
the channel and its possible connection to the 
grooved flagstones within the building the 
pertaining layout has been dated to Building 
Stage E-b1:3b (see Lora in: Hausleiter et al. 
in press b). 

Building Stage E-b1:3a

The inner configuration of the building was 
radically changed with the construction of 
walls dividing the available space into at 
least ten small units of different size. This 
modification is thought to have led to a 
change of function of the entire building. The 
royal statues and the inscriptions referring to 
the dynasty of Lihyan were destroyed and re-
used as building material for the construction 
of the (new) inner walls. A 14C-date obtained 
already in 2004 suggests this building 
operation to be dated to the time after the 
2nd–3rd cent. AD (Eichmann et al. 2006, 109). 
At the same time, no direct evidence of the 
floor was found but based on the level of a 
water channel (SU 2735) running beneath the 
surface (Lora in: Hausleiter et al. in press b), 
it seems possible that the (probably trodden) 
floor in the building may have been raised for 
approx. 0.5 m (829.9 m a.s.l.).
Outside the Building

Also the area outside the building was heavily 
modified during Building Stage E-b1:3a, 
probably as a consequence of the changes 
inside. Most notably, a retaining wall was 
set against its entire south-western façade 
and over all installations (stairs, main door, 
the opening next to it, and, finally, basin and 
channel) which as a consequence could not be 
used any longer. The levels in the area were 
raised, in accordance with the new levels 
inside the building, by the deposition of an 
approx. 1 m thick layer of stone splinters 
(SU 2480) and loose material, mainly small 
to medium sized stones (SU 3733). The level 
of the main door in this Building Stage is 
supposed to have been raised in accordance to 
these new levels, though nothing is preserved 
any more (Lora in: Hausleiter et al. in press 
b). The analysis of the pottery collection 
from thick layer SU 2480 suggests a 2nd 
century AD date as a terminus post quem for 
its deposition (see Tourtet, below). 

Conclusions

Excavations in 2011 contributed to a 
better understanding of the sequence of 
constructions in the south-western part of the 
building. Whereas two subsequent rebuilding 
operations (E-b1:3c–b) led to a complete 
reorganization of the area, at the same time 
completely erasing the archaeological record 
of the original layout of the building (E-b1:3d), 
there are signs of a strong continuity, at least 
in regard to architectonic structure and layout 
(i.e. the open space inside the building, and 
the monumental entrance) as well as to the 
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function of the building. This continuity is 
attested for the period from the late 2nd/early 
1st centuries BC to the 2nd/3rd centuries AD. 
The subsequent radical reorganization of 
the inner space is complemented by similar 
changes outside (E-b1:3a). The elements 
characteristic of the Nabataean period, most 
notably the platform, the basin and the water 
channel, were dismantled and no longer 
used; the whole area lost its monumentality 
to become simply an open space.

Table 2: Building E-b1 with Building Stages 
E-b1:3a–d

3.2 Pottery from Building E-b1
By Francelin Tourtet
SU 6393

This large deposit was aimed at raising the 
level in front of Building E-b1 during Building 

Stages E-b1:3c or 3b. Ceramic parallels with 
Petra and Mada’in Saleh suggest a Nabataean 
date, either to the 1st century BC or to the 1st 
century AD.

Among the open shapes, several of them can 
be compared to plain vessels belonging to 
Schmid’s Phase 1, i.e. between the end of the 
2nd century BC and the mid-1st century BC 
(Schmid 2000, 23–4). A specific Nabataean 
bowl shape, characterized by its thickened, 

in- turned rim and rather straight wall (Plate 
3.8a: c), is known at ez-Zantur (Schmid 2000, 
44, fig. 10–17: 106) during Phase 1, at Dûma, 
where it is considered to be a Nabataean 
local production (Loreto 2014, 297; 301 fig. 
9), and at Thaj, with no dating (Gazdar et 
al. 1984, pl. 70, 11–12). An extremely fine 
bowl with rounded upper wall and sharpened 
rim (Plate 3.8a: a) might be compared to 

Schmid’s group 2 of plain vessels (Schmid 
2000, 8, fig. 18–21), while a further bowl 
with straight wall and thickened, everted rim 
(Plate 3.8a: d) should be compared to his 
group 3 of similar date (Schmid 2000, fig. 
30–37). A further parallel to this latter shape, 
dated to this same period, has been found 
among the pottery of the earliest phase of the 
“Obodas Chapel” at Jabal Numayr (Tholbecq 
and Durand 2013, 210, fig. 7: E).

A group of belly bowls with a thickened, 
inverted rim (Plate 3.8a: g-h), to which a 
less bellied specimen (Plate 3.8a: f) can be 
included, belong to the most characteristic 
vessel shapes of the Nabataean period at 
Tayma. Plain specimens are attested in the 
deposits directly below those studied here 
belonging to Building Stage E-b1:3c (SUs 
6385, 6414). Only general similarities exist 
to some bowls from ez-Zantur (e.g. Schmid 
2000, fig. 131–133), and these are too weak 
to be considered a dating criterion. The 
simple, geometric, red painted decoration of 
these bowls as well as of some bowl bases 
(Plate 3.8a: l-m) can probably be attributed 
to Schmid’s Phase 1 (late 2nd – mid-1st 
century BC), characterized by non-figurative 
painted elements (Schmid 2000, 27 and fig. 
73–77; Tholbecq and Durand 2013, 212 
fig. 8). However, as with the shapes, no 
direct parallel has yet been found among 
the Nabataean painted pottery, which would 
enable to attribute these non-figurative motifs 
with certainty to Schmid’s Phase 1.

Even less clear is the situation with closed 

vessels. On the one hand, several shapes can 
be attributed to the 1st century BC, especially 
a jar with thickened, vertical rim and ribbed 
neck (Plate 3.8b: a), for which Petraean 
parallels can be mentioned (Gerber 1996, Pl. 
31: K) and a short-necked jar with thickened 
rim (Plate 3.8b: e) with a close parallel 
in underlying SU 7752 (Building Stage 
E-b1:3c). On the other hand, the closest 
parallel for jar TA 9900.8 (Plate 3.8b: f) with 
thickened, slightly everted rim comes from 
Hegra (Durand 2011, 337 Fig. 2: 10228_
P05), dated to the late 1st – early 2nd century 
AD (Durand 2011, 328). A further jar with 
a deep groove on the inner side of the rim 
and a thin rib on the outer lip (Plate 3.8b: g), 
can be compared to late 1st century AD jars 
both from Petra (Parr 1970, 365–6; 368 fig. 
7: 104; 370)17 and from Hegra (Durand 2011, 
329; 342 Fig. 7: 27010_P01). Whether these 
two sherds being the only ones with such a 
late dating are intrusive or whether the whole 
context should be dated to the late 1st century 
AD, the 1st century BC is a terminus post 
quem for the raising of the walking surface 
in front of E-b1.

SU 3733

This flattening layer located southwest of 
E-b1 belongs to Building Stage E-b1:3a and 
contains an extremely heterogeneous pottery 
assemblage. It can probably be dated between 
the early 2nd and early 4th century AD.

17  For a critical review of the dating of phases X-XII 
in Parr’s sounding, see Schmid 2000, 97–9.
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Among the older material, two sherds 
decorated with impressed wedges (Plate 
3.9a: b) and circles (Plate 3.9a: j) belong 
to the Iron Age. This kind of decoration is 
already attested at Qasr al-Hamra (Bawden 
et al. 1980, Pl. 64:15; Abu Duruk 1985, 59–
61; Pl. 59: 1; 60: 1-2; Abu Duruk 1986a, 33; 
35; Pl. 54; Abu Duruk 1986b, 75; 86: 47) as 
well as at Mada’in Saleh and in the Southern 
Levant. According to J. Zorn (2001), it should 
be dated between the 7th and 5th century BC. 
Such sherds are only attested in disturbed 
contexts at Tayma; therefore, it is impossible 
to obtain a more precise dating.

The Nabataean period is attested through 
a bowl with straight wall and thickened, 
in turned rim (Plate 3.9b: a), as well as 
through several bowls with rounded wall 
and thickened rim (Plate 3.9b: d-e), all with 
parallels from SU 6393 dated to the 2nd – 1st 
century BC (see above and Plate 3.8a: c, f-h). 
Thickened jar rim TA 5077.129 (Plate 3.9b: 
i) can be compared to a jar rim from SU 6393 
(Plate 3.8b: e), a shape attested since the 
building stage E-b1:3c (1st century BC).

Convex base TA 9918.1 (Plate 3.9a: d) as 
well as ring-base TA 5077.33 (Plate 3.9a: g) 
find their closest parallels at Tayma among 
a still unpublished inventory from the 
residential area (Square E16, SU 2423) dated 
to the 2nd century AD. Flat and thickened 
rim TA 5077.111 (Plate 3.9a: c) of a large, 
high-necked jar has parallels in the fill of 
Room 1 of Building D-b1 (Area D) with 
pottery from the Late Bronze Age to the Late 

Roman period (2nd – 4th century AD) (Tourtet 
in press b). According to the latest parallels 
mentioned, the 2nd century AD as terminus 
post quem for the deposition of flattening 
layer SU 3733 is proposed.

3.3 Excavations in Area E-East
By Arnulf Hausleiter18

The area east of Building E-b1 has been 
investigated since 2006 (Hausleiter in: 
Eichmann et al. 2011, 85–88; Hausleiter in: 
Hausleiter et al. in press a–c; see Plate 3.6a). 
Three occupation levels have been identified 
until now (OL E-East:1-3) represented by 
the following main features: A wall running 
parallel to the eastern façade of Building 
E-b1 (SU 1738 / 1797; OL E-East:1) set onto 
a walking horizon (SU 1731); a well with 
enclosure, connected by a 15 m long tunnel 
with Building E-b1, belonging either to OL 
E-East:1 or 2; badly preserved architectural 
remains yet attested mainly in the northern 
part of the area (Square E15; OL E-East:2); 
and more substantial vestiges of architecture 
built onto the bedrock, yet partly uncovered 
in Square E18/E19 S (Building E-b5, OL 
E-East:3). 

According to the pottery record from SU 
1731, OL E-East:1 should be of a 1st century 
AD date; only if deposited as older material 
during the 2nd or 3rd century AD, this OL 
could be dated to the major changes in and 
south of Building E-b1. Interestingly, as with 

18 Excavations were assisted by J. Wilhelm 
(Bamberg ) .

walls attributed to Late Antique Building 
Stage E-b1:3a (see Lora, above), a deposit 
immediately beneath SU 1731, i.e. SU 1778, 
contained a discarded monumental statue of 
‘Lihyanite’ type (Hausleiter in: Hausleiter 
et al. in press a). Late Roman activities are 
at least traced in the fill of the well, from 
where pottery typical of this period has been 
recovered (Tourtet in: Hausleiter in press 
c). Although items of the Late 2nd / Early to 
mid 1st millennium BC have been identified 
sporadically in the deposits of Area E-East, it 
is unclear whether they can be associated with 
the remains of OL E-East:3, and a dating of 
this complex more precise than pre-Roman 
can currently not be obtained.

Excavations in 2011 focused on the following 
aims: Further investigation of SU 1738 / 
1797; complete excavation of the enclosure 
of the well; further exposure of architecture 
of OL E-East:2 (Squares E5 NE / E15); 
excavation of the building remains of OL 
E-East:3. In the course of these activities, a 
number of section baulks were removed. 

OL E-East:1

Removal of wall SU 1738/1797 (Plate 
3.10a) confirmed earlier observations on its 
construction technique (a wall of two shells, 
filled with small to medium-sized stones and 
silty sand, SU 1782). Ancient surface SU 
1731, a walking horizon between this wall 
and Building E-b1 reached only for approx. 
0.3 m underneath the wall suggesting that 
wall and surface belong to one building 
operation. Beneath the eastern part of the 

wall there are loose deposits of silty sand and 
small to medium-sized stones (SU 1847). The 
northern part of the wall was built over a pit 
(SU 6366) filled with sand (SU 6367) which 
led to the sinking of the northern-central part 
of wall SU 1738/1797).

In a further step, the deposits beneath SU 
1731 were excavated (Plate 3.10b). Beneath 
a layer of silty sand and large collapsed 
stones, a substantial ash layer with many 
small animal bones, pottery sherds and 
charcoal fragments was encountered (SU 
6830). SU 6830 rests on a layer of small to 
medium sized stones sloping eastwards (SU 
6831). Since this layer seems fairly intact, it 
will be interesting to investigate its relation 
to SU 2726, the northern wall of the tunnel. It 
will have to be investigated whether SU 6830 
is a local phenomenon, since such a deposit 
has not yet been encountered east of Building 
E-b1. Its level implies, that it existed before 
the (northern wall of the) tunnel (SU 2726) 
was erected. 14C-analysis of a charcoal 
fragment led to an early 5th to early 4th century 
BC date19, indicating the presence of material 
apparently older than the pertaining contexts.

A section between SU 1775, south of SU 
1731, and the southern section of Square E3 
cuts SU 6374, a mud deposit higher than a 

19  Sample TA 10856 (UGAMS 13426), populus salix 
and palm, identified by R. Neef, Scientific Division 
at the Head Office of DAI, was analysed by the 
Center of Applied Isotope Studies, University 
of Georgia, Athens (GA). Radiocarbon date: 
2350±25 BP; calibrated date: 490–381 calBC (2σ 
range, 95.4 % probability, calibrated with OxCal v 
4.2.4).
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locally attested former surface or walking 
horizon SU 6375 underneath – yet with no 
other connection, if not belonging to SU 
6361 (see below), but this is uncertain.

Farther southwards and stratigraphically not 
connected to the above mentioned deposits, 
removal of the E1/E3 baulk revealed a layer 
of silty mud and medium sized stones (SU 
6358). It is located beneath the massive debris 
SU 203 east of Building E-b1 (Hausleiter in: 
Eichmann et al. 2010, 119–30) and above 
floor SU 6360 made of red sandstone slabs, 
most probably preceding OL E-East:1 as 
suggested by some further narrow deposits 
above it as well as a stone setting (Plate 
3.10c-d). A large fragment of a stele (TA 
10277) was recovered together with two 
further fragments (TA 10290 and TA 10291) 
from SU 6358.

Funerary stele TA 10277

Fragmentary stele TA 10277 (preserved 
height approx. 1.52 m, width 0.5 m, thickness 
0.12 m; Plate 3.11a) is characterized by a 
combined representation of a scene in the 
upper part and three inscriptions. According 
to all inscriptions, it was used as funerary stele 
(nephesh; see below); based on comparative 
evidence, the supposedly first inscription 
and representation can be generally dated to 
the 5th / 4th century BC. As evidenced by the 
other inscriptions (‘Aramaic of Tayma’ and 
Nabataean) the object was used as funerary 
stele also subsequently (see below).

As to the scene, only the outer parts are 

preserved: It is framed on either sides by one 
and on top by two rows of stylized bunches 
of grapes20; two attendants, the left preserved 
with a shirt skirt and a particular hairdo, 
standing on trunks of date palms frame the 
center. A large table with legs similar to 
animal legs carries a smaller table (or stool) 
to the left. Anything further is not preserved. 
The left figure looks to the right presenting 
an object (vessel?), reaching above the small 
table. 

The scene can be reconstructed based on two 
very similar objects from Tayma: one worn, 
but completely preserved relief now in the 
National Museum Riyadh (no. T11), and 
a fragment of a further stele, found by Ch. 
Huber in Tayma in 1883 (Potts 1991), now 
in the Musée du Louvre (for illustrations see 
Eichmann 2011, 57, Figs. 5a; 6). A seated 
figure, considerably larger than the attendants 
is the center of the presentation scene, and it 
is very probable that such a figure was also 
depicted on TA 10277; remains of it are also 
visible on the fragment in the Louvre. All 
objects show an individual arrangement of 
the scene, characterized by different styles of 
the furniture and objects associated with the 
representation. 

Whereas the presentation scene is (originally) 
of Mesopotamian character, grapevine and 
furniture closely resemble reliefs of the 
Neo-Assyrian period, although, in view of 

20  Rows of bunches of grapes framing a bird of prey 
have also been observed on TA 9553, an object 
(also) interpreted as funerary stele (Hausleiter in 
press).

the different contexts, more than a general 
comparison with the so-called ‘garden scene’ 
of Assyrian king Ashurbanipal cannot be 
drawn (Barnett 1976, Pls. LXIII–LXIV). 
Style and composition are clearly local, 
as expressed, e.g., by the representation 
of date palm trunks and the hairdo of the 
attendant. Such a hairdo is also attested on 
an unprovenanced stele from Tayma (Deputy 
Ministry of Antiquities 2007, 40), combining 
the feature of an “eye stele” with that of an 
attendant as represented on the group of 
objects under discussion. 

As to the other two inscriptions, beneath the 
Imperial Aramaic (TA 10277.1) one there is 
a further one starting with Aramaic letters, 
the turning into the local variety of Aramaic 
(Aramaic of Tayma; TA 10277.2). The last 
inscription is in Nabataean (TA 10277.3). 
They read as follows (Macdonald in press):

TA 10277.1 npš g{z}{y}ʾh brt rgʿl 

TA 10277.2 hy {n}pš gzylh brt wʾlh 

TA 10277.3 1. npš pṣyʾl brt ʿbydw b-yrḥ
2. ʾlwl šnt 20 +1 +1 +1 +1 

l-ḥrtt ----{w}
3. rḥm ʿm-h.

TA 10277.1 The funerary monument of 
{Gzyʾh} daughter of Rgʾl
TA 10277.2 This is the funerary monument 
of {Gzylh} daughter of Wʾlh
TA 10277.3 1. The funerary monument of 
Pṣyʾl daughter of ʿbydw in the month of

2. Elūl year 24 of Aretas ----

3. who loves his people.21

Interestingly, all individuals marked as 
deceased are women, and it appears very 
probable, that the missing large seated figure, 
if not the attendants, too, are female. The 
object, according to the date of the Nabataean 
inscription (15 AD) would have been in use 
as funerary stele for more than 350 years. Yet 
nothing can be said about the former location 
of the pertaining cemetery. 

Also the reverse shows carved 
representations, again using stylized 
grapevine, but the bunches are slightly more 
elongated than on the obverse (Plate 3.11b). 
Though badly preserved, it is assumed that 
the representation may have been carved 
during the later part of the Nabataean period; 
the object, as suggested by traces of wear in 
the central part, may have been re-used as 
threshold, before being discarded.

In spite of all these uncertainties, the dating 
of the last inscription serves as general 
terminus post quem and coincides with the 
general dating of operations connected to OL 
E-East:1 to the 1st century AD, as based on 
the ceramic chronology.

OL E-East:1 / 2

Removal of a pit filling above the south-
western part of Building E-b5 (OL E-East:3, 
see below), revealed a small wall (SU 6702), 

21  A first study of the inscription has been provided 
by S.F. al-Said (2011).

Tayma (2011 – 8th Report)



ATLAL 27 PART ONE 70 71

clearly built over the remains of the former 
(while following its orientation). SU 5978, a 
floor or foundation deposit for the construction 
of the enclosure of the well, is younger than 
this construction, which appears to be a 
support for the subsequent well enclosure. 
Therefore, it is tentatively attributed to the 
period of the well, i.e., between OL E-East:2 
and 1, in any case younger than OL E-East:3, 
the period of Building E-b5 (see below).

Removal of section baulk E1/E3 revealed 
remains of a floor or platform made of red 
sandstone slabs of different size (SU 6360; 
Plate 3.10d) reaching up to 1.5 m eastwards; 
this floor was attached to Building E-b1. Its 
location and (limited) extension suggests that 
it was either once connected to installation SU 
2302 (attributed to Building Stage E-b1:3c; 
see above), which is considered contemporary 
(belonging to) wall angle SU 1733, forming 
its north-eastern corner, or that remains of 
this installation were still in place when the 
floor was laid out. This floor, however, is not 
directly connected to SU 2302. Its surface 
level (828.2 m a.s.l.) corresponding fairly 
well to that of SU 1731, suggests that it may 
have been in use until the surface SU 1731 
was laid out. A compacted silty deposit (SU 
6361) east of the floor made of red sandstone 
slabs seems to be continuation of this surface 
which was then cut by a pit. Although there 
is no connection between the platform and 
remains north of the tunnel, it appears that 
floor SU 6360, as SU 1731, is later than the 
southern continuation of SU 1771, since it 
clearly leans on this construction.

During removal of SU 6358 (OL E-East:1), 
remains of a greenish mud layer were 
identified (SU 6359), but it remains uncertain 
whether it is identical to surface SU 1731 
farther north, since, in its extension, it seems 
very limited. A silty surface (SU 6362) in the 
eastern part of the (former) E1/E3 baulk may 
also belong to the sandstone floor, though 
already 0.25 m lower than it (827.96 m a.s.l.). 

As to the possible connection of the floor made 
of red sandstone slabs with the substantial 
constructions south of the building (Lora, 
above), its level (828.2 m a.s.l.), lies 0.3 m 
below that of the platform at the southern 
entrance of Building E-b1. Beneath SU 
6360, remains of a silty / mud deposit were 
encountered, probably of the same date as 
those remains beneath SU 1738 which had 
been labelled SU 1778 farther east.

OL E-East:2

In the northern part of Area E-East, Square 
E15, removal of debris resulted in the further 
exposure of wall SU 1819. Large slabs 
on which the wall has been built, show a 
slightly different orientation than the wall, 
suggesting that they belong to an earlier and 
different construction, probably representing 
a preceding Building Stage of OL E-East:2 
(these slabs still rest on mud layer SU 1827, 
separating OL E-East:2 from preceding OL 
E-East:3). SU 1857, a fairly loose deposit 
of small to medium-sized stones and silty 
sand is considered the walking horizon 
pertaining to the (younger phase) of these 

walls (SU 1854, SU 1819 etc.). Remains of 
a wall running parallel to SU 1819 and built 
on sand have been discovered in the north-
eastern corner of Square E15. It is not clear 
whether it belongs to OL E-East:2. Contrary 
to the evidence further west in the Square, 
excavations revealed that SU 1858 had been 
built onto remains of OL E-East:3, implying 
that these may have been visible at least 
during construction work for this part of OL 
E-East:2 architecture (Plate 3.12a).

Turning further southwards, in Square E18/
E19 South, architectural remains attributed to 
OL E-East:2 have yet been identified mainly 
in the western part of square, where an 
extended pit together with its fill (containing, 
amongst other, some QPW sherds and 
Sana’iye pottery) covers (the remains of) 
Building E-b5 before being covered by thick 
mud layers, which form the basis for further 
architectural remains of OL E-East:2. To 
which extent remains of the large building 
were still standing during OL E-East:2 is 
not clear; at least the preserved height of 
the south-eastern corner suggests that it may 
have still been visible.

OL E-East: 3 – Building E-b5

Built of large stone blocks with additions 
of walls made of small to medium-sized 
stones, Building E-b5 has now been recorded 
in its complete outlines (see Hausleiter in: 
Eichmann et al. 2011, 87–88; Hausleiter 
in: Hausleiter et al. in press b; Plate 3.12b). 
It is of trapezoid shape (5–6 x 10 m) and 

belongs to a larger architectural complex 
also detected in the western part of Square 
E19 as well as in the north-western part of 
Square E15. With the newly discovered walls 
in Square E18/E19 S (eastern extension), the 
size of this complex extends over a minimum 
area of 12 x 15 m, thus stretching over at 
least 180 m2. It was built onto a thin layer 
of brownish mud deposited on the irregular 
surface of the bedrock. Adjacent structures 
excavcated to the East and South of it, visibly 
take in account orientation and extension 
of the building. They are considered of the 
same date, even though many of them must 
have been built after the erection of the 
monumental stone blocks of the outer walls.

Equally, the internal structure of the building, 
characterized by narrow rooms connected to 
each other by one central passageway, seems 
to be part of the initial plan. At least two pairs 
of inset walls have been identified and are 
considered contemporary to the construction 
of Building E-b5. They may have carried 
up-going walls which are not preserved any 
more. One of the passageways (between 
SU 6721 and SU 6722) shows stone slabs 
protruding from beneath the door jambs 
their surface defining the former floor level 
(828.36 m a.s.l.; Plate 3.12c). Remains of this 
floor level have been identified in the second 
eastern unit from southeast between SU 6703 
and SU 6832.

The only construction subsequent to this first 
Building Stage, thus representing a second 
one, appears to consist of SU 6706 blocking 
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the former central room of the building located 
between the two northern and southern units. 
It consists of two or three courses of medium 
sized stones, set over SU 6371 and attached 
to SU 6706, the latter being the second wall 
from northeast protruding from the eastern 
perimeter wall of the building. A further 
element for proving its later date (compared 
to the inset stone walls) is its high foundation 
level exposed at its eastern part. Whereas SU 
6706 may still represent a Building Stage of 
Building E-b5, above mentioned wall SU 
6702 farther southwest and clearly covering 
the perimeter wall of Building E-b5 as well 
as the south westernmost of the inset walls 
(SU 6721), thus belonging to a different 
Occupation Level (see above).

Investigations were also aimed at reaching the 
foundation levels of the different walls of the 
earlier Building Stage. Therefore, between 
SU 6705 and SU 6826 a sounding was made. 
Contrary to the zone immediately south of 
SU 2589, the bedrock steps downwards for 
ca. 0.5 m, resulting in a corresponding deeper 
foundation level of the walls.

Operations outside the building concentrated 
on three rooms east of SU 6370. The 
westernmost elongated room, delimited by 
walls SU 6714, SU 6713 and the foundations 
of SU 6363 shows remains of an installation 
and a possible floor level SU 6720 (826.10 
m a.s.l.). At its southern end there is a 
small rectangular room reaching down to 
the bedrock at 825.19 m a.s.l. Among the 
pottery sherds from the room fill, there 

were some items of Qurayyah Painted Ware 
and Early Iron Age Ware (as discovered in 
Areas A and O; cf. Hausleiter 2014, 406–14), 
thus indicating LBA, and Early Iron Age 
occupation in the center of the settlement. The 
remaining parts of the ‘floor level’ seem to be 
disturbed by postdepositional activities as in 
the room east of wall SU 6713. In this eastern 
room, at a deeper level, remains of a lower 
lying wall parallel to SU 6713 have been 
identified. Whether only the upper part of a 
formerly higher preserved wall is missing, or 
whether traces of a different Building Stage 
have been reached, will have to be checked. 
Wall SU 6714, instead, seems to represent a 
younger addition to an older wall beneath.

South of these rooms and at the same time 
southeast of Building E-b5, one or more 
walls delimit the core area towards East. 
The uppermost wall, SU 6363, apparently 
founded on older remains, runs roughly 
parallel to the building and is not connected 
to it; it was apparently disturbed by pit SU 
5985. 

Objects

A number of objects has been identified in 
filling contexts: from section baulk E14/E15, 
a basalt bowl with a carved snake has been 
recovered (TA 10274; Pl. 0.13a). Snakes are 
not uncommon in the imagery at Tayma and 
other North-west Arabian sites in the last part 
of the 1st millennium BC. 

Further objects consist of a fragment (lower 

right arm) of a monumental human sculpture 
of the period of the dynasty of Lihyan (Plate 
3.13b; see Hausleiter in: Eichmann et al. 
2012, 90–3) from surface deposit SU 2552; 
a seated, apparently nude female terracotta 
figurine (TA 10607; Pl. 0.13c) was found 
in subsurface accumulation SU 2553. The 
badly preserved hairdo resembles Roman 
sculpture from Syria and the Levant, such as 
at Palmyra. 

From the baulk between Squares E1 and 
E3 (SU 1718) a fragmentary and badly 
preserved part of a monumental Liyhanite 
statue (TA 5593) was recovered apparently 
representing the lower legs (beneath the 
knees). Furthermore, a number of ashlars 
with incised wavy (and other) patterns have 
been recovered.

3.4 Pottery from Area E-East
By Francelin Tourtet

OL E-East 1

Pottery from SU 6375 (15 diagnostic sherds), 
6701 (44) and 6830 (48), a heterogeneous 
collection, was analyzed. According to a 
grooved, everted jar rim (Plate 3.13d: b), 
with parallels from the street levels SU 
1731 and SU 1863 located east of Building 
E-b1 (Tourtet in press a, Plate 3.12a:e; Plate 
3.12b:b) this deposit cannot be earlier than 
the 1st century AD.

Pottery from SU 6830, a layer of grey ashes, 
probably filling remains of OL E-East:2 and  
quite homogeneous, shows strong similarities 

with pottery from the Nabataean layers of 
the residential area (OL F:4; see Tourtet 
and Weigel 2015, 391–5). One of the most 
characteristic shapes is a medium-sized bowl 
with straight wall and simple rim (Pl. 0.13d: 
c-d). Further parallels are known from Hegra 
(Durand 2011, 339 fig. 4: 10257_P06; 344 
fig. 9: 34020_P01; 352 fig. 16: 50332_P02), 
where they are dated mainly to the 1st century 
AD, with some attestations also by the late 
1st century BC and the early 2nd century AD 
(Durand 2011, 328; 330; 333). A sinuous jar 
rim (Plate 3.13d: g) finds its closest parallels 
in the street layers east of Building E-b1 (s ee 
above). Thus, it might also be roughly dated 
to the 1st century AD.

The pottery from SU 6701, the fill of a pit 
located south-east of the well enclosure, is 
heterogeneous and its deposition, on the basis 
of several shapes, can be dated at the earliest 
to the Nabataean period (1st century BC – 
1st century AD). The assemblage contains 
several simple everted bowls (Plate 3.13d: 
k-l) similar to the above mentioned specimens 
from Nabataean layers both at Tayma and 
Hegra. A jar with slightly thickened rim 
(Plate 3.13d: j) is also characteristic of the 
1st century BC – 1st century AD at various 
sites settled in the Nabataean period (Tourtet 
and Weigel 2015, 394 fig. 7.c). A deep bowl 
with thickened, everted rim (Plate 3.13d: m) 
might be compared to a bowl (Plate 3.9b: f) 
found in a flattening layer south of Building 
E-b1 dated to the 2nd century AD; however, 
at Tayma, the occurrence of this shape is too 
restricted to enable a precise dating.
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OL E-East 2

SU 6827 is covered by above mentioned 
SU 6375, and its pottery (74 diagnostic 
sherds) has been completely processed. 
The assemblage is relatively homogeneous. 
Among the shapes for which parallels could 
be found within Tayma, all provide a similar 
date ca. in the Nabataean period, i.e. between 
the 1st century BC and the 1st century AD. 
A short-necked, globular pot with simple, 
rounded rim (Plate 3.14a: g) finds its closest 
parallel among the common ware of the 
Nabataean layers in the residential area 
(OL F:4). A slightly carinated bowl with 
thickened, everted rim (Plate 3.14a: c) can 
be compared to bowls from the layers of the 
ramp south of Building E-b1 (Building Stage 
E-b1:3c), dated to the 1st / 2nd century AD 
(see above). A thickened jar rim (Plate 3.14a: 
h) can again be compared with sherds from 
the ramp south of E-b1, this time from layers 
of Building Stage E-b1:3b with a similar date 
as that of Building Stage E-b1:3c. Yet only 
one sherd has a parallel outside Tayma: the 
thickened rim of a short-necked jar (Plate 
3.14a: d) is similar to specimens found at 
Petra (Parr 1970, 359 fig. 3: 34) attributed to 
Parr’s (1970, 370) phase VI (1st century BC).

SU 6845 is a deposit filling architecture of 
OL E-East:3 with 100 sherds, 29 of them 
diagnostic. It has also been completely 
processed. An archaeologically completely 
preserved bowl with everted rim, low 
carination and base ring (Plate 3.14b: b, d-e) 
has its closest parallel at Petra (Khairy 1975, 

Plate 3.20: 301); but its 2nd century BC dating 
(Khairy 1975, 104) is based on comparisons 
which are not accurate. However, the bevelled 
rim of a short-necked jar (TA 10878.9, not 
illustrated) and of a thickened, everted rim 
jar with a groove on its top (TA 10878.5, not 
illustrated) have parallels among the pottery 
from the street levels east of Building E-b1 
(Tourtet in press a, Plate 3.12a: k; Plate 3.12a: 
e; Plate 3.12b: b) dated around the 1st century 
AD. This fits with that of – Nabataean – 
grooved rims from Dûma (Loreto 2014, 298 
fig. 7: 3-4), where they seem, like at Tayma, 
to have been produced locally (Loreto 
2014, 297). Thickened, sinuous rim jar (TA 
10878.4) finds its closest parallel at Petra 
(Khairy 1975, 211, pl. 46: 37), again not 
firmly dated (Khairy 1975, 212).

SU 6723 filling a small room to the east of 
E-b5 contained only few pottery sherds (42 
items, including 15 diagnostics). A squared, 
inverted jar rim (Plate 3.14b: i) might be 
compared to a similar fragment from the 
street east of Building E-b1 and dated around 
the 1st century AD (see Tourtet in press a, 
Plate 3.12b:b). A further parallel from the 
“Tombeau T” in Si’a (Bertin 2004, pl. 49: 
302.5) seems to corroborate a dating of the 
shape by the (late) 1st century AD (Bertin 
2004, 15). The decorated rim of a large open 
vessel (Plate 3.14b: j) is also comparable to 
material found in SU 1731 (Tourtet in press 
a, Plate 3.12a:a). A bowl with rounded wall 
and thickened, everted rim (Plate 3.14b: g) 
resembles bowls from Oboda (Negev 1986, 
92: 759-769) as well as some from ez-Zantur 

(Schmid 2000, fig. 131; 139). From the latter 
examples, the first has been dated to Schmid’s 
Phase 2 (50 BC – 20 AD) (Schmid 2000, 47) 
and thus suggesting a 1st century AD date for 
the deposition.

Conclusion

The situation in Area E-East seems to be quite 
similar to that observed at the ramp south of 
Building E-b1 and for the street east of it 
(SU 1731 and deposits underneath): although 
several layers can be distinguished from 
each other stratigraphically, the pottery from 
them is rather homogeneous. The pottery 
record suggests that the areas south and east 
of Building E-b1 may have been modified 
at several occasions during the Nabataean 
period (ca. 1st century BC – early 2nd century 
AD).

3.5 North of Building E-b1
By Arnulf Hausleiter

Excavations were limited to the removal 
of the section baulk between Squares E5 
and E26. Beneath the surface (SU 304) a 
massive accumulation of collapse (SU 308; 
probably from Building E-b1, as recorded 
in the northern section of Square E1; cf., 
Hausleiter in: Hausleiter et al. in press a) was 
encountered revealing numerous sherds or 
vessel fragments of Red Burnished Ware (cf., 
Maritan et al. in press; cf. Hausleiter 2014, 
403–6). Certain quantities of this type of 
pottery have been found in the deep sounding 
in Building E-b1 and outside of it as well as 

in other parts of the site, suggesting a 2nd 
millennium BC date. Secure contexts of this 
period have not yet been uncovered in the 
central part of Qraya.

A rectangular flat stone attached to the 
northern perimeter wall of Building E-b1 
(at 828.0 m a.s.l.) may represent the only 
remains of a former walking horizon north 
of the building, probably corresponding to 
that of Nabataean/Roman period SU 1731. A 
continuation of the latter (or its counterpart 
SU 1834) has not been found yet. Beneath this 
level the foundation of E-b1 began, with its 
apparently invisible lower parts of the wall.

4. Area E-South / F 
By Christoph Purschwitz and Friedrich 
Weigel

Area E-South / F is located in the north-
eastern part of the central mound of Qraya. 
Since 2005, a residential quarter of approx. 
1,600 m2 of the post-Nabatean/Late Antique 
period has been excavated (cf., Purschwitz in: 
Eichmann et al. 2010, 131–2; Purschwitz in: 
Eichmann et al. 2011, 89–95; Purschwitz in: 
Eichmann et al. 2012, 93–6; Hanisch-Gräfe 
in: Hausleiter et al. in press a; Purschwitz 
in: Hausleiter et al. in press b; Pl. 0.6). Area 
E-South covers an area of approx. 500 m2 
between Building E-b1 and the enclosure 
wall of Area E. Area F extends for further 
1,100 m2 south. The enclosure wall of 
Area E, roughly separating the latter from 
Area F was added during the latest major 
occupation phase (see below). Therefore, the 
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division between these two areas is artificial, 
and they are treated as one. Major aims 
of the investigations consisted of a better 
understanding of material culture, spatial 
organization and daily life activities of the 
oasis community.

The 2011 season focused on the excavation 
of the interface between Area E-South and 
Area F which was intended to improve the 
understanding of formation and interaction of 
both areas during Occupation Levels OL F:2 
and OL F:3, and corresponding OL E-South:2 
and OL E-South:3 (see Table 3). A new 
Square (F16) was opened, and the remaining 
baulks between Squares E6, E7, E16, E17, 
and F13 were removed. Excavations in 
Square E6/E7 East and F15, which started in 
2009, were continued aiming at a large-scale 
investigation of layout and architecture of the 
Post-Nabataean to Late Antique occupation. 
In Squares F10 and F11 stratigraphic issues 
have been investigated.

In Area F, five Occupation Levels (OL) have 

been defined (OL F:1-5), whereas in Area 
E-South, four (OL E-South:1-4) have been 
attested. They belong to Tayma Occupation 
Periods 2 (if not 1, too) and 3.

14C-dating and pottery analysis indicate a 
maximum range for the occupation of 800 
years, probably still starting in the Late Iron 
Age and lasting until Late Antiquity (or 
Early Byzantine period). Following OL F:2 / 
E-South:2 the residential area was abandoned. 
There are only poor remains probably of the 
Islamic period as well as of recent date. The 
sequences in both areas largely correspond 
to each other (Table 3); whereas the most 
recent remains have been identified in Area 
E-South, the oldest occupation has yet 
only been identified in Area F (cf. Lora in: 
Eichmann et al. 2011, 84–5). 

Table 3: Stratigraphic sequences of Areas E-South and F

4.1 Area F
Occupation Level F:2

Building F-b5: Remains of Building F-b5 are 
preserved to an extent that its ground plan, 
based on evidence in Squares F5 and F15, 
can be widely reconstructed. However, its 
eastern continuation remains uncertain. Its 
entrance probably lay in the north-eastern 
part towards Alley F-s8 (Hanisch-Gräfe in: 
Hausleiter et al. in press b), where two large 
ashlars appear to form a threshold. Four 
rooms have been identified, the existence 
of a fifth unit is uncertain. Rooms 1–2 are 
situated in the eastern, Room 3 in the western 
part. Both F-b5:R1 and R2 have a trodden 
mud floor. A fire installation (SU 6529) was 
found in the north-western corner of Room 
2 (Plate 3.15a). The fireplace was made of 
two vertical stone slabs and filled with ashes, 
charred wood, charcoal, burnt seeds and date 
cores. Wall SU 5827, north of the fireplace, 
has an opening which probably served as 
outlet for smoke.22

Square F10: Two or three small rooms 
accessible from a central space are preserved. 
The foundation level of the walls at approx. 
830.50–60 m a.s.l. corresponds to that of the 
(lower) OL F:2 surface in Square F5 (SU 
2438), and is higher than that of Building 
F-b5 (830.1 m a.s.l.). Furthermore, remains 
of a mud floor (SU 4723) have been observed. 
It is currently unclear whether it is part 

22  A proper chimney, integrated into the perimeter 
wall of the building (and of earlier date), has been 
identified in Building E-b1; Lora in: Hausleiter et 
al. in press c.

of the building or whether it belongs to an 
external area, such as, e.g., an alley (i.e., the 
continuation of F-s6). However, if the central 
space did belong to a building (and this 
hypothesis seems probable, since remains of 
a collapsed wall as well as another wall are 
visible in the section baulk of Squares F3/F10 
and F10/F15, respectively; cf., Plate 3.15b), 
it would belong, together with the rooms, to 
Building F-b5.

As already attested in Square F5 (SU 2433), 
there appears to be a later phase of OL:F2 in 
Square F10, which is similarly characterized 
by a raised floor level. Although the surface 
itself is not preserved, it is indicated by a 
threshold (SU 4722) of the north-eastern 
room, whose foundation is at around 831 m 
a.s.l.

Building F-b8: Excavation in Square F16 
revealed the complete ground plan of 
Building F-b8 measuring some 10 x 11.5 
m and covering an area of approx. 105 m² 
(Plate 3.15d). F-b8 consists of three rooms: 
F-b8:R1 (13.5 m²); R2 (15 m²), and R3 
(35 m²). The floors are either made of mud 
(R1; R3) or of stone slabs (R3). Their levels 
(829.75 until 830.20 m a.s.l.) correspond 
to those of floors and wall foundations of 
OL F:2-architecture in Square F15 (F-b5). 
Two entrances are preserved at the eastern 
façade of the building: an older entrance 
represented by a large threshold with grinding 
depressions was blocked later on; a later one 
lies some 3 m towards Northeast. Whereas 
the construction date of most of the walls of 
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F-b8 can be attributed to OL F:2, it appears 
that the thicker walls in the Northwest of 
the building (i.e., SU 3680, SU 6284) were 
maintained from previous OL F:3/4. Half of 
the other walls (SU 1231, SU 1229, SU 1238) 
are founded on razed OL F:3/4 wall crowns, 
i.e. of OL F:4-walls still used during OL F:3, 
and the other half (SU 4454, SU 3063, SU 
3064) are constructed on collapse originating 
from OL F:3 or OL F:4.

The layout of Building F-b8 indicates 
domestic use. This view is supported by 
the above mentioned threshold with several 
grinding depressions, which may have served 
as grinding installation. Fragments of at least 
two storage jars have been found scattered on 
the floor of room R3.

Occupation Level F:3

Architecture below Building F-b5:
Excavations occasionally exposed wall 
crowns of OL F:3 architecture. They 
apparently belong to at least two different 
buildings: Building F-b9 in the eastern part 
of Square F15, below Building F-b5and 
Building F-b10 in the western part of Square 
F15. Both buildings are separated from each 
other by Alley F-s9 leading further southwest 
to Alley F-s3 (Pl. 0.15c). 

Architecture below F-b8: Remains of OL 
F:3/4 (for this definition see above) have only 
been reached in the Southeast of Square F16, 
i.e., southeast of Building F-b8 (Plate 3.15e), 
revealing wall crowns of a domestic building 

with at least three rooms. Numerous sherds 
of a large storage jar (TA 5525, a long lasting 
form, first attested in the 1st century AD) were 
found in one of the rooms. Very probably, 
these remains are to be connected with F-b10 
(see above). Further remains of OL F:3 or 
OL F:4 are attested either below or as part 
of Building F-b8. Of major interest are walls 
SU 3680=6284, which were maintained as 
western and northern perimeter walls of (OL 
F:2) Building F-b8. Although their foundation 
is still to be excavated, they clearly pre-date 
OL F:2 and F-b8. 

The enclosure of Area E: Taking into account 
the clear joint between OL F:3-wall SU 3680 
and the enclosure of Area E, the latter should 
be an addition to the existing walls, thus 
either dating to the time of or post-dating OL 
F:3 architecture. At its north-western end, the 
enclosure has been identified (also) as later 
than the large Building E-b6 (Hausleiter and 
Lora in: Eichmann et al. 2012, 83–5), an 
extended 18.400 m2 building complex in the 
northern part of Area E. This large complex 
may still have been in use at the time of the 
construction of the enclosure. A 14C date of 
133–326 calAD from a fireplace beneath one 
of its walls indicates a terminus post quem 
for its construction.23 Thus, Building E-b6 
can by no means be older than OL F:3 (the 

23  Sample TA 5965 (KIA 35396), charcoal of olea, 
identified by R. Neef, Scientific Division at the Head 
Office of DAI, was analysed by the Leibniz-Labor 
für Altersbestimmung und Isotopenforschung, 
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Radiocarbon 
date: 1795±28 BP; calibrated date: 133–326 calBC 
(2σ range, 95.4% probability, calibrated with 
OxCal v 4.2.4). 

enclosure even less). Stratigraphic reasons 
rather suggest that the time of its construction 
falls in OL F:2.  

4.2 Area E-South – Square E6/E7 
East
The major aim of the 2011 season consisted 
of further clarifying the architecture of OL 
E-South:2 and of reaching at least the wall 
crowns of OL E-South:3 all over Squares 
E6 and E7 (see Lora in: Eichmann et al. 
2011, 88–89; Purschwitz in: Hausleiter et al. 
in press d). This part of the area is heavily 
disturbed by modern looting pits (now filled 
with sand) which often cut down to layers 
of OL E-South:3, occasionally even deeper 
(some of them are more than 2 m deep). These 
pits have disturbed the key-connections and 
relations of different architectural remains 
and, hence, impact the identification of 
individual buildings of both occupation 
levels. Therefore, identified rooms were 
assigned numbers, which refer to squares 
rather than to building units (e.g., Room 
E6:R7). Furthermore, these room numbers 
refer rather to spaces than to actual rooms 
and may include both inner and outer space. 

Occupation Level E-South:1

The few remains of OL E-South:1 identified 
in Squares E16, E25 and at the southern 
border of Squares E6/E7 consist of wall SU 
2425 (foundation level at 831.60 m a.s.l), 
of stone-lined pit SU 2682, and of two 
infant burials (SU 2677; SU 4740, the latter 
described below). 

Occupation Level E-South:2

Architecture of OL E-South:2 is poorly 
preserved and major connections between 
floors, walls and installations are lost. The 
best preserved area is Room E7:R11 in the 
central eastern part of Square E6/E7 (Plate 
3.16a). Three bordering walls have been 
found and probably a doorway in the north 
of the room. Remains of a trodden floor (SU 
6264) were identified around 830.05-15 
m a.s.l. Platform SU 6265 has a sandstone 
object integrated with three nearly squared 
depressions on top. It was built onto floor 
SU 6264 next to the southern perimeter wall 
(SU 6268) of Room E7:R11. West of this 
room, remains of another floor (SU 6270) 
were identified on a similar level, which 
continued until wall SU 1205. Although 
there is no connection preserved between 
both floors, they likely belonged to the same 
building. Floor SU 6270 completely sealed 
Room E6/E7:R3, which was filled up with 
small stone debris, numerous pottery sherds 
and animal bones (SU 6504=1221=1263). 
The homogeneous composition of SU 6504 
(small stone debris, heavily fragmented and 
abraded pottery sherds) indicates an act of 
deliberate deposition in order to prepare 
the building ground of the subsequent OL 
E-South:2-building.

Occupation Level E-South 2: Building 
E-b7 (Squares F13, E17, and E16)

Removal of the baulks between Squares 
F13, E7, E16, and E17 exposed the ground 
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plan of Building E-b7 (Plate 3.15f), where 
excavations had been carried out before 
(Purschwitz in: Hausleiter et al. in press b). 
The building consists of four rooms covering 
some 110 m². It was accessible from Alley 
F-s8 at its southern side. Its entrance lead 
to the largest room (or possibly courtyard?) 
of the building (R1: 35 m²). From here a 
room in the Southeast (R2: 21 m²) could be 
accessed. A small room (R3: 6.5 m²) lies east 
of R2. Trodden mud floors are preserved in 
F-b7:R2, and R3 but have been disturbed 
either by looting pits or other OL E-South:1-
activities, such as a badly preserved infant 
burial (identified by E. Petiti) SU 4740, 
some 6 m east of the previously discovered 
burial SU 2677 of the same OL. Remains of 
three successive floor levels (SU 4742; SU 
6804, and SU 7562) have been found in the 
Northwest of E-b7:R2. On the middle floor 
(SU 6804) several sherds of jars and bowls to 
be dated to the Early Byzantine period have 
been found in situ; they were sealed by the 
latest floor SU 4742.

Occupation Level E-South:3/4

At least three buildings belong to these 
OL(s). One in Square E6, a second one in 
the Southwest of Square E7, and a third one 
in the Southeast of Square E7. A common 
feature observed in these buildings consists 
of projecting flagstones in the corners of 
rooms (E6:R5/6, E6:R10, E7:R2, and E7:R6; 
see Plate 3.16b). In addition, large sandstone 
slabs (up to 0.8 x 1.2 m) integrated into the 
adjacent walls bridge the space between them. 

They can be either situated in corners (E7:R6; 
SU 6779) or between two walls (E6:R5/6, 
SU 6777; Plate 3.16c). Cavities below these 
slabs indicate that they belong to the original 
construction phase, i.e., before any filling 
accumulated. The collapse contained large 
upright standing slabs, reaching higher than 
the level of the protruding slabs; therefore, 
the possibility that there was a proper floor 
at this level can be excluded. Thus, these 
slabs and projecting flagstones are likely 
to be interpreted as support of a ceiling 
separating two storeys from each other, or 
of a roof construction. The observation of 
small-sized narrow rooms (simply dividing 
the space created by the main walls) beneath 
the level of the slabs seems to support this 
interpretation. A pillar-like wall segment SU 
1243, as observed in Room E6:R5/6, may 
have had the same function.

Platform SU 6506 with staircase SU 6507 
made of large slabs (up to 1.2 m long; see 
Plate 3.16d) adjacent to the East of Room 
E6:R10, where the above mentioned features 
have also been observed, can be considered 
further evidence for a second storey. The 
supposed foundation level of the platform 
– not yet reached by excavation – seems to 
indicate that it may be of earlier date than OL 
E-South:2.

4.3 Square F11 and Painted Pottery 
Groups
Further investigation of Square F16 (cf. 
Hanisch-Gräfe in: Hausleiter et al. in press 
a) evidenced that the youngest wall remains 

of Square F11 can be dated to OL F:2 as 
part of Building F-b8. In order to further 
investigate the sequence of deposits in this 
square, small-scale excavations continued in 
the western part of F11. Interestingly, painted 
pottery sherds of Qurayyah Painted Ware 
(Hausleiter 2014, 406–408) and of Sana’iye 
Painted Ware (ibid., 414–8; illustrations 
on p. 418) occurred fairly frequently in the 
lowermost deposits encountered on the 
bedrock (SU 5038=SU 5039). A number 
of walls (SU 5027=5028=4475), first to be 
thought to cover ‘pits’ cut into the bedrock 
(resulting in a terminus post quem relation 
regarding their construction date) turned 
out to be contemporary to these ‘pits’. The 
latter represent a phenomenon observed 
various times at Tayma in connection with 
architecture built onto the bedrock, where 
additional space was gained by excavating 
bedrock supposedly after the construction 
of walls (Plate 3.16e-f). Therefore, the date 
of the lowermost deposits in Square F11 
can only be defined as pre-dating OL F:3, in 
particular represented by thresholds SU 5034 
and SU 4042, generally considered a 2nd to 
4th century AD context, and post-dating the 
construction of the OL F:4-architecture built 
onto the bedrock and, even more generally, 
the Mid-to-Late Iron Age, as indicated by the 
occurrence of Sana’iye pottery in the fill. 

4.4 Pottery from Area E-South / F
By Francelin Tourtet

Building F-b8:R3 / upper fill (SU 6287) / 
OL F:2

The pottery from the upper fill of Room 3 of 
F-b8 (SU 6287) – lying below the modern 
surface, is highly heterogeneous. It includes 
shapes dated between the Nabataean and the 
Early Byzantine periods (1st century BC – 
early 6th century AD)24 with only few of them 
belonging to 4th to early 6th century AD.

Among the open vessels (Plate 3.17a) only 
two vessels can be dated to the latter: a 
large and shallow bowl with thickened rim 
(Plate 3.17a: d) and a large belly pot with 
a rim thickened on its inner side (Plate 
3.17a: e). The latter has a parallel from 
the residential area, SU 7329, a fill of Late 
Roman architecture. Rim TA 10136.79 (Plate 
3.17a: h) may also be characteristic of the 
Byzantine period – if following the dating 
of similar combed decoration at Mada’in 
Saleh (Gerber and Durand 2009, 278; 286 
figs. 2-4; Durand and Gerber 2010, 258; 268 
fig. 45). However, a review of the whole 
pottery corpus from Tayma shows that such 
grooved (or “combed”) decorations are 
attested in contexts from the 1st century AD 

24  The term “Byzantine period” refers only to a 
chronological period. It has been preferred to any 
further term in order to facilitate links with the 
commonly accepted chronological terminology, 
especially that in use for the Southern Levant 
(see Parker 2006, 332). This expression does not 
conceal any political or cultural implication in the 
present context.
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onwards, such as, e.g. in the street east of 
Building E-b1 (SU 1778; Tourtet in press a, 
Plate 3.12a-b; 3.13a) as well as south of it 
belonging to Building Stages E-b1:3b-c (ca. 
1st century BC – 1st century AD).

A simple bowl with slightly sharpened rim 
(Pl. 0.17a: b) can be compared to a vessel 
from Mada’in Saleh dated to the 1st century 
AD (Durand 2011, 332; 349 fig. 13bis 
91026_P04). Bowl TA 10136.84, with 
straight wall and simple rim (Plate 3.17a: a), 
due to its rather simple shape, is difficult to 
date. Morphological parallels range from the 
Middle to Late Iron Age at Tayma (Square 
Q325) until the Late Roman period at Mada’in 
Saleh (Gerber and Durand 2009, 279; 290 
fig. 23).

Among the closed vessels, only two of 
them can securely be attributed to the Early 
Byzantine period. Belly jar with complex rim 
(Plate 3.17b: e) finds parallels in the Southern 
Levant at Tell el-Lejjun/Jordan (Parker 2006, 
206, Fig. 16.41, late 5th century AD) and in 
Temple 2 at Si’a/Syria (Bertin 2004, Pl. 32: 
S2005.3, 5th century AD). At Tayma, this vessel 
is particular not only for its shape but also for 
its very light and sandy fabric (Macrofabric 
6) and its greenish surface. Among the older 
shapes within this assemblage bevelled jar 
rim TA 10136.45 (Plate 3.17b: d) is one of 
the most characteristic shapes of the Late 
Roman period and occurs in various contexts 
of Areas E and F (Tourtet in press b, Pl. 

25  As mentioned above a report on Square Q3 will be 
published in a subsequent volume of ATLAL

19b:b-c; Maritan et al. in press, Plate 3.20a; 
Tourtet in press d, Plate 3.14a:l-m). Parallels 
are well-known through the entire Southern 
Levant and down to Mada’in Saleh (Tourtet 
and Müller 2011, 356; 359). The belly of a 
jar (Plate 3.17b: h) belonging possibly to the 
same period has closest parallels at Tayma in 
an inventory dated to the 2nd century AD in 
Area E-South (SU 2423; unpublished). 

Further closed shapes do probably belong 
to the 1st century AD, i.e. to the Nabataean 
period, as indicated by parallels at Tayma and 
other sites. Jar TA 10136.91 (Plate 3.17b: b) 
with a thickened lip and a deep groove on the 
inner wall directly below it, finds its closest 
parallels among the pottery found in the 
street levels east of Building E-b1 (Tourtet 
in  press a, Plate 3.12a:b; Plate 3.12b:a; id. in 
press g, Plate 3.19b:f) and at Mada’in Saleh 
(Durand 2011, 348 fig. 13: 91011_P01). In 
both cases, a dating in the 1st century AD has 
been proposed (Tourtet in press a; Durand 
2011, 332 for Mada’in Saleh). Vertical rim 
TA 10136.49 (Pl. 0.17b: g), slightly thickened 
on its outer side, finds parallels at Mada’in 
Saleh dated to the 1st century AD (Durand 
2011, 332; 348 fig. 13: 91011_P02).

5. Area H
5.1 Excavations in Area H
By Friedrich Weigel

Excavations in Area H in 2011 had different 
research aims. One of them focused on the 
dating of the enclosure H-b1 (Plate 3.18a) 
and related structures. Therefore, excavations 
have been continued in Square H4, where 
significant deposits had been reached in 2009. 
Another research topic is the investigation 
of the construction of the canals and water 
management facilities uncovered in Square 
H7. Furthermore, it was hypothesized that the 
so called “long wall” SU 5255 (H5) / 5833 
(H1) was a canal connected to the system in 
Compound A being probably its main water 
distributor. Sounding H8 was conducted to 
check the situation at a crossing of a canal 
leading towards H7 and the “long wall”. A 
series of scraping operations were carried out 
along the courses of different canals in order 
to check the relation of the already uncovered 
structures in Square H7 with those which had 
been interpreted as canal structures by means 
of their surface remains. These operations 
have been supported by the hydrological 
team of FH Lübeck and have been carried out 
during two and a half weeks.

Squares H7, H8, and H9

The canals in Square H7 have been 
completely excavated from the surrounding 
soil in order to study their construction 
techniques (Plate 3.19a). By surveying the 
southern part of Compound A, several canal 

structures were identified on the modern 
surface (Plate 3.18b).26 All of them are built 
in the general construction techniques of the 
canals excavated in Square H7. Scraping of 
a canal SU 5850 in Square H9, brought new 
information about the actual dimensions of 
the canal system, covering at least 6 hectares 
(300 by 200 m). The canals were built of 
sandstone blocks. Flagstones have been 
used for the floor which was also used as 
foundation for the actual canal walls. The 
latter were preferably made of roughly hewn 
ashlars placed in an upright position; walls 
of smaller hewn stones also occur. These 
techniques can alternate within one and the 
same canal construction (e.g. SU 5273). A 
very hard mixture of lime and clay was used 
inside of the canals to prevent a loss of water. 
To keep evaporation at a minimum level the 
canals have been covered by flagstones laid 
on top of them. The outer sides of the canals 
were additionally covered with a compacted 
clay material which frequently had traces 
of salts. The latter may originate from the 
assumed irrigation activities and subsequent 
evaporation.

A special structure is SU 5831, a kind of basin 
cut deeper into the ground than the average 
level of the conducts (its bottom has not yet 
been reached). The water flew into the basin 
from canal SU 5272 leading from South to 
North and was blocked by a flagstone from 
streaming into the adjacent northern canal 
SU 5273. The aforementioned flagstone has 

26  Some of them may have been mentioned as 
“temporary” installations by Bawden et al. 1980, 
75.
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a perforation (diameter 0.14 m; Plate 3.19b) 
which may have been blocked by means of 
a wooden peg, cloth or something else. The 
canals could have stored the water for a while 
until they had been filled up to the projected 
amount of water needed for irrigation and 
then released by removing the plug. In view of 
that, it seems even more appropriate to have 
covered canals due to the high evaporation 
rate in this arid region. On the other hand, it 
should be considered that through this system 
a consistent and steady flow of water onto 
the irrigation area was ensured in contrast to 
releasing single loads of water pulled out of a 
well or natural water source by ropes, pulleys 
or installations such as a shaduf. Whether it 
was originally intended or not, the basin may 
have fulfilled the function of a maintenance 
shaft. Sediments could sink down to the 
bottom of the basin instead of accumulating 
inside the canals. This would have been an 
effective method to keep the amount of work 
for maintenance and cleaning at a minimum.

The canal system could also have managed 
a drainage function. Canal SU 5274 is 
connected directly (without blocking device) 
to canal SU 5273 and directed its water 
into the latter. Another structure probably 
connected to the management of irrigation is 
SU 5275 which was not a smaller canal as 
originally thought, but a dam or field border 
built mainly of small stone rubble (see 
Plate 3.19a in foreground). This small dam 
construction could have been used to border 
the irrigation fields and also to prevent the 
canals from standing directly within the 

irrigated area which probably would have 
caused damage to them. To the North of the 
dam SU 5275 the soil contains small blackish 
slots which may derive from decayed roots of 
plants or crops from ancient fields.

The excavated canals and other surface 
remains were mapped, thus providing a first 
step for the reconstruction of the system (Plate 
3.18b). For obtaining as much information 
as possible, scraping methods were applied 
for checking construction techniques and 
directions of water flow. The research area 
concentrated on the surroundings of Square 
H7. It was started to follow the courses of the 
different excavated structures. The canals SU 
5272 and SU 5273 aligned on a South-North 
direction across Square H7 were studied in 
three scraping areas (1-3). Two of them (1 
and 2) lie south of the square, one (3) north 
of it. Within the southernmost scraping area 
(1) the course of canal SU 5272 ends and 
could not be followed further southwards. No 
covering flagstones are preserved on this part 
of the canal. Equally lacking are flagstones 
of the canal flume, thus only allowing for an 
approximate reconstruction of the level of 
the water course (828.58 m a.s.l.). The canal 
has a width of 0.14 m. Further to the North 
(scraping area 2) the canal is slightly better 
preserved. The level of the remaining flume 
is at 828.51 m a.s.l. No covering is preserved, 
and the width of the canal is 0.19 m. The 
canal leads further to the North into basin SU 
5831. This part of the canal is well preserved 
including its intact covering. The flume level 
is at 828.34 m a.s.l. The initial width of the 

canal is 0.16 m expanding to 0.34 m when 
joining basin SU 5831. 

These measurements confirm previous 
observations deduced from topography 
suggesting a South-North direction of water 
flow within this branch of the canal system. 
The bottom of 0.5 x 0.8 m basin SU 5831 has 
not yet been reached (current level reached 
by excavation: 828.03 m). To its North canal 
SU 5273 is attached. Its covering and floor 
slabs are preserved. The water level of the 
0.16 m wide canal is at 828.2 m a.s.l. The 
direction of water flow proceeds to the North 
(scraping area 3) where the flume level is at 
828.12 m a.s.l., with a slightly larger width of 
0.23 m. The water supply of this canal branch 
lies somewhere to the South of scraping area 
1 but unfortunately there are no remains left.

Another sequence of scraping areas (4–6) was 
opened to follow the eastern branch attached 
to canal SU 5273, represented by canal SU 
5274 in Square H7. The level decreases from 
East to West from 828.43 m a.s.l. (scraping 
area 6) through 828.4 m a.s.l. (scraping area 
5), and  828.36 m a.s.l. (scraping area 4) to 
828.30–32 m a.s.l. in Square H7. Thus, this 
canal leads from East to West directly into 
canal SU 5273. The section of the canal 
widens from 0.12 m (scraping area 6) via 
0.14 m (scraping areas 4–5) to 0.17 m at the 
excavated part SU 5274 in H7. Interestingly, 
further to the east the same canal does not 
proceed with a steadily increasing level, 
but a considerable decreasing one. This 
observation probably derives from a later 

disturbance of the ground as the surrounding 
soil seems to be looser and may represent a 
pit or ditch. On the other hand, it could belong 
to a kind of culvert construction to bypass 
a not yet recognized or no more preserved 
obstacle. Hereby, the principle of equal 
water levels between two interconnected 
elevated points situated between depressions 
could have been exploited. Within the same 
scraping area (6) it has been observed that the 
canal passes under a small wall consisting of 
aligned stones put vertically into the ground 
(Plate 3.19c). It is stratigraphically clear that 
the wall was built later than the canal.

The hypothesized connection between the 
large wall represented by SU 5255 in H5 and 
SU 5833 in H1 traceable over a distance of 
100–120 m parallel to the city-wall, was not 
confirmed by Sounding H8. The material was 
archaeologically sterile and reinvestigation 
of the wall’s construction technique did not 
bring any archaeological arguments leading 
to an interpretation as canal.

Square H10

Square H10 is situated approximately half 
way between enclosure H-b1 (with Squares 
H2, H3 and H4) and Square H7. Analysis of 
geoelectric measurements conducted in 2009 
suggested this area to be the location of a 
water source due to a low electric resistivity 
of the soil. However, the area covered by 
the geoelectric profile is characterized by 
an accumulation of stone debris. After its 
removal, the hypothesis of a water source 
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was rejected. The area was partly disturbed 
by animal dens.27 A building with small room 
units was uncovered. Each room measures 
approximately 1.5 x 2.5 m (as far as 
excavated; Pl. 0.19d). The 0.3–0.35 m thick 
walls are built mainly by medium sized sand 
stone blocks. Each room has an entrance to 
the South. The entrances have door thickened 
jambs (with T-shaped ground plan). Due to 
the limited scraping, no datable material has 
been found so far.

Conclusion: Canal system

Research on the canal system in Area H 
provided new information about the intramural 
spatial use of Tayma. Water management is a 
crucial issue as it is the main source for life 
in the oasis surrounded by the desert. On the 
basis of the canal system ancient daily life 
and oasis economy can be approximated. 
For example, date palms produce wood for 
construction; dates for nutrition and shadow 
for other useful plants of oasis horticulture 
(cf. Schiettecatte 2013; Weigel in press). 

Square H4 – The large enclosure

The upper deposits covering Square H4 are 
successive layers of debris alternating with 
thin accumulations of sand. They have a 
similar composition of decayed and broken 
up debris and collapse marked by clayey soil 
and small sandstone chips. The pottery of 
these layers is mixed. It contains Qurayyah 

27  Wild dogs and uromastycinae have been frequently 
observed during the excavations in Area H.

Painted Ware (QPW; see Plate 3.20) and 
reddish-coloured fragments of cylindrical 
beakers known from Area O (11th–9th century 
BC). Beneath layer SU 5835 which was 
situated between walls SU 4618 and SU 4619, 
a layer of collapse (SU 5843) was uncovered 
in the northern part as well as a reddish layer 
of burnt clay, ashes and charcoal (SU 5844) 
in the southern part (Plate 3.19e). A sampled 
date core (TA 10028) resulted in an Early Iron 
Age 14C-dating (1050–895 calBC) identical 
to the chronological range of Areas O and A.28 
Since the burning indicates anthropogenic 
activities after the great enclosure fell out 
of use, this date gives a terminus ante quem 
for construction (and use), i.e. the Early Iron 
Age, if not slightly earlier. A painted pottery 
sherd (TA 10048) from wall SU 5847 most 
probably belongs to QPW, thus providing a 
terminus post quem (the Late Bronze Age) for 
its construction. Furthermore, the occurrence 
of Sana’iye pottery in SU 5845 (15% of the 
assemblage), directly below SU 5844, would 
not contradict the assumption that the debris 
accumulated already towards the end of the 
9th  century BC with the burnt layer (and 
its 11th to 9th century BC 14C date) being a 
rather contemporary activity. Therefore, the 
current evidence gives a maximum range for 
construction and use of the northern room 
of complex H-b1 from the introduction of 
QPW (from the 14th century BC onwards) 

28  Sample TA 10028 (UGAMS 13430), charred date 
stone, identified by R. Neef, Scientific division 
at the Head Office of DAI, was analysed by the 
Center of Applied Isotope Studies, University 
of Georgia, Athens (GA).  Radiocarbon date: 
2810± 30 BP; calibrated date: 1050–895 BC (2σ, 
probability 95.4%, calibrated with OxCal v 4.2.4).

until the 9th century BC, the earliest attested 
occurrence of Sana’yie pottery (cf. Hausleiter 
2014, 403).

Within SU 5844 altogether 17 beads made of 
different materials such as shell, carnelian, 
faience, mother of pearl, ostrich egg and 
stone have been found. 

The burnt layer lay directly above a room 
which is limited by wall SU 5847. This 
wall borders the room to the north between 
the north-south running walls SU 4618 and 
4619. The uppermost filling layer of the 
room is a layer of debris with clayey material 
and larger stones SU 5845. Again, the debris 
contained a mixed pottery assemblage of 
QPW and Early Iron Age reddish-coloured 
beakers. Furthermore, human bones have 
been identified in the material. After first 
anthropological observations (by E. Petiti) 
they could belong to one individual. The 
skeleton is not complete and the bones have 
been found mixed up between the stones 
and mud material. The debris did not reveal 
any structure, which may represent a grave. 
It seems probable, that these remains derive 
from a destroyed or looted grave somewhere 
in or near to the southern parts of Compound 
A mixed with settlement deposits.

Beneath collapse SU 5845 the room was 
completely filled with loose sand (SU 5846). 
The sand was divided by a rain layer (SU 6244) 
lying on a more compact sand accumulation 
(SU 6245). The rain layer is interpreted as 
walking horizon of the building at 830.19 m 

a.s.l. No pottery or artefacts have been found 
in these layers. By removing these sand 
accumulations, older constructional units 
(SU 6239, SU 6240, and SU 6241) of walls 
SU 4618, SU 4619, and SU 5847 have been 
uncovered. Their abutting and narrowing 
bases (see Plate 3.19f) suggest that they are 
foundations cut into the compacted sand 
material SU 6245. These foundations were 
built on top of a layer of very hard compacted 
silty clay (SU 6238) at 829.14 m). To the 
East wall SU 6248 has been attached to wall 
SU 4619 continuing its course. Towards the 
entrance to the South a smaller wall segment 
(SU 6242) was attached to existing wall SU 
4618. This last addition was constructed on 
sand which had already accumulated and 
filled some portions of the room. A 2.5 x 
2 m sounding in the north-western corner 
of Square H4 was aimed at correlating the 
stratigraphic sequences outside and inside the 
room. The result was similar to the sequence 
inside the room described above.

Purpose and function of this enclosure are 
still not clear. It could be connected to the 
canal system, if there was a water source in 
the middle of it (Weigel in press). Currently, 
massive sand accumulations within the 
enclosure make deep soundings logistically 
impossible, unless special equipment, such 
as machines are used. In any case it seems 
that the enclosure could have had a protective 
function, probably against natural factors like 
sand, rather than restricting access.
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Dating

The results from the northern room of H-b1 
(Square H4) have shown that its construction 
falls in the period between the 14th and 9th 
centuries BC. Evidence of repair on H-b1 
suggests a rather long life-span and use. 
The absence of datable material from the 
canals as well as a missing stratigraphic link 
between canals and enclosure preclude a clear 
correlation between these two complexes. 
If the hypothesis of a water source within 
H-b1 is correct, the canal system should be 
assigned to the same period as H-b1. 

5.2 Pottery from Area H / Square 
H4
By Francelin Tourtet 

In SU 5844, a burnt layer of clay, 36 pottery 
fragments have been found, 29 of them 
belonging to 23 diagnostic units and the 
remaining seven being body sherds. In SU 
5845, a collapse sealed by SU 5844, 123 
pottery fragments have been found, 93 of 
them belonging to 67 diagnostic units and 30 
being body sherds.

Macrofabrics

The distribution of Macrofabrics (Maritan 
et al. in press) is similar in both SUs, 
with a dominance of the coarse mineral 
Macrofabric 3 (SU 5844: 44%; SU 5845; 
62%). Fine white kaolinite Macrofabric 2 
represents respectively 31% and 24 % of all 
fragments. Red, fine mineral Macrofabric 1, 

characteristic of the Early Iron Age, counts 
only for respectively 22% and 13% of the 
total. The few attestations of coarse quartz 
tempered Macrofabric 5 (respectively 2% and 
3%) may be considered as a finer variation 
of the Macrofabric 1, as already observed 
among the Early Iron Age pottery from Area 
O (Tourtet in press f). While Macrofabric 
2 is characteristic for “Sana’iye” Painted 
Ware (Eichmann et al. 2006, 100 [Group 3]; 
Maritan et al. in press), in the case of Square 
H4, it is mainly related to Late Bronze Age 
Qurayyah Painted Ware (QPW) suggesting 
that the chronological range of Macrofabric 2 
as well as an eventual technological relation 
between these two pottery groups has to be 
revised. 

Wares 

Three different wares are attested in 
significant quantities: Late Bronze Age (14th–
11th century BC) Qurayyah Painted Ware is 
the main group (SU 5844: 33%; SU 5845: 
34%); Early Iron Age ware (11th–9th century 
B.C.), both plain and painted (Maritan et 
al. in press; Tourtet in press f; Hausleiter 
2010, 231; 240–1; Hausleiter 2011, 111–3; 
Hausleiter 2014, 414), account for 33% (SU 
5844) and 10% (SU 5845) respectively. Even 
less balanced is the distribution of “Sana’iye” 
Painted Ware (probably of Middle Iron Age 
date, i.e. 9th – 5th century B.C.; Eichmann 
2008, 62–3, note 14; Lora et al. 2010, 239–
40; see also Maritan et al. in press) which is 
absent from SU 5844 but represents 15% of 
SU 5845. 

Red Burnished Ware (RBW) belonging 
probably to the Late Bronze Age (Tourtet in 
press b; Maritan et al. in press; Tourtet in press 
f; and Hausleiter 2014, 403–6) occurs at low 
frequency with 4%29 in SU 5844 (1 sherd) 
and less than 1% in the whole assemblage; a 
plain ware of the 1st half of the 1st millennium 
BC, known yet from Squares Q3, is absent 
from SU 5844 but represents 4% of SU 5845. 

Sherds which cannot be attributed to any 
specific ware represent 4% of SU 5844 and 
3% of SU 5845, while 25% of the diagnostic 
units from SU 5844 and 34% from SU 
5845 are too poorly preserved to enable 
any identification of the ware to which they 
belong .

Both SUs have a very similar pottery record. 
The prominent presence of QPW and Early 
Iron Age coincides with an Early Iron Age 
14C date obtained from SU 5844 considered 
to be the period of construction and use of 
the architectonic structures (see above). The 
occurrence of Sana’iye Painted Ware within 
collapse SU 5845 suggests a dating of this 
collapse in the early 9th century BC, within 
the lower range of the 14C date obtained from 
the layer SU 5844 sealing the collapse (see 
above).

29  Henceforth, all values given in % are 
solely based on diagnostic units (a diagnostic 
unit can gather several joining fragments, 
both diagnostic and non-diagnostic ones).

Red Burnished Ware (RBW)

This ware (Maritan et al. in press; Tourtet 
in press e; Hausleiter 2014, 403–6) is 
represented by a single base sherd (Plate 
3.20a: f3), too poorly preserved to enable the 
identification of the original vessel shape.

Qurayyah Painted Ware (QPW)

QPW (Parr et al. 1970, 23–40; Hausleiter 
2014, 406–8; Singer-Avitz 2014; Intilia 2016) 
is the main ware identified in both SU (see 
above). It includes mainly bowls of different 
sizes but also fragments of bottles and bases 
of unspecified vessel shapes (Plate 3.20a: c). 
A completely preserved small bowl (Plate 
3.20b: a) has a vertical wall and a rim slightly 
thickened on its outer side. The horizontal 
large red band framed by two thinner brown 
ones and the vertical parallel brown lines on 
the upper part of the inner side, as well as the 
brown meanders on the outer side are both 
characteristic of the QPW, with parallels at 
Gezer (Brandl 1984, 171 fig. 1), Qurayyah 
(Parr et al. 1970, fig. 15.6; Ingraham et al. 
1981, pl. 78.14) and Timna Site 200/Hathor 
temple (Rothenberg 1988, fig. 4.12). Larger 
bowls are generally carinated and have a 
simple, rounded or flat rim (Plate 3.20b: 
f-h). Painted in QPW style, the shape of TA 
10016.13 (Plate 3.20b: g) is not specific of 
QPW and is attested among the assemblage 
of RBW in Square W41 (Tourtet in press e, 
Plate 3. 4a:m). Painted, alternating brown/
red/brown lines, are again typical of QPW 
(Plate 3.20a: c1; 3; 4: 7; 11), as are groups 
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of vertical strokes between the rim and the 
latter bi-chrome motif (Plate 3.20b: g; Plate 
3.20a: c1; 3; 4). Similar decorations are well 
known from Tayma (Square Q330; Areas E 
and F; the cemeteries at Sana’iye: al-Onazy 
2006/07, cat. nos. 12; 26; 37; 45; 75) as well 
as from most of the sites were QPW has been 
found. The bi-chrome rosette decorating the 
base of at least four diagnostic units (Plate 
3.20b: p) is well attested at Tayma among the 
pottery from Square Q3. Bases decorated in 
a similar way have also been found by the 
Saudi excavations at Sana’iye (al-Onazy 
2006/07, cat. no. 73) as well as in Qurayyah.31

Rows of black/brown dots between red 
horizontal lines on a bottle neck (Plate 3.20b: 
j), a beaker base (Plate 3.20b: m), and on a 
pot rim (Plate 3.20b: i) also belong to QPW 
as attested in Kadesh Barnea (Bernick-
Greenberg 2007, pl. 11.7.9), Qurayyah (Parr 
et al. 1970, fig. 15.1), Tell el-Far’ah South 
(Macdonald et al. 1932, pl. 63.42.52-54), 
Tell el-Kheleifeh (Glueck 1967, fig. 4.3), and 
Timna Site 200 / Hathor temple (Rothenberg 
1988, fig. 6.18).

The circled dot motif on the lower part of the 
wall of TA 10016.3 (Plate 3.20b: n) as well 
as the brownish meanders on TA 8891.6 (Pl. 
0.20b: r) find their closest parallels at Tayma 
among the pottery found in Square Q3, 
although they are generally rare. They also 

30  As mentioned above a report on Square Q3 will be 
published in a subsequent volume of ATLAL.

31  The pertaining sherds were collected in the frame 
of a Saudi-German survey at Qurayyah in 2008 (A. 
Hausleiter and A. Intilia, personal communication).

occur among published QPW assemblages 
from Northwest Arabia, such as at Site 
200-36 (Ingraham et al. 1981, pl. 81.17), 
Qurayyah (Parr et al. 1970, fig. 15.2, 6; pl. 42; 
Ingraham et al. 1981, pl. 78.9, 21; pl. 79.23), 
and from the Southern Levant, i.e. the Hathor 
temple of Timna (Site 200; Rothenberg 1988, 
fig. 4.12-13; fig. 5.1).

Early Iron Age

In both SUs, next to QPW, pottery of the Early 
Iron Age occurs – similar to that known from 
Areas A (Hausleiter in: Eichmann et al. 2006, 
103–7) and O (Maritan et al. in press; Tourtet 
in press c; see above; Hausleiter 2010, 231; 
240–1; Hausleiter 2011, 111–3; Hausleiter 
2014, 414 with illustrations on pp. 415–8). 
Next to the characteristic beaker fragments 
(Plate 3.20b: b-c; k-l; Plate 3.20a: d1; f5-9), 
fragments of several bowls have been found. 
Like in Area O (see Tourtet in press f), both 
plain (Plate 3.20a: d2; f1; 4; 10) and painted 
specimens, decorated with the characteristic 
bi-chrome bird and “Maltese” cross (Plate 
3.20a; d3-4), are attested.

Anthropomorphic figures (Plate 3.20b: q) 
rarely occur at Tayma. Although attested 
on QPW (Fritz 1994, Fig. 12.13; Pl. 7d; 
Hauptmann 2007, 132 fig. 5.47; Parr et al. 
1970, fig. 16.10; Rothenberg 1988, fig. 7.2; 
Tebes 2014, esp. 164–166; Intilia 2016, 185, 
fig. 10), they are depicted in a different way. 
Further sherds with similar representations 
(TA 5616.1 and TA 5625.1 from SU 4101, 
unpublished) have been found close to the 

modern surface of Area O, suggesting that all 
these sherds belong to the tradition of painted 
pottery at Tayma during the Early Iron Age.

Sana’iye Painted Ware

Sana’iye Painted Ware named after the burial 
ground at Tayma where it was first discovered 
(Hashim 2007, 139–9; Hausleiter 2010, 242–
7; Hausleiter 2014, 414–8; Maritan et al. in 
press), also attested at the cemeteries of Tal’a 
(Beuger in: Eichmann et al. 2010, 136) and 
Rujum Sa’sa’ (al-Taimā’i 2006, 156, nos. 
3–4), is the third painted group attested (Plate 
3.20b: d; Plate 3.20a: e), and occurs only in 
SU 5845. Its most usual pattern is a rather 
thin brownish crisscross band, running either 
horizontally below the rim (Plate 3.20b: d; 
Plate 3.20a: e2; 5) or vertically from the rim 
to the top (Plate 3.20b: d). The covering of 
the whole decorated surface as well as the 
organization of the decoration in successive 
registers (Plate 3.20a: e1) is probably the 
most striking characteristic of this ware.

Here again, almost all sherds belong to open 
vessels of different sizes. A large open conical 
vessel with straight wall (Plate 3.20a: e1) is 
similar to the so-called “Tayma-bowl” (Abu 
Duruk 1989, pl. 10 A; Hausleiter 2010, 242–
243); also medium-sized open vessels with 
vertical or slightly inclined straight walls 
and flat base occur (Plate 3.20a: e3-4; 6), as 
well as a flat bowl with simple, everted rim, 
decorated on both surfaces with geometric 
monochrome (brownish) patterns (TA 
10016.39; Plate 3.20b: d = Plate 3.20a: e5).

Short-necked jar (Plate 3.20a: e2) represents 
one of the few closed vessels of Sana’iye 
Ware.

Unspecified ware

Archaeologically complete bowl TA 
10016.1 (Plate 3.20a: a-b) is exceptional 
both for its shape, which differs from QPW 
(no carination) as well as from Early Iron 
Age bowls (no scraped base, no concave 
wall and slightly thickened rim), and for 
its painted decoration, which does not have 
any parallels at Tayma, differing from QPW 
(see, however, Hausleiter 2014, 406–407), 
Early Iron Age Painted and Sana’iye Painted 
Wares. Considering its fabric (Macrofabric 
3), the bowl seems closer to the QPW than to 
the Tayma Early Iron Age ware.

Although some Early Iron Age bowls show 
concentric elements organized around the 
center of the base (“Maltese cross” inscribed 
within a circle, eventually itself inscribed 
within three concentric, bi-chrome lines; 
Tourtet in press c, Plate 3.6b:a-b; id. in 
press f, Plate 3.10a-c; Plate 3.11a:e-f; Plate 
3.11b:a; Plate 3.12a:d; i), the base is never 
completely painted and organized in such a 
way at the same time. The organization of 
the decoration on the inner wall is as well 
unusual, as it neither presents the horizontal 
brown/red/brown lines characteristic of QPW 
nor the alternating bi-chrome crisscross 
panels with birds in a metope, characteristic 
for the Early Iron Age painted pottery. The 
motives are here organized according to 
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a rotational symmetry, a principle never 
encountered up to now at Tayma or among the 
published QPW. According to R. Eichmann, 
the motif depicted on the inner wall should 
be interpreted as a 6-stringed lyre as known 
from Egypt.

6. Area M / Square M2 
By Sebastiano Lora

In autumn 2011 SCTA started the construction 
of a Visitor Center for the archaeological site 
of Qraya south of its current main entrance 
and outside the protected archaeological area. 
During the mechanically-aided excavation of 
an 18 m x 10 m large foundation pit remains 
of an ancient grave were partially exposed 
and damaged at the southern section of the 
pit. This discovery led to the modification 
of the pit, leaving space for the excavation 
of the grave. An area of approx. 10 m2 was 
defined and attributed to Area M, the area 
east of Area E, where a sounding had been 
excavated in 2006-7. Salvage excavation 
in Square M2 uncovered two undisturbed, 
single-burial graves (M-g1 and M-g2; Plate 
3.21a-b). Both belong to the same period, 
presumably Late Antiquity (see below), and 
they share similar characteristics.

Grave M-g1 

This grave (preserved length 1.9 m, width 0.9 
m, and height 1.2 m) is a SE-NW oriented 
structure made of two dry-walls (made 
of various, apparently re-used elements: 
finely dressed ashlars and roughly squared 

stones) on the long sides (Pl. 0.21b). The 
northern wall (SU 7009) is made of four, the 
southern one (SU 7029) of three courses. The 
northwestern end of the grave was damaged 
by the excavation of the foundation pit of 
the Visitor Center; the southeastern end is 
closed by a roughly constructed transect (SU 
7041) separating this grave from subsequent 
Grave M-g2. The cover was made of re-
used flagstones (at least two of which are 
thresholds with pivot holes), placed with 
the dressed face downwards. In the grave 
a single individual (SU 7033) was buried 
(possibly a female) lying on the back with the 
right arm bent and the left one outstretched 
along the body over a bed of silty clay. The 
body was covered with sand. The bone tissue 
is extremely poorly preserved. Four iron 
objects were found with the body, one about 
20 cm southeast of the skull, the others three 
near the right arm. The poor preservation and 
the high corrosion of the finds do not permit 
identification.

Grave M-g2 

The second grave (preserved length 2.4 m, 
width 1 m, and height 0.75 m) is similar in 
construction to M-g1 and shares its SE-NW 
orientation. Two dry-walls made of re-used 
material define the long sides of the grave; the 
northern wall (SU 7036) is made of at least 
three courses, the southern one (SU 7038) of 
two courses, using large sized stones (Plate 
3.21b). As stated above, at the north-western 
end the grave is closed by the transect SU 
7041; the opposite south-eastern side has no 

wall; the grave’s end being the limit of the 
grave-pit. The buried individual (SU 7039, a 
juvenile since the bones are not completely 
formed) lays on the back, with the right arm 
outstretched along the body and the left bent 
(contrary to the individual of M-g1). As in 
M-g1, the body was deposited on a layer of 
silty clay and covered with sand. The bone 
tissue of the remains was extremely poorly 
preserved. Five iron objects were found 
with the body, one at about 20 cm from the 
head, three near the thorax and one near the 
right knee. The poor preservation and the 
high corrosion of the finds do not permit 
identification.

Dating and possible extension of the 
pertaining cemetery

At the present excavation stage, the dating 
of the two structures is uncertain. The high 
contamination of the area with modern 
hydrocarbons makes the possibilities to 
obtain a reliable 14C date from collected 
samples scarce. A preliminary overview 
over the retrieved pottery collections from 
the deposits suggests a tentative dating to 
the Late Antiquity for the comparison with 
similar assemblages in Areas E and F, but the 
hypothesis remains to be confirmed.

7. Inscriptions
By Said F. al-Said

From the inscriptions found in the 2011 
season at Tayma, five items will be shortly 
presented: 

TA 10015 (Plate 3.22a)
Material: Sandstone

Dimensions: 90.2 x 37.7 x 14.8 cm
Location: Compound E, hydrological test 
trench
Inscription: Taymanitic, incomplete 
g e n e a l o g y
Text 1a: lm zyd bn klb
Translation: (This inscription is) for Zaid bin 
Kalb
Text 1b: lklb
Translation: (This inscription is) for Kalb

TA 10086 (Plate 3.22b)
Material: Sandstone

Dimensions: 54.3 x 29.4 x 9.6 cm
Location: Area E, Square E6/E7, SU1203
Inscription: Aramaic
Text:
1  t x (m) slm’ ‘lh’
2 ….. drn   t…
3 zy nw  t  h‘
Interpretation: Due to the state of 
preservation of the text (numerous letters 
are not preserved) it is difficult to offer a 
translation. The mention of slm in the first 
line of the inscription suggests that the text is 
a dedicatory inscription to him.

TA 9913 (Plate 3.22c)
Material: Sandstone

Dimensions: 62 x 36 x 23 cm
Location: Area E, Building E-b1, re-used in 
wall SU 396
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Inscription: Taymanitic
Text:
l {s’} lmm
Translation:
(This) belongs to Sa’d (son of) Lammam

TA 10578 (Plate 3.23a)
Material: Sandstone

Dimensions: 70 x 39 x 22 cm
Location: Area E, Square E27, SU 5704
Inscription: Aramaic
Commentary:
The letters are damaged. The signs br 
(son) in the middle of the text suggest the 
sequence of a personal name followed by 
the name of the father.

TA 10664 (Plate 3.23b)
Material: Sandstone

Location: Area O, Grave O-g21, SU 6632 
(re-used as grave cover)
Inscription: Aramaic
Text:
1 Nfs …
2 br  ‘lyn
3 byrh nysn snt
4 …
Interpretation:
1 Funerary stele of (personal name)
2 Son of ‘Alyan
3 (Deceased) in the month nisan of the year
4 ...
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Salvage Excavations of Two Tells in Hai Naseem, Tayma
1432 AH / 2011 AD

Khalid Eskoubi, Saeed al-Utaibi, Abdulaziz al-Hanou, Mohammad al-Halawi, 
Yaha al-Hazazi, Mohammad al-Sawali.

Introduction:
 According to the permission granted by the
 President of Saudi Commission for Tourism
 and National Heritage, and on the directive
 of Assistant Vice President of Antiquities and
 Museums,  with reference to the request of
 Director of Antiquities Office in Tayma to
 salvage the two archaeological  sites located
 in the residential area of the town of Tayma,
 a team was deputed by the Antiquities and
 Museum sector of SCTH to conduct salvage
.excavations at the two sites

The scientific team started the work on 
17/7/1432 to achieve the following targets:

1. To know the composition of the two Tel 
and its archaeological contents.

2. Documentation of archaeological 
components, photograph, drawings and 
clear the surface.

3. Preserve and select artifacts for restoration.
4. To collect artifacts, study, analyze and 

select prominent objects to display in the 
museum.

5. To study archaeological loci and analyze 
artifacts for comparative study and date 
the site. 

To achieve above targets following method 
adopted:
1. Comprehensive survey of the two sites 

before beginning the excavations, 
documented prominent features and 

collected artifacts on the surface.
2. Laid grid line and divided it into squares.
3. Started excavations, collected artifacts 

and documented all phases of excavations.

History of Tayma and its 
archaeological importance:

Tayma is located in the southeast of Tabuk at 
a distance of 264 km. It is one of the most 
important district rich in archaeological sites, 
historic monuments and physical surrounding.

 It’s geographical location has always been
 important since the old times it was the center
 of ancient cultures and civilization. It was the
 focal points of ancient trade routes connecting
 south of the Arabian Peninsula with Syria,
.Egypt, Persia and Anatolia

The land of Tayma witnessed several 
civilization from Neolithic (10,000 years B.C 
to the end of 4000 B.C). The town of Tayma 
appeared on the political face during the 
period of Assyrians. The cuneiform 
inscriptions revealed that the Assyrian king 
(705-722 BC) put taxes on the people of 
Tayma that continued for long controlling the 
trade centers in the north of the Arabian 
Peninsula.

During the reign of Babylonian the name of 
Tayma mentioned in many cuneiform 
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inscriptions with reference to the Babylonian 
King Nabonadis (539-555 BC). He ruled 
Tayma for over 10 years.

Dr. Khalid Eskoubi conducted archaeological 
survey of south west of Tayma and recorded 
four Thamudic inscriptions mentioning the 
name of Babylonian King Nabonadis.

Tayma also witnessed the rule of Lihyanite, 
Aramaic, Nabataeans, early Islamic, middle 
and late Saudi Dynasties. Archaeological 
remains of these periods are scattered all over 
Tayma including Tel, inscriptions, pottery 
shreds, objects and burials.  Most important 
of these remains is the wall of Tayma, a 
fortification wall considered as the largest 
ffortifi9cation of any town in the Arabian 
Peninsula,  It is 15 km long. In addition to 
several forts and paloaces such as Qasr al-
Hamra, Qasr al-Radam. Al-Ablaq fort, 
burains and Rajom Saasa. The site of al-
Bajaidi dated to middle Islamic period, Hadaj 
well and several ancient inscriptions and rock 
art carved on the surrounding hills and 
mountains.

The two Tel located in the Al-Nasim plan of 
development in Tayma near the archaeological 
site excavated previously by the Saudi-
German team  and due to its location in the 
industrial zone of Tayma,  the SCTH decided 
to carry a salvage excavation of the two Tel 
which are in danger of destruction .

Description of first Tel before 
excavation: (Plate 4.1)
A Tel is located in the north of main rod from 
Tabuk o al-Madinah al Munawarra crossing 
the town of Tayma to about 300 meters. The 
selected area for excavation is rectangular 
measuring 15m x 10 m and 90 cm high. The 
Tel is located in the middle of a branched 
road where foundation walls, pottery shreds 
and a sand stone with Thamudic inscription 
found on the surface of the site. Thamudic 
inscription says (Tab bin Sadn) date back to 
middle of 7th century BC).

Excavation work at First Tel:
Excavations on first Tel started by removing 
surface debris and gradually digging up to 10 
cm deep in all around the Tel until reached to 
the virgin soil at 180 cm deep. Important 
outcome of the excavation was as under:

1. It was a human burial site consisting of 26 
tombs arranged in circular form while the 
middle part was empty surrounded by 
large stones. 

a. The graves were dug in the ground 
consisting of stone walls and covered 
by a large stone cap. (Plate 4.1d)

b. Graves  dug in the earth without stone 
walls and covered by a large stone cap.

c. Graves made in the form of a room 
over the ground by stone layers, with 
30 cm deep foundations under the 
ground, and capped by wide stone 
sheets. Some had narrow opening 50 
cm wide and 60 cm high, in the north 
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or east of the room. The upper part was 
closed by large stone cap and small 
openings filled with ashes and pebbles 
mixed with mud. (Plate 4.1e)

d. The graves build over the ground 
consisted of two floors and is a unique

Example of constructing tombs.

2. There were two phases of using the tombs, 
one over the ground had burial deep in the 
ground; in the second phase, burial was 
directly above the first. However, the 
artifacts located suggest the two burials 
are from the same cultural period.

3. Graves of children measured 1m x 4m and 
60 cm deep and those of adults were 
180cm x 140 cm and 110 cm deep. 
Children graves were located behind the 
adults in the circle.

4. In some graves, bones were broken, 
perished and scattered. We collected such 
bones and buried them in one grave within 
the excavated area. Several artifacts are 
located wit in the graves and some 
scattered around the burials.  We did not 
find complete body as the graves were 
opened and stolen it was not possible to 
know the direction of the bodies and 
religious rites. Some graves were reused 
and some were used collectively, in one of 
the graves, 8 skulls are located.

Method of building graves: 
(Plate 4.1d,e)
Walls of the graves, dug in the ground or 
above the surface were built directly  by 
stones, irregular and rough different in size 
and shape placed in two rows of 40 cm width 
and plastered with mud. The walls erected in 
square or rectangular shape and some were 
oval shaped. Graves capped by large stone 
slabs, measuring between 50-70 cm long and 
width of the same size. Stone   Capstones are 
lying around the burials as the tomes stolen 
long ago.

Archaeological artifacts:
A large variety of artifacts located in the 
burials such as:

1. Pottery Objects: (Plate 4.2)
Several pottery shreds, some complete 
pottery objects consisting of pots, Jars, bowls, 
plates, incense burners, cups and other 
o0bjects are collected and documented 
properly.  Most of the objects are local made, 
some painted with floral and geometric 
patterns. A shred with a bird figure and 
another with a palm tree painted inside bowl 
are among the prominent objects.

2. Other Objects:
Coper beads found in one of the woman 
graves. These are probably part of a necklace. 
In addition to a metal ring and see shells and 
decoration objects for woman.

Possible dating for the site:
Comparative study of the general plan of the 
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tombs, architectural elements,  style of 
construction and study of pottery shreds and 
objects from the industrial site of burials at 
Tayma, where excavations carried out in 
1408 by the Deputy Ministry of Antiquities 
and Museums (Atlal 12 :1410) suggested that 
the site could be attributed to 1st century BC.

This site is contemporary to Tayma Industrial 
Zone in collective burials for adults associated 
with children graves outside and almost all 
objects found in these graves are identical to 
those located in the burials of Industrial Zone, 
thus representing same cultural period.

Large quantities of a variety of objects 
located in these burials are of prime 
importance reflected the economy, cultural 
entities and religious faith of the ancient 
people of Tayma. It is the cultural treasure of 
our country that must be further studied, 
analyze and properly dated.

Tel 2. (Plate 4.6a)
Description of Tel before 
excavations:
This Tel is located north of the previous 
mound to about 300 meters. It is a square 
shaped Tel measuring 20m x 20m and about 
2 meter high. The southern part extended to 
the residence of local people and part of it 
extended to northern street, several pottery 
shreds are scattered on the surface.

Excavations work:
Excavation started in Tel 2 after removing 
the upper debris and dividing it into four 

squares (a, b, c, d). Each square consisting of 
12 x 10 m area. Square “a” and “d” in the 
northern area, and square “a” and “c” covered 
the southern area of the mound. Small and 
large rocks and bushes removed from the 
surface. Horizontal excavations began in all 
the squares until reached to the virgin soil.

A circular form built with stones located 
in the southern part of the Tel, its  eastern 
half located in square “b” western half in 
square “d”. Remains of a wall appeared at 
a depth of 30 cm. The wall built with 
stones, some joined with mud and others 
were placed one over the other.  Diameter 
of the wall was 1 m and thickness 90 cm.  
Some parts of wall around the circle are 
not clear due to natural causes in long 
time. Circular wall oriented from north to 
south. Circle broken in the middle and 
some parts of the wall are not clear 
however, the circular form in the west 
divided into two parts. (Plate 4.7a)

Appeared in square (1) outside the circle 
in the north two stones erected site by 
side. One of it (80 cm) and other (60 cm) 
inserted deep in the soil. (Plate 4.6b)

1- In northern part of square “a”, pile of 
ashes and a fern found in the southwestern 
part of square “d”. Several pottery shreds 
and ashes in the fern and bones found in 
this area.

Artifacts:
A – Pottery objects included shreds, bowls 
and pots some broken some complete, jar, 
cooking pots and incense burners decorated 
with color geometric and floral designs. 
Straight and meandering lines, dots, and 
deeply engraved motifs on the body of the 
objects are the prominent features.

B – Decoration objects, rings, shells with 
holes, beds of marble and other objects used 
by women found in large number.

C – Small grinding pots made of stones. 
(Plate 4.3b)

D – A Bronze Arrowhead (Plate 4.8b).

Results:
We know that stone circles are scattered in 
the Kingdom of Saudi Arabia and many 
countries of the world. These were used as 
residential areas or graves and some for 
religious rites. In Tayma area such circles are 
located at Saa’sa where excavation resulted 
that there were graves inside it.  Inside some 
built graves are located. Studies suggested 
that such circular structures were used for 
long and date back to 3rd millennium BC to 
the middle of 1st millennium BC.

Stone circle located in Tel 2 does not contain 
enough evidence to know its proper use not 
we could find any artifacts to determine its 
use or date it. Pottery shreds found in the 
graves suggested that these are similar to 
those located at Rajoom Saa’sa. The floral 
and geometric patterns and pottery 

components suggested that the site could be 
attributed to the end of 2nd millennium BC to 
three quarter of first millennium BC.
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Excavation Report of Najran 8th Season 14134 AH

Awad al-Zahrani, Saad al-Mashari, Muhammad al-Hamoud,
Abdulaziz al-Yahya, Khalid al-Zahrani, Fahd al-Jabrin, Jaryed al-Jaryed, Ahmed Majli.

Field Work:
The excavation team started the work of 8th 
season on 3/6/1434 AH for twenty five days. 
Fieldwork concentrated on two focal points; 
first point was to continue excavations 
according to the plan initiated in the 3rd season 
1417 AH when the site first discovered. While 
the second point was to protect, preserve and 
develop the site for tourism and facilitate the 
visit inside the fort of al-Ukhdoud (Plate 5.1).

First Point – Archaeological 
Excavations:
The team continued excavations at the point 
left in the last season on the main passage 
to the fort extended from west to east in the 
squares (92hb, 92nb, 92 mb) following the 
grid plan of the fort. Each square measured 
10m x10m continuation of the main passage 
towards east.

1. Chronology of Layers in 
Squares:

The work started by removing the surface 
debris consisted of sand mixed with mud 
and gypsum up to the depth of 40 cm in the 
western side and 80 cm in the eastern area. 
Second layer at the depth of 90 cm in the 
western area consisted of gypsum and bones, 
at 100 cm deep debris of mud in southeastern 
part. Under this layer at a depth of 100 cm 
in the southern area mud mixed with bones 
and gypsum. At a depth of 150 cm in the 
western area located gypsum, bones and mud 

mixture.  Further two meters deep ashes and 
bones found in the western area. Mud and 
ashes located up to 170 cm deep area in the 
east (Plate 5.3a).   

2. Architectural Elements: 
Architectural elements appeared at a depth 
of 100cm from the surface. It is a wall build 
with one course only extended from west 
to east at about 10 meters long, 87 cm wide 
and 50 cm high. It joined with another wall 
in the south beneath the debris consisted of 
two courses built with granite rocks like the 
stones in northern wall. The wall is 140 cm 
long, 85 cm wide and 50 cm high. These 
two walls represented northwestern corner 
of architectural unit joined with northeastern 
corner composed of one course. The wall 
extended towards west is 630 cm long, 80 cm 
wide and 30 cm high and the eastern wall is 
not completely visible as it penetrates inside 
the debris in the south.

The architectural elements appeared in 
front of above units consisted of two bases 
or platforms that could be the bases for the 
statues attached with northern wall. Each 276 
cm apart from the other. These are closely 
attached with creamy colored sandstone 
bases. It apparently seems to be a place of 
worship at al-Ukhdoud. Each base is like a 
platform or raised area 50 cm high from the 
ground surface, composed of two courses 
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190 cm long and 116 cm wide. A Musnad al 
Janubi inscription carved on the front face 
of the raised platform.  Besides is another 
platform composed of one course 25 cm high 
from the floor, 129 cm long and 94cm wide.  
These two raised areas facing each other 
contain carved bases for the statues located in 
the 6th season (1402AH) and is located on the 
main street. The prominent features are the 
huge structures built with huge stones that 
suggested that it was a sacred or religious place 
or may be a temple or a social gathering center.

Artifacts:
In the light of the work carried out on the 
main street so the artifacts are similar to those 
located in the previous seasons. No complete 
or prominent artifacts could be located, even 
the inscription is not complete as the stone 
was broken. 

Important artifacts located during this season 
are:

Pottery:
1. A variety of pottery shreds of medium 

size objects are located with circular bases 
projected outside, large mouth or rims 
, made of light brown paste mixed with 
small stones, some decorated with zigzag 
and curved lines on the outside body , 
good burning and made with wheel (Plate 
5.1 - 5.3).

2. Decorated and medium sized pottery 
objects (Plate 5.6b, 5.7a)

3. Part of pottery  decoration object (Plate 
5.3b)

4. Part of a incense burner (Plate 5.7b and 
5.7c).

Stone objects:
1. Part of a stone grinder made of sand stone
2. Three hand grinders
3. Part of a small marble bowl (Plate 5.7b, 

5.7c)
4. Parts of a marble object (24 pieces).
5. Parts of a sand stone ledge with geometric 

patterns consisting of squares and 
rectangular shaped parts (Plate 5.3b).

6. A large basin, new object, carved in sand 
stone. Diameter 60 cm, 50 cm high and 8 
cm wide. Parts of the mouth and body are 
missing (Plate 5.3b). 

Metal objects:
A curved bronze handle, bronze nails in 
addition oxidized unclear objects (Plate 
5.3b).

Glass:
Four pieces of glass of green color are found 
(Plate 5.8a).

Beads:
White color ivory beads with holes in the 
middle and half centimeter diameter (Plate 
5.8b).

Inscriptions:
1. A large marble stone 52cm long, 26 cm 

wide and 3 cm thick in 8 pieces, some 
parts are missing  contains different 
inscriptions in Musnad  one inside a 
cartouche three lines (plate 17).

2. A stone slab facing the  western raised 
platform consists of two words ( Ain and 
m) written in Musnad. It could be the 
name of a person or his title.

Second Point: 
Site Management
Besides the excavation of the site, the team 
did some works to clean and develop the site 
for visitors:

1. Removal of plants:
Trees and plants growth covered large part 
of the site and damaged walls foundations, 
architectural elements and the fort. We 
removed the trees around from the sites and 
cleaned the area with bushes. Roots of trees 
badly damaged the buildings and removing 
these could destroy the buried walls and 
foundations however, we carefully removed 
all the trees and plants that covered the site.

This cleaning of trees and bushes resulted 
in the exposure of  architectural unit in 
the northern southern area parallel to Al-
Ukhdoud fort which mostly covered by the 
bushes and trees (Plate 5.10 e, f).

2. Restoration work:
Inside the fort on its major and side passages 
lots of fallen stones and debris of fallen walls 
and mud was scattered all over fort area. 
These stones were removed and three large 
stones were placed in their original position  
in  south eastern corner of architectural unit 
besides  platform of the statues (Plate 5.8c, 
5.10a).

3. Location of the Road: 
A main road was located towards east of 40 
m long and width more than 10 meters. It 
appeared by removing debris and other piles 
of mud as well as by removing the fallen 
stones (plate 18,19).

4. Transportation of debris:
Debris collected by excavations outside the 
fort in the previous seasons in the eastern 
wall of the fort became a pile due to rain and 
scattered in front of eastern entrance of the 
fort was also  removed.

The debris and excavated area was covered 
by thick sheet of plastic to protect the site 
from further damage by rain water.

The trees and bushes, their branches and 
roots were removed and carryout by the local 
municipality.

Najran 8th Season 14134 AH 2012AD
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Statement of impotent artifacts located in the excavations of Al-Ukhdoud 
8th season 1434 AH.

Num-
ber

Regis-
tration      
number

Material Square                           Description

1
8kh 1 Pottery 92 n b

Part of the body and neck and base of a 
pottery bowl, medium size, light brown paste, 
decoration at the upper part by  three parallel 
lines, wheel made.

2
2 kh 8 pottery 92 nb

Part of the body of a bowl, medium size, dark 
brown paste, decorated outside by  two lines,  
wheel made.

3
3 kh 8

Pottery 92 nb
Part of the body of a bowl with part of the rim 
and handle, grey paste, wheel made.

4
4 kh 8 pottery 92 nb

Part of a rim and body of a pottery bowl ,brown 
paste, decorated with  two meandering lines 
outside body, wheel made.

5
5 kh 8 pottery 92 hb

Part of a rim and body of a pottery bowl ,brown 
paste, decorated with  two meandering lines 
outside body, wheel made.

6
6 kh 8 pottery 92 mb

Part of a rim and body of a pottery bowl, brown 
paste, no decoration, wheel made.

7
7 kh 8 pottery 92 mb

Part of the body and rim of a bowl, brown 
paste, decoration on body by  parallel lines, 
wheel made.

8
8 kh 8 pottery 92 hb

Part of a mouth and body of a pottery bowl, 
brown paste. Wheel made.

9
8 kh 9 pottery 92 mb

Handle of a complete  pottery bowl, , light 
brown paste,

10 8 kh 10 pottery 92 mb
Part of the base of a bowl, brown paste, wheel 
made

11 8 kh 11 pottery 92 mb Part of pot with geometrical decorations.

12 8 kh 12 pottery 92 mb Incense burner, brown paste, sign of burning

13 13 kh 8 Pottery 92 mb
4 pottery shreds, decorated, body and im,  three 
are colored in green.

14 14 kh 8 Glass 92 hb 3 glass pieces , blue color, body parts.

15 15 kh 8 marble 92 nb Part of a small bowl carving  in cream color

16 16 kh 8
Basalt 
stone

92 mb Basalt  grinding stone, black  in color

17 17 kh 8 Sandstone 92 hb Medium size pounder light brown color.

18 18 kh 8
Sandstone

92 nb Small grinder pot, light color.

19 19 kh 8
Sandstone

92 nb
Small grinder ,carved  in sand stone and has a 
hole on the side.

20 20 kh 8
Sandstone

92 hb
Sand stone pot ,geometric square and 
rectangular patters.

21 21 kh 8 Marble 92 bn
8 pieces of marble, part of a plate, deeply 
engraved Musnad inscriptions.

22 22 kh 8 Marble 92 bn 
24 pieces of marble may be part of  an altar, on 
some signs of blood are visible.

23 23 kh 8 Metal 92 mb 8 unidentifiable oxidized metal pieces.

24 24 kh 8 Shells 92 mb 4 small shells may be used for decoration.

25 25 kh 8 Metal 92 nb 
Bronze curved  handle  attached with a nail 
highly oxidized.

26 26 kh 8 Ivory 92 mb
Bead of ivory, white, with  a hole in the center 
of about 1.50 cm diameter. 

27 27 kh 8 metal 92 mb A circular 1.50 cm highly oxidized object

28 28 kh 8 Stones

Debris 
in front 
of Unit 
45

 A large basin, very well made, carved in sand 
stone ,part of rim and body missing,  still 
present on the site.
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Introduction

This report aims to briefly describe the 
successful outcome of the January 2016 
fieldwork conducted in the Nefud Desert 
by the Palaeodeserts team (from several 
international universities), the Saudi 
Commission for Tourism and National 
Heritage (SCTH) and, for part of the season, 
colleagues from the Saudi Geological Survey 
(SGS).

Previous work by our team in the Nefud desert 
of the Kingdom of Saudi Arabia has resulted 
in the discovery of many highly significant 
archaeological sites, ranging in time from the 
Lower Palaeolithic, more than two hundred 
and fifty thousand years ago, through to 
rock art of the late Holocene. A variety of 
environmental archives, particularly records 
from ancient lakes, have provided context 
for the human settlement of Saudi Arabia. 
In more recent fieldwork, particularly at the 
site of T’is al Ghadah, we have uncovered 
significant numbers of ancient animal fossils, 
again providing crucial context to the early 
human occupation of the area. The main aim 
of the 2016 season was to bring these partially 
disparate categories of evidence together, by 
studying co-occurring archaeological and 
palaeontological evidence at sites directly 
coupled with environmental records. As 
described over the coming pages, we were 

highly successful in this effort. Subsequent 
detailed analyses of the stone tools, animal 
fossils and environmental samples will be 
conducted, so the present report focusses 
on outlining the sites discovered and key 
conclusions. Most sites consisted of inter-
dunal palaeoalakes (Plate 6.1a).

While most of our season consisted of 
fieldwork in the Nefud Desert to the east of 
Tayma, before this a short reconnaissance 
survey was undertaken in the Tabuk area 
by Nick Drake, Paul Breeze and the SCTH. 
Collation of regional archaeological sites 
and palaeohydrological features (ancient 
lakes and rivers) suggests the existence of a 
‘Tabuk corridor’ as a key connection between 
northern Arabia and the Levant during 
periods of increased precipitation, such as 
MIS 5 (~130-75 ka). This initial survey of the 
area sought to ground-truth the importance of 
the area suggested by mapping and remote 
sensing. While preliminary, this fieldwork 
led to the discovery of several significant 
palaeoenvironmental and archaeological 
sites, and highlights the considerable 
potential of the area for future research.

Our survey led to the discovery of a large 
number of stone tools and fossils (e.g. Plate 
6.1b). Both the temporal span of these findings 
and the diversity of our discoveries mean that 
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these sites are of profound importance not 
only for Saudi Arabia, but also on a global 
scale.

Study area and location of sites

The sites were primarily visited using four-
wheel drive vehicles, supplemented for a few 
days by the use of a Saudi Geological Survey 
helicopter. Survey in the Tabuk area during 
January 2016 focussed on three areas; the 
northern reaches of Wadi Akhdar (Area 1 in 
Plate 6.2a), the area surrounding the playa/Qa 
northwest of Tabuk city (2 in Plate 6.2a), and 
drainage systems extending north of Tabuk 
(3 in Plate 6.2a). Figures 3 and 4 show the 
locations of the newly discovered sites. Sites 
in the Nefud were concentrated in the western 
Nefud to the east of Tayma, with the nearest 
villages being Ebete and Khutayb. Virtually 
all of the Nefud sites consisting of inter-dunal 
palaeolakes. Sites were investigated on both 
the fringe of the desert (again using four-
wheel drive vehicles) and deeper into the 
interior of the dune field (using the helicopter 
kindly provided by the SGS.

Summary of findings

Before individually describing the major 
sites discovered, we present a summary of the 
key findings (table 1) and a brief description 
of evidence relating to major periods and 
themes. Table 1 combines a summary of the 
richness of a site with our interpretation of its 
significance. For example, a single handaxe 
would score a site + for Lower Palaeolithic, 

a few handaxes and flakes a ++, and a 
large assemblage associated with dateable 
sediments a +++.

Site

Low
er

Palaeolithic

M
iddle

Palaeolithic

 N
eolithic/

H
olocene

Fossils

Significant
enviro. archives

AKH-1 + +++
AKH-3 ++ +++
AKH-4 +++ +++
TABK_2 +++
TABK_3 +++ +++
BBH_4 +++ ++
WNEF16_1 ++ + ++ ++
WNEF16_2 ++ + ++ +++
WNEF16_3 +++ ++ ++
WNEF16_4 ++ ++ +++
WNEF16_5 + +
WNEF16_6 ++ + +++ ++ +++
WNEF16_7 + + + ++
WNEF16_8 + + + +
WNEF16_9 + + ++
WNEF16_10 + + ++
WNEF16_11 + ++ ++
WNEF16_12 + ++
Bir Hayazon + ++
WNEF16_13 + ++ ++
WNEF16_14 ++ ++
WNEF16_15 + ++ ++
WNEF16_16 ++ ++
17.2 +++ ++ ++
WNEF16_17 ++
WNEF16_18 ++
WNEF16_19 ++ + ++
WNEF16_20 ++ ++ ++
WNEF16_21 + ++ +++
WNEF16_22 + ++ +++ ++ +++

WNEF16_23 ++ +++
WNEF16_24 ++ ++
WNEF16_25 +++ ++ ++
WNEF16_26 +++ + ++
WNEF16_27 +++ + ++
WNEF16_28 ++ ++ +++
WNEF16_29 ++ ++
WNEF16_30 +++ + +++ +++
16.3 + +++ + +++ +++
KAM-4* +++ +++ + +++ +++

From Table 1 it is clear that the new sites 
discovered provide evidence for a variety of 
themes and chronological periods. Before 
describing individual sites in detail, we 
highlight the key sites and the reasons for 
their significance.

Lower Palaeolithic lithics (> 250 ka) tend to 
be relatively sparse over much of the study 
area (with notable exceptions, such as KAM-
4). In many cases one or a small number of 
handaxes associated with lakes demonstrate 
a Lower Palaeolithic occupation, but few 
specifics of these occupations. Sites such as 
WNEF16_2 and WNEF16_6 revealed greater 
numbers, although still small, of handaxes 
and flakes and offer moderate potential to 
elucidate this period. Lower Palaeolithic 
lithics occur in different forms at these two 
sites, however, being focussed in one small 
area at the former, and widely dispersed at the 
latter. Such variation provides us on the long 
and variable histories of Middle Pleistocene 
palaeolakes. The most significant sites for 
the Lower Palaeolithic are WNEF16_3, 
where twenty handaxes were collected 
from a moderately sized area on the flank 

of a palaeolake. These are of a somewhat 
different shape (more oval, less pointed) 
than previously known bifaces from KAM-4. 
WNEF16_3 may therefore by hypothesised 
to date to an earlier (i.e. pre MIS 11) period 
than recorded at KAM-4. Site 17.2 is also 
regarded as highly significant. Although it 
only revealed a small number of handaxes, 
these are closely associated with sediments 
previously dated by Rosenberg et al. (2013). 
Finally, WNEF16_25, 26 and 27 all produced 
reasonable assemblages of handaxes, cores 
and flakes.

These seem to present a similar (late) variant 
of the Lower Palaeolithic, where a minor 
prepared core element exists along with 
façonnage technology. OSL samples were 
collected at _25 and _26, which will hopefully 
add significant chronological anchors to 
the Lower Palaeolithic in this area. Finally, 
KAM-4 remains a key site for the Lower 
Palaeolithic. A few additional handaxes were 
collected this year.

Turning to the Middle Palaeolithic, several 
new sites in the area around Tabuk are 
interesting for their location (Plate 6.2a), 
their relationship to terraces and other 
fluvial sediments, and for their technological 
features. While more research is needed to 
confirm such a view, we can hypothesise by 
comparison to other sites in the wider region 
that some sites with a focus on unidirectional 
convergent Levallois reduction date to MIS 
3 (e.g. AKH-4) and that some with a more 
centripetal focus date to MIS 5 (TABK_3, 

Nefud 2016 Survey Report
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BBH_4). In the Nefud area a number of sites 
revealed significance Middle Palaeolithic 
evidence. At WNEF16_1 a small probably-
MP assemblage is of interest due to it’s 
intimate relationship with Pelorovis fossils. 
In many cases small MP assemblages offer 
little specific new information, but add to 
regional-scale site distribution patterns (e.g. 
WNEF16_3, 14, 18, 22, 23, and 28). Key sites 
for understanding the Middle Palaeolithic 
are WNEF16_30, 16.3 and KAM-4. In 
all these cases lithics are associated with 
fossils, and both are relatable to (hopefully) 
dateable sediments. With the broad outlines 
of MP variation seemingly becoming clear in 
Arabia, it is such contexts which are crucial. 
In all three of the latter sites, lithic technology 
is similar – emphasising centripetal Levallois 
technology – and in the latter case at least, 
dating to MIS 5. The detailed analysis of lithics 
from WNEF16_30, 16.3 and KAM-4 offers 
considerable potential for understanding the 
MP. At KAM-4 the excavation of 6 flakes 
from the MIS 5e sediments offers a firm 
connection between the lithics and the lake.

The final key archaeological period belongs 
to the Holocene. In general, this refers to 
the earlier part of the Holocene, with at least 
some sites clearly belonging to the Neolithic. 
With features such as hearths, however, 
without detailed study and chronometric 
dating attribution to a specific period within 
the Holocene is problematic. With this caveat 
in mind, a key finding of the 2016 was an 
abundance of Neolithic/Holocene material, 
much more so than in previous seasons. In 

part this reflects a broadening of the research 
focus of the fieldwork, but also does seem 
to represent a real pattern. Given research 
interest in the process of ‘Neolithisation’ 
in Arabia – i.e. migration of Levantine 
pastoralists vs. indigenous development with 
the Peninsula – these findings are highly 
important. When it comes to the Neolithic/
Holocene, multiple sites produced occasional 
lithics, grindstone fragments, hearths and, 
more rarely, small numbers of fossils 
and ostrich eggshell fragments. At others 
occasional arrowheads or endscrapers can 
be seen as ‘background noise’ (e.g. KAM-
4). Eleven sites produced richer evidence, 
consisting of either moderate numbers of 
lithics, several grinding stones and multiple 
hearths (or combinations of these). These 
sites are WNEF16_2, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 
20, 21, 24, 29. For example, at _2, more 
than nine hearths were located in one area. 
At many of these Neolithic/Holocene sites, 
lithics are much more dominated by exotic 
raw materials (particularly cherts) than sites 
of earlier periods are. The two key new sites 
for the Neolithic/Holocene are WNEF16_6 
(in particular) and WNEF16_22. In both 
cases large number of lithics and dozens of 
hearths (more than 125 in the former case) 
were recorded. A large lithic assemblage 
was recovered at WNEF16_6, including one 
groundstone axe, which offers a key reference 
point for the area. Holocene/Neolithic sites 
often occupy similar landscape settings, 
using ancient lakebeds which due to erosion 
are not prominent inverted relief features. 
As a result, these now raised topographies 

make good points for cairns (e.g. 16.3), or 
raised and partly sheltered areas just back 
from Holocene playas (e.g. WNEF16_6). For 
the more (probably) more recent part of the 
Holocene, several sites on the desert margins 
revealed structural remains. The key site 
in this regard is WNEF16_12. Pottery was 
discovered at two sites (WNEF16_6 and 17).

It can be noted that ‘Upper Palaeolithic’ 
assemblages remain virtually unknown in 
the area. The single possible exception being 
found at KAM-4. A few more lithics were 
found on the surface this year relating to this 
hypothesised Upper Palaeolithic assemblage, 
and an adjacent section sampled for OSL.

A few words can be said on raw material 
factors, and the relationship these have to 
the archaeological record. Different parts of 
the survey area have different access to raw 
materials, and these are of different qualities. 
The extent to which sediment cover conceals, 
and has concealed, raw material sources 
remains unclear and an important point to 
consider. The bedrock of the area consists 
of sandstone, containing ferruginized 
‘quartzitic’ beds which was the main raw 
material used by Pleistocene hominins. Our 
survey suggests that large and high quality 
raw material is more abundant in the northern 
part of the survey area (e.g. around KAM-
4, 16.3 etc) than in the southern part (e.g. 
around TAG etc). This proximity of raw 
material to palaeoalakes may explain the 
abundance of archaeology in the KAM, An 
Naseem etc area. At WNEF16_12, around 

15km from KAM-4, a particularly large and 
prominent quarzitic bed occurs atop a fairly 
prominent ridge. Samples were collected 
for knapping experiments from here (see 
appendix), which suggest considerable 
variability in the quality of the raw material 
for knapping. Quartz occurs over the area in 
the form of small round pebbles, and was 
used quite considerably during the Holocene, 
but less so during earlier periods. Finally, a 
significant new finding was the discovery 
of what we term ‘lacustrine chert’. This 
formed in lakebeds, and followed erosion of 
the flanks of these palaeoalakes was often 
exposed and used by later hominins. To our 
knowledge, this process had not previously 
been described. Before this we would have 
described chert as an exotic material, coming 
from some distance to the north. Now, in 
at least the case of the lower quality cherts 
(much remains to be clarified here in terms 
of petrography) we can posit a local origin. 
These lacustrine cherts occur in different 
forms. At sites such as WNEF16_6 and 30 
irregular sub-rounded clasts formed, which 
were then exposed by the erosion of lakebeds. 
The most interesting exposure of the material 
occurred at WNEF16_4. Here the lacustrine 
chert occurs as horizontally bedded tabular 
material, with considerable evidence for it’s 
use as a raw material. Finally in terms of 
raw material factors, we can note a general 
trend through time from local to exotic raw 
materials, so that Lower Palaeolithic stone 
tools are dominated by local sandstone/
quartzite, whereas by the Holocene highly 
varied forms of chert were being used.

Nefud 2016 Survey Report
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A key aim of the season was to recover a 
substantial fossil record for this area, and 
in this goal we were highly successful. A 
variety of sites produced small numbers of 
fossils, of varying degrees of significance 
(e.g. WNEF16_1,6,15,20,22,25 and 28). 
Various taxa are represented at these sites, 
from bovids, to ostrich and turtle shell. The 
key sites, however, are WNEF16_30, 16.3 
and KAM-4. All of which produced large 
fossil assemblages. Most of this data relates 
to MIS 5, which was previously very poorly 
understood in faunal terms. The addition of 
Pelorovis to hippos gives the area another 
large bodied and rather iconic fauna. At 
KAM-4 fossil material was also identified 
associated with the MIS 9 lake and the 
possibly MIS 3 lake. In summary then, we 
were highly successful in recovering fossils, 
and these were generally fairly closely 
associated with archaeological material.

Finally, as is clear from table 1, the season 
revealed a large number of significant 
environmental archives. These mostly consist 
of palaeolake sediments, but other forms such 
as deltaic sediments and fluvial terraces with 
sections (near Tabuk) and the first reported 
palaeoriver inside the Nefud (WNEF16_4) 
add diversity. Samples for OSL dating 
and palaeoenvironmental analysis were 
collected at multiple sites. These can refine 
our understanding of environmental change, 
and its relationship to hominin demography 
and behaviour, for the late Middle and Late 
Pleistocene. Many questions remain; how old 
are the oldest lakes? Where are the Holocene 

lakes? Why are some lakes associate with 
abundant archaeology, while some have 
almost none. Etc. An exciting avenue for 
palaeoenvironmental reconstruction is the 
study of hearth sediment from WNEF16_6, 
where it is hoped botanical remains may be 
preserved. Cumulatively then, the findings 
of the season offer considerable scope to 
understand environmental change in the 
Nefud.

Description of sites in Tabuk area

Wadi Akhdar (Area 1 in Plate 6.2a)

A total of five locations of interest were 
located along Wadi Akhdar, south of Tabuk.

AKH1; 28.111016017 N, 37.091993660 E. 
(Plate 6.3c)

Site AKH1 is an exposed section through a 
river terrace along the Wadi Akhdar, and is of 
high geomorphological interest. The terrace 
has been incised by a road and a surface 
scatter of Middle Palaeolithic material was 
present on top of this terrace. The Middle 
Palaeolithic scatter is dominantly chert in 
composition, consisting primarily of flakes. 
Lithic density was low, and one unidirectional 
convergent Levallois core with chapeau de 
gendarme platform was recovered.

AKH2; 28.027149957 N, 37.106699260 E 

Site AKH2 was a rock art location, along 
the western edge of the wadi, and exhibited 

several panels of rock art. Most notable was 
a well-preserved panel exhibiting intricately 
drawn camels, while several further panels 
depicting additional camels are also present 
nearby.

AKH3; 28.021285713 N, 37.115635932 E

Site AKH3 was a location where two 
upstanding terraces were preserved on a 
meander bend. The lowest terrace was largely 
unpatinated by desert varnish, the higher 
was more heavily patinated, indicating its 
greater age. A surface scatter of Middle 
Palaeolithic flakes all made on chert from 
cobbles in the terrace surface was identified. 
The assemblage was low density (c.3 lithics 
per m2). One possible area of knapping was 
observed. Materials exhibited some retouch. 
Two Levallois flakes, 1 with a faceted 
platform and centripetal preparation, were 
recovered.

AKH4; 28.002877079 N, 37.101926815 E

At AKH4, three stacked river terraces were 
identified. The uppermost was most heavily 
patinated and exhibited numerous chert 
cobbles, mostly smashed, which may have 
served as a local raw material source. This 
terrace (terrace 1) exhibited lithics at a high 
density of c. 20 per m2. Amongst the materials 
recovered were a Levallois point with chapeau 
de gendarme platform and unidirectional 
convergent preparation, three Levallois 
cores, two of which showed unidirectional 
convergent, and one centripetal, probably 

preferential, preparation. Additionally, a 
single handaxe was recovered. The middle 
terrace (terrace 2) was medium in patination 
and composed of smaller well sort gravels. 
Lithics, though undiagnostic in character, 
were also present here at a density of c.3 
per m2, all produced from chert. The lower, 
sandier, terrace exhibited no archaeology.

AKH5; 28.009659642 N, 37.108588221 E

AKH5 was a locality which again exhibited 
three terraces, with geomorphology as at 
AKH4, and terraces potentially equivalent 
to those at AKH4. The top terrace again 
exhibited lithics, most likely Middle 
Palaeolithic in character although no clear 
Levallois material was present. Lithics were 
at a high density of c.11 per m2, and on chert. 
The middle terrace was as at AKH4, and also 
hosted archaeology, although no diagnostic 
materials were identified, at a lithic density 
of c.3 per m2.

Tabuk Playa (Area 2 in Plate 6.2a)

TABK_1; 
28.532420500 N, 36.535792836 E

Bulldozer digging of a former mound 
along the edge of the present playa has 
revealed laminated cemented sandy deposits 
appearing to be sectioned mud flat and 
indicating the playa was formerly larger than 
its present extent. The elevation of these 
sediments suggests a former higher elevation 
of the playa (perhaps by a metre or two). A 
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scatter of probably Middle Palaeolithic, but 
generally undiagnostic flakes was present on 
the surface adjacent to the excavation. These 
were present at a moderate density of c.5 per 
m2. The area is under threat by excavation 
by bulldozers to the south and centre pivot 
irrigation to the north.

TABK_2; 
28.535052330 N, 36.546645681 E

This is a major (c.12 m tall) section through 
the sediments south of the Playa in an 
area of quarrying. While no archaeology 
was recovered, the area is of high interest 
for interpreting the geomorphology and 
palaeohydrology of the Tabuk basin. Cursor 
y preliminary examination suggests the 
sequence may be a fluctuating series of 
potential deltaic deposits, with potential 
palustrine/lacustrine deposits at the base, and 
indicates it warrants further examination.

TABK_3; 
28.545079958 N, 36.579345827 E

This was a large surface scatter of chert with 
mesas of friable laminated marl adjacent. 
These grey-green sandy marl mesas contain 
abundant large acicular gypsum crystals, 
with a puffy texture near the surface. Some 
more clayey grey-green sediments were 
present beneath. These appear to mark 
former extents of a lake in the basin. Lithics 
were present, with the area northwest of the 
mesas having the greatest density of lithics- it 
appears the sediments of the mesas may have 

eroded away from here. Lithics were present 
at a high density of c.17 per m2. These were 
Middle Palaeolithic in character, including 
fine Levallois flakes with faceted platforms 
and centripetal preparation. A single 
convergent scraper/point was identified, as 
were two crude probable bifaces.

TABK_4; 
28.557714557 N, 36.580823087 E

This was an area with several further 
gypsiferous mounds, showing a puffy surface 
texture with gypsum, with fine silty clays 
beneath. An undiagnostic lithic scatter was 
present at c.4 per m2.

TABK_5; 
28.563788594 N, 36.570784753 E

This location is near the Tabuk playa core, and 
consisted of a series of mounds up to 1.5m 
tall composed of silty clay capped by a thin 
layer of gravel, appearing to mark a previous 
higher elevation of the playa. Numerous 
chert nodules were present, as were lithics, 
at a moderate density of c.7 per m2. These 
were Middle Palaeolithic in character, with 
numerous flakes and some cores, with some 
levallois cores and flakes. The site lies on a 
gravel capped plain composed of the same 
material as the mesas, but at a lower elevation.

TABK_6; 
28.571161690 N, 36.636793482 E

This was a deltaic location where wadis reach 
the playa. The surface is composed of poorly 
sorted gravel and sands, with chert pebbles 
and, rarely, vesicular basalt. The Holocene 
channel is covered in sand and vegetation 
and incised through older gravels of the 
delta. A moderate density lithic scatter (c.6 
per m2) was present, and included a possible 
Levallois point, which could be from a 
recurrent method, and a few cores.

TABK_7; 
28.571161690 N, 36.636793482 E

TABK_7 was a further surveyed site on 
the delta southeast of the playa, next to a 
Holocene channel. The surface was again 
poorly sorted gravel and sands, and a few 
flakes were recovered, although none were 
diagnostic. Lithic density was low (<1 per 
m2).

Area north of Tabuk 
(Area 3 in Plate 6.2a)

Survey north of Tabuk encompassed the 
northern extent of the Tabuk basin, and 
drainage which extends north into the 
Mudawarra basin.

TABF_1; 
28.633548775 N, 36.461261700 E

This location was a gravel fan sloping down 

towards the east in the Tabuk depression. It 
was composed of poorly sorted gravel with 
abundant basalt and no chert. No finds were 
recovered in this area, although there was 
much local disturbance from centre-pivot 
agriculture.

TABF_2; 
28.669222209 N, 36.451460358 E

This is a shallow sheetwash plain at the base 
of a fan which runs into a small playa. A 
single undiagnostic flake and one biface were 
recovered here.

TAB_OC1; 
28.728970615 N, 36.368960071 E

This was the location of the modelled former 
overflow point north of the Tabuk basin. A 
section showed the area to consist of gravel 
lenses in a sand matrix. Imbrication was 
seen in section, but scale of fluvial activity 
may have been minor. No finds were present 
locally.

BBH_1; 
28.876729968 N, 36.282540111 E

This location is an alluvial fan south of the 
Mudawarra basin. The fan emanates from the 
east and is dominated by sandstone clasts. 
Lower Palaeolithic lithics were present 
adjacent to a minor channel on the fan 
surface. Lithic density was very low (<1 per 
50m2). An ovate handaxe and a crude biface 
were recovered.
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BBH_2; 
28.884001664 N, 36.265179948 E

This  was  a  further  surveyed  location  on  the  
same  fan  as  BBH_1,  south  of  Mudawarra.

Geomorphology was as at BBH_1, however 
no finds were recovered.

BBH_4; 
29.076927370 N, 36.290066337 E

This site is a gravel delta grading into a playa 
south of the border with Jordan. The gravel 
delta generally shows a coarse gravel surface 
only 1 pebble thick over sand with minor 
gravels. However, three thicker upstanding 
gravel bars yielded lithics. Numerous lithics 
were recovered, primarily produced on 
chert. The site was of a moderate density 
with c.5 lithics per m2. Two fine levallois 
cores along with numerous other Levallois 
cores and flakes were present. One large 
Levallois flake with centripetal preparation, 
and one with predominantly unidirectional 
convergent preparation with a chapeau de 
gendarme platform were present. The core is 
reminiscent to the Palaeodeserts specialists 
of material from the Levant (Skhul). The site 
is approximately 80 x 150m in size. Further 
survey in the area is recommended.

Description of sites in Nefud

Sites were given field codes beginning with 
the abbreviation ‘WNEF16_’ (short for 
western Nefud 2016), unless they already 

had a name (e.g. Khall Amayshan 4 (KAM-
4) where we have worked previously, or 
16.3 and other sites previously reported by 
Rosenberg and colleagues). References to 
chronological or cultural periods follow 
standard conventions. Densities of finds are 
described as low (< 1 per sq metre), medium 
(1-10 per sq m) or high density (>10 per sq 
m). It should be emphasised that our survey 
was conducted rapidly, with detailed analysis 
focussed on sites discovered in this way. It is 
quite possible that significant findings can be 
made at sites were our initial reconnaissance 
did not identify significant material.

WNEF16_1:
27.85761545 N, 38.98714362 E (Plate 6.3b)

As with many of the sites discovered this 
year, this locality had been identified as 
being of high potential by remote sensing 
analysis of satellite imagery. Our visit 
confirmed that several areas of preserved 
palaeolake sediment are present, but that on 
the whole the site had limited archaeological 
or palaeontological remains. A small number 
of lithics were found scattered across the site 
at extremely low density. In contrast to this 
general pattern, a small concentration (less 
than 1 x 1 metres) of animal fossils and stone 
tools was discovered. This was collected and 
a shallow excavation conducted to complete 
the collection. The lithics in this scatter are 
made of a single type of quartzite, and are 
generally large and rather simple, presenting 
no clearly diagnostic characteristics, but are 
probably MP core preparation flakes. The 

animal bones are provisionally assigned to 
Pelorovis, as subsequently discovered at site 
16.3. Of note are the presence of Pelorovis 
teeth at WNEF16_1, which are useful for 
isotopic analysis and for u-series dating. An 
OSL sample was collected in close proximity 
to the bones and stone tools.

An interesting observation here is that 
downslope from the above concentration 
were a moderately large number of red iron/
chert nodules (also visible in Plate 6.1b). Our 
research over the season would demonstrate 
that such material forms in a lacustrine setting. 
At WNEF16_1, however, this material was 
absent laterally in both directions from the 
lithic/fossil assemblage. The meaning of 
this distribution is currently unclear, but it 
is possible that burning associated with the 
human presence (such as the construction of 
a hearth) may have led to the accumulation of 
this material.

Other at the site consist of scattered lithics, 
including at least one well formed Levallois 
core, and two Holocene structures which 
appear to be hearths, but are somewhat 
elongate, so could also be burials.

WNEF16_2: 
27.86261948 N,  39.02998428 E

This large site also preserves several 
exposures of lake sediments, almost definitely 
representing several phases of lake formation. 
While archaeological material was present at 
low density, initial findings suggest that it 

could be a promising site for further research. 
Several Lower Palaeolithic artefacts – three 
handaxes, a discoidal core and a few flakes 
– were found on the flank of one lake, 
suggesting a Middle Pleistocene or earlier 
age. A few probably Middle Palaeolithic 
flakes were found on the edge of an iron pan-
like lake, but on the whole this cultural phase 
is poorly represented at the site. On and beside 
a separate exposure of lake sediments, at least 
nine hearths and a probable grinding stone 
were identified. On a further lake, at least two 
further hearths are present and an arrowhead 
was found. While perhaps having relatively 
limited archaeological and palaeontological 
potential, WNEF16_2 could be a good 
site for palaeoenvironmental study. This is 
because it features several different episodes 
of lake formation, and these are somewhat 
separated across the basin, rather than having 
complicated interaction zones between them 
which complicate interpretation. It could 
represent a situation similar to KAM-4, 
where lakes repeatedly formed over a long 
time span within a single basin.

WNEF16_3: 
27.87837208 N, 39.00660002 E (Plate 6.2a)

This site consists of a thin strip of lacustrine 
sediments, now heavily eroded, preserved 
along the edge of a modern dune, along with 
a prominent exposure of white palaeodune 
sediment. At such sites it is difficult to tell if 
different areas of sediment represent different 
phases of lake formation, or rather are the 
highly eroded remains of a single phase. 
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While the most highly eroded remnants of 
palaeolake sediments did not produce any 
archaeological or palaeontological material, 
a larger circular area of sediments produced 
a low density area of Middle Palaeolithic 
artefacts, including Levallois technology, 
mostly on quartzite but with quartz also 
present (area a). This is between the circular 
area of sediments and the modern dune. 
More significantly, an assemblage of Lower 
Palaeolithic handaxes was identified on a 
band of white sediments extending as a strip 
about halfway downslope on the circular 
area of sediments, away from the modern 
dune sand (area b). Twenty handaxes were 
collected. While not particularly high density, 
and not tightly correlated with a sedimentary 
context, this assemblage is nevertheless 
important as the handaxes are of a somewhat 
different character to those generally 
identified before. At sites such as KAM-4 the 
handaxes are dominated by pointed forms, 
whereas as WNEF16_30, somewhat more 
ovate forms are dominant (although we need 
to do the lithic analysis to confirm this, it is 
merely an initial impression of HSG). This 
may suggest a chronological difference, with 
the WNEF16_30 material perhaps dating to a 
period before MIS 11.

WNEF16_4: 27.898 N, 39.0056 E 
(Plate 6.3d)

This is another large large site with several 
areas of preserved sediments. The main 
exposure of lake sediments is shaped like a 
large ‘U’, with a further circular lake feature 

below the close of the U. While no fossils were 
noted, several interesting sedimentological 
and archaeological observations were made. 
Holocene lithics were noted, of quartz and 
chert, at low density around 27°53’52.3 N, 
39°00’21.4 E. Holocene occupation is also 
attested to by hearths elsewhere on the site, 
in low numbers. At the other end of the site 
the isolated circular lakebed had low density 
but clearly MP lithics on it (27°54’19.5 N, 
38°59’42.9 E). Between these ends of the 
site a palaeriver was identified. This is an 
exciting discovery as the first clear example 
of an ancient river identified inside the Nefud. 
The palaeoriver consists of an exposure of 
generally rounded sandstone cobbles, some 
up to the size of a football and bigger. OSL 
samples were taken on sand above and below 
part of the palaeoriver, although it is possible 
that the river incised into these sediments. 
Low density lithics of various probable 
ages were identified around this palaeoriver. 
Around a hearth, presumably unrelated, a high 
density scatter of Middle Palaeolithic lithics 
was identified over an area of approximately 
3 x 5 metres, including a Levallois core, 
several Levallois flakes, and a great number 
of preparation flakes. Elsewhere on the 
site, at 27°54’08.9 N, 39°00’06.3 E, a bed 
of lacustrine chert was identified. While 
observed at several sites, this was the largest 
and most high quality exposure identified. 
At other sites the material forms as nodules 
within lacustrine sediments, which are 
subsequently exposed by erosion. In this case 
a thin but relatively extensive bed of the chert 
was exposed on the flake of an inverted relief 

feature capped by lacustrine sediments. A 
moderately dense scatter of knapped material 
was located around this chert exposure. 
While much of it was hard to assign to a 
particular cultural period, indications such 
as faceting of platforms suggests a Middle 
Palaeolithic attribution. One Levallois core 
on quartzite was also found two metres away, 
supporting such an attribution. While our 
attention focussed on other sites identified 
during our survey, WNEF16_4 represents an 
example of a site at which further research 
could probably make important discoveries.

WNEF16_5: 27.833139 N, 39.9963 E

A small circular palaeolake is the main feature 
of this site, along with some exposures of 
palaeodune, but aside from a few random 
flakes (i.e. random dropout), there is little of 
interest at this site.

WNEF16_6: 27.777 N, 39.0212 E 
(Plate 6.5c)

The key feature of this site relates to a dense 
Holocene occupation, provisionally assigned 
to the Neolithic. This can be set into a wider 
temporal context. At one end of the basin 
a relict and considerably raised exposure 
of iron pan-like palaeolake sediments are 
preserved in an isolated context. These 
represent the surviving part of an ancient 
lake. Across the rest of the basin considerable 
deflation has occurred, with a large amount 
of sediment removed, and the base of the 
basin consisting of a Holocene claypan/

playa. On the sides of the deflated basin there 
are exposures of palaeodune. Fragments of 
the original palaeolake sediment, including a 
considerable amount of lascustrine chert, are 
distributed across the site, testament to the 
erosion of the overlying palaeolake surface. 
Across the lower parts of the site around 6 
handaxes were located, as well as occasional 
flakes and one thick flake with distal retouch. 
These findings attest to a Lower Palaeolithic 
presence, which we hypothesise to relate 
to the original overlying lake. While a 
small sample, these squat handaxes have 
low flattening and elongation indices, and 
are unlike the MIS 11 and 9 bifaces from 
KAM-4. From such observations we can 
hypothesise that the original lake at the site 
dates to at least MIS 13. During the early to 
middle part of the subsequent deflationary 
phase, an ephemeral Middle Palaeolithic use 
of the basin occurred. This is most clearly 
demonstrated by the recovery of a large and 
well flaked recurrent centripetal Levallois 
core.

Deflation of the basin continued over a long 
time period, resulting in the space for a 
Holocene claypan/playa. Along the shores of 
this, low density quartz and chert flakes were 
found. Set slightly back from the playa, on the 
slopes of the basin, a rich record of Holocene 
occupation was found. This is most clearly 
seen in an abundance of hearths. These are 
simple structures, often considerably eroded, 
giving an impression of antiquity. At least 125 
hearths were recorded using DGPS, but this 
is certainly an underestimate as many of the 
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hearths are highly ephemeral. At least three 
concentrations of hearths were identified, 
with the largest, where our subsequent work 
focussed, is here labelled WNEF16_6a. One 
area was identified featuring eight structures 
interpreted as graves (they are not hearths, 
and are too small to be huts). These were 
moderately well formed piles of stones, with 
no specific orientation (i.e. they are definitely 
pre-Islamic). They offer broad similarities to 
Bronze Age graves known from elsewhere in 
Arabia, but it is also quite possible that they 
are older, belonging to the Neolithic. Not far 
from these graves three pieces of pottery, 
which refit together, were found. Due to a lack 
of time in the current season, no further work 
was undertaken at the possible graveyard.

Our further work at the site consisted of 
a thorough collection at WNEF16_6a of 
lithic artefacts (more than 500), examples 
of groundstones, one groundstone axe, one 
piece of pottery, and a small collection of 
fossils, mostly fragments with a few larger 
pieces, as well as a significant collection of 
ostrich eggshell from a small area which 
appears to represent a significant part of one 
eggshell. Test excavations were conducted on 
three hearths, with several more sampled for 
dating by OSL. These excavations showed 
the hearths to have a shallow stratigraphy. In 
smaller examples a single burning horizon 
was observed, while in a larger example a 
complex mixture of burnt material and sand 
was interpreted as evidence for bioturbation. 
The combined results of dating the hearths, 
analysis of the lithics and analysis of the 

fauna from WNEF16_6a offers the chance of 
establishing a key reference for the early to 
middle Holocene of northern Arabia.

WNEF16_7: 
27.4887216 N, 38.96066867 E

This site was visited with members of the 
SGS, as they had previously recovered two 
fossils from the site. While no further fossils 
were identified during our visit, it is a large 
site with sedimentological interest (several 
areas of lake sediments) and low density 
Middle Palaeolithic archaeology. At least one 
hearth was also observed.

WNEF16_8: 
27.50918204 N, 38.98648653 E

This site was also visited with SGS. It is a 
smaller site with bleached sands capped by 
lake sediments in one area, and iron-pan like 
sediments to one side. At the bottom of the 
basin there is a more recent playa. A small 
collection of artefacts was found, but they 
nicely illustrate the repeated occupation of 
a palaeolake basin over time. They consist 
of one handaxe, several Middle Palaeolithic 
lithics, and grinding stones and some smaller 
lithics which possibly date to the Holocene.

WNEF16_9: 
27.5269214 N, 38.96634909 E

Another site visited with SGS. There are 
three different areas to the site. One area 
has hearths and recent looking lithics. The 
middle area features a small inverted relief 

feature of diatomite. Here a right, adult oryx 
mandible was located, which appeared to 
have come from sand beneath the diatomite. 
The other area of the site consisted a 
roughly circular raised palaeolake deposit. 
One Levallois flake was discovered on 
top of this, and one seemingly embedded 
on the flank of it. They are both made on 
quartzite, have facetted striking platforms, 
and unidirectional-convergent scar patterns. 
While technologically Levallois points, they 
are not particularly convergent in shape.

WNEF16_10: 27.5394 N, 38.9421 E 
(Plate 6.5d)

The basic geomorphology of the site was 
the presence of a now highly inverted relief 
palaeolake, and an adjacent Holocene playa. 
Atop the palaeolake there was nothing of note 
aside from an interesting Islamic burial, of a 
male 70 years ago whose name was known 
to the police officers accompanying us. One 
side of the palaeoalake was highly deflated, 
leaving a cliff like exposure up to ten metres 
high. This section showed that beneath a top 
layer of marls, there were loosely cemented 
light brown sands, which were in turn 
underlain by a clear unconformity between 
them and bleached white sands. These latter 
sands appear to underlay much of this part of 
the Nefud. Prof. Nick Drake suggests that this 
is evidence of two separate Aeolian events 
before the lake analogous to that at TAG. A 
few low density Middle Palaeolithic lithics 
were found around the edges of the Holocene 
clayplan/playa.

WNEF16_11: 
27.55258349 N, 38.92618471 E

This site featured two mesa-like areas of lake 
sediment. On one two well formed lithics 
(MP?) of a grey chert of a form we have not 
previously seen were identified. Inbetween 
and beyond these features, sloping down 
to a Holocene playa, Holocene lithics were 
discovered. These mostly consisted of flakes, 
representing a mixture of multiplatform and 
single platform reduction. One older looking 
Levallois flake was also recovered from this 
area. Grinding stones and one fragment of 
OES were also recovered. Beside the other 
mound of lake sediments a large grinding 
stone was recovered.

16.3: 28.07452559 N, 39.38535367 E 
(Plate 6.5c)

This locality was visited as both a promising 
looking exposure of palaeolake sediments and 
somewhere previously dated by Rosenberg 
et al (2013) to ~ 99 thousand years ago. 
The stratigraphy consists of an underlying 
sand layer (where the OSL estimate came 
from), overlain by a brown layer described 
by Rosenberg as a siltstone, and a marl unit. 
This is the stratigraphy visible in 2D in the 
main section which Rosenberg seems to have 
analysed. Our analysis, however, demonstrate 
further sediments above the marl on some of 
the site, consisting of silty sediments and a 
capping of a sandstone-like sediment. The 
latter is interpreted as representing the drying 
out of the site, meaning that the locality 
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preserves an entire dry-wet-dry cycle. A large 
collection of fossils was made. These were 
present in areas where the sandstone capping 
was eroding, suggesting that the fauna 
relates to a point late in the ‘life’ of the lake. 
More than 500 fossils were collected and 
mapped using DGPS from the site. In one 
area a ~3 x 3 metre slope revealed a dense 
accumulation of relatively fresh fossils, 
beneath an eroding layer of fossils which was 
excavated. The fossil material here consists 
of a Pelorovis individual. Fossils from the 
rest of the site were generally fragmentary, 
and dominated by bovids. Archaeologically 
16.3 again attests to several phases of human 
occupation. A single sandstone handaxe was 
discovered on the flank of the site, attesting to 
an early human presence. Most archaeology, 
although at low density and consisting of a 
little over 40 pieces, can be assigned to the 
Middle Palaeolithic. This is characterised 
by centripetal Levallois technology, and 
although small the assemblage features 
Levallois cores, flakes and a conjoined 
retouched Levallois flake. One fresh, broken 
chert flake – with a facetted platform was 
excavated during section preparation beside 
the Pelorovis skeleton. This came from 
approximately 50cm beneath the fossils. 
Finally, the site attests to a limited Holocene 
occupation. This consists of four hearths and 
a cairn, two grindstones, and possibly some 
of the fresher lithics, but on the whole the 
lithics seem MP in character.

WNEF16_12: 
L28.07786867 N, 39.17372267 E  
(Plate 6.7a)

This locality is of interest for both geological 
and archaeological reasons. Geologically, the 
site and environs consist of a bed of highly 
ferruginous quartzite, of a form used for MP 
lithics elsewhere. Samples were collected 
for knapping experiments (see appendix). 
A number of rocks appear to be geofacts, 
fortuitously shaped similarly to artefacts. 
However, some clear flaking has occurred, 
at a low density and in a very non diagnostic 
fashion. It was, however, highly weathered so 
at a guess belongs to the Pleistocene. Seems 
to represent hominins testing the suitability 
of the materials by removing a few flakes. In 
archaeological terms the key feature of the site 
relates to the presence of a series of structures. 
While more are present a short distance away, 
at the place we stopped we counted 7 circular/
ovate structures and 2 large cairns. single 
course height and 2/3 thickness for hut walls, 
irregular stones- anchor for adobe? standing 
stones in one, basal door frame in another. 1 
Islamic era grave. It is unclear how broad a 
time period is represented at the site. In our 
rapid visit, neither stone artefacts nor those 
of other materials (e.g. metal) were identified, 
but sediment at the site is likely highly acidic 
owing to the character of the bedrock. The 
lack of lithics typical of the Holocene would 
suggest that all of the structures belong to 
the later part of the Holocene. WNEF16_12 
forms the most extensive structures identified 
during our survey.

Bir Hayazon: 
27.59324374 N, 39.17251556 E

Important environmental site, with diatomite 
beds ~2m thick. Previously dated and 
described by Rosenberg and colleagues. We 
discovered one large quartzite flake there. 
Probably MP.

WNEF16_13: 
28.09716285 N, 39.41262295 E

Site visited rapidly during helicopter survey. 
On one lake, low density handaxes and 
flakes were observed. On lake two, Holocene 
occupation with 2 hearths, low density lithics 
and one possible grave.

WNEF16_14: 
27.42861111 N, 38.64527779 E

Site on deflation plain south-west of Nefud. 
Interesting example, as with WNEF16_18. 
Fairly random spot in the landscape, yet 
instantly archaeological findings were made! 
Located on a deflation plain. Low density 
lithics 2perm2. Probably Middle Palaeolithic. 
cores incl levallois core, flakes. Holocene 
archaeology: 1-2 circular structures, c.5m 
diam. 1 course high, 1-2 thick. poss. basal 
foundation for adobe.

WNEF16_15: 
27.8232402 N, 39.39988792 E

Site rapidly visited by helicopter. Two ‘mesas’ 
identified, one iron panned and one elevated 

diatomite. A very low density of Holocene 
lithics was identified, as well a single fossil 
and ostrich eggshell fragments.

WNEF16_16: 
27.82880127 N, 39.3645526 E

A large indurated, calcareous mesa. Holocene 
lithics and grindstones identified.

17.2: 27.58181613 N, 38.87506606 E

This site was visited as it was a locality 
dated by Rosenberg et al. (2013). The most 
prominent feature of the site, and the one 
dated by Rosenberg, consists of a small but 
prominent inverted relief feature consists 
of diatomites, underline by sands. Three 
handaxes were found within ~20 m of where 
the OSL sample was taken. While a small 
sample, this is a significant finding given 
the association of these lithics were dated 
sediments. Elsewhere on the site there were 
several other mounds of sediment, producing 
lithics. These were of low density LP 
character, while the furthest had low density 
MP lithic.

WNEF16_17: 27.4189 N, 38.8269 E. 
(Plate 6.7b)

Pottery sherds were recovered from this area- 
numerous sherds in a localised concentration. 
Sherds exhibit unglazed coarse fabric, with 
varying oxidation, though a recurrent pattern 
is for sherds to be oxidised at external surface, 
reduced at the core, and oxidised on the interior 

Nefud 2016 Survey Report



ATLAL 27 PART TWO 132 133

surface. Material shows coarse inclusions, 
and curvature may suggest moderate to 
large vessels. Minimum of 2 vessels present, 
however many fragments could be from 
the same vessel. No rim or base fragments 
recovered. Unclear date for material, could 
be more recent Bedouin material, or could 
be much older, given apparent weathering 
and coarse nature of fabric. Further specialist 
examination needed.

WNEF16_18: 
27.41530964 N, 38.82764114 E

Proximal to helicopter launch site, and once 
again showing that archaeology seems to be 
wherever one stops! This is a lithic scatter 
of a single type of raw material, a particular 
type of greenish quartzite. It was found on a 
surface with shallow bedrock and weathered 
clast, and sand. It is a localised scatter 
occurring over about 10 x 10 metres at low 
density, but elsewhere in the site there was 
almost nothing. Only the one raw material 
present. Not very diagnostic, but probably MP.

WNEF16_19: 
27.83521139 N, 39.30280107 E

This site consists of one area of white 
diatmote/marl, which did not have any 
archaeology. Beside this is an area of iron-
panned sediment. At one end of the ‘ironpan’ 
deposits, on deflationary slope, 1 handaxe 
and three LP looking fakes were identified. 
Just down from that 1 hearth was located (of 
course in such cases it is hard to know the age 
of the hearth).

WNEF16_20: 
27.86546561 N, 39.44299365 E

Landed again on white palaeolake sediments. 
These had low density probably Holocene 
lithics on them. Followed this along, 
parallel to a section which could be sampled 
for environmental analysis (of moderate 
interest). Below a higher level mound a small 
number of fossils were found around where 
the section is. Fossils there include turtle 
shell as well as some ‘bovid’-like bones.

WNEF16_21: 
27.77491709 N, 39.18526043 E

The site has several areas of deposits, and it 
rather unclear how they relate. However, from 
air actually looks like one, or maybe 2, phases 
of lake formation, with subsequent erosion 
creating the modern shape. Some fairly large 
sections are present (see (Plate 6.7c). This 
is one of the thicker deposits of lacustrine 
material observed, whereas at many sites a 
vaneer of lake sediment immediately overlies 
sand. Lithics were only identified in one area, 
mostly clearly Holocene at a low density, but 
also including one handaxe. (This was the 
site with the purple flowers.)

WNEF16_22: 
27.80425649 N, 39.13199691 E

WNEF_22 is another site typical of the 
western Nefud, with clear and interlinked 
environmental and human stories. This 
is a large site and only a cursory visit was 

made, so the precise relationship between the 
various sediment exposures remains unclear. 
The areas to the bottom right and top left 
as seen in Plate 6.7c were not visited. The 
central inselberg-like area of lake sediments 
(indurated marls, there are rhyzoliths) at the 
centre of the site forms the most prominent 
feature. By comparison to other sites we 
might suppose that the lake dates to the 
Middle Pleistocene. A single handaxe was 
found on the eroding flanks of this feature, to 
the right of the tip of the top arrow on Plate 
6.7c, in the most prominent gulley on this 
side. On top of this mound a large number 
of hearths (>30) were identified. These were 
of various shapes, with some, such as that 
shown in Plate 6.7c, preserving upstanding 
sides and therefore giving the impression of 
being younger than those at, say, WNEF16_6. 
This may, however, not be the case. It may 
reflect that the use of more tabular sediments 
for hearth construction at _22, in comparison 
to the sub-rounded clasts used at _6. It was 
noted that some appeared to have wood on 
top of them, so it may be that some have been 
reused, of are indeed young. Around these 
hearths lithics of clearly Holocene character 
were present. These were mostly made of the 
low quality ‘lacustrine-chert’ and therefore 
very simple and non-diagnostic technology. 
No other finds (e.g. potter) were observed. 
On the slope above the top arrow in figure 
x, many further lithics and hearths were 
identified. Clearly more research is needed 
to elucidate the chronology of occupation(s) 
involved. The area marked by the lower arrow 
featured a separate area of lake sediments 

(marls – browner at base, whit above…
underlain by sand), again forming an inverted 
relief feature. While it is possible that all lake 
sediments are related, and differences reflect 
lateral variability, we felt it parsimonious 
that this mound reflected a different phase 
of lake formation. Low density lithics were 
found on top of and aside this mound, as well 
as several fossils (bovid). With its several 
exposures of sediments, faunal remains and 
several phases of human occupation – albeit 
of a fairly ephemeral nature except in the 
Holocene – this is a site where future work 
would produce interesting results.

WNEF16_23: 
28.51275911 N, 40.12224317 E

This site is located much further NE than 
others described previously, into an area to 
our knowledge never previously studied. 
Several palaeolake targets had been 
identified by remote sensing. After flying 
over several targets, WNEF16_23 was 
chosen as the promising looking one to land 
at. It consists of two separate inverted relief 
mesa-like features. One, (where we landed) 
is lower and darker (from where PD6 OSL 
sampled) and the other separated by a dip 
and then higher mesa, paler diatomite (where 
PD5 was sampled). 1 lithic was found on 
the slope of the PD6 lake, 5 on the far side 
on top of the other one, these are probably 
MP, and represent core preparation flakes. 
While limited in archaeological scope, the 
site offers good scope for understanding lake 
formation. Sand underlying a section on each 
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lake was sampled for OSL, and sediment 
samples collected from the sections.

WNEF16_24: 
28.54357344 N, 40.04918252 E

This site was visited very rapidly as time 
was running out with the helicopter. Another 
site with various exposures of lake sediment, 
where it is difficult to distinguish lateral 
variability + differential erosion from 
different phases of lake formation. We did not 
spend long enough to really understand the 
sediments at the site. In archaeological terms, 
around 8 hearths were present immediately 
next to where we landed. Around these, and 
downslope from them, low density lithics 
were present. These were clearly Holocene, 
and included one nice arrowhead.

WNEF16_25 (aka horncore site): 
28.181444 N, 39.443027 E (Plate 6.8b)

Another very large site, with mesa-like 
inverted relief sediment mounds preserved 
over a large area. This was initially visited 
during helicopter reconnaissance, and then 
revisited by vehicles for OSL sampling and 
further prospection. The OSL sample was 
collected from sands underlying a small 
exposure of lake sediments. The tube was 
collected from there location of a horn core 
(right side? Gazelle?), which was associated 
with a fragment of long bone. A large area 
of lacustrine sediments extends above and 
beyond the horncore/osl site. Lithics are 
concentrated on the slope of these sediments, 

and are not far from the sampling spot. Lithics 
are at very low density. Quartzite. Mixture of 
small handaxes and rather crude Levallois-
like prepared cores. While it is possible that 
this represents a mixture of lower and middle 
Palaeolithic assemblages, HSG felt on 
reevaluation of the site and a larger collection 
being made that the assemblage is probably 
temporally homogeneous, and represents a 
late (~MIS 9) Lower Palaeolithic assemblage. 
Few lithics were observed elsewhere 
(although not whole site was carefully 
inspected). Of note is the presence of two 
bedrock exposures which appear to constrain 
the lake (this does not appear particularly 
obvious when viewed from aerial image, 
but was clear on the ground where relative 
topography can more clearly be judged). 
These bedrock exposures are into the desert, 
and such places show that raw material may 
have been available for hominins. Only the 
main area of exposed bedrock was visited. 
This has variable lithology, but includes some 
highly quartzitic material and some more 
sandstone-like. A crude handaxe collected 
near them seems to be made of the material 
represented at the bedrock source.

WNEF16_26: 
28.1356388 N, 39.4411666 E

A large site with a series of meas. Very 
impressive site. A large site with a series 
of mesas. Very impressive site overall. 
Nick retrieved a relatively large number of 
handaxes along particular mesa tops. Julien 
also located two handaxes together on top 

of another mesa top. The handaxes were 
among the largest found to date. There 
were also rare examples of prepared core 
technologies, which may or may not be be 
MP. A groundstone artefact was the only 
clear example of a Holocene artefact. No 
particular need to go back to this site.

WNEF16_27 (aka ‘heli 3’):
28.111277777 N, 39.43530555 E (Plate 6.8c)

Another very large site, with a series of 
mesa-like mounds. Aside from lithics here 
and there, they were concentrated along the 
‘cresentic’ exposure of lake sediments at 
the topographic high point of the site. These 
mostly consist of handaxes of different 
morphologies and stages of weathering, 
flakes, and simple PCT. While again this may 
represent a mix of LP and MP, HSG felt that 
it most likely reflects a late LP assemblage 
with PCT elements (as with WNEF16_25). A 
section was logged and the underlying sand 
sampled for OSL dating along this exposure 
of sediments. Immediately above this (i.e. on 
top of sediment exposure) a concentration of 
lithics was found, with more than 50 small 
flakes observed. Seems like a knapping 
scatter on a shoreline.

SGS site 6; 
28.139851 N, 39.460081 E

The site was visited to complete coverage of 
the coordinates given to us by SGS. While 
only extremely rapid pedestrian survey was 
conducted, missing large areas of the site, no 

fossils were identified. The site is however 
very interesting from a palaeoenvironmental 
perspective. Various prominent inverted relief 
features, capped by lacustrine sediments. 
Some of these evidence at least two phases 
of lake formation. A nice source of lacustrine 
chert was noted here. Different kinds and 
colours of sediments hint at a complex 
geomorphology. The only other feature of 
interest was a low density scatter of Holocene 
lithics, and some ostrich eggshell fragments 
were collected. No Pleistocene artefacts were 
identified.

WNEF16_28 (‘TAG 2’): 
27.43367899 N, 39.37844885 E

A small exposure of lacustrine sediments 
located near TAG. It features low density 
lithics (mostly non-diagnostic, but including 
a Levallois core) and fossils (including 
horncore and teeth). OSL samples and 
sediments were collected from the site.

WNEF16_29 (‘TAG 3’): 
27.4320695 N, 39.38414562 E

Another small lacustrine patch near TAG. 
Only 1 ‘ugly’ lithic found, so probably best 
to ignore the lithic. Five hearths were on the 
palaeolake sediments. Sampled for OSL?

WNEF16_30. (aka Wusta, aka fingerbone 
site): 27.4198991 N, 39.39717763 E

This site is also located near T’is al Ghadah. 
It has been briefly visited previously, and 
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a low density lithic scatter noted, but the 
significance of the site had been not realised 
on this initial inspection. The site was 
revisited in 2016 along with SGS colleagues 
and a number of fossils were noted along 
and close to a long thin exposure of marls 
(on left in Plate 6.8d). Of particular note 
is a medial phalange, which appears to be 
belong to Homo. Detailed studies will need 
to be conducted to confirm this taxonomic 
attribution. Following this discovery detailed 
transects were walked across the site and 
fossils and lithics collected and recorded 
using DGPS. Fossils (bovids, hippo, 
Melanoides tuberculata shells etc.) were 
found along the exposure of lake sediments, 
with a particularly great concentration at 
the bottom of the slope (the site is rather 
inclined). Some were embedded in the lake 
marls, as they were in the further exposure 
of lark sediments (to right in Plate 6.8d). 
Small trenches were excavated in both of 
these exposures to collect OSL samples and 
sediment samples, to both characterise the 
environments and understand the relationship 
between these two deposits. In total more 
than 300 fossils and around 150 lithics were 
collected. Lithics were found across the site, 
both in the areas shown in Plate 6.8d and to 
the north. Where the fossils were collected 
seem to represent the point point of the 
palaeolake which extended to the east. This 
has now generally eroded away, with only 
a small exposure of browny-orange marl-
like sediments rising away from the fossil 
area. From this a large number of irregularly 
shaped nodules of lacustrine chert have 

been eroded. A fair number of these appear 
to have been knapped in a simple way. The 
most significant lithics are those located 
around where the fossils were collected. 
Although small in number these indicate a 
Middle Palaeolithic technology; Levallois 
reduction, with centripetal preparation and 
platform faceting. Materials are generally 
of quite quality, and the general paucity of 
archaeology in this part of the Nefud may 
relate to limited raw material availability in 
comparison to areas to the north.

KAM-4: 28.0281933 N, 39.3522884 E

The site of Khall Amayshan-4 (KAM-4) was 
previously studied in 2014. The significance 
of the site was rapidly recognised, as it 
preserves a series of palaeolakes in a single 
interdunal corridor, which formed during 
interglacials of the late Middle and Late 
Pleistocene. Each lake, now dated by OSL, 
is associated with a distinctive stone tool 
assemblage, making this a key environmental 
and archaeological site for the region. Work 
in 2014 consisted of basic mapping of the 
site, pedestrian transects to collect all stone 
tools, and the exposure and sampling of 
sections on each lake for sediments and OSL. 
Work in the 2016 season aimed to extend the 
work done in the earlier season. The focus 
was, in particular, on lake 4, dated to MIS 
5. Here fossils and lithics had been found on 
the edge of a small palaeolake (Plate 6.8c) 
and it seemed likely that excavations would 
recover these materials in situ.

In total four trenches were dug on lake 4 (Plate 
6.8c). These succeeded in demonstrating 
the context of fossils and lithics for the site. 
These occur between two marl units, and 
particularly the green sediments immediately 
below the upper marl. The stratigraphic 
sequences of the four trenches follows the 
same basic structure, but with important 
lateral variability. The same applies to the 
original 2014 section. Fossils were recovered 
from trenches 1, 3 and 4, and stone tools 
from 4.

As well as demonstrating the stratigraphic 
context of fossils (e.g. see Plate 6.9a) and 
lithics (6 lithics were recovered firmly in 
situ in trench 4), the trenches highlight 
considerable variation in the sediments of 
lake 4. The 2014 section is short, and the 
layers are thicker in the 2016 trenches, which 
following the same basic pattern. It is also 
clear from trenches 1 and 3 that the sediment 
layers are not flat, but are in this area steeply 
inclined. Faunal remains were concentrated 
in the sandy area between and east of trenches 
1 and 3. Our original interpretation of this 
was that erosion had removed the top layer 
of marls and therefore exposed the fossils by 
erosion. While in part this is true, trenches 1 
and 3 reveal a more interesting story in that 
the underlying sand in both trenches is steeply 
sloping up towards the sand spit. This seems 
therefore to reflect ancient topography, with 
a sand spit extending from the dune which 
contained the lake. Animals may have used 
this to access the lake as it formed, with their 
bones being preserved in the mud/clay like 

sediments which formed between two deeper 
lake phases. Erosion of the sites of the spit 
then led to the exposure of preserved fossils.

Various taxa were recovered at KAM-4, 
including bovids, hippos, rodents, and birds. 
This promises to be a key MIS 5 faunal 
assemblage. Elsewhere on the site, fossils 
were recovered for the first time on the MIS 
9 lake (lake 2). This appears to be the first 
faunal assemblage dated to MIS 9 in Arabia. 
At the far south of the site, a small exposure of 
lake sediments (sampled for OSL) associated 
with lithics believed by HSG to likely date 
to MIS 3, was examined and a fairly dense 
assemblage of ~100 fossils collected. 
Some appear to be burnt. If the dating and 
association are confirmed, this would be the 
largest MIS 3 faunal assemblage known in 
Arabia. Finally, OSL samples were from the 
lake currently dated to MIS 7. This is because 
this lake is not stratigraphically constrained 
between other dated sediments, is dated 
from a single sample, and is currently one of 
only two dated MIS 7 assemblages in Saudi 
Arabia. If confirmed to be MIS 7 then lake 
3 offers a key reference point, if the initial 
estimate is erroneous then we have to the 
chance to correct it.

Conclusion

That a short survey of the Tabuk area revealed a 
considerable number of palaeoenvironmental 
and archaeological sites revealed the high 
potential of the area for future studies. 
Several promising sections and other findings 
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for environmental analysis were made. From 
an archaeological perspective, the discovery 
of several Middle Palaeolithic sites was the 
key finding. Little clearly Holocene was 
recovered, and the Lower Palaeolithic only 
marked by scattered large cutting tools 
(handaxes). Within the Middle Palaeolithic 
variable technology and weathering hints 
at multiple periods of occupation, and with 
reference to the wider regional situation we 
hypothesise evidence for human occupations 
in MIS 5 and MIS 3.

The Nefud survey and excavations revealed 
a remarkable number of highly significant 
sites. As well as the first discovery of a 
palaeoriver inside the Nefud, our study 
covered multiple new palaeolakes. More 
than 30 OSL samples were collected, which 
will lead to a considerable refinement of our 
understanding of the area. The survey poses 
a number of questions, including

1) why do some palaeolakes have abundant 
archaeology, and some almost none? And 
2) at particular sites, do different areas of 
sediments represent different phases of lake 
formation or lateral variability +differential 
erosion?

In archaeological terms, virtually all of the 
findings in the area can be assigned to the 
Lower Palaeolithic, Middle Palaeolithic or 
Holocene/Neolithic. These different phases of 
archaeology relate to palaeolakes differently. 
The middle Palaeolithic ones generally to 
be more closely related to ‘shorelines’ (e.g. 

KAM-4). Lower Palaeolithic lakes generally 
appear old and heavily eroded, so less 
relation between sediments and archaeology. 
Holocene use of lakes basically when they 
are old and eroded, and have formed inverted 
relief features. Thus forming good vantage 
points for small Holocene campsites, so 
archaeology associated with palaeolake 
features, but not because of specifically 
increased humidity (although that is likely to 
be part of the story too). A key finding this 
year was that several sites had very sparse 
archaeology. Why was this? Were the lakes 
very old, and covered by sand during periods 
of hominin occupation? Was raw material 
access limited? Or perhaps multiple such 
factors were at play.

Finally, several obvious targets present 
themselves for future research. Several 
basins would provide new information 
on environmental change and particularly 
palaeolake formation. Terraces near Tayma 
could also be sampled. In terms of Lower 
Palaeolithic archaeology, large excavations 
are likely to be needed to reveal buried 
material, as it occurs at low density. But 
sites such as WNEF16_25 and 27 might 
be good candidates in this regard. For the 
Middle Palaeolithic, enlarged collections 
and excavations of sites near Tabuk would 
produce important evidence. In the desert 
area, more work can always be done at 
KAM-4. Other sites this year did not produce 
particularly rich or promising MP material. 
For the Holocene, only a couple of days of 
work was done at WNEF16_6 and a very 

short visit indeed made to WNEF16_22. Both 
of these sites would repay much more work 
being done at them. In fossil terms, the ‘easy’ 
work has probably largely been completed 
at 16.3. KAM-4 and WNEF16_6 would 
both repay continued excavation, and would 
certainly produce many more buried fossils. 
Before any such future research is undertaken, 
analysisg the lithics, fossils, sediment sample 
and OSL samples must be undertaken, which 
will allow us to considerably pad out the 
basic description of sites given in this report.

Appendix. Knapping experiments.

Some basic actualistic knapping experiments 
were carried out to gain some insight into 
raw material factors. The knapping was 
done by HSG using a locally sourced quartz 
hammerstone. Materials involved came from 
two sources, 1) large ferruginous quartzitic 
beds at WNEF16_12,

2) lacustrine cherts, a previously undescribed 
raw material in this area, from WNEF16_30. 
Similar-ish material has been observed at 
many palaeolakes in the area on this trip, of 
variable quality. Quite good at WNEF16_4, 
where it occurred in a kind of tabular form 
and better quality.

Several pieces of quartzite were collected at 
WNEF16_12. Where some (minor) evidence 
of knapping was also seen on some pieces, 
but at low density. Interestingly, the material 
was very variable for knapping quality. This 
variability was not evident on collecting 

the material. This was a huge exposure of 
quartzitic material, on a raised ridge near the 
desert edge so the kind of place we might 
expect raw material to have been procured 
from. The first example knapped behaved 
very well. It has a thin cortex. Flaked pretty 
easily, although as to be struck quite hard as 
a tough material. Very homogenous inside, 
no geodes or other imperfections. While 
a relatively inexperienced knapper, HSG 
was easily able to produce a large Levallois 
flake. But then another piece was knapped 
and this just kept breaking in half. Unclear 
why, they superficially looked very similar. 
Microfracturing, for some reason. So seems 
like there is a lot of variability at the scale of 
a single site.

The other material knapped was lacustrine 
chert from WNEF16_30. At this site this was 
forming as roughly circular pieces, generally 
about the size of a cricket ball approximately. 
Very irregular shape, with weathered 
exterior. This was most prevalent at the end 
of the site furthest from the fingerbone. This 
is where overlying lacustrine sediments have 
been eroded, leaving the harder chert as a 
scree like deposit on a slope, at moderately 
high density. A quite high number of these 
were flaked, so a couple of unmodified 
examples of the material were collected to try 
knapping. One piece was more cherty/nicer 
than the other one, but both are very poor 
material for knapping. They were very hard 
to flake, both because of the shape as hard to 
get good angles, and because they had to be 
struck extremely hard to get flakes off. So I 
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managed to get only a few really ugly flakes. 
Also the fracture on the material seems kind 
of half concoidal/half just breaking. But 
useful to know as this has not been described 
before. It was extensively flaked on site, and 
recognised elsewhere. But does not seem to 
be regularly transported, and is only really 
recognised on site. So does not seem to 
have been held in high regard by prehistoric 
humans.

Preliminary Report on 2013 Fieldwork in Southwest Saudi Arabia 
by the Disperse Project: (1) The Farasan Islands 

M. Meredith-Williams1, G.N. Bailey1, N. Hausmann1, S. Al Ghamdi2, 
A.M. Alsharekh2, K. Douka3, C. Beresford4, B. Larson4

Introduction 
Fieldwork took place over a period of 6 weeks 
on the shell mounds of the Farasan Islands. 
Over 3000 shell mounds or shell-bearing 
sites have now been recorded. The majority 
of these sites are on the islands of Farasan 
Kabir, Saqid and Qumah, but small shell 
mounds or deflated shell scatters have also 
been observed on some of the smaller islands 
as well. The principal objectives of the 2013 
work were: (a) to extend excavation and 
sampling to a larger number of shell mounds 
to complement the excavations previously 
completed at Janaba 4 and Khur Maadi 
1057, and to provide a better understanding 
of inter-site variation, using techniques of 
rapid excavation and detailed sampling tried 
out on similar mounds in northern Australia 
(Shiner et al. 2013); and (b) to initiate a new 
major programme of radiocarbon dating and 
palaeoenvironmental analysis, including 
stable isotope analysis of the principal 
mollusc species Strombus fasciatus (Born) to 
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provide information on processes of mound 
formation, seasonality of shell collection and 
climate change. 

Three major clusters of sites were selected 
for sampling (Plate 7.1a), resulting in the 
excavation of 17 shell mounds in a variety 
of micro locations associated with different 
types of location and shoreline environments. 
All stratigraphic sections were drawn and 
photographed. Samples for dating and 20 cm 
x 20 cm columns comprising bulk samples 
of shell-midden deposits were removed 
from the sections of every excavated deposit 
to facilitate the dating programme and the 
palaeoclimatic and palaeoecological analysis 
of the molluscan assemblages. Modern 
shells were collected to supplement the 
interpretation of isotope and trace-element 
signatures in the archaeological specimens. 
This resulted in 490 samples of bulk midden 
deposit and associated samples for dating. 
Some of this material was sorted and 
described in the field, and other material was 
brought back to England under permit for 
specialist analyses. 

The Farasan fieldwork included, for the first 
time, the participation of a party of students 
from Jizan University, who spent a week 
taking part in excavation and post-excavation 
work. We also received visits from Dr. 
Rashad Bantan, Dr. Ramadan Abu Zied and 
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Dr. Ibrahim Ghandour from the Department 
of Marine Geology, King AbdulAziz 
University, Jeddah, and Dr. Abraham Florius 
from the media section of the SCTA, Riyadh, 
who filmed some of the fieldwork activities.

Background
The Farasan Islands have one of the most 
extensive assemblages of undisturbed shell 
middens in the world, with over 3000 sites 
recorded to date (Plate 7.1a), and many more 
yet to be surveyed in detail (Bailey et al., 2007, 
2013; Williams 2010; Meredith-Williams et 
al., in press). Previous results suggest that 
these sites represent a period of intense coastal 
exploitation centred on shellfish gathering 
and fishing. This hypothesis is based on 
evidence from excavations of two mounds 
during previous years: Janaba 4 (JE0004) and 
Khur Maadi (KM1057). Radiocarbon dates 
from these two sites puts the period of shell 
mound accumulation between 5500–5000 
cal BP (3500–3000 cal BC) (Demarchi et 
al., 2010; Williams 2010). However, the two 
sites display markedly different compositions 
and patterns of accumulation, suggesting 
that they were used in different ways or for 
different activities. 

The period around 6000-4000BP is of 
particular interest. Climate became more 
arid (e.g., Arz et al., 2003), and domesticates, 
ceramics and farming are also thought to 
have arrived in the Southwest region during 
this time (e.g., Durrani, 2005). Whilst the 
Farasan Islands seem to demonstrate a well-
developed coastal economy, the mainland has 

only hints of coastal exploitation, consisting 
of a few extensive shell midden deposits or 
scatters occurring as isolated sites or in small 
groups, but no real mounds. These scatters 
often show a broader subsistence strategy 
than shellfish gathering and fishing, with 
bones of domesticates and hunted game also 
present. Further investigation of the Farasan 
shell mounds is needed in order to better 
resolve the relationship between these sites 
and those on the mainland.

On the Farasan Islands, the shell mounds tend 
to form dense clusters of sites, concentrated 
around shallow bays that would have 
provided extensive and easily accessible 
beds of marine molluscs. Within the major 
clusters, the majority of shell mounds, and 
especially the largest ones, are on well-
defined palaeoshorelines, often forming an 
almost continuous series of deposits in linear 
fashion along the shoreline over a distance 
of a kilometre or more. The palaeoshoreline 
itself is characterised by a wave-cut notch 
in the edge of the coral platform on which 
the mounds are located. The height of this 
platform above modern sea level and its 
distance from the modern shoreline varies 
because of localised tectonic deformation. 
Within the major clusters, there are often 
numbers of smaller shell middens, usually 
low mounds or shell scatters, set back from 
the contemporaneous shoreline, sometimes 
by as much as several hundred metres or more 
inland. This distribution pattern is not unique 
to the Farasan Islands, being found in other 
groups of shell midden sites in other parts 
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of the world. The excellent archaeological 
visibility of the Farasan sites lends them 
to further investigation of this distribution 
pattern, in order to assess to what extent sites 
situated in different locations, and especially 
those situated further inland, have different 
functions, belong to different periods, or 
differ for some other reason entirely. The 
formation processes of shell mounds are 
another theme in need of investigation. 
Previous field seasons have thrown some 
light on this question also, but there is a need 
for sampling of additional sites. 

Methods
We selected three clusters of mounds for 
more detailed study, one situated on the 
east arm of Janaba Bay (Janaba East), and 
the other two on either side of a large sand-
filled inlet at the western end of Janaba Bay 
(Janaba West) referred to here as Janaba 
West (South) on the southwest side of this 
major bay, and Janaba West (North), on 
the northeast arm of the same bay (Plate 
7.1a). All three clusters are associated with 
shallow bays that originally afforded a rich 
and extensive habitat for marine molluscs, 
but which have become filled with sediments 
to form terrestrial sand flats and sand dunes, 
with progradation of the shoreline to its 
present position. All three clusters include 
a variety of deposits of different sizes, 
including some of the largest shell mounds 
in the area, as well as smaller mounds or 
scatters, and in different types of locations 
including sites on the palaeoshoreline, 
inland from it, and in some cases in front of 

the palaeoshoreline on the sandy infill of the 
former bay. 

A representative sample of the sites within 
each cluster was selected for detailed 
investigation, including sites of different 
sizes and in different sorts of locations, 
resulting in a total of 17 excavated sites.

At each site, a 1m-wide trench – or 2m wide 
in some cases – was excavated from the edge 
of the site to the centre at what was judged 
to be the deepest point, in order to expose 
a section across one half of the mound and 
through the full depth of the deposit to the 
underlying natural surface. The shell deposit 
was removed with pick and shovel and piled 
on the side of the trench without further 
investigation. Any unusual material was 
noted and collected where appropriate but no 
attempt was made to sieve the deposits for 
non-shell material or to follow stratigraphic 
layers. There is, of course, a risk with this type 
of rapid excavation that individual finds such 
as artefacts or vertebrate bone will be missed. 
However, previous work has demonstrated 
that these materials exist in such low density 
that very large volumes of shell deposit 
have to be removed to generate even a very 
small collection of small finds. Conversely, 
without rapid excavation, it is impossible to 
obtain sections through a sample of mounds 
from which well-provenanced and stratified 
samples can be collected for dating and 
palaeoenvironmental analysis. All excavation 
involves a compromise between the volume 
of deposits to be excavated and the care with 
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which the excavated deposits are removed, a 
compromise best achieved through a two-tier 
sampling strategy in which some deposits are 
removed rapidly to gain an overview of major 
site features, and other deposits are selected 
for careful removal to maximise the recovery 
of small finds, small-scale features such as 
hearths, and material for scientific analysis. 

The exposed sections were cleaned, photo- 
graphed and drawn, with particular attention 
to evidence of layering, ash lenses, changes 
in shell composition and condition, 
unconformities and disturbances, and any 
other features of stratigraphic significance 
or indicative of ways in which the mound 
had accumulated. A column, 20cm x 20cm 
in area, was then excavated into the section, 
subdivided into 5 cm spits (units 5cm deep). 
All material from each spit was collected in 
bulk and bagged separately, so that it could 
be sorted and analysed later. Sometimes 
more than one column was removed in this 
way from a given site, depending on its size, 
the depth of deposit and the complexity of 
the stratigraphy. Individual samples of shell 
or charcoal for dating were also removed 
directly from the section in relation to the 
observed stratigraphy by the radiocarbon 
specialist (Katerina Douka). Individual shells 
of Strombus fasciatus required for laboratory 
analysis of growth structures and isotope 
composition were also removed directly 
from the section by the mollusc specialist 
(Niklas Hausmann). This method of sampling 
provides the best assurance that the results 
of dating and scientific analysis are securely 

provenanced. Since a major programme of 
radiocarbon dating and isotope analysis is a 
key element of the current Farasan project, 
systematic collection of high-quality samples 
is essential. Sediment samples for dating by 
Optically Stimulated Luminescence (OSL) 
were also taken, where appropriate, from 
underlying beach deposits and sediments at 
the base of sections to provide a date for the 
pre-mound surface. Bulk samples of sediment 
for soil micromorphology and phytolith 
analysis were also taken where appropriate 
from within or beneath the shell deposits.

After completion of the work, all trenches 
were filled in again to restore the sites to their 
former condition. 

Janaba East: General Description
This group includes some 30 shell middens, 
ranging from tall mounds over 2m thick to 
shell scatters (Plate 7.1b). The most inland 
site is a ruined mosque about 900m inland 
from the modern shoreline with other 
structures nearby, but there is no evidence of 
shell deposits here. A total of nine sites was 
excavated in this group, two shell mounds 
over 2m thick (JE0086 and JE0087), one 
mound taller than 1m (JE0078), two low 
mounds less than 1 m thick (JE5641 and 
JE5642) and 3 shell scatters (JE5656, JE5662 
and JE5800). JE 0 has some coral blocks 
on the surface representing the remains of 
structures (Plate 7.2d), but there was not 
sufficient time to excavate this site, so that 
it remains unclear whether the structure 
was built at the time when the shells were 
accumulated, or at some later date. 

The excavations provided useful indicators of 
both local and more widespread environmental 
changes. Locally both JE0078 and JE0086 
are located on a beach ridge aligned along the 
main palaeoshoreline. JE0087 and JE5656 
are located immediately behind the main 
palaeoshoreline, but are located on their own 
beach ridge, which presumably represents an 
earlier shoreline, suggesting an early-dated 
seaward progradation of the shoreline after 
these mounds were accumulated. 

At the base of JE5656 there is a palaeosol, 
which also appears beneath JE5641 and 
JE5642 where the shell deposits have 
protected it from erosion. This indicates that 
soil formation in this location occurred before 
the shell middens started accumulating and 
may indicate climatic conditions more humid 
than those present today.

JE0078. One of a number of low mounds 
c.1m in height and 10m across that have 
merged to form an almost continuous line 
of mounds along the palaeoshoreline. This 
mound is truncated at its southern end by 
a watercourse that has cut through the old 
beach ridge and down to the coral bedrock, 
and eroded the side of the mound. This steep 
side was exploited to facilitate excavation of 
a short trench, c. 1.5m in length to the centre 
of the mound (Plate 7.2b). One column of 28 
bulk samples was excavated from the section. 
The shell composition is predominantly S. 
fasciatus, but layers with numbers of larger 
gastropods are also visible in section. 

JE0086. This is a 2m high mound, 20m 
across, located on the same beach ridge as 
the previous mound. A 2m long section was 
exposed, although this did not reach the 
centre of the mound due to the presence of 
a concrete survey marker. It is composed 
predominantly of S. fasciatus, and a column 
sample resulted in 19 bulk samples. 

JE0087. This is a 2m high mound, 25m 
across, located on a separate beach ridge to 
JE0086 – further inland (Plate 7.2c). A 10m 
long section was excavated to the centre of 
the mound; it is composed predominantly 
of S. fasciatus, and 52 bulk samples were 
recovered from one column sample. 

JE5656. This appears as a broad scatter, 
20m in diameter, with lithics and pottery 
on the surface, and much of the surface has 
been disturbed by vehicle tracks. The section 
shows a deposit that ranges from 20–50 cm 
in thicness, with a matrix-rich silt-sand shell 
deposit dominated by S. fasciatus (Plate 
7.2d). Chicoreus  shells are also present. 
The underlying sediment is a beach ridge. 
A shallow trench was excavated through the 
deposit across the whole width of the site, 
and two column samples yielded 28 bulk 
samples.

JE5641. A low mound c. 30cm high and 
10m across, set back inland. A 5m long 
trench was excavated to the centre of the 
mound, exposing shell deposits dominated 
by Strombus fasciatus, overlying a brown 
palaeosol preserved under the mound, and 
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resulting in 11 bulk samples from 2 columns 
(Plate 7.2e).

JE5642. A low mound, c. 75cm high and 
15m across, also set back inland (Plate 7.2f). 
A 10m long trench was excavated to the 
centre of the mound, exposing shell deposits 
dominated by S. fasciatus, overlying a brown 
palaeosol preserved under the mound, and 
yielding 19 bulk samples from 2 column 
samples.

JE5662 and JE5800 are both scatters 
deposited onto wind-blown sand behind the 
modern beach (Plate 7.3a). Both scatters 
are c. 1m in diameter, and are only one or 
two shells deep. The dominant shell species 
is Chicoreus sp., and there is evidence of 
hearths in both deposits. Two bulk samples 
were recovered from each site. 

Janaba West (Northeast): General 
Description
The northeast side of the Janaba West 
palaeobay has a very interesting distribution 
of sites that demanded investigation 
(Plate 7.3b). Not only is there a major 
palaeoshoreline with traces of an undercut 
notch typical of palaeoshorelines found 
elsewhere, with shell mounds strung along 
the old beach ridge, but there are also no less 
than three further potential palaeoshorelines 
between the main one and the sea, as well 
as sites set back further inland. The five 
excavated sites form a transect through these 
features.

The three sites from the seaward palaeoshore-
lines are presumed to be the youngest of the 
group because of their locations (JW5710, 
JW5694 and JW5697) and all are very thin 
shell deposits no more than 30cm deep that 
have probably undergone some degree of 
deflation because of the unstable sandy 
surface beneath them. All are located on 
low sandy beach ridges with shell scatters 
extending along the line of the ridge in each 
case. The sites appear to represent a response 
to environmental change whereby site 
locations followed the retreating sea.

JW1727 is located on the main palaeoshoreline 
and is a typical larger shell mound. It is 
located on a beach ridge, which in turn 
sits upon a slight rise in the coral terrace – 
perhaps a wave cut feature. Inland of this site 
is JW1705, a lower mound deposit that sits 
on top of a deep palaeosol.

As with the Janaba East investigations, 
these sites appear to show changing local 
and regional environmental and climate 
conditions and human responses to them.

JW1705. A scatter c. 20m across. The 
majority of the site is covered by a layer of 
Chicoreus sp., one or two shells deep (Plate 
7.3c). In places this is underlain by c.15cm 
of Strombus fasciatus. An in-filled gully 
runs beneath the site, filled with silt, and 
locally with Chicoreus sp. A trench 10m was 
excavated to the centre of this site, resulting 
in 19 samples from two columns. 

JW1727. A 2m deep shell mound about 
30m across, located on a beach ridge with 
extensive windblown sediment build up 
around the shell deposit. A 15m long trench 
was excavated to the centre of the site, with 
two column samples taken, and a total of 65 
bulk samples. One pottery sherd was found 
in-situ in the upper layers of the site during 
excavation. S. fasciatus is the dominant 
species, but mussel shells are also present. 

JW5694. A scatter c. 5m in diameter and 
30cm deep, composed of Chicoreus sp. and 
ashy sediment, located on top of a beach 
deposit. Many pieces of vertebrate bone and 
ceramics were recovered. Nine bulk samples 
were taken from one column (Plate 7.3d).

JW5697. A scatter c. 5m in diameter and 
one or two layers of shells deep (Plate 7.3c), 
composed of Chicoreus sp., located on top 
of beach deposits. Nine bulk samples were 
taken from one column.

JW5719. A scatter c. 5m in diameter and 
one layer of shells deep, located on top of a 
beach deposit and composed of Chicoreus 
(Plate 7.3f). Five bulk samples were taken 
from 1 column.

Janaba West (Southwest): General 
Description
On the south side of the Janaba West 
palaeobay, four more sites were excavated 
(Plate 7.4a). Here the palaeoshoreline is 
most pronounced, with a clearly identifiable 
undercut notch, and this appears to become 

progressively more elevated towards the 
southernmost end to form a cliff some 2m 
high. This shoreline has one of the most 
impressive linear distributions of shell 
mounds on the whole island, with at least 
40 individual mounds including some very 
large ones, some of which merge into a 
single line in places. There are no later shell 
middens on the sand deposits in front of 
this palaeoshoreline. Two of the large shell 
mounds on the main palaeoshoreline were 
excavated, one at the mouth of the palaeobay 
close to the modern shoreline (JW2298), and 
one close to the northern end of the linear 
distribution of sites towards the head of the 
palaeobay (JW1807). Both of these are large 
mounds over 2m high. The first inland site 
excavated is JW1864 – roughly midway 
along the distribution of linear sites, and set 
about 100m inland. The other (JW3120) is 
set back about 500m inland.

Both JW2298 and JW1807 are deposited on 
old beach deposits, but the beach deposits 
under JW2298 are eroded into and overlying 
a palaeosol. JW1864 and JW3120 are also 
located on palaeosols. Again these sites 
show that the local conditions have changed, 
with both shoreline and climatic change 
affecting the landscape. In addition the beach 
sediments under JW2298 show that relative 
sea level was originally higher than the 1.5m 
undercut cliff on which the mound sits. 

JW1807. A 3m high mound, c. 40m in 
diameter, located on top of a beach ridge 
(Plate 7.4b). A 20m trench was excavated 
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to the centre of the mound, and 115 bulk 
samples were recovered from three columns. 
The predominant species is S. fasciatus, and 
Chicoreus sp. is also present. A pottery sherd 
was found stratified in the upper layers of the 
mound. 

JW1864. A low mound, c. 1m deep and 
15m in diameter. A trench was excavated to 
the centre of the mound, and 23 bulk samples 
were recovered from one column (Plate 
7.4c). The site overlies a thin palaeosol, and a 
single lithic piece was discovered at the base 
of the midden. 

JW2298. A 2m high shell mound, 30m 
across. A trench was excavated to the centre 
of the mound, yielding 70 bulk samples 
recovered from two columns (Plate 7.4d). 
The mound is located on a well-developed 
palaeosol, in turn overlain by a beach deposit. 
The coral platform on which these deposits 
sit has been undercut by marine erosion to 
create a typical notch, formed at the time 
when the sea came into the bay (Plate 7.5a). 

JW3120. A low mound of c. 50cm thickness 
and 10m diameter. This is composed of S. 
fasciatus with a limited palaeosol preserved 
under the mound, and resulted in 12 bulk 
samples recovered from one column in a 
trench excavated to the centre of the mound.  

Conclusion
The progamme of excavations this season 
has given a new insight into the variability 
of the shell mounds and their relationship to 

changing shorelines and climatic conditions. 
The palaeosols preserved beneath some shell 
mounds are of particular interest, because 
soils do not currently form on the islands in the 
areas where the shell mounds are located. The 
palaeo-beach ridges preserved under many 
mounds also demonstrate the dynamic nature 
of shoreline change. Where these ridges have 
shifted seawards in relation to relative sea-
level change, sites of shell deposition have 
moved with them. It is also clear that the sites 
as a whole span a considerable time range, 
rather greater than that indicated by the initial 
radiocarbon dates obtained from Janaba 4 and 
Khur Maahdi 1057. Some of the more recent 
sites found on the sandy infill, particularly 
at Janaba West (North) contain pottery and 
bones of vertebrate fauna, but whether this 
reflects differences in the use of different 
sites or different and perhaps age-related 
conditions of preservation will have to await 
further analysis. In addition, although S. 
fasciatus is the dominant species in most 
cases, there are differences in the secondary 
species at different sites, which may reflect 
habitat variations in different localities and at 
different time periods, as well as intermittent 
layers dominated by the larger gastropods, and 
this pattern will become clearer once analysis 
of the bulk samples has progressed further. 
At least one piece of pottery has also been 
recovered from within one of the large shell 
mounds on the major palaeoshoreline, which 
is the first time that an association between in 
situ ceramics and shell deposition in the large 
shell mounds has been demonstrated.
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Preliminary Report on Underwater Survey in the Farasan Islands 
by the R/V Aegaeo, May–June 2013
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Aims and Cruise Objectives 
The Farasan Islands cruise of the research 
vessel R/V AEGAEO (HCMR) is the first 
stage in a sub-project of DISPERSE (Work 
Package 3), concerned with offshore and 
underwater investigation of the submerged 
landscapes in the southern Red Sea. The 
Farasan Islands cruise is a joint mission with 
the Hellenic Centre for Marine Research 
(HCMR), Greece. The cruise took take place 
between 29th May and 13th June, with a 
research team of 22 personnel from the HCMR, 
the University of York, King Saud University, 
King Abdul Aziz University and the Saudi 
Geological Survey, 20 of whom took part in 
the on-board activities (Appendix 1; Plate 
8.1a). This is a Cruise Report on the survey 
works accomplished and the achievements 
during the 2-week marine survey. The cruise 
took place between 29th May and 13th June.

1 Hellenic Centre for Marine Research, P.O. Box 
712, 19013 Anavyssos, Greece Email: sakell@
hcmr.gr

2 Department of Archaeology, University of York, 
The King’s Manor, York, YO1 7EP, UK

3 Maritime Archaeology Trust, Room W/195, 
National Oceanography Centre, Empress Dock, 
Southampton, SO14 3ZH, UK.

4 Department of Archaeology, King Saud University, 
P.O. Box 2627, Riyadh 12372, Saudi Arabia.

5 Saudi Geological Survey, JP.O. Box 54141, 
Jeddah, 21514, Saudi Arabia.

6 Laboratoire Tectonique, Institut de Physique du 
Globe, 4 place Jussieu, 75252 Paris, France

DISPERSE – Dynamic Landscapes, Coastal 
Environments and Human Dispersals – is 
a 5-year (2011–2016) Advanced Grant 
(Agreement No. 269586), funded by the 
European Research Council under the ‘Ideas’ 
specific programme of the EU Seventh 
Framework Programme, with Prof. Geoff 
Bailey (University of York) as Principal 
Investigator, Prof. Geoffrey King (Institut 
de Physique du Globe de Paris) as co-
Investigator, a small team of postgraduate 
and postdoctoral researchers funded by the 
project, and a wider team of participating 
international specialists, including Saudis, 
in archaeology, geochronology, geology, 
geophysics, tectonic geomorphology and 
palaeoclimatology. The project is concerned 
with a wide range of research including 
fieldwork in East Africa, Saudi Arabia and the 
Eastern Mediterranean. The Saudi Arabian 
work is a joint Saudi-UK project co-directed 
by Prof. Geoff Bailey (University of York), 
and Prof. Abdullah Alsharekh (King Saud 
University), in partnership with the Saudi 
Commission for Tourism and Antiquities.

The general aims of the cruise were as 
follows:

• Undertake a preliminary underwater 
survey of selected areas of the offshore 
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continental shelf in the Farasan-Gizan 
region

• Reconstruct the broad outlines of the now-
submerged landscape and identify specific 
locations that might have preserved 
archaeological evidence of past human 
settlement when sea level was lower than 
present, down to approximately the -120m 
bathymetric contour – the approximate 
position of sea level at its maximum 
regression 20,000 years ago.

These aims were realised through the 
following specific objectives and activities:
• Reconstruct specific features of the 

submerged landscape as it would have 
existed when sea levels were lower than the 
present, focusing on geological structure, 
geomorphology and topographic features 
such as hill and valley systems, drainage 
basins palaeoshorelines, stream channels, 
lake basins, spring lines, sediment-filled 
valleys, cliff lines, caves, and rockshelters, 
of potential significance for understanding 
the prehistoric landscape and its potential 
for human occupation

• Identify more localised features that 
might have been focal points for repeated 
human activity and the deposition and 
accumulation of archaeological materials 
such as stone tools and shell mounds, e.g. 
rockshelters, caves, undercut shorelines, 
flat areas close to stream channels and 
water sources, and elevated plateaux with 
good views over the surrounding terrain 

• Select particular localities that might be 
rewarding for more detailed examination 
by diver investigation at a later phase of 
the DISPERSE project.

• Take measurements, sediment cores, and 
dating samples to provide data on the 
palaeoenvironment and new benchmarks 
for reconstructing a more detailed sea-
level curve. 

Target Areas and Locations
For the Farasan survey, we have selected 
general target areas so as to sample a 
number of different types of geological and 
environmental features on the seabed. Areas 
of particular interest are the shorelines that 
would have been formed at different sea-
level stands during the glacial cycle, major 
valley systems and drainage channels, areas 
of topographic complexity that might have 
trapped sediment and water and provided 
ecological diversity and tactical advantage 
for prehistoric hunters and gatherers, and 
deep solution hollows resulting from the 
solution of salt deposits (evaporites), which 
would have formed potential traps for 
sediment and freshwater when exposed on 
the pre-inundation land surface. In the light 
of survey in these areas, we aim to identify 
more localised features for more detailed 
inspection.

Initial strategy included the target areas 
shown as black boxes on the hydrographic 
chart of Plate 8.1b. This map was submitted 
along with the application form for a permit 
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from the Hydrographic Service of the Saudi 
Ministry of Defense.

With such a large potential area to cover, the 
DISPERSE team has studied the existing 
bathymetry available from satellite and 
chart data in York and Paris, particularly 
SRTM30PLUS data and standard navigational 
charts, to produce preliminary maps of the 
shelf area, and to define more specific target 
areas within the general area covered by our 
permit from the Ministry of Defense. These 
target areas have been defined in the light of 
what would be feasible within the constraints 
of our available time and resources (Plate 
8.2a). We have also used our knowledge of 
archaeological site locations on the mainland 
and on the Farasan Islands discovered in 
our previous fieldwork campaigns, on the 
assumption that these should provide a good 
analogy in the search for archaeological 
material on the submerged landscape.

Target Area 1: Outer edge of shelf, 
expected to have relatively limited cover 
of later marine sediments over the original 
terrestrial land surface. Possibility of 
identifying the shoreline formed at the Last 
Glacial Maximum (at c. –120 m and 20,000 
BP), of finding spring lines – often located 
at the foot of low cliffs and fault scarps – 
and of finding sediment-filled basins that 
show the transition from marine to terrestrial 
sediments in the early stages of sea-level rise.

Target Area 2: An area with a major valley 
system and complex topography that appears 

to drain into a deep solution hollow. This 
could have been a freshwater trap at lowered 
sea level, and may contain a sediment 
sequence showing the transition from marine 
to terrestrial/lacustrine conditions with 
changing sea levels.

Target Area 3: An area of complex 
topography close to the present-day Farasan 
Islands with a deep solution hollow.

Target Area 4: Similar to Target Area 4.

Target Area 5: An area showing the 
confluence of different drainage systems 
draining water and sediment from the Gizan 
mainland, and also an area of interest in 
defining the history of land connections 
between the mainland the Farasan Islands.

Target Area 6: An area of complex 
topography and deep solution hollows 
between the outer shelf and the Farasan 
Islands, with palaeoshorelines potentially 
protected from exposure to the open sea. This 
is also an area that was examined by deep-
diving in 2006.

Within these general target areas, our objective 
is to obtain an overview of topography and 
geomorphology and to identify and examine 
local features, as described above.

Methodology and Survey Techniques
In the search for prehistoric archaeological 
sites on land, we know that three factors need 
to be taken into account: (1) the distribution 
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of areas within a broader region that are 
especially attractive to the concentration of 
human population because of their general 
ecological and physiographic characteristics; 
(2) specific locations that are likely to act 
as a focus for repeated human activity and 
the deposition of artefacts and food remains 
such as shells because of highly localised 
features such as shelter, water supplies, raw 
materials for making stone artefacts, and 
concentrations or localised patches of food 
resources; (3) locations where archaeological 
material has been well preserved but is also 
sufficiently visible to be identified.

Similar principles apply to the search for 
underwater sites. The main differences are that 
it is much more difficult and costly to traverse 
and inspect at close quarters large areas of the 
seabed compared to survey on land, and that 
archaeological material is likely to be more 
vulnerable to destruction or dispersal during 
the course of inundation by surf action and 
vigorous marine currents in shallow water, 
or to burial by a thick overburden of marine 
sediments after inundation. 

Nevertheless, we know from the successful 
survival and discovery of many hundreds of 
underwater prehistoric archaeological sites 
in other parts of the world that underwater 
material can survive inundation during 
sea level rise, either because its location is 
protected from the full force of wave action 
during inundation by local topographic 
conditions, because of partial burial in 
sediments that accumulate during the course 

of sea-level rise, or because of shallow 
gradients that moderate the destructive effects 
of wave action (Masters and Flemming, 1983; 
Flemming, 1998; Bailey and Flemming, 
2008; Evans et al. in prep; Flemming et al., 
in prep; Fischer et al., in prep). 

Of course, factors of differential preservation 
and visibility apply almost as much, if 
not equally so, to site survey on dry land, 
requiring the development of predictive 
models and careful sampling strategies. 
Under water, these requirements apply 
with even more force. As on land, so in 
underwater survey it is essential – alongside 
the application of judgemental searches 
and opportunistic hunches – to develop a 
systematic methodology of exploration, 
which can be applied in a staged manner 
from the general examination of regional 
characteristics to the localized search for 
individual sites, and a systematic record of 
the results, including a photographic record, 
details of survey methods, transects, locations 
and time spent in exploration, and curation 
of a digital archive, so that the survey results 
can be evaluated independently by others, 
and serve as a foundation for future work 
(see Devès et al., in press). 

The marine survey conducted in the Farasan 
area aboard R/V AEGAEO comprised a wide 
variety of geological-geophysical techniques 
(Plate 8.2b):

1. Swath bathymetry (multi-beam) mapping 
was performed by using two hull-mounted 

multi-beam systems (20kHz and 180 kHz) 
operating simultaneously. 

2. High-resolution sub-bottom profiles 
were acquired with a 3.5 kHz pinger to 
obtain precise images of the structure and 
stratigraphy at shallow depths (<20m) 
below the seafloor. 

3. Mapping of the acoustic character of the 
seafloor was implemented by using a 
deep-towed, 110/410 kHz, digital side 
scan sonar. Acoustic images (sonographs) 
of the seafloor helped to better understand 
the various structures exposed on or 
developed on the seafloor.

4. Deep penetrating seismic profiles were 
recorded with a 10 cubic inches airgun. 
Penetration of the profiles reached locally 
>500–800m below the seafloor and 
provided insight into the geological and 
tectonic structure of the surveyed area.

5. Gravity cores, 3–5m long, were used 
for coring and sampling the subseafloor 
sedimentary layers.

6. A box core, 40 x 40 x 60 cm, was used to 
take undisturbed samples of the topmost 
seafloor sediments.

7. A CTD device was used to obtain vertical 
profiles of the physical parameters of 
the seawater column (sound velocity, 
temperature, salinity, density, conductivity). 
The sound velocity profile was entered into 

the swath bathymetry software to calculate 
precisely the water depth.

8. A remotely operated vehicle (ROV) was 
used for underwater missions at sites 
identified from the bathymetric, acoustic 
and profiling data, aimed at inspecting 
visually seafloor structures of palaeo-
morphological or archaeological interest.

Our survey strategy during the Farasan cruise 
followed the methodology below:

Within each target area the general approach 
adopted was to conduct swath bathymetry 
at 9 knots cruising speed in contiguous and 
slightly overlapping transects, in order to 
produce a continuous digital elevation model 
(DEM) for all or selected parts of the target 
area. This gave an immediate overview of 
the general topography of the seafloor (Plate 
8.3a). 

Transect lines were then identified for the 
deployment of the sub-bottom profiler, 
to obtain high-resolution profiles of the 
stratigraphy and the sedimentological and 
geological structure of the shallow substrate 
of the seafloor and to locate sediment-filled 
depressions suitable for coring (Plate 8.3b). 

The side-scan sonar was deployed 
simultaneously with the sub-bottom profiler 
to provide more detailed 3-D information 
on topographic features and the acoustic 
character and nature of the seafloor in a 
narrow corridor either side of the transect 
line (Plate 8.3b). 
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Air-gun seismic survey was also conducted, 
in order to provide deeper penetrating seismic 
profiles of the geological structure, showing 
features such as faulting and layering that can 
help to identify the nature of the bedrock and 
structural and geomorphological alterations 
caused by tectonic activity or other processes 
(Plate 8.1b). 

Shorter transects were run over areas of 
particular interest in order to narrow down the 
search for local features of particular potential 
significance, where ROV inspection could 
provide additional information including 
collection of seabed samples. 

Sub-bottom profiling, side scan sonar 
prospecting and airgun seismic profiling 
were performed at 4 knots cruising speed.

The scheduling of work and the choice of 
areas for running continuous transects was 
also determined by the need to choose areas 
for night-time work that avoided hazards 
best dealt with during daylight hours, such as 
variable and shallow bathymetry, and local 
fishermen and their nets. Coring was also 
best done early in the morning or late in the 
evening when temperatures were cooler.

Coring sites were identified on the high 
resolution sub-bottom profiles. The selection 
of precisely located coring sites served the 
need for understanding the nature of the 
seafloor sediments and aimed at reaching 
the oldest possible layers below the recent 
Holocene marine drape (Plate 8.2a). 

Research equipment
Research Vessel “AEGAEO”
The cruise was conducted aboard the 
HCMR owned research vessel “AEGAEO” 
(Chalkis 19 Ship Registry). R/V AEGAEO 
was built in 1985 at the Chalkis shipyard 
and started her scientific operations in 
the Eastern Mediterranean. In 1987 the 
scientific expeditions extended to the western 
Mediterranean Sea. It was refitted in 1997 
and comprises a completely modernized 
floating laboratory, equipped with state of 
the art technology, able to support HCMR’s 
multidisciplinary research projects and 
operations. R/V AEGAEO is the mother ship 
for the submersible THETIS and the ROVs 
(Remotely Operated Vehicles) Max Rover 
and Super Achilles (Plate 8.4a,b).

R/V AEGAEO is a dedicated research vessel 
equipped for underwater research in all aspects 
of marine science including oceanography, 
marine biology, geology and underwater 
archaeology. The ship is 62m long and 173 
tonnes weight, with a crew of 21, on-board 
scientific laboratories, and accommodation 
for up to 21 scientific personnel. It is equipped 
for this cruise with remote sensing and coring 
equipment including hull-mounted multi-
beam (for swath bathymetry), a tow-fish with 
side-scan sonar, a sub-bottom profiler, an air 
gun for deep-penetrating seismics, a gravity 
corer for sediment sampling, the Max Rover 
ROV equipped with lights and cameras, and 
GPS recording equipment. Normal cruising 
speed is 9 nautical miles per hour (9 knots) 
when conducting swath bathymetry, and 

4 nautical miles per hour (4 knots) when 
conducting higher resolution measurements 
using side-scan sonar and sub-bottom 
profiling. Underwater measurements are 
continuously recorded, and converted into 
digital maps and images that are displayed 
on computer monitors in real time. The ship 
is organised to operate continuously 24 hours 
per day, with shift working by the crew and 
by the scientific team, to ensure continuous 
measurement and monitoring of equipment, 
and maximum coverage, with stoppages only 
to deploy and retrieve underwater equipment 
and to undertake sediment coring.

Detailed Specifications
Name:  AEGAEO
Built:  1985
Classification Society: American Register
Class:  +H100 A1 R 
Type:  Marine Research
 Vessel
Length:  61.51m
Breadth: 9.60m
Draft:  2.9m
GT:  778 tons
Fuel capacity:  80 tonnes
Consumption:  6 tonnes/day
Cruise speed:  12 knots
Autonomy:  20 days
Main Engines:  2 x 950 BHP MAN
 B&W 20/27 VO
Bow Thrusters:  Schottel ski-87 unit, 
 2 knots/hr
Propellers:  2 x twin V.P.P.
Generators:  2 x MAN 331 
Kw/370 KVA (296 Kw) 450 BHP

Emergency generator:  1 x MAN 
DO2006ME 46 Kw / 62.5 BHP / 45 KVA - 
36 Kw

Navigation Equipment
Autopilot: 1 A/P NECO 728, D-GPS 
TRIMPLE, GPS NORTH STAR 941X, 
gyrocompass SPERRY, 1 magnetic compass 
SH-165-A, 1 Furuno 96 mil. and 1 RACAL 
DECCA 96 mil. radar, electronic chart system 
TELECHART 2026, echo sounders OCEAN 
DATA BATHY 1000 & FURUNO FE824ET, 
log Doppler SIMRAD NL, INMARSAT-C, 
NAVTEX NMR 108. 

Swath Bathymetry – Multi-Beam
Multi-beam or swath bathymetry sonars 
transmit a broad acoustic pulse from 
specially designed transducers across the full 
swath across the track. The swath width is 
determined by the depth of the seafloor being 
surveyed. The ping is emitted in a fan shape 
outward from the transmitter. If the speed 
of sound in the water column is known, the 
depth and position of the return signal can be 
determined from the receive angle and the 
two-way travel time. In order to determine 
the transmit and receive angle of each beam, 
a multi-beam echosounder requires accurate 
measurement of the motion of the sonar 
(heave, pitch, roll, yaw, heading).

The sound frequencies used in multi-beam 
usually range from 12 to 500 kHz. A higher 
frequency device provides better resolution 
and accuracy than a lower frequency one for 
a certain water depth. Multi-beam sonars can 
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provide highly accurate charts of the bottom 
bathymetry. The accuracy will depend 
not only on the frequency but also on the 
precision of the position of the transducer 
and the precision of the sound speed. In 
general the latest multi-beam sonars have a 
horizontal resolution in the decimeter range, 
in some cases even up to the centimeter-range 
in shallow water depths.

R/V AEGAEO is equipped with two, hull-
mounted, multi beam systems: 1) SeaBeam 
2120, 20kHz and 2) Seabeam 1180, 180kHz. 
Both systems have been used for the 
acquisition of swath bathymetry data during 
the Farasan cruise.

SeaBeam 2120 is a multi-beam system 
for complete swath bathymetry survey in 
deep and shallow water depths. It is based 
on a cross-fan beam-forming technique 
employing Mills Cross-type T-shaped 
arrays (transmitter and receiver arrays) 
and electronically steering sound beams in 
a fan-shaped plane. The transmitter array 
(Plate 8.5a) is mounted along the vessel’s 
hull, and transmits echo signals (pings) 
in the form of downward fanning beams 
(swath). The receiver array (hydrophones, 
Plate 8.5b) is mounted perpendicular to the 
transmitter array projectors, and therefore 
receives multiple reflections representing 
seafloor pixels which are aligned parallel to 
the ship-track (along track) and narrow ones 
perpendicular to it (across-track). Thus, each 
received beam comprises only echo signals 
lying within that area where transmit and 

receive beams intersect (Plate 8.5c). Taking 
all receive beams together, a complete cross-
section of the bottom, perpendicular to the 
direction of the vessel travel (across-track), 
is measured on each ping cycle. Ping cycles, 
bottom depth and other information related 
to the returned signals are displayed on an 
operator control station (OCS), whilst real-
time viewing of the sea floor characteristics 
is accomplished.

The array elements have short pigtail cables 
with wet mateable connectors, which 
interface through the hull to the dry side. 
System electronics are contained within a 
single cabinet (Plate 8.5d).

The SeaBeam 2120 system is supported by 
the L3 ELAC NAUTIK, located at Kiel, 
Germany, and its technical characteristics are 
referred to below:

· Operating frequency of 20 kHz.

· Optimum performance within 100-5500 m.

· 149 beams (maximum), beam width 2 
degrees or less. The transmitter array 
comprises fourteen transmitters and 
the receiver array eight 8-element 
hydrophones.

· Maximum swath width of 148 degrees. 
The swath coverage may range from 
~750 to ~6500 m (depending on the water 
depth).

· Measured depth error lies within 0.5% of 
the actual water depth.

· Horizontal position error lies within ±5 m 

depending on the accuracy of the GPS.

· Optimum vessel speed during acquisition 
is 4 to 6 knots.

· The system fulfils the standards for 
hydrographic surveys of the International 
Hydrographic Organization (IHO).

The 180 kHz SeaBeam1180 multi-beam 
system (L3 ELAC Nautic) has been designed 
for operation at water depths down to 500 
m and transmits 126 beams arrayed over a 
maximum arc of 153°. The acoustic signal 
is transmitted and, subsequently, received 
by two transducers, hull mounted and fixed 
symmetrically at 52o from the vertical axis 
perpendicular to the ship’s length. The 
spacing between soundings (beam footprint) 
is a function of received beam width, water 
depth and beam incidence angle, resulting in 
beam dimensions of 1.2o x 1.2o. The swath 
coverage may range from ~600 to ~1000 m, 
depending on the water depth (Plate 8.5e). A 
TSS/DMS (Teledyne) motion sensor is used 
to compensate for the vessel’s motion (i.e., 
roll, pitch and heave) during transmit and 
receive cycles with an accuracy of ~0.05° for 
the roll and pitch and ~5 cm for the heave. 
Finally, the measured depth error lies within 
0.5% of the actual water depth.

Acquisition of swath bathymetry data 
requires accurate sound-velocity profiles of 
the water-column. For that, a CTD system 
(Sea Bird E-9 with dissolved oxygen probe 
and Sea-Tech transmission-meter) (Plate 
8.5f) has been used during the cruise and 
multiple sound-velocity profiles have been 

measured at different stations and on different 
time-points. 

High-Resolution Sub-bottom 
Profiler 
The conventional echosounders (also called 
‘pingers’) are single frequency sub-bottom-
profilers. They employ a signal with a narrow 
bandwidth (= a narrow ‘peak’) normally 
within the range 3–10 kHz (Plate 8.6a).

Vertical resolution achieved by high-resolution 
sub-bottom profilers ranges typically 
between 20 to 50 cm, while the maximum 
penetration rarely exceeds 30 to 50 m in soft, 
fine-grained sediments and is significantly 
lower in coarse-grained sediments. The fact 
that the transducer is also used as a receiver 
allows for a higher precision in the horizontal 
positioning of features observed than if the 
reflected signal was picked up by a separate 
hydrophone array located some distance 
away from the source.

High-resolution sub-bottom profiles have 
been obtained during the Farasan cruise 
utilizing a 3.5kHz sub-bottom profiler of 
GEOACOUSTICS LTD (U.K.) with a 4 
transducer towing vehicle (fish) (Plate 8.6 
b,c). The expected maximum sub bottom 
penetration is about 15–20m in a muddy 
bottom with a vertical resolution of 0.2–0.8m. 

Side-scan Sonar 
Side-scan sonars emit conical or fan-shaped 
pulses across a wide angle perpendicular to 
the path of their towed sensors (‘towfish’). 
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The received signals create a detailed image of 
the reflectivity of the sea floor (“sonograph”) 
and its anomalies within the swath (coverage 
width) of the beam. The reflectivity of the 
seafloor depends on its roughness and the 
nature of the topmost material: coarse-grain 
sediments display higher reflectivity than 
fine-grain deposits, rocky outcrops reflect 
higher than sediments, etc.

Side-scan sonars are very useful for mapping 
archaeological features that are visible 
on or above the bottom (wrecks, exposed 
pole and rock structures, etc.) They are 
unable to penetrate the sediments and can 
therefore only provide information about the 
exposed surface of the sea floor. Normally 
frequencies between 100 and 1000 kHz 
are used. Higher frequencies yield better 
across-track resolution (perpendicular to 
the direction of movement) but involve a 
narrower swath. Depending on the frequency 
of the emitting signal, a resolution of up to 
a few centimetres can be achieved. Along-
track resolution (parallel to the direction of 
movement) depends on the cruising speed 
and the triggering rate of the emitted signal. 
Slow cruising speed and high triggering rates 
enable higher resolution along track.

Side-scan sonar survey of the seafloor in 
the Farasan area has been conducted using 
a 110–410 kHz digital side-scan sonar 
(Geoacoustics Ltd, U.K.) with towing coaxial 
cable of 2,000m (Plate 8.6d). The dual 
frequency operation provides high-resolution 
imaging (when scanning in 410 kHz). The 

side-scan sonar system consists of the tow 
fish, the electro-hydraulic winch with the 
tow-cable, and the deck unit, which hosts the 
data acquisition and image processing unit. 
Side-scan sonar data were digitally acquired 
by using the SonarWiz Map software of 
Chesapeake Technology Inc. (Canada). Real 
time and post-acquisition raw-data mosaics 
were produced and used during the cruise to 
better understand the nature of the seafloor 
and locate sites for visual inspection with the 
remotely operated vehicle (Plate 8.6e).

Seismic Profiling 
Seismic profiling during the Farasan cruise 
was conducted with the use of an Air Gun 
(Bolt, USA) seismic profiling system (Plate 
8.6f). An air chamber of 10 in3 volume and 
air pressure of 2000 psi was used. A Sauer 
Compressor Type WP4351 (J.P. SAUER 
& SOHN, DE) was used for the supply of 
compressed air to the airgun chamber.

This configuration produces a sound signal 
with a frequency between 40–250 Hz and 
provides penetration of up to 1 second two-
way travel-time (>750m) in sedimentary 
deposits. 

The reflected signal was received by a SIG 
(FR), Model 16.48.65 streamer, of 65m 
active length, and 48 hydrophones (1m 
spacing). The SBLogger seismic acquisition 
software (Triton Imaging, USA) was used 
for the acquisition of the seismic data and the 
SB Interpreter software was used for post-
processing the seismic profiles (Plate 8.7a).

Gravity and Box Coring 
Gravity coring was carried out with a 
BENTHOS-type gravity corer with core 
barrels 3 to 5m long (Plate 8.7b). Box coring 
was carried out with a box corer with a 
40x40x60cm box (Plate 8.7c). 

Remotely Operated Vehicle (ROV) 
Max Rover
The remotely operated vehicle (ROV) Max 
Rover was used during the cruise for the 
visual identification of selected side-sonar 
targets. Max Rover was purchased in 1999 
and upgraded in 2011. It is rated for 2000m 
depth, and is a working class ROV (Plate 
8.7d,e). 

Detailed Specifications
Constructor: Deep Sea Systems 

International Inc. (USA)
Type: Max Rover Mark II
Maximum depth: 2000 m
Weight: 850 kg 
Length: 2.2 m. 
Width: 0.90 m 
Height: 2.2 m
Payload: 50 kg
Flotation: syntactic foam floatation
Power: ROV 14kW, 220V
Hydraulic winch: 380 V, 25 hp, slip ring 

assembly, dimensions 2 X 
2 Χ 2 m., 4.5 tonnes.

Tow cable: fibre optics cable 2200 m.
Motos: 6 electrical motors Χ 2.0 

hp, internal, brushless, DC
Speed: 1.0 knot (horizontal), 1.5 

knots (vertical)

Lifting capacity: 160 kg. 
Autopiloting: direction, depth, height 

above seafloor 
Positioning: Trackpoint II USBL,- 

LinkQuest-Tracklink 
10.000m Positioning 
system & georeferencing 
through Hypack Max 
software

Sonars: Tritech Dual Frequency 
Scanning Sonar (675/1200 
kHz) & Tritech Side-Scan 
Sonar (910 kHz)

Cameras: 3 Color CCD video 
cameras (wide angle, pan 
& tilt, macro-zoom pan 
& tilt), 2 full HD video 
cameras, digital Still 
Camera (3.2 Mpixel, 1Gb) 
with 4 πράσινα lasers.

Scaling: two red Laser beams 10 
cm apart.

Lights: 4 Χ 100 W HID lights και 
4 X 150 W Quartz lights

Arms: two electro-hydraulic arms 
Hydrolek of 5 degrees of 
freedom

Mother ship: R/V AEGAEO

Cruise achievements
R/V Aegaeo sailed from Jeddah early in 
the morning of Thursday, May 30th and 
arrived in the Farasan area in the morning of 
Friday, June 1st. Research work lasted till the 
evening of Monday, June 10th. During the 12 
days of survey, two main areas (FARASAN 
1 and FARASAN 2) were systematically 
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surveyed with all the techniques described 
above (Plate 8.8). In addition, two seismic 
transects (TRANSECT 1 and TRANSECT 
2) were conducted with the use of Airgun 
and multi-beam. In total, about 450–500 
square kilometers of the seafloor have been 
mapped with the multi-beam systems. A 
total length of 170 nautical miles (315 km) 
of airgun seismic profiles has been acquired 
in areas FARASAN 1 and FARASAN 2 and 
along TRANSECT1 and TRANSECT 2. A 
total length of 250 nautical miles (460 km) of 
3.5kHz sub-bottom profiles has been acquired 
in areas FARASAN 1 and FARASAN 2, and 
a total length of 140 nautical miles (260 km) 
of side-scan sonar tracks at 200m and 100m 
swath in both areas. We have also recovered 
18 gravity cores and 2 box cores from areas 
FARASAN 1 and FARASAN 2. Finally, 5 
dives of the remotely operated vehicle Max 
Rover took place with a total duration of 10 
hours and 25 minutes.

Preliminary results of the cruise are 
presented in brief here. Final conclusions 
and results are expected in the next months, 
after thorough processing of the acoustic and 
geophysical data obtained and interpretation 
of the acoustic and seismic profiles as well 
as after the completion of laboratory analyses 
and dating of the sediment cores.

Survey area FARASAN 1
FARASAN 1 survey area is located on the 
outer edge of the continental shelf, northwest 
of the Farasan Islands (Plate 8.9a). 

The objectives of the survey included the 
following:

1. Understanding the role of tectonics in 
the shaping of the general geological 
structure of the outer continental shelf 
and therefore in the development of the 
submerged prehistoric landscape.

2. Mapping submerged terraces as indicators 
of paleo-sealevels during previous 
periods in the Pleistocene

3. Mapping recent sedimentary deposits 
covering the submerged landscape

4. Investigating the seafloor to locate 
landscape features suitable for prehistoric 
habitation

5. Sampling of sedimentary deposits for 
paleo-oceanographic analyses. 

6. Visual inspection of the seafloor for paleo-
sealevel indicators and possible traces of 
prehistoric human and animal presence.

Characteristic examples of high-resolution 
sub-bottom profiles and airgun seismic 
profiles are shown in Plate 8.9b,c and 29 
respectively. Ten cores have been recovered 
from the FARASAN 1 area. Plate 8.10b shows 
a typical side-scan sonar image of coral reefs 
developed on the 80m terrace, and Figure 31 
a detail of the deep shelf photographed by the 
ROV.

Preliminary interpretation of the collected 
data shows the presence of two prominent 
terraces at about 75–80m and 38–40m depth 

and one more terrace at 120m depth observed 
locally along the outer slope.

Preliminary results allow us to suggest that 
during lower sea-level periods several lakes 
existed on the 80m platform of the outer 
continental shelf. We suspect that some of 
the recovered cores have penetrated the 
Holocene marine drape and reached the 
lacustrine sediments deposited in these lakes. 
Laboratory analyses on these cores will be 
performed after the cruise.

Survey area FARASAN 2
FARASAN 2 survey area is located in the 
inner part of the continental shelf, north of 
the Farasan Islands. The continental shelf is 
characterized by shallow platforms at 70–
75m depth and numerous deep sinkholes, 
presumably formed by the dissolution of 
evaporite deposits.

The FARASAN 2 area includes one deep 
sinkhole (>200m depth) and one NW–SE 
trending, elongate, 120m-deep basin. 

The objectives of the survey in this area 
included the following:
1. To investigate if the deep sinkhole and 

the elongate basin were transformed 
into isolated lakes during low sea-level 
periods

2. To understand the role of tectonics in the 
creation of the sinkholes and basins on 
the shallow platform and map possible 
faults. 

3. To map submerged terraces as indicators 

of paleo-sealevels during Pleistocene low 
sea-level periods

4. To map recent sedimentary deposits 
covering the submerged landscapes

5. To investigate the seafloor and locate 
landscape features suitable for prehistoric 
habitation

6. To sample sedimentary deposits for 
paleo-oceanographic analyses. 

7. To inspect visually the seafloor for paleo-
sealevel indicators and possible traces of 
prehistoric human and animal presence.

An overview map of the FARASAN 2 
survey area is presented in Figure 32. Figure 
33 shows the backscatter obtained from the 
multi-beam system for the northern half of 
the FARASAN 2 area.

Characteristic examples of high-resolution 
sub-bottom profiles and airgun seismic 
profiles are shown in Figures 34 and 35 
respectively. Eight cores have been recovered 
from the FARASAN 1 area.

Preliminary interpretation of the collected 
data shows the presence of one prominent 
terrace at about 70–75m depth on top of 
which coral reefs have been developed, 
forming circular, up to 10–15m high mounds. 
One more terrace has been mapped along the 
flanks of the elongate basin at about 112m 
depth. Plate 8.12b shows the side scan sonar 
mosaic obtained from this terrace and Plate 
8.12c the use of the ROV to collect a sample 
of coral from the seabed.

Underwater Survey Farasan Islands 2013
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Preliminary results allow us to suggest that 
during lower sea-level periods several lakes 
existed on the 80m platform of the outer 
continental shelf. Gravity coring in the 120m 
deep elongate basin penetrated the Holocene 
marine drape and reached its substrate. Short 
cores indicate that gypsum deposits form the 
floor of the depressions. Laboratory analyses 
on these cores will be performed after the 
cruise.

Conclusions
No firm conclusions about the interpretation 
of the observations made during the cruise 
should be drawn at this time. The acoustic data 
needs much processing work before it can be 
used to produce final maps, and the sediments 
from the cores need to be extracted, described, 
examined, and subjected to a variety of 
palaeoenvironmental and geochronological 
analyses in the laboratory. The major 
stages of this work will take place in the 
laboratories of the HCMR in Athens in the 
coming months, with sediment samples made 
available to the Saudi Geological Survey, and 
to other members of the DISPERSE team in 
the UK and Australia. The acoustic data will 
be made freely available to the Department of 
Hydrography. No archaeological material has 
yet been recovered and it is unlikely (though 
not impossible) that artefacts will be found in 
the sediment cores. Nevertheless, preliminary 
indications suggest that the cruise has been 
successful in meeting its principal objectives. 
This is one of the first attempts anywhere 
in the world to apply a suite of underwater 
techniques to the purposeful and systematic 

exploration of a submerged land surface 
across the whole depth range of the continental 
shelf exposed at maximum lowering of sea 
level. Our strategy of investigation, and the 
techniques we have used to implement it, 
have proved a successful starting point, and 
have clarified ways in which improvements 
in approach and the deployment of 
additional technologies can be applied in 
future work. It is clear that a landscape with 
interpretable features of geological structure, 
geomorphology, topography, and potential 
for human settlement lies now submerged 
on the extensive shelf region surrounding 
the Farasan Islands, and that this forms a 
promising basis for future investigations.
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Appendix : List of Gravity Cores

Date Time
Core 

Number
Latitude 

(Y)
Longitude 

(X)
Depth 

(m)
Length 

(m)
Note

3-Jun-
2013

0630 FA-3
16° 

53.058
41° 10.752 121 1.46 SPLIT

3-Jun-
2013

0730 FA-3
16° 

53.060
41° 10.733 121 2.88

samples obtained from 
the catcher seem lighter 
in colour. 
probably brackish??!! 

3-Jun-
2013

0815 FA-1
16° 

49.904
41° 13.918 217 3.82

20 cm from Top of 
sample in nose of 
Gravity Core collected

3-Jun-
2013

0900 FA-2
16° 

53.276
41° 16.943 87 3.10  

3-Jun-
2013

1000 FA-4
16° 

56.128
41° 16.943 65 2.04  

3-Jun-
2013

1025 FA-5
16° 

54.647
41° 14.237 92 3.71

White sediment bottom 
probably biogenic, 
lake??!!

3-Jun-
2013

1900 FA-10
16° 

58.917
41° 12.083 76 3.82

Broken shells at bottom. 
Upper sediment lost in 
Barrel.

3-Jun-
2013

2000 FA-10B
16° 

58.873
41° 12.047 76 1.85  

4-Jun-
2013

0700 FA-7
16° 

55.548
41° 08.478 259 4.20  

4-Jun-
2013

0730 FA-8
16° 

56.261
41° 09.235 187 4.53 20 cm Top Disturbed.

4-Jun-
2013

0800 FA-9
16° 

56.014
41° 07.253 300 2.53  

4-Jun-
2013

0900 FA-6
17° 

02.357
41° 11.227 83 3.00  

6-Jun-
2013

0615 FA-14
17° 

18.281
41° 53.043 245 3.05  

6-Jun-
2013

0700 FA-11
17° 

17.215
41° 53.968 210 2.80  

6-Jun-
2013

0730 FA-12A
17° 

13.719
41° 54.070 105 1.24

Olive Top (Sandy) 
Light gray bottom with 
shells

6-Jun-
2013

0750 FA-12B
17° 

13.737
41° 54.069 105 1.32  

6-Jun-
2013

0815 FA-13
17° 

12.838
41° 55.131 102 2,09

Olive Top, Light gray 
bottom with gypsum

6-Jun-
2013

0840 FA-16
17° 

10.756
41° 55.622 80 1.42

Shell fragments at the 
bottom 
Biogenic formation

6-Jun-
2013

0900 FA-17
17° 

11.077
41° 56.421 129 2.72  

6-Jun-
2013

0945 FA-15
17° 

09.174
41° 58.681 130 2.24

Gray bottom with  
fragments of 
crystallized gypsum
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The Saudi-Belgian Research Project in the Al-Ghat Region
Preliminary Results of the 2013 - 2014 Campaigns1

Joachim Bretschneider, Mohammed Alsalouk, Jan Tavernier & Philip Van Peer
with contributions by Elynn Gorris, Greta Jans, Nicolas Kress & Anne-Sophie Van Vyve

 

A. Introduction2

The research in the Al-Ghat region - an area 
with a very rich history located in North 
Central Saudi Arabia - was inspired by the 
Abdulrahman Al-Sudairy Foundation and 
His Excellency Marc Vinck, the former 
Belgian ambassador in Saudi Arabia. The 
2013 season was conducted between the 27th 
of December 2012 and the 12th of January 
2013 and the 2014 campaign between the 
1st and the 18th of March. Both campaigns 
followed a primary visit from Prof. Joachim 
Bretschneider and Dr. Michel Debruyne in 
the fall of 2011 and a preliminary survey in 
search of early human activity by Prof. Philip 
Van Peer in the spring of 2012.

The Al-Ghat project is four-fold:

1. The study of the iconographical material 
incised on rocks (G. Jans, A.-S. Van Vyve 
& J. Bretschneider), 

2. The study of the textual material incised 
on rocks (J. Tavernier & E. Gorris), 

3. A survey project looking for early human 
activity (Ph. Van Peer), and

4. The topographical documentation of 
several significant sites in the Al-Ghat 

region (N. Kress).3 

The first three research topics clarified 
by topographical maps are presented 
below, under the authorship of the persons 
responsible for each subject.

The Saudi-Belgian project is conducted under 
the auspices of the following institutions:

- The Saudi Commission for Tourism and 
Antiquities - Mr. Mohammed Ali Alsalouk 

- The University of Leuven, Department 
of Near Eastern Studies - Prof. Joachim 
Bretschneider (since October 2014 
affiliated to the UGhent)

And in cooperation with:

- The University of Leuven, 
Department of Archaeology - Prof. 
Philip Van Peer and

- The Université Catholique de 
Louvain, ‘Institut des civilisations, 

3  We are very grateful to Nicolas Kress (UCLou-
vain) for measuring and drawing all the topograph-
ical plans and we owe a special thank you to Prof. 
Jan Driessen (UCLouvain) for allowing us to ben-
efit from the expertise of his team.
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arts et lettres’- Prof. Jan Tavernier.4

The governorate of Al-Ghat is situated about 
200 km northwest of Riyadh. The town of 
Al-Ghat is located between Al-Majmah 
in the south and Al-Zulfi in the north. The 
topography of the Al-Ghat area includes the 
mountain range of Al-Tuwaiq and several 
valleys (Al-Raseeni, 2002, 46). The region 
that was mainly investigated was the Wadi 
Markh area with the Jebel Markh, the Jebel 
Samar and surrounding hills and the Qurayy 
as Sumur. The different sites are located 
between 11.5 and 12.5 km east (Jebel Samar 
and the Qurayy as Sumur) and northeast 
(Jebel Markh) of the old city of Al-Ghat.

The team of epigraphists and archaeologists 
expanded the Al-Ghat survey of 1999, 
conducted by Dr. Ibrahim Al-Raseeni and his 
colleagues and the 2010 unpublished survey 
of the Al-Ghat Governorate (Al-Raseeni, 
2002, 52-53; al-Meshari, 1).  

B. The Stone Structures and Rock 
Drawings at the Jebel Markh by 
Greta Jans, Anne-Sophie Van Vyve 

4  A total of nineteen people participated in the mis-
sions: five members from the Saudi Commission 
for Tourism and Antiquities (Mohammed Ali Al-
salouk, Jaza Abdullah Al Harbi, Tariq Abdullah Al 
Julajel, Ammar Abdulkareem Al Sewan, Bader aba 
Hussin) while eleven came from the University of 
Leuven Belgium (Prof. Joachim Bretschneider, 
Prof. Philip Van Peer, Dr. Michel Debruyne, Gre-
ta Jans, Ellen Van Belle, Anne-Sophie Van Vyve, 
Wim Verhulst and the students Shanah De Boeck, 
Dave Geerts, Romy Heyrman and Marjolein Van 
der Waa) and three from the Université Catholique 
de Louvain Belgium (Prof. Jan Tavernier, Dr. 
Elynn Gorris and Nicolas Kress).

& Joachim Bretschneider (KU 
Leuven & UGhent)
Saudi Arabia comprises at least 1500 known 
rock art sites which makes the country one of 
the four largest and richest rock art regions in 
the world (Bednarik & Khan, 2002, 75-99; 
Bednarik & Khan, 2005, 49-81; Khan, 2010, 
160). The site yielding the highest number of 
textual and iconographical material in the Al-
Ghat region is Jebel Markh.5

The Jebel Markh occurs on a sandstone 
formation and rises ca. 11 m above the 
surrounding plain. The hill measures ca. 
53 (east-west) x 63 (north-south) m at its 
widest and longest and has an approximate 
oval shape with a large southwestern outcrop 
(plate 9.1a).

No less than 71 quartzite stones with Old North 
Arabian and Modern Arabic inscriptions and/
or figurative drawings were identified on this 
location (plate 9.1a).6 Interestingly, most 
of the engraved stones were found on the 
eastern half of the hill, more specifically on 
the eastern and south-eastern slope.

1. Stone structures
While surveying the hill, we noticed 
architecturally distinct elements in the layer 
of sandstone rocks covering the hill, namely 
three circular constructions built from 

5 For a discussion on the textual petro-
glyphs, see the section of Jan Tavernier 
and Elynn Gorris.

6 They were labelled in a concentric manner, start-
ing at the top, using the numbering system J(ebel) 
M(arkh) - roman number, e.g. JM-VII.

natural-shaped stones: stone structure (SS) 
A, B and C (plate 9.1b).7

The three circles are constructed from 
irregular stones of different size deposited 
with intervals between each one. A number 
of slabs are placed upright, with a maximum 
height of 0.85 m for SS A, 0.92 m for SS 
B and 0.78 m for SS C. Only a few stones 
composing the circles contain petroglyphs, 
which are either displayed on the inner face 
of the circle, on the outer side, or on the 
horizontal surface of the slabs. 

Stone structure A (plate 9.2a) forms a half-
circle pattern on top of the hill, measuring ca. 
9.6 m north-south and 4.9 m east-west with 
the opening facing towards the eastern slope.  
At the centre of this arc large abutting flat 
rocks – JM-II, III, IV, V, VI, VIII and IX – 
are engraved with figurative depictions and 
inscriptions. On one of the large horizontal 
slabs (JM-V) two cupules – small bowl-
shaped shallow indentations – have been 
identified; the northern one with a perfect 
circular shape (11.2 cm diameter), the other 
with a more irregular outline and more 
shallow (7.5 cm diameter). Both cupules 
seem to be of a more recent date than the 
petroglyphs on this rock.

Stone structure B (plate 9.2b) is located 8 
m to the north of SS A and forms a closed 

7  The stone structures on the Jebel Markh possibly 
relate to the prominent hill to the east, towering 
the surrounding plain. During a first survey several 
(circular) stone structures were also identified on 
this high hill.

circle of ca. 5 m in diameter. Only the slabs 
on the eastern part seem to be placed in an 
upright position with two of them bearing 
petroglyphs. One stone exhibits petroglyphs 
on both sides: JM-LXI facing the inside and 
JM-LXII facing the outside of the circle.

5.4 m to the southeast of SS A, the smallest 
stone circle – stone structure C (plate 9.1c) – 
is positioned, measuring ca. 2 m north-south 
by 3 m east-west. Two of the stones bear 
petroglyphs on the outer side of the circle.

An additional feature was recognized 10 m 
to the northwest of SS A: namely three large 
smooth even slabs covered with petroglyphs. 
While in the process of clearing the earth and 
loose stones around the already visible rock 
art in order to check for more petroglyphs 
(which was not the case), it became evident 
that this surface belonged to a ‘ramp-like’ 
structure – stone structure D (plate 9.1d,f) – 
sloping ca. 11 m down the hill. At the centre of 
the ‘ramp’ a straight channel-like indentation 
running north-south was observed. This 
‘channel’ does not seem natural but rather 
seems to have been carved into the rock – 
more specifically, between 2.20 and 5.50 
m from the highest or most southern point 
downward. More to the north the ‘channel’ 
seemingly continues using the intersection 
between the different adjoining stones. The 
‘ramp’ is possibly more recent than the 
surrounding weathered surface owing to the 
unnatural lesser density of the large blocks 

The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014
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and presence of the indentation.8  

The three topmost slabs are engraved with 
petroglyphs – JM-LVI, LVII and LVIII (plate 
9.3a). On the stones with depiction JM-LVI 
and JM-LVIII respectively one and two 
circular shallow cupules (5.7 and 3.7 cm 
diameter) were pecked into the rock. The 
cupules have a very dark patina – of the same 
colour as the rock varnish itself and darker 
than the designs – and are consequently 
older than any of the petroglyphs on these 
boulders. An additional deeper non-circular 
man-made hole was carved in slab LVI, on 
the junction of two perpendicular incised 
lines. Several of these straight – mostly 
parallel and perpendicular – streaks are cut 
into all three slabs. They seem to be man-
made, as if to divide the surface into different 
registers, although most lines intersect with 
the petroglyphs themselves. 

One additional cupule is etched into a slab on 
the northern downhill part of the ‘ramp’. 

2. Patination
A thin black coating covers the surface of the 
sandstone rocks, the so-called desert varnish. 
In order to create motifs and inscriptions, 
the crust of the stone was removed through 
different engraving techniques – like incising 
or pecking – exposing the lighter interior of 
the rock. However, throughout the centuries 
the lighter depictions grew darker by constant 
patination. Thus, a relative chronology 

8  We thank Prof. Philip Van Peer for helping us 
interpret this structure by means of photographic 
documentation.

of petroglyphs on the same rock surface 
can be deduced from the distinct shades 
of patination: the darker, the older (Anati, 
1999, 23-24). The relative chronology of the 
figurative and inscribed petroglyphs for each 
stone will be discussed separately. 

3. Figurative rock art
After systematic exclusion of all textual 
petroglyphs, the figurative rock art can 
be categorized in four distinct groups: 
anthropomorphic depictions, zoomorphic 
depictions, a combination of these two and 
an additional category of inscrutable motifs.9

3.1 Anthropomorphic motifs
Anthropomorphic depictions could be 
recognized in JM-XXXIX, LXV, LXIX, LVI, 
XXXIV and possibly also in XLIX.

1. JM-XXIX (plate 9.3b)
- Location of the stone: 2.1 m southeast of 

SS A

- Measurements petroglyph10: 26 x 20 cm11 
/ Measurements stone: 36 x 57 cm

- Amount of petroglyphs on the panel12: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the horizontal surface

9  JM-V, VII, XXII, XXXIX,LVIII, LXIII were pre-
viously documented in the survey of the Al-Ghat 
Governorate (Al-Meshari, 1, p. 47-49, 51, 53 & 
60) and JM-VII in al-Raseeni, 2002, Pl. 5.16.

10  Only the measurements of the figurative petro-
glyphs are presented by each stone.

11  Measurements of petroglyphs and stone: always 
height x width, with height and width of the stone 
according to the direction of the design.

12  Figurative as well as textual petroglyphs.

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown

- Motif: a slender stick-figure-shaped 
individual with both arms slightly raised 
with indications of breasts and male 
genitals. Without indication of feet or 
hands. The head is only partly preserved.

2. JM-LXV (plate 9.3c)
- Location of the stone: 7.9 m southeast of 

SS C

- Measurements petroglyph: 28 x 28 cm / 
Measurements stone: 91 x 65 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: 
on the oblique-horizontal surface, facing 
southeast

- Engraving technique & patination: 
superficially abraded / whitish

- Motif: a slender stick-figure-shaped 
individual with short shoulder-high raised 
arms, spread legs and large feet.

3. JM-LXIX (plate 9.3d)
- Location of the stone: 7.3 m to the east of 

SS C

- Measurements petroglyph: 32  x 25 cm / 
Measurements stone: 48 x 87 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: faint 

depiction, superficially abraded / whitish

- Motif: a slender stick-figure-shaped 
person with both arms raised shoulder-
high, spread legs and large feet.

4. JM-LVI (plate 9.3e)
- Location of the stone: part of SS D

- Measurements petroglyphs: person: 14 x 8 
cm – snake: 24.6 cm long / Measurements 
stone:  196 x 127 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 5 and 1013

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: 
pecked /person: greyish brown – snake: 
brownish; the snake seems of older date 
than the person. The inscriptions on the 
same boulder seem to correspond with the 
relative date of both depictions. 

- Motif 1: a slender stick-figure-shaped 
person with raised arms and with 
indication of feet. The motif between the 
legs could be interpreted as a new-born, 
in which case the depiction represents 
childbirth.14

- Motif 2: a snake, with a wavy-shaped 
body.

5. JM-XXXIV (plate 9.3f)
- Location of the stone: 2,3 m to the east of 

13  For a discussion on the textual petroglyphs, see 
the section of Jan Tavernier and Elynn Gorris.

14  A similar depiction was observed in Har Karkoum 
in the Negev Desert, see: Anati, 1999, cover page.
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SSA

- Measurements petroglyph:  19 x 19 cm / 
Measurements stone:  97 x 95 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 5 and 10

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown – several inscriptions on 
this boulder have the same patina as this 
design, others seem younger.

- Motif: a slender stick-figure-shaped 
person with horizontally spread arms and 
legs. Or a lizard?15

6. JM-XLIX (plate 9.4a)
- Location of the stone: 0.80 m to the 

southwest of SS A

- Measurements petroglyph:  16 x 10 cm / 
Measurements stone:  45 x 111 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown

- Motif: this motif could represent a rounder 
person with both arms raised above the 
head. The legs are bent, not straight like 
the earlier discussed figures. Between the 
legs there is a small rounded motif. The 
upper and lower half of the figure seem 
virtually symmetrical.  Owing to the 

15  See Tavernier and Gorris in this article.

atypical way of picturing a person, this 
motif could also perhaps represent a kind 
of reptile or amphibian.

3.2 Zoomorphic motifs
Zoomorphic depictions can be identified in 
JM-II, VII, XXXVIII, LVII, XXI, V, LXIII 
and LVIII. The snake on JM-LVI has been 
discussed above.

7. JM-II (plate 9.4b)
- Location of the stone: On flat stone in the 

centre of SS A

- Measurements petroglyph: 14 x 24 cm / 
Measurements stone: 95 x 83 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 5 and 10

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: incised 
/ whitish beige: this depiction together 
with some other inscriptions seems 
younger than other vague petroglyphs on 
this rock.

- Motif: a four-footed animal with an 
elongated oval-shaped body, a small 
head with ears and rather high legs, no 
indication of a tail.

8. JM-VII (plate 9.4c)
- Location of the stone: Part of SS A

- Measurements petroglyphs: 16 x 31 cm / 
Measurements stone: 71 x 72 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: ca. 5

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the eastern side of the stone, facing into 
the circle

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown: this depiction is older 
than the other petroglyphs on this stone.

- Motif: two quadrupeds, with their heads 
facing right with long curved horns 
touching their backs. Alternatively the 
quadrupeds are facing each other; the 
animal on the right would then have no 
horns but a long tail turned upward.

9. JM-XXXVIII (plate 9.4d)
- Location of the stone: Part of SS C

- Measurements petroglyph: 6 x 11,5 cm / 
Measurements stone: 45 x 45 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 5 and 10

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the northern side of the stone, facing the 
outside of the circle

- Engraving technique & patination: abraded 
/ whitish: this depiction is younger than 
the other petroglyphs on the stone.

- Motif: possibly a stick-shaped quadruped, 
with the head facing right and a long tail. 
Probably an indication of horns above the 
neck. The interpretation of the vertical 
line on top of the back remains unclear. 

10. JM-LVII (plate 9.4e)
- Location of the stone: Part of SS D

- Measurements petroglyphs: top animal: 
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16 x 14 cm; bottom animal: 11 x 9 cm / 
Measurements stone: 86 x 97 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: less 
than 5

- Position of the petroglyphs on the stone: 
on the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown – the other petroglyphs on 
this panel seem to have the same patination 
colour.

- Motif: two stick-shaped quadrupeds, both 
with the head facing right, on top of one 
another; the bottom one is less clearly 
recognizable but has a tail and seems to 
hold its neck/head upward; the top one has 
a tail as well and large horns.

11. JM-XXI (plate 9.5a)
- Location of the stone: Inside SS A

- Measurements petroglyphs: animal left: 
13 x 22 cm, animal right: 18 x 12 cm / 
Measurements stone: 108 x 150 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: less 
than 5

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: animal 
left: pecked / greyish brown, animal right: 
incised-pecked / whitish beige; lighter than 
the animal on the left, therefor younger. 
Some of the additional petroglyphs on this 
rock show a similar patination as the left 
animal, some as the right animal.



ATLAL 27 PART TWO 176 177

- Motif: animal left: a camel probably with 
the head facing right and a rather short 
neck; animal on the right: possibly a 
quadruped, facing right, no indications of 
tail or horns.

12. JM-V (plate 9.5b)
- Location of the stone: On flat stone in the 

centre of SS A

- Measurements petroglyph: 14 x 29 cm / 
Measurements stone: 83 x 116 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 5 and 10

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ greyish brown: this depiction seems 
younger than the other petroglyphs on this 
stone.

- Motif: a camel facing right. Only the 
outline of the hump is drawn, in contrast 
with the body which is depicted as a solid 
shape.

13. JM-LXIII (plate 9.5c)
- Location of the stone: 7.3 m to the 

southwest of SS A

- Measurements petroglyphs: 30 x 36 cm / 
Measurements stone: 75 x 103 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 
between 1 and 5

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: 

superficial abraded / whitish beige – one 
other petroglyph on this boulder seems to 
have the same patination as this drawing; 
one seems to be lighter.

- Motif: the outline of a dromedary facing 
left, a straight upward neck and a large 
hump.

14. JM-LVIII (plate 9.5d)
- Location of the stone: Part of SS D

- Measurements petroglyph: 29 x 31 cm / 
Measurements stone: 88 x 147 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: more 
than 10

- Position of the petroglyphs on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ brownish; older than some of the other 
petroglyphs on the rock.

- Motif: probably a snake, with what appears 
to be a folded up tail; (other (also younger) 
petroglyphs were drawn in between the 
depiction of the snake), possibly the head 
of the snake is portrayed as well, at the 
top end. 

3.3 Anthropomorphic and zoomorphic 
motifs

A combination of anthropomorphic and 
zoomorphic motifs can be recognized in 
two designs: XXII and XX.

15. JM-XXII (plate 9.5e)
- Location of the stone: Part of SS A

- Measurements petroglyph: 17 x 27 cm / 

Measurements stone: 72 x 43 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the eastern side of the stone

- Engraving technique & patination: pecked 
/ whitish beige

- Motif: ostrich hunt. A person on a 
quadruped with a long tail seems to 
follow an ostrich to the right. A long line 
– possibly a weapon – protrudes from the 
person to the back of the ostrich. 

16. JM-XX (plate 9.5f)
- Location of the stone: 5.8 m to the west 

of SS A

- Measurements petroglyph: 17 x 27 cm / 
Measurements stone: 72 x 43 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the eastern side of the stone

- Engraving technique & patination: 
abraded / whitish

- Motif: a slender stick-figure-shaped 
individual with both arms raised. On the 
right side he seems to hold a quadruped by 
its head. The animal shows no indications 
of tail or horns. Underneath the person a 
concave line is depicted.

- 

The Saudi- Belgian in AL-Ghat   2013-2014

3.4 Undefined motifs
17. JM-IX (plate 9.6a)
- Location of the stone: On flat stone in the 

centre of SS A 

- Measurements petroglyph: 16 x 15 cm / 
Measurements stone: 63 x 39 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ whitish beige

- Motif: possibly a quadruped. 

18. JM-XLVIII (plate 9.6b)
- Location of the stone: 2.91 m to the south 

of SS A

- Measurements petroglyphs: 16 x 13 cm / 
Measurements stone: 72 x 94 cm

- Amount of petroglyphs on the panel: 1

- Position of the petroglyph on the rock: on 
the horizontal surface

- Engraving technique & patination: pecked 
/ whitish beige

- Motif: ? Tavernier and Gorris16 suggest 
that it represents a magic face with three 
pair of eyes.

3.5 Conclusion
Rock art represents the documentation of the 
open-air activities of the people living in the 
region over various millennia. Khan states 
that the rock art of Saudi Arabia illustrates 
animals with which the local population 
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was acquainted, such as cattle, camels, deer, 
gazelles, dogs, snakes, lizards and goats. 
Depictions of flora are totally absent and no 
birds except for ostriches were portrayed 
(Khan, 2014, 539-556). The images seem 
to be symbolic and transmitted connotations 
which the artist as well as the ancient people 
could comprehend.

The majority of the Jebel Markh figurative 
rock art portrays animals (12 examples) – 
like camels (3), snakes (2) and quadrupeds 
(7). Because of their schematic style of 
engraving, these four-footed animals are hard 
to categorize; they could be sheep, goats, 
horses or other animals. Further designs are 
uncomplicated stick-shaped human figures 
(6), or human figures hunting an ostrich (1) 
or ‘holding’ an animal (1). The drawings 
may have been made by Bedouin and semi-
nomadic pastoralist groups with a lifestyle of 
hunting, gathering and herding.

Although according to the patination it 
could be determined that the petroglyphs 
were applied at different points in time, 
a determination of the exact date of the 
particular images is currently unattainable. 
Most likely the drawings as well as the 
inscriptions17 were carved between the 8th 
century B.C. and the 3rd century A.D. At 
the very least we can conclude that the stone 
engravings offer a sporadic window into the 
minds of the people who made them. 

17  See the part on the inscriptions by Jan Tavernier 
and Elynn Gorris.

C. Some Inscriptions from the Al-
Ghat Region, by Jan Tavernier & 
Elynn Gorris (Université catholique 
de Louvain)

1. Ancient languages of the Arabian 
Peninsula
For many scholars who study the Ancient 
Near East, the Arabian Peninsula remains 
unexplored and unknown territory. Indeed, 
the greater part of scholarly attention within 
the field of Ancient Near Eastern Studies 
has been given to the ancient civilizations of 
Anatolia, Mesopotamia, Iran and the Levant 
(Syro-Palestine), mainly because of the 
abundancy of archaeological, iconographical 
and textual sources as well as of the spectacular 
character of these sources documenting 
the history and culture of these regions. 

Yet the immense Arabian Desert was home 
to an ancient civilization with a high degree 
of literacy (MacDonald 1993, 382-388; 
Id., 2010, 15-16; Id. 2015, 1). The Arabian 
Peninsula was inhabited by several tribal 
communities, having multiple linguistic 
and writing traditions. Most of these tribes 
were involved in the commerce along the 
frankincense and spice routes, running across 
the peninsula. Through their (semi-)nomadic 
lifestyle, they contributed to the dissemination 
of the Ancient Arabian languages and writing 
systems.

Presently, modern scholarship distinguishes 
two large groups of ancient Arabian 
languages, both belonging to the Semitic 

languages (Ancient South Arabian and 
Ancient North Arabian)18. While the Ancient 
South Arabian languages (Sabaic, Minaic, 
Qatabanic and Hadramitic) and script 
(musnad; zabūr) were mainly used in actual 
Yemen and southwestern Saudi Arabia, the 
North Arabian languages and alphabetic 
writing systems were dispersed over the 
western two-thirds of the Arabian Peninsula, 
including the Transjordan region and the 
Syrian Desert.

The Ancient North Arabian language group 
is not just one language, but refers to various 
dialects, being Dumaitic, Taymanitic, 
Dadanitic, Safaitic, Hismaic, Thamudic B, 
Thamudic C, Thamudic D and “Southern 
Thamudic”. Inscriptions recorded in those 
dialects are dated from the 8th century BCE 
to the 4th century CE (Macdonald 2004, 
490). The Thamudic inscriptions are dated 
until about 250 CE (Macdonald & King 
2002, 467).

Apart from some monumental inscriptions 
(mostly in Dadanitic), the Ancient North 
Arabian texts are shorter inscriptions 
incised on rocks (petroglyphs). These rock 
inscriptions often contain no more than one 
personal name (with or without patronymic) 
or one short phrase19. This is also the reason 

18  See Macdonald (2000, 29-31) for a clear 
classification of the North and South Arabian 
languages.

19  Or, as Macdonald (2004, 490) puts it, “However, 
approximately 98 percent of these are graffiti, 
informal inscriptions the majority of which consist 
only of names”. On the role of graffiti in non-
literate and literate societies, see most recently 
Macdonald 2015, 8-12.
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why sometimes it is impossible to identify 
with absolute certainty the precise script or 
language in which the graffito is recorded 
(Macdonald 2004, 493-494; Id., 2010, 17). 
Some scripts (e.g. Safaitic and Thamudic B) 
are quite similar, with only minor differences 
(compare the chart of Ancient North Arabian 
alphabets in Macdonald 2000, 34). The fact 
that these texts are mainly graffiti also implies 
that they were incised by the individuals 
themselves for their own purposes and that, 
accordingly, they were not commissioned 
by for instance their overlords (Macdonald 
2010, 8-9).

Difficulties in the correct reading and 
analysis of the Ancient North Arabic graffiti, 
and this is certainly valid for those found in 
the Jebel Markh Hill area, may be caused 
by the writing direction of the script. As 
a matter of fact, there is no fixed writing 
direction in the North Arabian languages, 
because, according to Macdonald (2010, 
16), the graffiti were applied by their authors 
simply for their own pleasure. Whatever the 
correct explanation may be, the graffiti could 
run left to right (Thamudic B), right to left 
(Thamudic B), vertically (Thamudic C and 
D) or even in any direction (Hismaic, Safaitic 
and Taymanitic20).

As a result of this, many graffiti can be read in 
different directions. For example, a sequence 
bkr can theoretically be read Bkr as well as 
Rkb, both being personal names attested in 

20  Although most Taymanitic inscriptions are written 
horizontally from left to right or from right to left 
(Macdonald 2010, 11).
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Safaitic and Thamudic (Harding 1971, 114 
and 497)

2. Belgian Epigraphic Missions in 
Saudi Arabia
In 1951, the Saudi Arabian king Abdul Aziz 
Ibn Sa’ud granted a Belgian academic team 
the permission to study the pre-Islamic 
cultural heritage of his country. The result 
of this permission was a three-month lasting 
expedition, generally known as the Philby-
Ryckmans-Lippens expedition, which 
travelled to Saudi Arabia in 1951-1952. The 
scientific team undertook an exploration 
mission from Jeddah to Riyadh over a 
distance of 5400 km and recorded more than 
12.000 pre-Islamic texts (Ryckmans 1952). 
Along their journey, the team documented 
Old North Arabian as well as Old South 
Arabian petroglyphs and inscriptions. 
The sketches and photographs of these 
texts, which are currently preserved in the 
Ryckmans archive (Université catholique de 
Louvain), contributed to a large extent to the 
decipherment of the Ancient South Arabian 
languages.

Inspired by this first Belgian expedition in 
Saudi Arabia, Belgian epigraphists of the 
Université catholique de Louvain (Prof. 
J. Tavernier and Dr. E. Gorris) expanded 
the already mentioned Al-Ghat surveys. 
The epigraphic team of the Université 
catholique de Louvain focused mainly on the 
Wadi Markh area, where a large number of 
stones bearing inscriptions and/or figurative 
drawings were discovered and documented. 

Although petroglyphs were found on three 
sites (the Jebel Markh, the Jebel al-Samar 
with some surrounding hills, and the Wadi 
al-Samar), this article will concentrate on the 
Jebel Markh site.

3. Some Inscriptions of the Jebel 
Markh (plate 9.1b)
Of all three find spots, this hill has yielded the 
highest number of textual and iconographical 
material.

The stone groups JM-II-VI on the top 
and JM-LVI-LVIII on the path at the 
northwestern slope of the Jebel Markh 
originally belonged each to one large stone 
that has split into several pieces, probably 
due to the extreme temperature changes in 
the Saudi Arabian desert. However, it is not 
likely that inscriptions ran over various stone 
fragments. The direction of the texts and 
drawings suggests that the fragmentation of 
the stones pre-dates the inscriptions. Only in 
one case the suspicion can be raised that the 
inscription or figurative drawing covered two 
stone fragments (JM-LVII-LVIII; plate 9.3a), 
but absolute certainty cannot be obtained.

Most of the graffiti published here are written 
in the Thamudic B script21, a script used 
by nomads from Yemen to southern Syria 

21  It should be noted that Thamudic (named after 
the tribe Thamūd, which is, however, not justified 
[Macdonald 2000, 33]) is not one language or 
script, but rather is a kind of “Restklassenbildung” 
in which the texts that do not belong to another 
category are put together (Macdonald 2000, 33; 
Macdonald & King 2002, 467). Further study may 
and hopefully will refine this classification.

(Macdonald 2000, 72 n.117; Macdonald 
& King 2002, 468). The inscriptions of the 
Jebel Markh can be added to the already 
large number (over 11,000) of Thamudic 
inscriptions (Macdonald 2000, 44). More 
than 9000 of these inscriptions were found 
by the Philby-Ryckmans-Lippens expedition 
in the southwestern part of Saudi Arabia. As 
a result, the inscriptions discussed here are 
relatively “northern”.

Some inscriptions are written in the Safaitic22 
alphabet and this makes them the nearly most 
southern Safaitic inscriptions, together with 
the ones found at Madā’in Ṣāliḥ (Macdonald 
1993, 304). Safaitic texts were inscribed by 
nomads on rocks and currently, about 33,000 
Safaitic inscriptions are known (Macdonald 
2000, 35; al-Jallad 2015, 1).

The nearest other Ancient North Arabian 
inscriptions can be found in the Ḥāʾil region 
(cf. Winnett & Reed 1973).

It must be noted that not all graffiti attested 
on the Jebel Markh are actual ancient 
North Arabic inscriptions. Some stones are 
engraved with modern Arabic graffiti. This is 
the case for the nos. JM-XXVII, JM-XXVIII, 
JM-XLIX and JM-XLI. Other stones bear 
various modern tribal marks, called wasm 
(e.g. on nos. JM-IV, JM-XXXVI [plate 9.6e] 
and probably JM-LXVI (plate 9.7a)
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4. Texts from the Jebel Markh Hill
4.1 JM-I (plate 9.7b)
Transliteration

Bhr (?)
Commentary
For this inscription, three possibilities can be 
envisaged.

(1) It could be read as Bhr, a personal name 
attested in Safaitic inscriptions (Harding 
1971, 123). The graffito is probably 
engraved in Thamudic B, although 
Safaitic can formally not be excluded. 
Possibly related names are Arabic Bahr 
(Wüstenfeld 1853, 104) and Buhair 
(Caskel 1966, 229). In this graffito, the 
letters are adjacent to each other and form 
a kind of monogram, which is not very 
frequent in Ancient North Arabian texts. 
Yet ligatures are attested in for instance 
Dadanitic inscriptions (Macdonald 2010, 
14).

(2) It might, on the other hand, also be a 
tribal mark (wasm), but, if this were true, 
its size would be a bit large to be such a 
mark.

(3) Alternatively, it could be some kind of 
religious symbol (with perhaps a moon 
sickle or a sun disk). Another religious 
symbol (with two sun disks), if not a 
wasm, might be found on stone JM-XXX 
(plate 9.6a)
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4.2 Group JM-II; JM-III; JM-IV (plate 
9.7d)
The inscriptions JM-II-IV were found on 
three stone blocks which probably once 
belonged together, but in most likelihood 
the inscriptions were only engraved after 
the block fell apart in three large pieces. 
Therefore the texts can be treated separately. 
Unfortunately the inscriptions are damaged, 
so not much can be made out of them.

4.2.1 JM-II (plate 9.4b)

Only traces are visible above a rock art 
motive. One can discern the Thamudic letters 
f (top left), y (top right) and ṯ (a bit lower, in 
the centre of the stone). They probably do not 
belong to one inscription. To the right below 
the animal drawing23, is a t.

4.2.2 JM-III (plate 9.7d)

Here at least four inscriptions can be seen, 
underneath which faint traces of various 
letters can be read, without, however, a clear 
reading. One can see the letters w (top left), 
ḥ (very faint; below to the right of the w), d 
or y (bottom left), ṭ (bottom centre) and a z 
(Thamudic B; bottom right). The graffito/i is/
are written in Thamudic B or Safaitic.

The four clearer inscriptions can be read 
as follows: The first one (JM-III.1), Lbk in 
Safaitic characters, is situated at the bottom 
of the stone and runs from left to right. This 
is a personal name that is elsewhere attested 
in Safaitic inscriptions (Harding 1971, 509; 

Ociana, consulted on 13/05/2016). Before 
this name, there are two more possible 
graffiti. The first one could be Safaitic Nln, 
also a name attested elsewhere (Harding 
1971, 599; Ociana, consulted on 13/05/2016), 
but it could, and probably is a kind of magic 
face (two eyes and a nose) which can also be 
seen on the stones JM-XXXII (with two eyes 
on the left side, however), JM-XLVIII (plate 
9.6b; three eyes) and JM-LXVII (plate 9.7e). 
Anyhow, if read Nln, the following word 
could be bn, so that an inscription “Nln, the 
son of Lbk” appears. In both cases, however, 
the different distance between the left “eye” 
and the “nose” is puzzling.

A little bit higher to the right is inscribed a 
name Bny (JM-III.2), in Thamudic B, which 
may be vocalized as “Bunaiy”, a name very 
frequently attested in Dadanitic, Safaitic and 
Thamudic inscriptions (cf. Harding 1971, 
122, who links it with Arabic banā “to build”, 
and Winnett & Harding 1978, 561; Ociana, 
consulted on 13/05/2016). Theoretically it 
could also be a verbal form bny “he built”. 
It remains to be seen, however, what exactly 
this person may have built.

The two remaining inscriptions are both 
in Thamudic B or Safaitic script. Any 
distinction is not possible here. The third 
graffito (JM-III.3) is situated to the left centre 
of the stone block. It contains two letters in 
ligature and can be read Nṯ. This is a personal 
name attested at least six times in Safaitic 
and Thamudic inscriptions (Harding 1971, 
581; Ociana, consulted on 13/05/2016) and 

is possibly related to Arabic nṯ “to divulge, 
anoint”.

Finally, the fourth inscription (JM-III.4) is 
situated to the right of the third one. Here 
three possibilities may be envisaged. First of 
all, it may be a wasm. Secondly, the author 
of the third inscription, Nṯ, has written his 
name twice, whereby one of the inscriptions 
turned out to be larger than the other one. 
Alternatively, but this is less probable it can 
also be another name, consisting of three 
letters, to be read as Yzʿ, name attested at 
least one time in Safaitic (Ociana, consulted 
on 13/05/2016).

4.2.3 JM-IV (plate 9.6d)
On this block there is a clearly visible 
modern wasm. Underneath this wasm, there 
are some unclear parts, which could be 
either inscriptional or natural marks. If this 
is, however, indeed an inscription, then only 
two or three signs are visible, one at the 
extreme left of the stone and one at the right 
of the stone. The letter to the left could be a 
Safaitic aleph. The other letters are too faint 
to be identified.

4.3 JM-V (plate 9.5b)
Here two inscriptions are situated above 
the camel.24 Inscription 1 runs from left to 
right and can be read just above the camel. 
Inscription 2 is situated above inscription 1. 
Both inscriptions are Thamudic.

Transliteration inscription 1

24  See Jans et al. in this article: 3.2, n° 12.

Lktt “By Ktt”.

Commentary

This name has not yet been explained 
satisfactorily. According to Harding 
(1971, 494 and 495; Ociana, consulted on 
13/05/2016) it is attested eleven times in 
Safaitic inscriptions and could be related 
to Arabic katt “thin, lean” or Arabic katīt 
“mean, stingy”. Winnett & Harding (1978, 
605) do not propose an explanation of this 
name.

Transliteration inscription 2

Ks2dy “Kas2day” or “Kas2dī”.

Commentary

This name is attested in Safaitic inscriptions 
at least 17 times (Harding 1971, 500; Harding 
& Winnett 1978, 605; Ociana, consulted 
on 13/05/2016). If s2 does indeed denote a 
voiceless dental lateral ś ([ɬ]; Lipiński 2001, 
135 [for Ancient South Arabian]; Nebes & 
Stein 2004, 458 [for Ancient South Arabian]; 
Macdonald 2004, 497 and 499 [for Ancient 
North Arabian]; al-Jallad 2015, 45 [for 
Safaitic]), then one may wonder whether the 
name could be connected with the ethnonym 
“Chaldean”, which is frequently attested in 
the Ancient Near Eastern textual material.

Of course, for this idea to be corroborated, 
the original name of Chaldea must have 
contained a lateral fricative as well.

The name “Chaldea” (or its derivative 
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“Chaldean”) is attested in various languages, 
as shown below:

(1) Akkadian:

- Neo-Assyrian: Kal-da, Kal-di, Kal-
du, Kal-da-a-a, Kal-da-a-nu and Kal-
dà-a-a (Parpola 1970, 188-190; Fuchs 
& Parpola 2002, 258; Luukko & Van 
Buylaere 2002, 203; Reynolds 2003, 
205).

- Neo-Babylonian: Ka-al-du, Kal-du 
(Zadok 1985, 191-192).

(2) Biblical Hebrew: Kaśdim (Gesenius 
1921, 366).

(3) Biblical Aramaic: Kaśdāy (Rosenthal 
2006, 92).

(4) Palmyrene: Kldyʾ (Hoftijzer & Jongeling 
1995, 510).

(5) Ancient South Arabian: Ks2d and 
Ks2dyyhn (cf. infra).

(6) Ancient North Arabian: Ks2dy (cf. infra).

(7) Syriac: Kaldāyā (Payne Smith 1903, 
215).

(8) Greek: Χαλδαία and Χαλδαῖοι.

One can basically see two different spellings: 
Kaldu and Kaśdu. In Neo-Babylonian and 
Neo-Assyrian the name is always written 
with l, but in Hebrew and Biblical Aramaic it 
appears with ś, as indicated by the form Kaśd-
. The precise relation between both spellings 
(with l and ś) is not clear. Either the original 
name had a lateral ś or the Akkadian l is the 

result of the genuine Babylonian phonetic 
shift /šd/ > /ld/ (Kogan 2011, 79).

If the latter case is correct, then a proto-
form *Kašdu must have existed. This form 
must have developed into Babylonian 
Kaldu, which was on its turn adopted by the 
Assyrians (Köhler & Baumgartner 1958, 
477; Artzi 1970, 365; Zadok 2015, 95)25 and 
which survived in Palmyrene Kldy and Greek 
Χαλδαία. According to Grintz (1962, 190 
n.10), the Hebrew and Biblical Aramaic arose 
directly from this proto-form *Kašdu. This 
would then imply that the name “Chaldea” is 
of Babylonian origin.

So, if the widely attested name Kaldu is really 
the result of a proto-form *Kašdu through the 
Babylonian shift /šd/ > /ld/, then it must be 
admitted that the theory of an original lateral 
fricative should be abandoned. Accordingly, 
the Thamudic name discussed here has 
nothing to do with Chaldeans.

Nonetheless, the alleged form *Kašdu is, 
contrary to what Gumpertz (1942, 114) 
believes, never attested (Edzard 1976-1980, 
296; Kogan 2011, 79). In addition, despite 
the fact that at least one Aramaic loanword in 
Akkadian (kinaštu / kinaltu) was affected by 

25  The Assyrian form is sometimes cited as an 
example of a Babylonian form in Assyrian that 
is a result of this shift, albeit that this shift was 
in general not operative in Assyrian and that, 
accordingly, the forms without /šd/ > /ld/ are 
more frequent than the other forms (Hämeen-
Anttila 2000, 22-23 and n. 30; Luukko 2004, 80-
81). If, however, the original form does contain a 
voiceless dental lateral fricative /ś/, then the form 
has nothing to with the phonetic shift /šd/ > /ld/.

the shift (Keetman 2006, 373), it is not sure if 
the shift was still active when the speakers of 
Akkadian came into contact with Chaldeans 
(Edzard 1976-80, 296; Kogan 2011, 79).

With these two objections in mind, one 
could wonder whether it is not the other way 
round: not the Babylonian reconstructed 
form *Kašdu, but the Hebrew and Aramaic 
forms Kaśd- stand closest to the original 
name (Steiner 1977, 141). If this is true, then 
the presence of a voiceless lateral fricative /ś/ 
in the original name of Chaldea has become 
very probable (Edzard 1976-80, 296). In 
any case, it is not implausible to think that, 
the Chaldeans being a West-Semitic tribe, 
the name as attested in the West-Semitic 
languages Hebrew and Biblical Aramaic 
stands closest to the original one.

Moreover, the lateral fricative in the name 
of the Chaldeans can also be noticed in its 
attestations in Ancient North Arabian and 
Ancient South Arabian inscriptions. The 
most intriguing fragment in this context is 
undoubtedly a South Arabian inscription 
from Al-Uqlah (Hadramawt, Yemen). The 
text (Jamme 1963, no. 931) mentions three 
diplomatic delegations that came to Il‛add 
Yaliṭ, the king of Ḥaḍramawt (3rd century 
CE). One of the delegations was said to be 
that of the Ks2dyyhn, the two others came 
from Palmyra and India.

Jamme (1963, 45) suggested that these people 
belonged to a local tribe, but unfortunately 
for him there is no evidence for such a tribe in 

the region. The only similar personal names 
as well as a similar toponym have a North 
Arabian context (Steiner 1977, 138).

It is far more probable that the Ks2dyyhn are 
in reality the Chaldeans (Müller 1964, 380; 
von Wissman 1964, 457; Steiner 1977, 138-
139). As a result, the Sabaic and Safaitic 
names cited by Jamme (as Kšd) may as well 
be notations of “Chaldea” or “Chaldean”. 
According to Steiner (1977, 138-141), the 
Chaldeans mentioned in this inscription were 
merchants from the East Arabian trading post 
of Gerrha26.

The form Ks2d(y) is also attested as personal 
name in various ancient Arabian inscriptions:

(1) Ks2dy (Dussaud & Macler 1903 no. 
368; Safaitic): Here Ks2dy is the father 
of ‛Ilham. While Dussaud & Macler 
(1903, 140) did not find any comparative 
material for Kachday (sic), Lidzbarski 
(1908, 353) was the first to see the link 
with “Chaldean”. Ryckmans (1934, 116) 
marks the name with a question mark.

26  See Steiner (1991, 1507-1508) on the discussion 
whether the Chaldeans migrated to Mesopotamia 
from East Arabia, as Albright (1952, 44-45) 
postulated. According to Moritz (1926, 205-206), 
there was even a special connection between the 
Chaldeans and the Arabs, but Brinkman (1968, 
266 and n. 1715; also Zadok 2013, 265) has 
demonstrated that there is no proof for such a 
hypothesis. The names of Chaldean people are 
mostly Akkadian and the non-Akkadian names 
are all West-Semitic, rather than Arabic (Zadok 
2013, 266-271). In any case, it is wise to assume 
that “It is not known how the Chaldeans arrived 
in Babylonia or where they came from” (Frame 
2013, 97).
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(2) Ks2d (CIS IV 150:2 and 716:2; South 
Arabian)27: This name was borne by 
two individuals. Ryckmans (1934, 116) 
pleads for a link with Arabic kšd “gain, 
profit”, but even more likely is that the 
name means “Chaldean”.

Finally, there is another argument in favour 
of the presence of an original lateral-fricative 
in the name of the Chaldeans: the town of 
uruÉ-mIl-ta-ma-sa-ma-’. This town figures in a 
list of 88 fortified cities of Chaldea, attested 
in an inscription of the Neo-Assyrian king 
Sennacherib (RINAP 3/2 213:45)28. The 
name of the city should be transcribed Bît-
Śamaš-šama‛, the second part of which is a 
personal name meaning “The Sun god has 
heard”. The spelling with -lt- for the sibilant 
clearly indicates that this sibilant was /ś/ 
and not /š/ (Steiner 1991, 1508-1509) and 
suggests that in all likelihood the voiceless 
lateral fricative could be written in Akkadian 
by means of l.

In conclusion, it may be accepted that the 
original name of the Chaldeans contains a 
voiceless dental lateral fricative /ś/ and that 
the name is a derivation of the root kśd, 
probably meaning “to raid” (Lipiński 1993, 
193; Id., 2000, 418-419). The name is West-
Semitic, perhaps related to, but distinct from 
Aramaic and certainly not Arabian.

27  Cf. Arbache 2002, 263.
28  The place is also attested, with a slightly different 

spelling, in SAA 17 30 17’ (urué-mT[a5-miš]-šá-
ma-’) and in SAA 17 59 rev. 8’ (é-mTa5-miš-šá-
ma-’).

The presence of this name in this region is 
not at all surprising. As already mentioned, 
the Jebel Markh was situated along a trade 
route running amongst others from Gerrha to 
Palestine (cf. Van Beek 1958, 145).

4.4 JM-VI (Fig. 41)
Here the marks are unfortunately not 
coherent. One can clearly see a Thamudic D 
s2 (or, less likely, a Thamudic B ḍ) and a t, 
but the t is of a more recent date than the s2.

4.5 JM-VII (plate 9.4c)
Transliteration

‛lh

Commentary

The form ‛lh, to be vocalized ‛Ālih, is a 
personal name, which is also attested in 
Safaitic inscriptions (Harding 1971, 432; 
Winnett & Harding 1978, 596).

4.6 JM-XII (plate 9.8a)
Fragment of a stone with three inscribed 
characters, of which the left one is engraved 
at some distance from the others. This implies 
that two words or names are involved here. 
Probably there was also a word or name to 
the right of the left word. Unfortunately this 
is no longer visible.

Transliteration

b zr

Commentary

The b could be the initial consonant of the 

word bn, meaning “father”. Zr is a personal 
name, attested in Thamudic inscriptions 
(Harding 1971, 297; Ociana, consulted 
on 13/05/2016). The combination of the 
characters could therefore be translated as 
“father of Zr”. 

4.7 JM-XIV (plate 9.8b)
This stone remains difficult to analyse, 
although the script is most likely Thamudic 
B. The letter combinations do not reveal 
well-known personal names. Most likely, 
this group of letters can be seen as a writing 
exercise, since the letters face in several 
directions (M.C.A. Macdonald, pers. comm., 
28/01/2016):

Starting on top of the stone the letter w is 
inscribed with below a broken letter.

To the right of the w one can see (from top 
to bottom) a l (facing right), followed by a 
t, then either a k (facing right) or more likely 
a r (facing right, albeit that when one would 
expect it to face left) and a n. The last letter is 
either a b or a s¹. Possibly t her e is, bel ow t he 
r, a ʿ which has been hammered over.

This would result in the reading ltrnb or 
ltrns1. The first option, which could be to 
read from right to left bn Rtl “the son of Rtl”, 
is most plausible. However, none of both 
combinations are attested in the inscriptions 
of nearby Ḥā‛il (cf. Winnett & Reed 1973, 62-
94), nor does the name Rtl appear elsewhere.

Below this graffito another one can be seen, 

consisting of three or four letters. At the 
right side of the stone a k is engr aved. It  is 
uncertain whether this letter belongs to the 
name to the left or that it is an independent 
“game” of someone who wanted to show off 
his writing skills. To the left of this k, one can 
read the letters n, f and r. A personal name 
Nfr is quite frequently attested in Safaitic, as 
well as the name Nfrk (Harding 1971, 596; 
Ociana, consulted on 13/05/2016).

4.8 JM-XVII (plate 9.8c)
This stone is heavily weathered and not much 
can be seen. In the middle of the stone, a 
rayed circle (perhaps Thamudic D s2) can be 
observed and to the right there are traces of 
what might be a y. To the left a name is still 
visible, consisting of a w and a badly written 
ʿ, d or y. Possible names are Dw (Ociana, 
consulted on 11/05/2016), ʿw (Harding 1971, 
447) and Wd (Harding 1971, 636; Ociana, 
consulted on 11/05/2016). Of these three 
names Wd is most frequently attested (in 
Safaitic and Thamudic) and this reading is 
preferred here.

4.9 JM-XXIII (plate 9.8d)
Here only two letters are engraved, next to 
some rock art representations. The letters 
form an in Safaitic attested name Wʿ (Ociana, 
consulted on 11/05/2016).

4.10 JM-XIV (plate 9.8e)
Unfortunately, the traces are very faint and 
no coherent graffito can be made out of them. 
What can be seen, however, are the characters 
ʿ, ḥ or ṭ, m and t. The arrangement seems to 
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be rather chaotic.

 4.10 JM-XXXII
To the right of the possibly religious symbol 
(cf. supra) one can read a name Ḫt, which is 
to be connected with Arabic ḫat “to abuse, 
to humble”. The name is also attested in 
Safaitic and Thamudic inscriptions, albeit not 
that frequently (Harding 1971, 215; Ociana, 
consulted on 12/05/2016).

4.10 JM-XXXIII (plate 9.8f)
The graffito on this small stone is made up 
of only one letter, most likely a Safaitic ḥ. 
The stone probably once belonged to a larger 
stone. Alternatively, it might also be a wasm, 
as seen on JM-LXVI.

4.9 JM-XXXIV (plate 9.9b)
On the left bottom of this stone, an interesting 
phenomenon can be noticed. If the motif 
represents a lizard29, its hind legs seem to 
form the letter w. This could very well be the 
indication of the first letter of the word for 
“lizard” in Safaitic and Thamudic. At least in 
Safaitic the word for lizard is wrl (Classical 
Arabic waralun “scincus” [Fig. 28]; cf. al-
Jallad 2015, 353). To the right of the lizard 
one can see a wasm or a Safaitic ḥ.

29  See Jans et al. in this article: 3.1, n° 5.

4.10 JM-XXXVIII (plate 9.4d)
Transliteration

Ḥt

Commentary

This is again an anthroponym, which could 
be related to Arabic ḥatt “fleet” and which is 
attested in Dadanitic and Safaitic inscriptions 
(Harding 1971, 175; Ociana, consulted 
on 13/05/2016). Nevertheless, we cannot 
exclude the possibility that two times the 
same wasm is engraved here. The same name 
(or wasm) is most likely inscribed on stone 
JM-XL (plate 9.9a).

4.11 JM-XLII (plate 9.9c)
This rock has two complete graffiti incised 
in it. In addition, there are traces of other 
graffiti. On the extreme left there is a ṯ 
visible, probably part of a larger inscription.

The two complete graffiti are situated next to 
each other. The left one (JM-XLII.1) consists 
of three letters, a ṯ and a r or  b. The rude line 
in between is probably a natural mark. The 
script can be classified as Thamudic B. The 
name resulting from this reading is Bṯ or Ṯb, 
depending in what direction one reads. Bṯ is 
a well-known name in Dadanitic and Safaitic 
(Harding 1971, 93; Ociana, consulted on 
11/05/2016) and may be connected to Arabic 
baṯṯ meaning “secret”. However, also a 
reading Ṯb yields an already attested name, 
connected to Arabic ṯab “to be completed” 
(Harding 1971, 142; Ociana, consulted on 
11/05/2016).

The other graffito (JM-XLII.2), to the left 
of JM-XLII.1 has four letters, of which the 
third one is not entirely clear. The first one 
is clearly an l (Thamudic B), fol l owed by 
a rude k. The third one is either ‛ or b, not 
well executed. The last one is b. So we have 
a text saying Lkbb or Lk‛b. The reading of 
the name Kʿb (Harding 1971, 500; Safaitic; 
Ociana, consulted on 13/05/2016) preceded 
by the preposition l- “by” (Macdonald 2004, 
519) is preferred here. The text can then be 
translated “By K‛b”.

4.13 JM-XLIV (plate 9.9d)
Traces of three letters are visible on this 
stone. The most plausible reading is t, b/r 
and ʿ. If one reads ʿrt, then a plausible name 
may be seen (cf. Harding 1971, 414). Yet, 
also a reading ʿbt yields a nice name (cf. 
Harding 1971, 396). Both names are in any 
case attested in Safaitic.

4.14 JM-XLV (plate 9.9e)
On this stone the characters z and b/r ar e 
visible. A name Zr, perhaps to be read Zirr, 
is at least four times attested in Thamudic 
inscriptions (Harding 1971, 297) and six 
times in Safaitic inscriptions (Ociana; 
consulted on 10/05/2016).

4.15 JM-XLVI (plate 9.9f)
This is a bizarre stone with some characters 
engraved on it in a chaotic arrangement. 
Probably we are dealing here with a scribal 
exercise or game. The visible letters (from 
left to right) are, y, g/ḍ/ṣ, ( and q. Above them 
are a n and a ʿ. A combination Nʿ can be a 

personal name (Harding 1971, 592; Ociana, 
consulted on 13/05/2016), but the second line 
currently remains unexplicable.

4.16 JM-XLVII (plate 9.10a)
Here a reading ytr yields a personal name 
Ytr, attested in both Safaitic and Thamudic 
inscriptions (Harding 1971, 657) and once 
in a Dadanitic text (Ociana; consulted on 
10/05/2016).

4.17 JM-L (plate 9.10b)
This stone has clearly two waw engraved on 
it. Unfortunately this does not result in a clear 
name or lexeme.

4.1 JM-LII (plate 9.10c)
Here three letters are visible, two of which 
are not fully certain. The letter to the right is 
) or s. The middle one is certainly t, whereas 
the third one is w or ḍ, the latter only being 
possible if the script is Thamudic B.

The only name, which is already attested, 
to be formed with this combination is Wts, 
a name attested in Dadanitic and Safaitic 
(Harding 1971, 634 [“root unknown”]; 
Ociana, consulted on 11/05/2016).

4.19 JM-LIII (plate 9.10d)
Perhaps a name Nz or Zn can be seen on this 
stone. The former is attested in Safaitic texts 
(Ociana, consulted on 11/05/2016). The latter, 
possibly related to Arabic zan “to judge”, is 
also attested in Safaitic (Harding 1971, 302; 
Ociana, consulted on 11/05/2016).
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Alternatively the presumed n could be a 
natural mark, while the other character is 
nothing more than a wasm (similar to the one 
seen on JM-LXVI).

4.20 JM-LVI (plate 9.10e)
The signs are not all certain. Curiously the left 
side of the stone seems to have twice exactly 
the same graffito, of which the first three 
letters are tlw. The fourth one is either b, r or 
ʿ. The only attested name that can be formed 
with this combination is Rwlt, attested once 
in a Safaitic inscription (Ociana, consulted 
on 11/05/2016).

4.21 JM-LXI (plate 9.11a)
Transliteration

‛ln

Commentary

The form ‛ln is a personal name for which 
two analyses are possible. Firstly, it may be 
related to Arabic ‛ln “to tell, to reveal” and is 
as such at least four times attested in Safaitic 
inscriptions (Harding 1971, 432). Secondly, 
the alternative possibility is to consider the 
name as a variant of ‛l and to connect it with 
Arabic ‛l “to be ill” (Harding 1971, 429).

4.19 JM-LXIV (plate 9.11b)
Here only one letter can beidentified, in casu 
a y.

5. Conclusion
This section presents the publication of some 
of the engraved stones found on the Jebel 
Markh. It must be admitted that the number 

of inscriptions is not very abundant, certainly 
if compared with other finds in the Syrian and 
Jordan desert. With regard to the content of 
the inscriptions, so far only personal names 
and scribal games are attested.

Nevertheless, the graffiti found on the Jebel 
Markh are very significant, since they most 
likely prove that the Jebel Markh was either 
an important stop on the trading route which 
ran from Gerrha on the East Arabian coast 
to the Mediterranean, or even on the Trans-
Arabian axe, or that it was a major (religious?) 
centre for the local nomadic shepherds. As a 
matter of fact, the importance of the site is 
also demonstrated by the presence of the 
access path on the north-western slope of the 
hill (cf. the section on the stone structures).

D. A survey project looking for early 
human activity by Philip Van Peer 
(KU Leuven)
Geologically the surveyed region consists of 
marine deposits of varying age, which have 
developed into a series of cuestas through 
tectonic activity. The city of Al Ghat is 
located at the foot of the western cuesta cliff 
of a Jurassic limestone formation, extending 
to the northwest. To the west of this cuesta, 
there is a heavily eroded peneplain with 
active dune formations in the west. A cursory 
visit has shown that there are no traces of 
prehistoric occupation whatsoever. The 
dunes are most likely of too recent age. In the 
eastern part of the plain, irrigation agriculture 
is practiced. 

The 2012 survey was concerned with the 
area west of the watershed that runs from 
south to north, the cliff face in particular 
(plate 9.11c). The second campaign, in 2014, 
was concentrated on the eastern side of the 
limestone formation, in the area of Jebel Al-
Samar. Here, a large depression of tectonic 
origin, filled with quaternary fluvial deposits 
occurs between Jurassic and Cretaceous 
limestones.  

1. The 2012 survey 
The limestone area to the east of the Zulfi 
road was the first focus of attention. Three 
days were spent at exploring two wadi valleys 
draining into the large plain to the west (plate 
9.11c, north zone). In the southern wadi four 
findspots of lithic artefacts were registered 
on the northeastern pediment of the valley. 
At findspots 1-3, isolated artefacts from the 
Middle Palaeolithic occur. Interestingly, two 
of these are heavily retouched side scrapers 
of Yabrudian style (plate 9.12b;B) while the 
third is a Levallois point. At findspot 4, a 
dense cluster of artefacts was found; they are 
probably Neolithic. In the slopewash deposits 
on the pediment, one frequently observes 
the presence of good quality chert nodules 
eroding out of the limestone. This exposure 
of chert beds within reach of exploitation 
together with the presence of permanent 
water sources in the valley floor, as visible 
today, must have formed a point of attraction 
for prehistoric foragers.

On the limestone escarpments east of Al 
Ghat city (plate 9.11c, south zone) two 

dense concentrations of lithics were found at 
the surface of the plateau desert pavement. 
At locality 2, the artefacts all show a very 
characteristic reddish oxidation and an 
intensive gloss development (plate 9.12a;A). 
The latter is reminiscent of water wear 
as formed in sandy spring deposits. The 
topographical position of the site, however, 
would seem to preclude the presence of paleo-
springs. Technologically, these artefacts are 
somewhat similar to African late MSA or LSA 
industries although the presence of carinated 
scrapers is unexpected in this regard. They 
seem to suggest some Levantine Aurignacian 
affiliation. Locality 3 has a higher density per 
surface unit and has a more palimpsest-like 
character as evidenced in the occurrence of 
different patina groups. 

In a tributary wadi to the north of the Al 
Qalta waterfall, we observed the presence of 
thick (~2 m) wadi deposits, grading from fine 
gravels to sands. A single convex side scraper 
was comprised within the upper part of these 
deposits. While clearly in secondary context, 
this is the only instance where archaeological 
materials were observed in stratigraphic 
context. This opens up the prospects that at 
least a minimal age might be established for 
a certain number of occupation events. 

2. The 2014 survey
In 2014 our efforts were focused on the eastern 
part of the survey area. Our main aim was 
to further explore the potential of two areas 
which had been discovered in 2013. During 
that campaign, large surface concentrations 
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of Palaeolithic artefacts had been sampled 
at two localities at Jebel Al-Samar, labelled 
as ‘Black Hill 1’ and ‘Black Hill 7’. Another 
dense concentration was encountered at Jebel 
Markh to the north (plate 9.11c).

2.1 Jebel Al-Samar
This site is located in a heavily dissected 
area of characteristic black hills consisting 
of sandstone which is capped by a thin 
layer of strongly silicified coarse-grained 
sandstone. The latter is undoubtedly the 
reason of Palaeolithic human presence here, 
as demonstrated by the quantities of lithic 
artefacts out of this raw material which are 
scattered across the hill surfaces. Several of 
these were sampled in 2013; during the 2014 
campaign we concentrated our efforts in the 
area indicated on plate 9.12b. Unfortunately, 
these surfaces are being stripped of their 
desert pavements for road construction (plate 
9.12b) and many scatter have been destroyed 
by now. A small test trench on the south 
pediment revealed the presence of a truncated 
red soil developed in fine slopewash deposits 
underneath the desert pavement. No artefacts, 
however, were observed in stratigraphic 
context. It is most likely that these scatters 
have never had a sediment cover and that 
they occur more or less in situ at the present 
surface, as in many other areas of the Saharan-
Arabian belt (Olszewski et al. 2010).

Thus far, the entire collection from Jebel 
Samar has been subjected to a preliminary 
analysis only. However, some general 
technological features can be pointed out. 

In the first place, it is obvious that the large 
bulk of the artefacts are of Middle Stone 
Age affiliation and that, in this sense, the 
collection displays a certain homogeneity. 
For the sake of this preliminary description, 
we consider it as one assemblage although it 
is most certainly a palimpsest composite.

The artefacts are almost always made of the 
local raw material. Imported raw materials 
such as flint are extremely rare. Typically, the 
artefacts show a rather strongly developed 
reddish patina and some degree of wearing 
of edges and ridges. It is clear that they have 
been exposed at the surface for a long period 
of time. The assemblage comprises cores in 
various reduction states and debitage while 
retouched tools are rare. This composition 
is quite characteristic of MSA workshops. 
As the use of the term MSA suggests, the 
technological systems represented in the 
Jebel Samar collection show distinct African 
connotations, the use of the Nubian 2 method 
in particular (Van Peer et al. 2010). This is 
a specific variant of the Levallois method 
of blank production, designed to produce 
pointed flakes from broad triangular cores 
on which a guiding ridge is achieved through 
lateral preparation of the core table (plate 
9.13c). The narrow distal end of such cores 
has a characteristic carinated appearance. 
In northeast Africa such assemblages are 
comprised in a cultural facies known as Early 
Nubian Complex (dating to around 130,000 
years ago) and associated with Homo sapiens 
populations. At Sodmein Cave in the Eastern 
Desert of Egypt, for instance, an Early 

Nubian Complex level occurs in association 
with a large firepit that has been dated to 118 
+ 8 ka (Mercier et al., 1999; Moeyersons et 
al., 2002; Schmidt et al., 2015).

2.2 Jebel Markh
Downstream from Jebel Samar, at the 
junction of the small tributary wadi to the 
main drainage system (plate 9.11c) is the 
site of Jebel Markh. Again this is an isolated 
hill capped by the same quartzitic sandstone 
formation as at Jebel Samar. The hill is 
immediately adjacent to the western wadi 
terrace and fine overbank deposits fan out on 
the lower part of the hill (plate 9.12c). We 
recorded a section in a small gully which 
has recently been eroded into the terrace, 
showing that these fluvial deposits reach a 
considerable amplitude (plate 9.12d). Thus, 
this site provides the stratigraphic conditions 
to recover archaeological material in buried 
conditions and, as a matter of fact, we have 
observed occasional artefacts in the exposed 
sections of the small gully.

The surface of the hill is densely covered 
with lithics which, however, have a much 
fresher appearance than the Jebel Samar 
material. Many of them have only a light 
yellowish patina or even none at all. At the 
base of the hill we have opened up a 25m² test 
area, of which a number of  1m² squares were 
carefully excavated (plate 9.13a). Artefacts 
were encountered but, thus far, we have 
not reached a true buried occupation level. 
It seems that many of the excavated lithics 
have moved downward into the sediments as 

a consequence of taphonomic processes such 
as desiccation wedges.

Technologically as well, the Jebel Markh 
surface assemblage has a very different 
appearance as compared to Jebel Samar. First 
of all, there is a laminar aspect to the lithic 
production and retouched tools are quite well 
represented (Table 1). Often these are tool 
types which are characteristically associated 
with blade blanks, such as end scrapers and 
burins. Yet, raw blade blanks are quite rare 
and in the best of cases they are stocky flake-
blades which makes them quite different from 
the laminar products present at Jebel Samar. 
A few cores are present with an apparent 
volumetric organisation and tables from 
which elongated forms have been produced. 
Discoidal cores, on the other hand, are well 
represented and most of the intentionally 
produced blanks are discoidal flakes. 

Tool type N
retouched flakes 12
side scrapers 9
denticulates 16
notches 9
becs 4
end scrapers 12
Burins 6
Truncations 1
core tranchets 2
flake tranchets 2
Nazlet Khater axes 2
asymmetrical axes 1
scaled pieces 1
tanged pieces 1
TOTAL 78
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Table 1: Tool type frequencies in Jebel Markh 
surface collection

There are quite a few bifacially retouches 
tools present in the assemblage, mostly thick 
forms. There is one thin bifacial foliate out 
of grey flint which probably does not belong 
together with the rest of the assemblage. 
Noteworthy among the bifacial tools are two 
items which show a lot of morphological 
similarity to the Nazlet Khater axe type (plate 
9.13b, see Vermeersch et al. 2002). This is a 
tranchet-like tool, with one or two opposed 
bifacially worked bits and with lateral 
concavities. They are elaborated on slabs or 
big flakes. Large façonnage production flakes 
are present in the assemblage.

At this preliminary stage, it is difficult to 
propose an attribution to a formal cultural 
unit, all the more so because we have no 
chronological evidence to go by, direct dates 
nor a regional chronostratigraphic framework 
to which we might attempt to correlate  Jebel 
Markh.  If Nazlet Khater axes are present 
indeed, this would suggest an early Upper 
Palaeolithic occurrence. Alternatively, this 
techno-typological spectrum also fits MSA 
or Middle Palaeolithic industries such as 
the Lupemban in northeast Africa or even 
the Pre-Aurignacian from the Levant (Rust 
1950). 

3. Conclusions 
As far as the western part of the survey area 
is concerned, the limestone escarpment with 
its deeply incised wadi’s draining to the 

peneplain is the most promising in terms of  
documenting prehistoric human occupation. 
However, this landscape is heavily eroded 
and the chances of finding good stratigraphic 
contexts with Palaeolithic sites in primary 
context, are slim. Still, attention should be 
paid to the spring situations which might 
occasionally contain fine deposits (sands or 
even travertines). Additionally, some wadi 
terraces may have been preserved, containing 
remnants of occupation in near-primary 
context and perhaps even structures related 
to the exploitation of chert.  

The evidence from the eastern survey region 
is much stronger. The multiple indications 
of Palaeolithic occupations at the fringes of 
this large drainage system (plate 9.11c) can 
undoubtedly explained by the presence of a 
quartzitic sandstone formation of which the 
weathered top lends the typical black aspect 
to these surfaces. Two major areas of dense 
surface scatters have been recorded and 
sampled at Jebel Samar and Jebel Markh 
but many more will be found with continued 
surveying.  Beyond Jebel Markh, river 
terraces and fine floodplain deposits seem to 
be rather well preserved, opening the prospect 
of finding sites in primary context. In the light 
of the ongoing economic development of 
the area, intensified archaeological attention 
seems urgent. 

Within the context of the wider question 
of early modern human demography, the 
discovery of the Jebel Samar site constitutes 
important new evidence. While the expansion 

of groups into the Sahara during early MIS 
5 is quite well established (Wendorf et al., 
1993; Smith et al., 2007) such sites were non-
existent for the east, let alone for the Arabian 
Peninsula across the Red Sea. With this 
evidence from  Central Saudi Arabia coming 
to light, it increasingly seems that the regional 
distribution of the Nubian 2 technological 
system is recording an early, Last Interglacial 
migration out of Africa. Obviously, this 
emerging archaeological pattern begs for 
consideration from the perspective of the 
conventional, ‘failed’ Out of Africa 2a 
migration (Garcea, 2012). As a matter of 
fact, it provides a serious complication for 
that model since the technological system 
associated with the early modern humans of 
the Levant has nothing African about it. It 
does seem quite unlikely that human groups 
from the same technological background 
would, on the one hand, completely abandon 
their ancestral technology on the Levantine 
Coast while, on the other hand, they keep 
on using it in precisely the same form in 
areas only a footstep away to the south. At 
the very least, the evidence from the Arabian 
Peninsula urges us to put the question of the 
cultural homologies between the later African 
MSA and the Levantine Middle Palaeolithic 
high on the research agenda again. 
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