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 دراسة مقارنة لزخارف زبدية نادرة من مدافن الصناعية يف تيماء
 

 عبدالعزيز بن سعود بن جاراهللا الغزي
   قسم اآلثار واملتاحف، كلية اآلداب،جامعة امللك سعودأستاذ مشارك، 

  )هـ١١/١/١٤٢٦هـ؛ وقبل للنشر يف ١٣/٩/١٤٢٥قدم للنشر يف (
  

ة مقارنة لزخرفة زبدية ُعثر عليها عام       راسد يتمثل موضوع هذا البحث ب     .ملخص البحث 

اشـتمل البحـث علـى مقدمـة        . م في موقع الصناعية في تيمـاء      ١٩٨٨هـ الموافق   ١٤٠٨
عــن األونــي المزخرفــة بــاأللوان الــسابقة علــى ظهــور اإلســالم فــي المملآــة العربيــة  

وبعـد ذلـك صـنفت      . السعودية، ثـم وصـف للزبديـة، ثـم ذآـر لمـا سـبق أن نـشر عنهـا                   
لزخرفية التي تظهر على السطح الخارجي للزبدية، ثم طرح دراسـة مقارنـة        العناصر ا 

قـع داخـل    الآل عنصر على حده مع عناصر مشابهة ظهرت على أواٍن وجـدت فـي مو              
وفـي ضـوء مـا ذآـر        . المملآة العربية السعودية، والجزيرة العربية، والبلدان المجاورة      

المدى الزمني لآل عنصر ثـم اقتـرح      تتبع البحث االنتشار المآاني للعناصر الزخرفية و      
 . تاريخًا للزبدية والموقع التي وجدت فيه

 
 مقدمة

 العائـدة إلـى زمـن مـا قبـل اإلسـالم مـن               المزخرفة بـاأللوان  جاءت األواني   
 عليهـا ثـر   مواقع عديدة في المملآة العربية السعودية، ففي شمالها الغربي عُ         

الخريبة فـي    و ،)٣(عديدة في تيماء  مواقع   و ،)٢(البدع و ،)١(ةريُِّقنة  ـمستوطفي  

                                                                        
مع حملة موجزة عن مسح املنطقة       (التقرير املبدئي عن مسح املنطقة الشمالية الغربية      "رون،  جنراهام وآخ مايكل ا       

  :، وانظر أيضا٧٩ً–٧٨، اللوحات )م١٩٨١/ هـ١٤١٠ (٥، أطالل، ع )"الشمالية
P. J., Parr, et al., “Preliminary Survey in Northwest Arabia”, Bulletin of Insititute of Archaeology,  Vol. 8-9, 
(1970), Fig. 15 – 16.  

 .٨١ اللوحة ،"التقرير املبدئي"اجنراهام وآخرون، ) ٢(

)١(
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: مثـل شـمالها   مواقـع تقـع فـي       فـي   ُعثـر عليهـا      و .)٥(مدائن صالح ، و )٤(العال
مواقـع   فيوجدت  وفي شمالها الشرقي    . )٦(سآاآا، و دومة الجندل والطوير،  

 وفي وسطها عثر عليها     .)٩(ثاجو،  )٨(مقابر جنوب الظهران  و،  )٧(فترة الُعبيد 
  . )١١(السيح في محافظة األفالج، و)١٠(ة الخرجة في محافظالبنَّ موقع في

ــى مــ و ــع نجــد أ  اســتنادًا إل ــك المواق ــي تل ــه ف ــر علي ــي نا ُعث  األوان
 آـّم األوانـي التـي عثـر عليهـا فـي             جيـدة فـي   تمثل نسبة   باأللوان  المزخرفة  

                                                                                                                                                                              
ـ ١٣٩٩التنقيبات األولية يف تيماء     "بودن وآخرون،    جارث) ٣( ـ ١٤٠٠ (٤  ع  أطـالل،  ،"م١٩٧٩/هـ ، )م١٩٨٠/هـ

ـاء،      تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قص      "مراد،عبداجلواد   أبو درك و   ؛ حامد   ٦٥ -٦٣اللوحات   ر احلمـراء يف تيم
 ؛أ٥١،  ٤٩،  ٤٠،   ب- أ ٣٩ اللوحات،  )م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦( ١٠، أطالل، ع    "م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥املوسم الثالث   

ـ ١٤١١(١٣، أطالل، ع     تيماء -حفرية موقع الصناعية  "أبو درك،   حامد   ـات    )م١٩٩٠/هـ ؛ ١١ ،ب- أ ١٠، اللوح
 .ج-أ٩، لوحة )م١٩٩٦/هـ١٤١٦( ١٤، أطالل، ع "حفرية املنطقة الصناعية بتيماء "أبو دركحامد 

 ٣  ع  أطـالل،  ،"موقـع خيـف الزهـرة وطبيعـة الـسيادة الدادانيـة يف واحـات العـال                "جارث بودن،   ) ٤(
، ١٩،  ١٧-،١٨،  ٥١، أرقام   ٤٦؛ لوحة   ١٠،  ٦، أرقام   ٥٤، ، لوحة    ٨٤-٧٣ ص ص    ،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(

  :، وانظر أيضا٣٤ً، ٢٣-٣١، ٢٧، ٤٧ لوحة ،٢٥-٢٣، ٢١
, Fig. 5”Preliminary Surrey “Parr, et al., .  

هــ،  ١٤٠٨ املوسـم الثـاين      -تقرير مبدئي عن حفريـة احلجـر      "حممد الرباهيم وضيف اهللا  الطلحي،       ) ٥(
 .١٨، لوحة )م١٩٨٩/هـ١٤١٠( ١٣  ع، أطالل،"م١٩٨٩/هـ١٤١٠

)٦ (K. I., Al- Muaikel, Study of the Archaeology of the Jawf Region (Riyadh: King Fahd National Library, 

1994), Pl. XXVIII, A-B.  
)٧ (A. H., Al-Masry, Prehistory in Northeastern Arabia: the Problem of Interregional Interaction (Miami: Field 

Research Projects, 1974), Figs.18-22, 31-40, 45-47, 50-61, 63-73, 75-77, 79, 82-83, 85, 87-88, 90. 
 ١٥  ع  أطـالل،  ،"ب جنـوب الظهـران    ٢٩دراسة حتليلية ملعثـورات املـدفن        ،يحممود يوسف اهلاجر  ) ٨(

 .ب –  أ،٦٧، ب، س؛ ٦٥وحات ل، ال)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(
: الريـاض ( رسالة ماجستري غري منشورة    ،دراسة أثرية ميدانية  : ثاج عوض بن علي بن أمحد السبايل الزهراين،      ) ٩(

  .٢٨، رقم ١٧، لوحة )م١٩٩٦/هـ١٤١٦داب، قسم اآلثار واملتاحف، جامعة امللك سعود، كلية اآل
 ،"شواهد آثارية على استمرارية االستيطان يف واحة اخلرج يف فترات ما قبل اإلسـالم             "عبدالعزيز بن سعود الغزي،     ) ١٠(

 .١٤ – ١، األرقام ٦، شكل )م١٩٩٢/هـ١٤١٣هـ، ١٤١٣حمرم / م١٩٩٢يوليو ( ٢ج، ٧مالعصور، 
التقرير امليداين ملسح    :برنامج املسح األثري الشامل ألراضي اململكة العربية السعودية       "وآخرون،   زارينس   يوريس) ١١(

  .١٨٣ – ١٨١رقام األ، ٢٥، لوحة )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ (٣ ع أطالل،،"م١٩٧٨/هـ١٣٩٨املنطقة الوسطى 
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وتجـدر  . المواقع السابقة على ظهور اإلسالم في المملآة العربية الـسعودية         
 فمـثًال جـاء مـن       ،اني الملونة تتفـاوت فـي المواقـع        األو عددن  أشارة إلى   إلا

شآل األوانـي   آبيـرة مـن األوانـي تُـ    أعـداد موقع ثاج فـي المنطقـة الـشرقية        
ن نـسبة األوانـي المزخرفـة       أ بينما نجـد     ،المزخرفة باأللوان فيها نسبة قليلة    

. ة جـداً باأللوان في الآميات المآتشفة في موقع ُقريِّة في منطقـة تبـوك عاليـ           
باأللوان في المملآة العربيـة     ن األواني المزخرفة    أسبة إلى الزمن نجد     وبالن

تنتمي إلى فترات زمنية تبدأ باأللف السادس قبل المـيالد وتـستمر            السعودية  
 . )١٢(الفترة اإلسالميةحتى 

                                                                        
عودية بدءاً بنهاية األلف اخلامس قبل      يظهر الفخار امللون على فخار فترة الُعبيد يف شرقي اململكة العربية الس           ) ١٢(

  :امليالد وحىت منتصف األلف الرابع، انظر
Masry, Prehistory, Op. Cit.,Figs. 18-22, 31-40, 45-47, 50-61, 63-73, 75-77, 79, 82-83, 85, 87-88, 90. 

 اية الربـع األول  ويستمر يف الظهور خالل فترة هيلي اليت تؤرخ مبنتصف األلف الرابع قبل امليالد وإىل  
/ تقرير مبدئي عن حفرية جنوب الظهـران      "يوريس زارينس وآخرون،    : من األلف الثالث قبل امليالد، انظر     

ـ ١٤٠٣املوسم األول   ) ٩١-٢٠٨(املدافن   ـ ١٤٠٤  (٨، أطـالل، ع     "م١٩٨٣/ هـ ، )م١٩٨٤/ هـ
  .٤٧، ٤٢ – ٤١اللوحات 

فترة أم النار واليت تؤرخ من بداية الربع الثاين من          ويظهر يف فخار الفترة اليت خلفتها واليت تعرف باسم          
األلف الثالث قبل امليالد وتستمر حىت بداية الربع األخري من األلف نفسه، مث يظهر خالل فترة دملون الـيت                   
تؤرخ من بداية الربع األخري من األلف الثالث قبل امليالد وتستمر حىت اية الربع األول من األلف الثاين قبل                   

دار الدائرة للنشر والتوثيق، الثقافة التقليدية يف اململكة العربية السعودية، الد األول، اآلثـار              : يالد، انظر امل
  .٢٧٢-٢٧٠، ص ص )م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠دار الدائرة للنشر والتوثيق، : الرياض(

اين قبل املـيالد    ويكثر ظهور الفخار امللون خالل فترة مدين واليت تؤرخ من بداية الربع الثاين لأللف الث              
  :وحىت اية ذلك األلف، انظر

P. J. Parr, "Pottery of the Late Second Millennium B. C. from North West Arabia and its Historical 
Implications", In: D. Potts, (ed.), Araby the Blest: Studeis in Arabian Archaeology, CNI Publications 7, 
(Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1988).  

يف العال،  ) دادان(ويستمر يف الظهور خالل النصف األول من األلف األول قبل امليالد يف تيماء واخلريبة               
  :انظر

 P. J. Parr, “Aspectes of the Archaeology of North-West Arabia In the First Millennium BC”, In: T. 
Fahd, (ed.)  L ’Arabie Preislamique Et Son Environnement Historique Et Culturel (Universite des 
Sciences Humaines de Strasbourg, Travaux du Centre de Recherche Sur le Prient Et la Grece Antiques, 
1987),  PP. 54-55. 
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 يمن بين جميع المجموعات التي وجدت مجموعـات شـمال غربـ           تظهر  و
 ُقريِّـة، ومجموعـة تيمـاء؛       المملآة العربية الـسعودية؛ وبخاصـة مجموعـة       

آــأغنى المجموعــات فــي آثافــة الزخرفــة الملونــة، وتنــوع العناصــر       
 تسلـسل   ؛ باإلضافة إلى العثـور عليـه فـي        الزخرفية، وآمية المعثور عليه   

 تــشمل حقــل رجــوم   مقــابروفــي حقــول  )١٣( تيمــاءفــي موقــع طبقــي 
ة ثر فـي الـسنوات األخيـر      وقد عُ . )١٥( المنطقة الصناعية  ومقابر)١٤(صعصع

                                                                                                                                                                              
لث قبل امليالد واخلامس امليالدي مثل موقـع        ويستمر يف الظهور يف املواقع العائدة إىل ما بني القرن الثا          

صورة للحضارة العربية قبـل اإلسـالم يف        : الفاو" قرية"عبدالرمحن الطيب األنصاري،    : الفاو، انظر " قرية"
وموقع مدائن صاحل،   . ٣٠، ص   )م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢جامعة الرياض،   : الرياض(اململكة العربية السعودية      

 ١١، أطـالل، ع     "تقرير مبدئي عن نتـائج حفريـة احلجـر        "الطلحي،  حممد الرباهيم وضيف اهللا     : انظر
تقرير مبدئي عن حفريـة احلجـر،       "؛ حممد الرباهيم وضيف اهللا الطلحي،       ٦٧، ص   )م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩(

  :، وانظر٢٧، ص )م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ (١٢، أطالل، ع "هـ١٤٠٨املوسم الثاين، 
F. V. Winnett, and W. L. Reed, Ancient Records from North Arabia (Toronto: University of Toronto 
Press, 1970), Fig. 18. 

 دونالـد   :ويستمر يف الظهور يف فخار الفترة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية، فعن شرقيها، انظر             
، ١١٤، ص   )م١٩٩٨/ هـ١٣٩٨ (٢، أطالل، ع    "آثار واحات األحساء يف العصر اإلسالمي     "ويتكومب،  

التقرير املبدئي ملسح   "يوريس زارينس وآخرون،    : كما ظهر يف مواقع يف وسطها، انظر      . ٢٣، رقم   ٨٤لوحة  
؛ ٢٤٦، رقـم    ٢٧، لوحـة    )م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ (٣، أطالل، ع    "م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨املنطقة الوسطى   

: الرياض (صورة للحضارة اإلسالمية املبكرة يف اململكة العربية السعودية       : وسعد بن عبدالعزيز الراشد، الربذة    
ويظهر يف جنوبيها يف موقع األخـدود،       . ١٨٢ رقم   ١١١، ص     )م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦جامعة امللك سعود    

، "م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢األخدود  / تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب جنران     "يوريس زارينس وآخرون،    : انظر
ـ : كما يظهر يف موقع عثّر يف منطقة جازان، انظر        . ٣٦، ص   )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (٧أطالل، ع    وريس ي

 "سـهي "و  " عثـر "موقعي  : االستكشافات األثرية احلديثة يف سهل امة اجلنويب      "زارينس وعوض السبايل،    
 .١، رقم ٧٤، لوحة )م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ (٩، أطالل، ع "م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

، املوسـم   تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قصر احلمراء يف تيمـاء          "مراد،عبداجلواد   أبو درك و   حامد  ) ١٣(
 .أ٥١ب، - أ٤٩، اللوحتان )م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(١٠، أطالل، ع "م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ثالث ال

جامعة امللك سعود،  : الرياض (،رسالة ماجستري غري منشورة    ،حممد مسري النجم، منطقة رجوم صعصع بتيماء      ) ١٤(
ع تقرير حفرية رجوم صعـص "اهلاجري وآخرون، حممود  ؛)هـ١٤٢٤، كلية اآلداب، قسم اآلثار واملتاحف 
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نتيجـة لحفريـات نفـذت فـي موقـع           ؛باأللوانعلى مجموعة فخارية مزخرفة     
المدافن في المنطقة الصناعية في تيماء تظهر فيها زبدية مـن أنـدر األوانـي              
الفخارية التي ُعثـر عليهـا فـي الجزيـرة العربيـة فيمـا يخـص زخرفتهـا، إذ                   

العديـد  تآسوها العناصر الزخرفية من حافتها حتى قاعـدتها، مـشتملة علـى             
نة من عنـصر يظهـر لمـرة واحـدة،          ومن العناصر الزخرفية المتنوعة، المآ    

ن  اوعنــصر يظهــر لــسبع مــرات، وعنــصر يظهــر لــثالث مــرات، وعنــصر
 . لمرتينآل واحد منهما يظهر

وحيث إن الزبديـة مجـال الحـديث لـم يـسبق ان تعرضـت للدراسـة                 
 ها الخـارجي  المقارنة فيما يخص العناصر الزخرفية التي تظهر على سـطح         

من ناحية، وامآانية الخروج بنتائج جيدة من تنفيذ تلك الدراسة مـن الناحيـة              
 ومقارنتهــا ؛ خصــصنا هــذا البحــث لدراســة عناصــرها الزخرفيــة األخــرى

معرفـة االنتـشار المآـاني    بهدف  من مواقع أخرى     بعناصر تظهر على أوانٍ   
يخ فـي تـأريخ     تـار اللتلك العناصر، وتاريخها، ومـن ثـم االسـتفادة مـن ذلـك              

 .الموقع الذي وجدت فيه الزبدية
  

 العثور على الزبدية
ــ ١٤٠٨عثر على هذه الزبدية عام        خـالل أعمـال موسـم       م١٩٨٨/ه

. )١لوحـة    (التنقيب األول في موقع المدافن في المنطقة الصناعية في تيماء         
ملقية على األرض مضطجعة على جانبها، ووجدت        ٤في القبر رقم    وجدت  

في وضع يدل علـى أن القبـر        ) ٢لوحة  (بشرية غير بعيد عنها     ثالث جماجم   
ــ ١٤٠٨ من قبل بعثة تنقيب عام       قد تعرض للسرقة قبل الآشف عنه      وقـد  . ه

شرت الزبدية ألول مرة في التقريـر األولـي الـذي نـشر عـن حفريـة عـام                   ُن

                                                                                                                                                                              
، لوحـة   ٦٧-٤٣،  )م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ (١٧  ع ، أطالل، "م١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، املوسم األول    )تيماء(
 .، ب١٤: ٣

ـ ١٤١١ (١٣  ع ، أطالل، "هـ  ١٤١٠،  حفرية موقع الصناعية بتيماء   " حامد أبو درك،    ) ١٥(  ،)م١٩٩٠/ هـ
ـ ١٤١٦ (١٤  ع ، أطالل، "حفرية موقع الصناعية بتيماء   "حامد أبو درك،    ؛  ٩،٢١ص ص     ،)م١٩٩٦/ هـ
 .أ: ١١د؛ لوحة : ١٠ ج؛ لوحة ، د،ب،أ: ٩، لوحة ١١،٢٢ ص ص
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، ثم ُنشر لها صورة فـي  )١٦(هـ  في موقع المدافن الصناعية في تيماء ١٤٠٨
 ُنشر لها صورة في موسوعة الثقافة       م١٤١٩وفي عام   ،  )١٧(ضجريدة الريا 

شر لهــا  و فــي العــام نفــسه ُنــ،)١٨(التقليديــة فــي المملآــة العربيــة الــسعودية
 .)١٩(صدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضأصورة في آتاب 

  
 وصف الزبدية

أثنـاء نهـب    رآـت   وجدت الزبدية آاملة غير أنها على ما يبـدو قـد حُ           
تـشوبها  آريمـي   وتظهر عجينة الزبدية بلـون      . وضجعت على جانبها  المدفن  
فـي  ويبـدو أنهـا شـويت       . الحجـارة، وذات صـالبة متوسـطة      قليلة مـن    آسر  

. حمـرار  تظهر بلون يميـل إلـى اال        عجينتها  حيث إن  ،محيط حراري مؤآسد  
حافـة تمثـل امتـدادًا     ولهـا  . لزبدية آلما اتجهت إلى األعلـى     وتنفرج جدران ا  

أمـا القاعـدة فهـي عبـارة     .  عند نهايتها العلويـة    بدن مع تثخيٍن قليل   لجدران ال 
 لت لتظهر دائرية مسطحة، لـيس لهـا ارتفـاع         ُشّآجدران الزبدية   عن امتداٍد ل  

يظهر على الزبدية طالء من الـداخل والخـارج         و. جري لها تسوية  أ، و منفرد
صـر  تظهـر عنا  علـى هـذا الطـالء       و. صفراربرتقالي فاتح يميل إلى اال    لونه  

 تغطــي ســطح الزبديــة الخــارجي مــن الحافــة إلــى بــاللون األســودزخرفيــة 
نهــا بقايــا الــسطح الــداخلي خطــوط عموديــة ربمــا أوتظهــر علــى . القاعــدة

  . )٣لوحة (عناصر زخرفية 
  

 زخرفة الزبدية

                                                                        
 ١٢  ع ، أطالل، "هـ١٤٠٨؛ املوسم األول    تقرير مبدئي عن حفرية موقع الصناعية بتيماء      "بو درك،    أ حامد) ١٦(

  . أ١٠، لوحة )م١٩٨٩/هـ١٤١٠(
، الـسنة   ١٠٠١١ع  ،  )م١٩٩٥ نوفمرب   ٢١هـ املوافق   ١٤١٦الثالثاء، مجادى اآلخرة،    (جريدة الرياض   ) ١٧(

  .١٥  صالثانية والثالثون، صفحة آثار،
  .٢٧٩، ص الد األول، اآلثارالثقافة التقليدية، ، دار الدئرة للنشر والتوثيق) ١٨(
اهلئية العليـا لتطـوير مدينـة       : الرياض( ،مركز امللك عبدالعزيز التارخيي    اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض،    ) ١٩(

 .٦٥ ، ص)ـه١٤١٩الرياض، 
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الفاخوري سطحها إلـى حيـزات       ن يقسم أاقتضت زخرفة هذه اآلنية     
 واقتـضى التقـسيم     . للون األسـود  تفصلها أشرطة أفقية مرسومة بـا     متناسقة  

 ثم يزخرف الحيز الذي يليـه       ،يترك الفنان حيزًا ليظهر بلون سطح اإلناء      ن  أ
تظهـر العناصـر الزخرفيـة      و. بعنصر زخرفي واحد أو أآثر باللون األسـود       

لوحـة  ( من األعلـى إلـى األسـفل         على سطح اآلنية الخارجي بالتدرج التالي     
٤(: 

يآـسو الحافـة العلويـة مـن الخـارج          خط سميك بـاللون األسـود        - ١

 . والداخل
 صغيرة، وخطوطها تأتي    سيمهاشريط عريض تآسوه شبآة تقا     - ٢

بشآل مائـل قلـيًال، ولـذا تظهـر التقاسـيم العلويـة للـشبآة أآثـر اتـساعًا مـن              
 .التقاسيم السفلية

 .شريط مزخرف برسمة الشطرنج - ٣
 .شريط مزخرف باألقواس - ٤
 خطـوط عموديـة متوازيـة بوضـع مائـل           شريط مزخرف بثالثة   - ٥

ُيآـون الـشريط   . بـشآل سـلم مـزدوج   الـشريط   تقطعها خطوط أفقيـة ليظهـر       
ن يظهـران بلـون     ين متـوالي  يبرسمة السلم المزدوج رسمة زقزاق لُيآون مثلث      

 واآلخــر رأســه إلــى األعلــى، ،ســطح اإلنــاء، أحــدهما رأســه إلــى األســفل 
اخل آـل مثلـث، مثلـث صـغير         ويوجد د . ويتآرر المنظر حتى نهاية الشريط    

ملــون باألســود يتجــه رأســه لــنفس اتجــاه رأس المثلــث الآبيــر، فمــرة إلــى  
 . ومرة إلى األعلى، ويتآرر المنظر حتى نهاية الشريط،األسفل

 ."٤" مثل الذي ذآر في رقم شريط مزخرف باألقواس - ٦
قطعها خطـوط  مزخرف بثالثة خطوط عمودية متوازية ُت شريط  - ٧

آـون  ُيو.  ومتآرر على طول الـشريط     ون شآل سلم وضعه عمودي    أفقية لُتآ 
ويظهـر داخـل    . وحدات مستطيلة تظهر بلون سطح اإلنـاء      العنصر المذآور   

 .آل وحدة رسمة باللون األسود لمثلثين رأسيهما متقابلين أفقيًا
 ".٦، ٤" مثل الذي ذآر في الرقمين شريط مزخرف باألقواس - ٨
 عموديـة متوازيـة بوضـع مائـل         شريط مزخرف بثالثة خطـوط     - ٩
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 الـسلم   ةُيآون الشريط برسم  . تقطعها خطوط أفقية ليظهر شآل سلم مزدوج      
المزدوج رسمة زقزاق لُيآون مثلثين متواليين يظهران بلـون سـطح اإلنـاء،             

 واآلخر رأسه إلى األعلى، ويتآرر المنظر حتى        ،أحدهما رأسه إلى األسفل   
مثلـث صـغير واحـد ملـون باألسـود          ويوجد داخل آل مثلث،     . نهاية الشريط 

يتجه رأسه في نفس اتجاه رأس المثلث الآبير، فمرة إلى األسفل ومرة إلـى              
فـي  مثـل الـذي ذآـر       والعنصر  . األعلى، ويتآرر المنظر حتى نهاية الشريط     

 ."٥"رقم 
، ٦،  ٤ "األرقـام شريط مزخرف باألقواس مثل الذي ذآر في         - ١٠

٨." 
 الشطرنج مثل الذي ذآر في      "رقعة"شريط مزخرف برسمة     - ١١

 ".٣"رقم 
 ،٦،  ٤"شريط مزخرف باألقواس مثل الذي ذآر في األرقـام           - ١٢

١٠ ،٨." 
شريط مزخرف بثالثة خطوط عمودية متوازية بوضـع مائـل           - ١٣

ُيآون الشريط رسمة زقزاق    . ظهر شآل سلم مزدوج   ُتتقطعها خطوط أفقية ل   
نــاء، أحــدهما رأســه إلــى ن يظهــران بلــون ســطح اإلين متــوالييلُيآــون مثلثــ

.  واآلخر رأسه إلى األعلى، ويتآـرر المنظـر حتـى نهايـة الـشريط              ،األسفل
ويوجد داخل آل مثلث، مثلث صغير واحد ملـون باألسـود يتجـه رأسـه فـي                 

 ومـرة إلـى األعلـى،       ،نفس اتجـاه رأس المثلـث الآبيـر، فمـرة إلـى األسـفل             
فـي الـرقمين    ذي ذآـر    مثل الـ  والعنصر  . ويتآرر المنظر حتى نهاية الشريط    

"٩، ٥". 
 ،٦،  ٤"شريط مزخرف باألقواس مثل الـذي ذآـر فـي األرقـام              - ١٤

١٢، ١٠ ،٨". 
ــة تُ  شــريط - ١٥ ــة متوازي ــة خطــوط عمودي قطعهــا مزخــرف بثالث

.  ومتآرر على طـول الـشريط  خطوط أفقية لُتآون شآل سلم وضعه عمودي  
ويظهـر  . إلناءوحدات مستطيلة تظهر بلون سطح ا     العنصر المذآور   آون  ُيو

. داخــل آــل وحــدة رســمة بــاللون األســود لمثلثــين رأســيهما متقــابلين أفقيــاً 
 ."٧" في رقم مثل الذي ذآروالعنصر 
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 ،٨ ،٦،  ٤"شريط مزخرف باألقواس مثل الـذي ذآـر فـي األرقـام              - ١٦

١٤، ١٢، ١٠". 
 .خط أسود يزين الحافة الخارجية للقاعدة - ١٧

  
 العناصر الزخرفية

ذه الزبدية بعد الخط الذي يآسو الحافة برسـمة شـبآة           تبدأ زخرفة ه  
والعنــصر الزخرفــي الــذي يليهــا هــو رســمة . ال تتآــرر علــى ســطح اإلنــاء

ثـم يظهـر    ". ١١" والذي يتآرر لمرة واحدة فقط في رقم         ، الشطرنج "رقعة"
، ١٢،  ١٠،  ٨،  ٦،  ٤"عنصر األقواس والذي يتآرر سبع مرات في األرقام         

عـدا العنـصرين األول      ه يظهر بعد آل عنـصر مـا       وهذا يعني أن  ". ١٦،  ١٤
 خمـسة   أمـام ننا  أوعليه نجد   . بينهما عنصر األقواس  والثاني اللذين ال يظهر     

عناصر زخرفية على السطح الخارجي لهذه اآلنيـة تآـررت خمـس عـشرة              
 يمآن تقسيم عناصر الزخرفة إلى مجموعتين، مجموعـة سـفلية       عليهو. مرة

ت إال تآـرارًا للعلويـة مـا عـدا رسـمة الـشبآة               والسفلية ليس  ،وأخرى علوية 
زخرفـة   نجد أن    استنادًا إلى ما ذآرنا   و. التي ال تظهر في المجموعة السفلية     

الزبدية تتآون من ثالثة عناصر ونمـوذجين آـل واحـد منهمـا يحتـوي علـى                 
 :أآثر من عنصر، والعناصر الزخرفية هي

 ."٢"عنصر الشبآة يظهر في رقم  - ١
 ."١١، ٣" يظهر في الرقمين ج الشطرن"رقعة"عنصر رسمة  - ٢
، ١٤، ١٢، ١٠ ،٨ ،٦، ٤"عنصر األقواس يظهر فـي األرقـام     - ٣

١٦".  
 :أما النموذجان الزخرفيان فهما

ــة   نمــوذج يتمثــل بــ - ١ ــة خطــوط مائل ــة شريط بثالث تقطعهــا متوالي

مفرغـة  يظهر الشريط بـشآل زقـزاق مآونـًا مثلثـات متواليـة             . خطوط أفقية 
 واآلخر يتجه رأسه إلـى      ،ثلثات معلقة واحد يتجه رأسه إلى األعلى      داخلها م 

ــام    ــي األرق ــر ف ــفل، يظه ــة  ."١٣، ٩، ٥"األس ــه فالعناصــر الزخرفي  وعلي
  :فرة في هذا النموذج هياالمتو
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  .الساللم المائلة) أ  
  .مثلثات معلقة رؤوسها تتجه إلى األسفل) ب
  .مثلثات معلقة رؤوسها إلى األعلى) جـ
 .ت مفرغة مثلثا)د 
شريط تقطعــه ثالثــة خطــوط متوازيــة عموديــة  نمــوذج يتمثــل بــ- ٢

 أفقيـًا، يظهـر فـي       رؤوسـها متقابلـة   ليظهر بشآل مستطيالت داخلها مثلثات      
  ."١٥، ٧"األرقام 

  .الساللم األفقية) أ  
 .المثلثات ذات الرؤوس المتالقية أفقيًا) ب

 
 الدراسة املقارنة للعناصر الزخرفية

لبعض العناصر الزخرفية الموجودة على الزبديـة مجـال         يمآن أن يوجد    
 من مواقع متعددة في المملآـة العربيـة الـسعودية علـى وجـه               شابهاتالدراسة م 
 والجزيرة العربية على وجه العمـوم، ومـن بعـض المواقـع الواقعـة       ،الخصوص

 وسـوف   . مثـل فلـسطين وبـالد الرافـدين        في البلدان المجاورة للجزيـرة العربيـة      
، والمآـان الـذي     هذه العناصر فـي تـاريخ هـذه الزبديـة         لدراسة المقارنة ل  اتساعد  

ــه، ــة وجــدت في ــة   وتأصــيل عناصــرها الزخرفي ــة االســتمرارية الزمني ، ومعرف
بع العناصـر الزخرفيـة محـاوًال    سوف اتت وعليه  . لبعضها، واالنتشار المآاني لها   

 .مؤرخةجد لها مشابهات أأن 
    عنصر الشبكة- ١

لشبآة مـن العناصـر الزخرفيـة الـشائعة علـى األوانـي             ُيَعدُّ عنصر ا  
ــة   ــة طويل ــه اســتمرارية زمني ــة ول ــي  . الفخاري ــى األوان يظهــر العنــصر عل

الفخارية بأشـآال متباينـة، فمنـه ذو التقـسيمات المنتظمـة التـي منهـا ضـيق                  
ومـن  .  ومنه ذو التقسيمات غير المنتظمـة      ؛التقسيم، وذو التقسيمات الواسعة   

 للعنـصر الزخرفـي     على أوانيها الفخارية عنصر مـشابه     د  المواقع التي يوج  
قطعـة  من الموقـع المـذآور جـاءت        ف. مجال الحديث موقع الخريبة في العال     

نهـا  أآـر   نها ذات عجينة ناعمة حمـراء وعليهـا بطانـة ورديـة، وذُ            أوصفت ب 
 مدهونــة بــاللون البنــي المائــل إلــى  يالــداخلســطحها تحمــل زخرفــة علــى 
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نهـا ذات عجينـة حمـراء ناعمـة         أعة أخرى وصـفت ب    ويوجد قط  .)٢٠(األسود
 وعليهـا بطانـة ورديـة سـميآة تحمـل           ،تشوبها آـسر صـغيرة مـن الحجـارة        

وتظهـر الرسـمة    . )٢١(على الـسطح الـداخلي بـاللون األسـود         زخرفة شبآية 
  .)٢٢(نفسها على آسرة مصورة من موقع ُقريِّة

ر الحاملــة للعنــص يــة الفخاراألوانــين أذآــر بيتــر بــار وآخــرون  و
العـصر البرونـزي    تؤرخ ب  يةفخار أواٍنقابل للمقارنة مع    الزخرفي المذآور   

 اعمن أهمهـا موقـع تمنـ      )٢٣(مواقع متعددة في فلسطين   عليه في    ُعثرالمتأخر  
حيث وجد في معبد مصري قابل للتأريخ من فترة واقعة بين           "خربة المنيعة "

ش مـصرية    بموجب خـراطي   القرنيين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميالد      
وفي مقال أحدث من المقـال      ،  )٢٤(تعود إلى فراعنة مصريين تاريخهم معلوم     

السابق ذآره اظهر بيتر بار ميًال نحو تاريخ أقدم وذآـر العـصر البرونـزي               
لما ذهب إليـه بيتـر بـار فـي نتـائج              ويظهر تأييد  .)٢٥(الوسيط آتاريخ محتمل  

 الفخار الملـون فـي      سفرت عن آميات من   ألدراسات الميدانية الحديثة التي     ا
 ١٤مقابر المنطقة الصناعية التي التقط منها موادًا حللـت بواسـطة آربـون              

بزيـادة  قبـل المـيالد     سـنة    ١٤٠٠نتج عن أحـد العينـات تـاريخ هـو           فالمشع  
نقاصها، بينمـا اعطـت عينـة أخـرى تاريخـًا هـو            إ سنة قبل الميالد أو ب     ٢٤٠
 أبـو  عللوي. نقاصهاإأو بالد قبل المي سنة ١٣٠قبل الميالد بزيادة   سنة   ٧١٥

ذين جاءتـا منهمـا العينتـان       لـ ن القبـرين ال   أدرك هذا التباين في التـاريخ إلـى         
 ن أحــدث دراســةأونجــد . )٢٦(ينتميــان إلــى فتــرات اســتخدام مختلفــة زمنيــًا

 إلـى  تأريخ بداية ظهوره فـي الموقـع  حت  رّجنجزت بخصوص مقابر تيماء  أ
ــل الميالد   ــث قب ــف الثال ــى ؛األل ــرًا إل ــوم    نظ ــابر رج ــي مق ــه ف ــور علي  العث

                                                                        
)٢٠ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 5, No. 1..  
)٢١ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 5, No. 3..  
)٢٢ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Pl. 41, No. 5, from up..  
)٢٣ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, P. 238..  
)٢٤ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, P. 239..  
)٢٥ (Parr, “Pottery of the Late”, PP. 73 – 89..  
  .٢٢، ص "تقرير مبدئي"أبو درك، ) ٢٦(
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  . )٢٧(صععص
موقع تيمـاء   جاءت من على سطح     ونشر وينت وريد آسرة من إناء       

نها ذات عجينة صفراء ناعمة عليها زخرفة من الخـارج          أوصفوها ب القديمة  
ويظهــر علــى الحافــة شــريط يغطــي جانبيهــا،  . بــاللونين األســود واألحمــر

هــر علــى هــذه الآــسرة مــن  يظو. )٢٨(الــداخلي والخــارجي بــاللون األســود 
ــة  ــشبآة ذات التقــسيمات األفقي ــد  . الخــارج عنــصر ال ن أوذآــر ونيــت وري

يعـود تاريخهـا     الجزيـرة العربيـة      يمن جنوب مع آسر    قابلة للمقارنة  ةالآسر
ين السادس والخامس قبل الميالد، ولآنهم لم يقطعـوا بتعاصـر مـا             يإلى القرن 

  .)٢٩(العربية الجزيرة يوجد في تيماء مع ما وجد في جنوب
ارث بــودن وآخــرون عــددًا مــن الآــسر جــومــن موقــع تيمــاء نــشر 

نهـا  أيقة التقاسيم، فمنهـا آـسرة ذآـروا       الفخارية التي تحمل رسم الشبآة ض     
فـي تـصنيفهم لفخـار    " أ "٨جاءت من سطح منطقة الرجوم وتقع في النـوع    

در نه ذو عجينة صلبة نقية آريميـة اللـون، وجـ          أبوصفوا ذلك النوع     .الموقع
 ، وأشآال األواني طاسات بجوانب عاليـة      ،األواني بين النحيفة والنحيفة جداً    

 آريمية وزخارف باللون األسود     عليها بطانة صفراء برتقالية أو برتقالية أو      
ن علــى الآــسرة طــالء بــاللون أوذآــروا . )٣٠(رجــواني أو البنــي الغــامقاأل

بـودن  جـارث   ونشر  . )٣١(البرتقالي المائل للبني فوق بطانة من الآريم القاتم       
وآخرون آسرة أخرى ذآروا أنها جاءت مـن سـطح منطقـة الرجـوم وأنهـا                

ن عجينتـه صـفراء     أبـ حـسب وصـفهم      الـذي يتـصف      "أ" ٧تعود إلى النوع    
آريمية اللون يخالطها مـواد ناعمـة آعامـل مـساعد، ومـشوية تحـت درجـة                 

يات حرارة عالية، وجدران األوانـي رفيعـة الـسمك، وأشـآال األوانـي زبـد              
 "Wash"غير عميقة وبقواعد مسطحة، وتظهر على سـطوح األوانـي تغـشية             

 آريمية اللون أو بطانة برتقالية بزخارف باللون األسود أو األسـود            /رمادية
                                                                        

 .٢٠لوحة رجوم، منطقة  النجم،) ٢٧(
)٢٨ (Winnett and Reed, Ancient Records, P. 185, Fig. 84, No. 7..  
)٢٩ (Winnett and Reed, Ancient Records, P. 176..  
)٣٠ (G. Bawden, et al., "the Archaeological Resources of Ancient Tayma: Preliminary Investigations at 

Tayma", Atlal,  Vol. 4 (1400/ 1980), P. 93. 
)٣١ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 63, No. 3..  
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ــى البنــي  ــ ةذآــروا أن الآــسرة تحمــل رســم ، و)٣٢(المائــل إل شبآة ضــيقة ل
التقاسيم، تشغل شريط ضيق يظهـر علـى الآـسرة مـن الـداخل، وأن عليهـا                 

الء لونــه بــين األســود والبنــي الــضارب للحمــرة فــوق طبقــة مــن اللــون طــ
 ويميل جارث بـودن وآخـرون إلـى تـاريخ هـذا النـوع             .)٣٣(البرتقالي الباهت 

بدايــة العــصر الحديــدي فــي الــشرق بأوائــل األلــف األول قبــل المــيالد، أي 
 دنى القديم، واقترحوا تاريخًا من القرون الستة األولـى مـن األلـف األول             األ

  .)٣٤(قبل الميالد
ووجد محمد بن سـمير الـنجم آـسرتين فخـاريتين فـي أحـد فجـوات                 

 إلـى جانـب   ،الدفن في واحد من مدافن رجوم صعصع فـي مـستوطنة تيمـاء            
العظـــام والخـــرز الـــصدفي ذآـــر أنهمـــا تمـــاثالن فخـــار موقـــع المنطقـــة 

نها جزء  أفي دراسته ب  " ٣"آسرة األولى رقم    وصف النجم ال  . )٣٥(الصناعية
افة وبـدن مـصنوعة مـن عجينـة آريميـة اللـون، متوسـطة المـسامية،                 من ح 

 الــسطحين الــداخلي والخــارجي بــالطالء األســود علــىوصــلبة، وزخرفــت 
أمــا . )٣٦(المائــل إلــى الحمــرة، وصــناعتها دوالبيــة، ودرجــة الحــرق جيــدة 

نها جزء من طبـق     أفي دراسته، فقد وصفها ب    " ٤" رقم    وهي ،الآسرة الثانية 
متوســطة المــسامية، زخرفــت علــى الــسطح  و ،ة اللــون عجينــة آريميــيذ

الداخلي بمادة ذات لون أسود يميل إلى األحمر، وصناعتها دوالبية، ودرجة           
 . )٣٧(الحرق جيدة

ومن موقع ُقريِّة يوجد عنصر الشبآة بتقسيمات متوسطة علـى الـسطح            
 آر وصفها، يظهر العنصر باللونين األسود واألحمـر  ن ذُ أالخارجي لزبدية سبق    

ويظهر رسـم الـشبآة ذو التقـسيمات الـضيقة والخطـوط العريـضة              . )٣٨(الغامق

                                                                        
)٣٢ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, P. 93..  
)٣٣ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 63, No. 5..  
 .١١١، ص "التنقيبات األولية"،  بودن وآخرون)٣٤(
 .٤-٣، األشكال ٢٠؛ لوحة ٦٦، منطقة رجوم، ص النجم) ٣٥(
  .١٤٣، منطقة رجوم، ص النجم) ٣٦(
 .١٣٤، منطقة رجوم، ص النجم) ٣٧(
)٣٨ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 16, No. 1..  
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وتظهــر الــشبآة . )٣٩( مــن الموقــع ذاتــهعلــى الــسطح الخــارجي لقطعــة أخــرى
في دراسة بيتـر بـار      " أ"بتقسيمات ضيقة على طاسة من الداخل تقع في النوع            

ا لـب    ولهـ  ،نه ذو عجينة خشنة لونها أحمر باهـت أو بنـي          أالموصوف ب وآخرون  
. )٤٠( وشـوائه متوسـط    ،أسود وتـشوبها آـسر حجـارة سـوداء أو حمـراء اللـون             

وصفت فـي تقريـر   زبدية جاءت من منطقة األفران       الشبآة على    عنصرظهر  يو
نها ذات عجينة برتقالية فاتحة تخالطهـا حجـارة اردوازيـة،           انجراهام وآخرون بأ  

في نصر الشبآة   ،ويظهر ع )٤١( برتقالي يميل إلى الآريمي    وعليها بطانة لونها  
جاءت من موقع ُقريِّـة مـن    أخرى زبديةل على السطح الخارجي   شريط ضيق 

نها ذات عجينة برتقالية فاتحة ممزوجة بحبيبات مـن         أ وصفت ب  ،منطقة الحقول 
ــاالهيماتيـــت األحمـــر  ــاللونين األســـود ، و بطانـــة خارجيـــةوعليهـ مطليـــة بـ

ي المتـأخر، أي    ، وتؤرخ جميع هـذه القطـع إلـى العـصر البرونـز            )٤٢(واألحمر
  . )٤٣(فترة مدين

ومن موقع الخريبـة فـي بلـدة العـال نـشر وينيـت وريـد آـسرة آنيـة                    
 خشونتها متوسـطة، تظهـر عليهـا مـن الـداخل            ،فخارية ذات عجينة صفراء   
  .)٤٤(زخرفة شبآية باللون األسود

خارج المملآة العربية السعودية ُعثـر علـى بعـض الآـسر فـي         ومن  
ففي ذلك الموقـع    . عنصر الشبآة عليها  ن يظهر   موقع هجر بن حميد في اليم     

بتقـسيمات أفقيـة يبـدو أنهـا        يظهر عليها عنصر الـشبآة       آسرة فخارية    وجد
وصـفت  . تغطي أجزاًء من البدن بوضـع عمـودي مـن الـرأس إلـى القاعـدة               

 فـي  ١٠٠٢عـود إلـى نمـط    وي" أ"الآسرة بأنها جزء من آأس من المـستوى         
بعثة المؤسـسة   موقع الناتج عن حفريات     دراسة القس فان بيك لفخار ذلك ال      

                                                                        
)٣٩ (Parr, et al., “Preliminary Survey”,  Fig. 15, No. 5..  
)٤٠ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 15, No. 8..  
)٤١ (M., Ingraham, et al., “Preliminary Report on a Reconnaissance Survey of the Northwestern Province 

with a Note on a Brief  Survey of the Northern Province”, Atlal, Vol. 5 (1401/1981), Pl. 78, No. 1. 
)٤٢ (Ingraham, et al., “Preliminary Report”, Pl. 79, No. 11..  
)٤٣ (Ingraham, et al., “Preliminary Report”, PP. 71, 74-75..  
)٤٤ (Winnett and Reed, Ancient Records, P. 185, Fig. 84, No. 5..  
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ويوجــد . )٤٥(م١٩٥١-م١٩٥٠الــيمن عــام األمريآيــة لدراســة اإلنــسان فــي 
شبآة داخل شريط يبدأ من الوجه الخارجي للحافة تعـود          رسمة  قطعة عليها   

 ويـؤرخ هـذا الـنمط       ،)٤٦( في دراسة القس فان بيك نفـسها       ١٠٠٢إلى النمط   
  .)٤٧(اية القرن السادس قبل الميالدإلى ما بين نهاية القرن الثامن ونه

 اإلمارات العربية المتحدة نجد أن عنـصر الـشبآة يظهـر علـى              فيو
نهـا ذات عجينـة تظهـر       ها في قبر فـي وادي القـوير وصـفت بأ          عثر علي آنية  

بلون يميل إلى الوردي في الدخل وإلى الرمادي في الخارج ويخالطها آسر            
لـشبآة فـي مقبـرة تقـع إلـى      وعثـر علـى آـسرة عليهـا رسـمة ا         . )٤٨(حجارة

ووجد عـدد مـن الآـسر علـى         . )٤٩(الشرق من غاليله في إمارة رأس الخيمة      
. )٥٠(سطوح مواقع الآـاّر والـشمال وغاليلـه فـي إمـارة رأس الخيمـة أيـضاً                

وصـفت عجينتهـا    ُنـشرت آـسرة      المويه في إمـارة الـشارقة     من مستوطنة   و
عليهـا بطانـة حمـراء    نها ذات لون برتقالي يشوبها آسر حجارة بيـضاء، و   أب

ونـشرت البعثـة    . )٥١(وداللون، ومزخرفـة برسـمة الـشبآة ذات اللـون األسـ           
رخت باأللف الثالـث قبـل المـيالد        آسرة أ ) ٨رقم  (نسية من موقع هيلي     الفر

آـسرة أخـرى مـن      ونـشرت البعثـة ذاتهـا         . )٥٢(يظهر عليها عنصر الـشبآة    

                                                                        
)٤٥ (G. Van, Beek, Hajar Bin Humeid: Investigation of Pre-Islamic Site in South Arabia (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1969), P. 259, C.  
)٤٦ (Beek, Hajar Bin Humeid, P. 193, N, P. 260, Pl. 36, E. 
اليمن يف بالد سبأ، ترمجة بدر الدين       : ، يف "فجر التاريخ يف مناطق اليمن الداخلية     "،   ميغرية    اليساندرو دي ) ٤٧(

 .٥١، ص )م١٩٩٩دار األهايل، : دمشق(عمرو زكي ومراجعة يوسف حممد عبداهللا 
)٤٨ (C. S., Phillips, Wadi al Qawer, Fashgha 1: the Excavation of a Prehistoric Burial Structure in Ras al- 

Khaimah, U. A. E., Department of Archaeology, University of Edinburgh Project Paper No. 7, 
(January, 1987), Issn: 0266-1799, P. 27, Fig. 18, No. 11.  

)٤٩ (Peter Donaldson, “Prehistoric Tombs of Ras Al- Khaimah”, Oriens Antiquus, Vol. 23 (1984), P. 221, 

Fig. 19, No. 2.  
)٥٠ (B. de. Cardi, “Further Archaeological Survey”, Oriens Antiquus, Vol. 24 (1985), P. 218, Fig. 7, No. 9, 

Fig. 8, No. 25, Fig. 12, No. 125.  
)٥١ (P. Magee, ?, Preliminary Report on the First Season of Excavations at Muweiah, Sharjah Emirates, United 

Arab Emirates. Prepared for Directorate of Antiquities, Sharjah Archaeological Museum, ?, No. B.  
)٥٢ (Serge Cleuziou, “French Archaeology Mission 1st Campain, December 1976/ February1977”, 

Archaeology in the United Arab Emirates, Vol. 1 (1977), P. 38, No. 8.  
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١٦٦

  . )٥٣(رختها بالعصر الحديديموقع قرن بنت سعود أ
عنـصر الـشبآة بالتقـسيمات      ن  ارج الجزيـرة العربيـة نجـد أ       ومن خـ  

 فخارية ُعثر عليها فـي      ظهر على أوانٍ  يضيق  عمودي  الضيقة داخل شريط    
 الواقـع فـي جنـوب فلـسطين         "خربة المنيعـة  " عمنطقة المعبد في موقع تمنا    

القـرنين الثالـث عـشر والثـاني عـشر قبـل            أي  والمنسوب إلى فتـرة مـدين،       
ظهر العنصر نفسه على رقبة آنية من الموقع ذاتـه بوضـع         آما ي . )٥٤(الميالد
وُيَعدُّ عنصر الشبآة من العناصر الشائعة على فخار مـدين الـذي            . )٥٥(أفقي

  .)٥٦("خربة المنيعة" ع من حفرياته في موقع تمناجحصل عليه روثنبر
 لفخـار فلـسطين   "Ruth Amiran" وفـي دراسـة الباحثـة روث اميـران     

 تظهـر  ، البرونـزي والحديـدي    ين،العائدة إلى العـصر   يوجد عدد من األواني     
 وعليها  ،نها ذات عجينة صفراء   أفورا وصفت ب  أم ، منها عليها رسمة الشبآة  

وجرة لها صنبور علوي    ،  )٥٧(زخرفة شبآية باللون األحمر المائل إلى البني      
نهــا صــفراء أوصــفت عجينتهـا ب ، )٥٨(تعـود إلــى العــصر البرونـزي المبآــر  

عـدد مـن    في تلك الدراسة    ويوجد  . )٥٩( باللون األحمر  وعليها زخرفة شبآية  
ــشبآة ألما ــة ال ــا زخرف ــورات عليه ــه برســمة  )٦٠(ف ــا المزخــرف بآامل ، منه

فورا تظهـر بعجينـة زهريـة وعليهـا         أمنها  أوهناك آنية وصفت ب   . )٦١(الشبآة

                                                                        
)٥٣ (Cleuziou, “French Archaeology”, P. 42, No. 10..  
)٥٤ (B. Rothenberg, Timna (London: Thames and Hudson, 1972), Fig. 47, No. 1..  
)٥٥ (B. Rothenberg and J. Glass, “the Midianite Pottery”, In: John F. A. Sawyer and David J. A. Clines 

(ed.), Miadian, Moab and Edom: the History and Archaeology of Late Bronze and Iron Age Jordan and 
North-West Arabia, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 24, Sheffield 

(1983), Fig. 5, No. 3. 
)٥٦ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”, Fig. 9, No. C..  
)٥٧ (R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy Land from Its Beginnings in the Neolithic Period to the End of 

the Iron Age (Israel: Peli Printing Works Ltd, 1969), Pl. 9, No. 20. 
)٥٨ (Amiran, Ancient Pottery, P. 41..  
)٥٩ (Amiran, Ancient Pottery, PP. 44 – 45, Pl. 9, No. 28..  
)٦٠ (Amiran, Ancient Pottery, Photo, Nos. 42-45..  
)٦١ (Amiran, Ancient Pottery, Photo, Nos. 43, 45..  
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١٦٧

ــر  ــاللون األحم ــشبآة ب ــة ال ــة وصــفت ب . )٦٢(زخرف ــا أويوجــد آني  "حــّق"نه
ويوجـد  .  )٦٣( شبآية باللون األحمـر الغـامق      وعجينتها صفراء عليها زخرفة   

بالآامـل  تآـسوه   زخرفـة شـبآية     ى آل واحـد منهمـا       علتظهر  قدحان توآمان   
آـل  ل الـسطح الخـارجي   وجود شـريط أفقـي يقـسم        مع  باللون البني المصفر    

، وعلـى   )٦٥(وتظهر رسـمة الـشبآة علـى جـرة آاملـة          . )٦٤(ينأجزواحد إلى   
 .)٦٦(فورا آاملة أيضًاأم

ن عنـصر الـشبآة مـن العناصـر      ألى تلك المقارنـات نجـد       استنادًا إ و
 عنـصر   آونـه الزخرفية الشائعة والمنتـشرة فـي مواقـع عديـدة إلـى جانـب               

ن أومـع ذلـك يمآـن       . تـداد تـاريخي طويـل      ولـه ام   ،يؤرخ إلى أزمنة مختلفـة    
نه يظهـر   إيآون هذا العنصر ذو داللة على قدم استخدامه في موقع تيماء إذ             

عنـصر رقعـة الـشطرنج الـذي يميـل      بـًا إلـى جنـب مـع         على آنية واحـدة جن    
  . تاريخه إلى القدم

 
     عنصر رقعة الشطرنج- ٢

سبق أن نشر صبحي أنور رشيد مجموعة فخارية مـن تيمـاء آانـت              
فرة في إدراة اآلثـار فـي الريـاض والمتحـف األثـري فـي آليـة اآلداب                  امتو

عليهمـا رسـمة    ظهر في هذه المجموعـة قطعتـان        ت. )٦٧(بجامعة الملك سعود  
  .)٦٨(رقعة الشطرنج

ارث بودن وآخرون آسرة جاءت من سطح منطقة الرجـوم          جنشر  و
يظهر عليها عنصر رقعة    ،  "أ:٨" تعود إلى النوع     ،بموقع تيماء سبق وصفها   

                                                                        
)٦٢ (Amiran, Ancient Pottery, P. 50, Pl. 11; P. 51, No. 13..  
)٦٣ (Amiran, Ancient Pottery, P. 50, Pl. 11, No. 15..  
)٦٤ (Amiran, Ancient Pottery, PP. 50-51, Pl. 11 No. 12..  
)٦٥ (Amiran, Ancient Pottery, P. 59, Photo, 53..  
)٦٦ (Amiran, Ancient Pottery, PP. 60-61, Pl. 15, No. 14..  
  .١٠١، ص )م١٩٨٠ (٢-١، ج ٣٦، سومر، ع "دراسة لفخار تيماء"صبحي أنور رشيد، ) ٦٧(
 .١، شكل ١١ ب، لوحة ١، شكل ١٠، لوحة "دراسة لفخار"رشيد، ) ٦٨(
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١٦٨

ويظهـر هـذا     .)٦٩( التقاسـيم الـضيقة    يالشطرنج إلى جانب عنصر الشبآة ذ     
فـي  مقـابر   الت  العنصر الزخرفي على عدد من األوانـي جـاءت مـن حفريـا            

 مـن ِقبـل أحـد طلبـة      وهي قيد الدراسـة والنـشر   في تيماء  المنطقة الصناعية 
. الماجستير في قسم اآلثار والمتـاحف فـي آليـة آداب جامعـة الملـك سـعود                

في مجموعات األونـي الفخاريـة المنـشورة مـن          وخارج موقع تيماء لم نعثر      
ا العنـصر، إذ يبـدو      صر مشابه لهـذ   على عن مواقع المملآة العربية السعودية     

نه من العناصر الزخرفية القديمة التي بدأت تندثر إبـان األلـف الثـاني قبـل                أ
 .الميالد ربما لتظهر من جديد خالل فترات الحقة

 عنصر رقعة الشطرنج من العناصر الزخرفيـة        دَُّعوإلى جانب ذلك يُ   
 األلف  القديمة إذ يظهر على فخار نينوى في بالد الرافدين بتاريخ يرقى إلى           

 ويظهر على فخار تل حسونة بتاريخ يماثـل تـاريخ           ،)٧٠(الخامس قبل الميالد  
ن عينـات التقطـت مـن       أيذآر تقـي الـدباغ      و. )٧١(فخار موقع نينوى المذآور   

  هـي  عطـت واحـدة منهـا نتيجـة       أ ١٤موقع حسونة حللـت بواسـطة آربـون         
ة عطـت عينـ   أبينمـا   نقاصـها،   إ سنة أو    ٣٦٠قبل الميالد بزيادة    سنة   ٤٧٣٧

  .)٧٢(نقاصهاإسنة أو ١٦٥ قبل الميالد بزيادة ٦٥٧٠أخرى تاريخًا هو 
  
    عنصر األقواس- ٣

يظهر عنصر األقواس على آـسرة آنيـة فخاريـة جـاءت مـن سـطح            
الـذي سـبق وصـفه،      " أ: ٧"منطقة الرجوم في مـستوطنة تيمـاء مـن النـوع            

 أمـا   .رجـواني فـوق بطانـة خارجيـة بلـون برتقـالي           أها بلون   ءن طال أآر  ُذو
. )٧٣(ه بــاللون األســود فــوق بطانــة آريميــة اللــون ؤالــسطح الــداخلي فطــال

ويظهر عنصر األقواس على آسرة جاءت مـن مـستودع المرآـب المـسور              
في دراسة جـارث بـودن      " ب: ٣"في المستوطنة ذاتها تعود إلى النوع       " ج"

                                                                        
)٦٩ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 63, No. 3..  
)٧٠ (T. ND. Al- Dabbgh “Hassuna Pottery”, Pl. VI, No. 102..  
)٧١ (Al- Dabbgh, “Hassuna” , Pl. VI, No. 102..  
)٧٢ (Al- Dabbgh, “Hassuna”, P. 98..  
)٧٣ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 63, No. 19..  
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١٦٩

رجوانيـة نقيـة إلـى حـدٍّ مـا،          أذو عجينة حمـراء     نه  أالذي وصفوه ب  وآخرون  
بته متوسطة، وجدر أوانيـه نحيفـة، وقواعـدها منبعجـة، عليهـا بطانـة               وصال

آريمية اللون أو تغشية أو بطانة حمراء فاتحة، وزخرفته باللون األحمـر أو             
رجوانية تميل إلـى  أن الزخرفة تظهر فوق بطانة أذآروا  .)٧٤(اللون األسود

هـا  وتظهر األقواس علـى الـسطح الخـارجي لزبديـة عثـر علي            . )٧٥(القرنفلي
نهـا ذات   أفران في موقع ُقريِّة، وصـنفوها ب      راهام وآخرون في منطقة األ    جان

لون  بـال  ةفخار رمادي فاتح مـع بطانـة مـن اللـون األصـفر الـشاحب، مطليـ                
 .)٧٦(ردوازاألسود، والعجينة ممزوجة باأل

ــدُّ عنــصر األقــواس مــن العناصــر الــشائعة علــى فخــار مــدين    وُيَع
 مـن   جالـذي حـصل عليـه روثنبـر       زي  المنسوب إلى أواخـر العـصر البرونـ       

 ويظهر بنماذج متنوعة، وقد يآسو      ،"خربة المنيعة  "عحفرياته في موقع تمنا   
ونـشر روثنبـرج العديـد مـن األوانـي التـي يظهـر              . )٧٧( اإلناء بالآامل  سطح

 .)٧٩( جميلة، منها زبدية)٧٨(عليها هذا العنصر
  
 عنصر املثلثات املتجة إىل األسفل - ٤

رون آـسرة مـن آنيـة فخاريـة مـن مـستودع             رث بودن وآخـ   جانشر  
الـذي  " أ: ٧" في مـستوطنة تيمـاء نـسبوها إلـى النـوع             "ج"المرآب المسور   

ن طالءهــا يظهــر بــاللون األســود أ، وذآــروا البحــثســبق وصــفه فــي هــذه 
راهام آسرة من موقع ُقريِّة     نجنشر ا و. )٨٠(واألحمر على بطانة لونها برتقالي    

مـن الجـدار    بـالقرب    عثـر عليهـا      ،إلى األسـفل  تظهر عليها المثلثات المتجهة     
نها ذات عجينة بنيـة فاتحـة مـع بطانـة صـفراء، مطليـة مـن                 أوصفت ب و ،)ح(

                                                                        
)٧٤ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, P.  93..  
)٧٥ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 63, No. 21..  
)٧٦ (Ingraham, et al., “Preliminary Report”, Pl. 78, No. 19..  
)٧٧ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”, Fig. 10, H..  
)٧٨ (Rothenberg, Timna, Fig. 32, No. 6, Fig. 35..  
)٧٩ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”, Fig. 5, No. 4..  
)٨٠ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 64, No. 2..  
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رمليــة بحبيبــات العجينــة ممزوجــة  والخــارج بــاللون األحمــر المخطــط،    
ويظهــر عنــصر المثلثــات المتجهــة إلــى األســفل علــى األوانــي . )٨١(صــغيرة

علـى فخـار مـدين الـذي حـصل عليـه            و،)٨٢(الفخارية المؤرخة إلى فترة مدين    
                            )٨٣(."خربة المنيعة "ع من حفرياته في موقع تمناجروثنبر

نصر زخرفي قـديم    عإلى األسفل    المثلثات المتجهة يبدو أن عنصر    و
 فــي وادي حــسونةتــل فــي موقــع  فخاريــة ُعثــر عليهــا إذ يظهــر علــى أواٍن

   .)٨٤(دس قبل الميالدالرافدين وأرخت إلى األلف السا
  
   عنصر املثلثات املتجة إىل األعلى -٥

طح منطقـة   ارث بودن وآخرون جزءًا من قارورة جاء من س        جنشر  
نهـا  أالـذي وصـفوا عجينتـه ب      " ١"ن النـوع    نـه مـ   أالرجوم في تيمـاء ذآـروا       

صلبة، ولونها زهري فاتح، بمواد مـضافة ذات حجـم متوسـط ونـاعم، ولهـا                
ونحيفة، وأشآال الجرار بحواف مثنية إلـى الخـارج         جدر متوسطة السماآة    

بحدة، وقواعد مـسطحة، وأغلبـه ُمـبطن أو ُمغـشى بلـون غـامق، وزخرفتـه           
ن زخرفتهـا بـاللون األسـود فـوق بطانـة           أوذآـروا   . )٨٥(توجد بآميـات قليلـة    

  .)٨٦(صفراء برتقالية باهتة
ويظهر عنصر المثلثات المتجهة إلى األعلى على فخار مـدين الـذي            

 .)٨٧(ع من حفرياته في موقع تمناجل عليه روثنبرحص
  

 املفرغةعنصر املثلثات  – ٦
ن المثلـث يظهـر بلـون سـطح         فرغة، أي أ  لمثلثات الم يظهر عنصر ا  

                                                                        
)٨١ (Ingraham, et al., “Preliminary Report”, Pl. 79, No. 16..  
)٨٢ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”, Fig. 4, No. 1, Fig. 5, Nos. 1, 8..  
)٨٣ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”, Fig. 10, E..  
)٨٤ (Al- Dabbagh, “Hassuna”, Pl. V, No. 88, Pl. VI, Nos. 90-91..  
)٨٥ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, P. 93..  
)٨٦ (Bawden, et al., “the Archaeological Resources”, Pl. 65, No. 12..  
)٨٧ (Rothenberg and Glass, “the Midianite”,  Fig. 10, E, Fig. 4, No. 1, Fig. 5, Nos. 1, 8..  
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١٧١

نشرها بـار وآخـرون مـن موقـع ُقريَّـة      على السطح الخارجي لقطعة     األناء،  
نها ذات عجينة متوسطة الخشونة لونها أحمر يميـل إلـى الـوردي             أوصفت ب 

ويشوبها آسر حجـارة آبيـرة وقاسـية، عليهـا زخرفـة مـن الخـارج متآآلـة                  
وتظهر علـى   . )٨٨( األحمر الفاتح واألسود على سطح أصفر باهت       يينباللون

وصـفت بـأن عجينتهـا خـشنة تـشوبها       نشرت من الموقع نفسه     قطعة أخرى   
ــو  ــارة، ول ــسر الحج ــالي آ ــداخلي برتق ــه  / ن ســطحها ال ــى الوج ــي، وعل بن

ويوجد قطعة مصورة تظهـر     . )٨٩(البني/  الخارجي زخارف باللون الرمادي   
 .وتؤرخ جميع القطع إلى فترة مدين. )٩٠(عليها المثلثات المفرغة المتداخلة

  
  عنصر املثلثات املتالقية أفقياً- ٧

 الفخارية القديمة،   يظهر عنصر المثلثات المتالقية أفقيًا على األواني      
نهايـة  مؤرخـة ب  مقـابر جنـوب الظهـران        جاءت مـن     على أوانٍ إذ عثر عليه    

آمــا عثــر عليــه فــي . )٩١(د قبــل المــيالنياأللــف الثالــث وبدايــة األلــف الثــا
مستوطنة تيماء في موقع المنطقة الصناعية، وُنشر منه طاسة عليها عنصر           

ويآثر عنـصر المثلثـات     . )٩٢(ةالمثلثات المتالقية أفقيًا وتفصلها شبآة عمودي     
 فيظهر على فخار    ، على فخار الفترات القديمة في بالد فارس       المتالقية أفقياً 

 ووجـد فـي     .)٩٣(موقع سيالك بتاريخ يرقى إلى األلـف الخـامس قبـل المـيالد            
مواقع تعود إلى فترتي حلف وسامراء بتاريخ يرقى إلى األلف الخامس قبل            

فـي بـالد     فخارية تؤرخ إلى فترة الُعبيد       واٍن على أ  ويظهر أيضاً . )٩٤(الميالد

                                                                        
)٨٨ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 15, No. 9..  
)٨٩ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Fig. 16, No. 9..  
)٩٠ (Parr, et al., “Preliminary Survey”, Pl. 42, No. 5 from up..  
)٩١ (Juris Zarins, et al., “Excavations at Dhahran South – the Tumuli Field (208 – 92) 1403/ 1983; a 

Preliminary Report”, Atlal, Vol.  8 (1404 – 1984),  Pl. 41, No.  16, Pl. 42, No. 7.  
 .  د٩، لوحة "حفرية املنطقة الصناعية"أبو درك، ) ٩٢(
)٩٣ (D. E., McCown, the Comparative Stratigraphy of Early Eran (Chicago: the University Press, 1957), 

Fig. 7, No. 16.  
)٩٤ (McCown, the Comparative, Fig. 11, Nos. 70-71, 73, 87, Fig. 12, Nos. 68, 86..  
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مـن  جـاءت   علـى أوانٍ يظهر عنصر المثلثات المتالقية أفقيًا  آما .)٩٥(فارس
 تعـود إلـى فجـر الـسالالت         ، وعلى أوانٍ  )٩٦(في بالد الرافدين  موقع حسونة   
الحجري الحديث والنحاسي   :  تعود إلى العصرين   ، وأوانٍ )٩٧(في البالد ذاتها  
  .في بالد الشام

  
 االستنتاجات

يتبين مـن مقارنـة العناصـر الزخرفيـة علـى الزبديـة موضـوع هـذا                 
المقال أن هناك انتشارًا ثقافيًا مـشترآًا بـين األجـزاء الـشمالية مـن المملآـة                 

 وحتــى البحــر األحمــر وإلــى ،العربيــة الــسعودية بــدءًا مــن الخلــيج العربــي
وجـود صـلة    جنوبي فلسطين هذا من ناحية، ويتـضح مـن الناحيـة األخـرى              

 نتيجـة   ؛حضارية بين بالد فارس وبالد الرافدين وشـمالي الجزيـرة العربيـة           
ويتبين ما ذآرت من وجـود مـشابهات للعناصـر الزخرفيـة            . التصال مباشر 

فــي مواقــع األجــزاء المــذآورة فــي الوقــت الــذي تقــل فيــه المــشابهات فــي 
ي الوسـط   األجزاء الجنوبية للجزيـرة العربيـة ابتـداًء مـن وادي الدواسـر فـ              

  .وحتى البحر العربي في الجنوب
ويتبين من حيـث الـزمن أن للعناصـر الزخرفيـة علـى هـذه الزبديـة                 
جذورًا تمتد إلى الوراء حتى األلف الخامس قبـل المـيالد، فنجـد أن عنـصر                

 آمـا يتـضح     ،المثلثات المتقابلة أفقيًا من العناصر السائدة خالل فتـرة الُعبيـد          
ــوان مــن الدراســة المقارنــة التــي  للتسلــسل الطبقــي  (McCown) أجراهــا مّآ

 اسة العناصر الزخرفية علـى األوان     المقارن إليران القديمة معتمدًا على در     
، آمـا يظهـر     )٩٨(الفخارية التي جـاءت مـن تسلـسل طبقـي فـي مواقـع عـدة               

ونالحـظ  . )٩٩(العنصر أيضًا على فخار فترة الُعبيد في جنوب بالد الرافـدين          

                                                                        
)٩٥ (McCown, the Comparative, Fig. 13, Nos. 113, 136-137..  
)٩٦ (Al- Dabbagh, “Hassuna Pottery”, Pl. IX, No. 166..  
)٩٧ (J. Moon and Michael Roaf, “the Pottery from tell Madhhur”, Sumer, Vol. XLIII, No. 1 – 2 (1984), Fig. 

15, Nos. 2-3, 6. 
)٩٨ (McCown, the Comparative Stratigraphy..  
)٩٩ (Bader N. O., et al., “Soviet Expedition Surveys in the Sinjar Valley”, Sumer, Vol. XXXVII, No. 1 – 2, 

(1981), Pl. XVI, No. 2. 
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 جـاءت مـن موقـع       القيـة عموديـًا يظهـر علـى أوانٍ        المتأن عنصر المثلثـات     
. )١٠٠(هيلي في اإلمارات العربية المتحدة تؤرخ بـاأللف الثالـث قبـل المـيالد             

 وجـدت فـي     بية الـسعودية نجـده يظهـر علـى أوانٍ         وفي شرقي المملآة العر   
مدافن جنوب الظهران التي تـؤرخ إلـى نهايـة األلـف الثالـث وبدايـة األلـف                  

 وفي شمال غربي المملآة نجـد هـذا العنـصر علـى              .)١٠١(الثاني قبل الميالد  
األواني الفخارية من موقع ُقريِّة بتـاريخ يرقـى إلـى منتـصف األلـف الثـاني           

ن ظهـور هـذا العنـصر علـى         ونالحظ من الجانب اآلخـر أ     . )١٠٢(قبل الميالد 
األواني الفخارية المؤرخة إلى نهاية األلف الثاني قبل الميالد ومـا تـاله مـن               

د يآون معـدومًا آمـا يظهـر مـن دراسـة آـرتس لرسـن لألوانـي               عصور يآا 
الفخاريــة التــي عثــرت عليهــا البعثــة الدانمرآيــة خــالل تنقيباتهــا فــي قلعــة  

 فخارية تؤرخ لفتـرات مختلفـة       في دولة البحرين والتي تشمل أوانٍ     البحرين  
 ن،ومــن األوا)١٠٣(تمتـد مــن نهايــة األلــف الثالــث وحتــى العــصر اإلســالمي 

فـي شـرقي المملآـة العربيـة        " الـدفي "موقـع   تي ُعثر عليهـا فـي       الفخارية ال 
طروحتـه لدرجـة    أالعـامر فـي     بـن حـسين      فؤاد    والتي درس منها   ،السعودية

إال القليـل مـن     الماجستير مـا يزيـد علـى ألـف وثالثمائـة آـسرة لـيس بينهـا                  
 بعناصــر زخرفيــة بــسيطة أغلبهــا خطــوط     زخرفــة بــاأللوان الآــسر الم

ة األواني التي عثر عليها في موقع ثاج فـي شـرقي       ، ومن مجموع  )١٠٤(أفقية
المملآة العربية السعودية والمؤرخ إلى مـا بـين القـرن الثالـث قبـل المـيالد                 

                                                                        
م، ١٩٧٨ مـارس    – ٧٧تقرير البعثة األثرية الفرنسية للمومسني الثاين والثالث، ديسمرب         "زيو،  سريج كلو ) ١٠٠(

، ٦١، ص )م١٩٧٩ (٣ – ٢، اآلثار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ع     "م١٩٧٩ مارس   – ٧٨وديسمرب  
 .٣رقم 

)١٠١ (Juris Zarins, “Excavations at Dhahran South- the Tumuli Field (208-92) 1403/1993: a Preliminary 

Report”, Atlal, Vol. 8, (1984/ 1404), Pl. 41, No. 16, Pl. 42, No. 7. 
)١٠٢ (J. Dayton, “the Midianite and Edomite Pottery”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 

Vol. 2 (1972), Pl. II, No. 4. 
)١٠٣ (Curtis E. Larsen, Life and Land Use on the Bahrain Islands (Chicago, the University of Chicago 

Press, 1983), Fig. 39, 42 – 54, 56 – 62. 
/  جامعة امللك سـعود :الرياض(فخار موقع الديف، رسالة ماجستري، غري منشورة  العامر، فؤاد بن حسن ،    ) ١٠٤(

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧قسم اآلثار واملتاحف، / كلية اآلداب
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، ومـن مجموعـة األوانـي الفخاريـة التـي عثـر          )١٠٥(والقرن الثالث الميالدي  
عليها في موقع الفاو المؤرخة إلى ما بين القرن الثـاني قبـل المـيالد وحتـى                 

 .)١٠٦(الث الميالدالقرن الث
وبنفس العمق الزمني يظهر عنصر األقواس حيث نجده علـى فخـار    

، وعلــى األوانــي )١٠٧(فتــرة الُعبيــد فــي شــرقي المملآــة العربيــة الــسعودية 
، )١٠٨(العائدة إلى العصر البرونزي في فلسطين آما مر معنا في المقارنـات           

  . ولذا فهو عنصر يميل تاريخه إلى القدم
ــة  أمــا عنــصر رقعــة الــشط  رنج فهــو مــن العناصــر الزخرفيــة قليل

ويقتــصر . )١٠٩(الظهــور، ويغلــب ظهــوره علــى األوانــي الفخاريــة القديمــة 
ظهوره في المملآة العربية السعودبة علـى األوانـي الفخاريـة التـي وجـدت               

  .في المواقع األثرية في واحة تيماء
الزخرفيـة مـع عناصـر      بالنسبة إلى المقارنات التي تمت للعناصـر        و

ن التأريخ يتـراوح بـين      أفخارية من مواقع داخل تيماء نجد        على أوانٍ تظهر  
العناصـر الزخرفيـة علـى       تاأللفين الثالث والثاني قبل الميالد، حيـث وجـد        

التي تؤرخ إلى األلف الثالث قبـل       رجوم صعصع   مقابر  في   عثر عليها    أواٍن
تاريخ مـن    ُعثر عليها في موقع مستوطنة تيماء القديمة ب        ، وأوانٍ )١١٠(الميالد

 ُعثر عليهـا    ، وأوانٍ )١١١(أواخر األلف الثاني وبداية األلف األول قبل الميالد       
 إلــى إمآانيــة ١٤فــي مقــابر المنطقــة الــصناعية التــي تــشير نتــائج آربــون 

                                                                        
)١٠٥ (D. T., Potts, “Northeastern Arabia from the Seleucids to the Earlist Caliphs”, Expedition, Vol. 26, 

No. 3, 1984,  25- 26.  
الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسـالم يف اململكـة العربيـة            " قرية"عبدالرمحن الطيب األنصاري،    ) ١٠٦(

 .٣١، ص )م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢لرياض، جامعة ا: الرياض(السعودية 
)١٠٧ (Al-Masry, Prehistory in Northeastern, Fig. 22, Fig. 50, No. 3, Fig. 55, No. 5,  Fig. 60, No. 2, Fig. 90, 

No. 1.  
)١٠٨ (See Notes Nos. 64-66..  
)١٠٩ (Beatrice de Cardi, Archaeological Surveys In Baluchistan, 1948 and 1957 (London: Institute of 

Archaeology, 1984), Occasional Publication No. 8, Fig. 10, No. 4, Fig. 19, No. 4.  
 .٣١انظر هامش رقم ) ١١٠(
  .١١١، ص "التنقيبات األولية"، بودن وآخرون) ١١١(
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 . )١١٢(تأريخها إلى منتصف األلف الثاني قبل الميالد
وتــوحي اســتمرارية العناصــر الزخرفيــة باســتمرارية االتــصال      

ــشمالية واألقطــار   الحــضاري والت ــة ال ــرة العربي ــين أجــزاء الجزي جــاري ب
  . الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي عنها

، اعتقد أن زخارف هـذه الزبديـة        واستنادًا إلى ما مّر معنا من مقارنات      
ن تؤرخ مقابر المنطقة الصناعية فـي تيمـاء التـي وجـدت الزبديـة فـي                 ترجح أ 

وبخاصـة أنمـاط المقـابر المماثلـة لـنمط           ،أحدها إلى األلف الثالث قبـل المـيالد       
والزمن المشار إليه هو الـزمن الـذي إليـه          . المقبرة التي ُعثر على الزبدية فيها     

ن هنـاك تعاصـرًا زمنيـًا     ، وعليه يتـضح أ    تؤرخ مقابر رجوم صعصع في تيماء     
  .بين مستوطنة تيماء القديمة ومقابر المنطقة الصناعية ومقابر رجوم صعصع

                                                                        
 .٢٢ ص ،" حفريةتقرير مبدئي عن " ،بو دركأ) ١١٢(
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  تل يارمي، بالد الرافدين

After Vader N. O., et al., "Soviet Expeditions", Pl. XIV, No 2. 
Ubaid Pottery from Yarim Tepe III 

  
  )٧(لوحة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراسة مقارنة لزخارف زبدية نادرة من مدافن الصناعية في تيماء

  

١٨١

  
  
  
  

حدة منها عنصر املثلثات املتالقية أفقياً مع عناصر أخرى، تل مظهور، بالد اثالث جرار يظهر على كل و
  الرافدين

After Moon and Roaf, "the Pottery", P. 140, Fig 15, Nos. 2, 3, 6. 
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Abstract. This aticle deals with decorative elements appear on the outside surface of a unique bowl 
excavated in the site of Snaah in Tayma in 1408/1988. The decorative elements dealt with by characterizing 
and classifing them and drwing parallels for them from different sites in Saudi Arabia, the Arabian Peninsula 
and the near by countries. As a reslt the article introduces a new ingormation as to the spatial distrribution of 
the decorative elements, dating, and the dating of the related site. 

 
 
 
 
 
 
 
 


