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قبور الركامات احلجرية يف �شبة اجلزيرة العمانية: 

اإ�شكالية التاأريخ لقبور فرتة حفيت )نهاية الألف الرابع 

وبداية الألف الثالث قبل امليالد(

نا�سر �سعيد اجلهوري

ق�سم الآثار- جامعة ال�سلطان قابو�س

املقدمة:

العمانية )حاليا دولة  الأثري يف �شبه اجلزيرة  ال�شجل  ي�شري 

من  الكثري  اأن  اإىل  عمان(  و�شلطنة  املتحدة  العربية  الإمارات 

فرتة  يف  بنيت  قد   )Cairn tombs( احلجرية  الركامات  قبور 

حفيت )نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل امليالد(؛ اإل 

اأي  اأنها-  اإىل  ت�شري  القبور  هذه  بع�ض  يف  الأثرية  املكت�شفات  اأن 

القبور- قد اأعيد ا�شتعمالها كقبور يف فرتات لحقة لفرتة حفيت. 

هذه  تاأريخ  على  بظاللها  تلقي  الفر�شية  هذه  انفكت  ما  وهكذا 

القبور ذات الركامات احلجرية وتربك هويتها وانتمائها اإىل اأي 

من الفرتات املتعارف عليها يف ما قبل امليالد. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن هذه الإ�شكالية مل تفرد لها م�شاحة كافية للنقا�ض يف الأدبيات 

اإ�شاراٍت عابرٍة  املتعلقة باآثار �شبه اجلزيرة العمانية؛ ومل ترد اإل 

فرتة  قبور  ا�شتعمال  اإعادة  احتمالية  عن  الآثار  علماء  قبل  من 

الركامات احلجرية يف الفرتات الالحقة، خ�شو�شا  حفيت ذات 

هذه  يف  لأدوات  اكت�شافهم  على  بناء  وذلك  احلديدي،  الع�شر 

 cf. Frifelt 1970, fig.9, 1991:( القبور تنتمي اإىل هذا الع�شر

 127-129; Cleuziou 1981: 288; Doe 1983: 41-42;
 Stevens 1992: 173; Salvatori 2001: 67-77; Schreiber
336-327 :2007 ;9-8 :2004 (. ومن خالل النظر يف الأدبيات 
يبدو وا�شحا اأنه لي�ض هناك من بني علماء الآثار العاملني يف اآثار 

عمان من قام بتجميع الدليل الأثري من كل هذه القبور، ومناق�شة 

من  لبد  كان  وبالتايل  مو�شع،  ب�شكل  املعماري  وتطورها  تاأريخها 

لفت النتباه اإىل هذه الإ�شكالية وحماولة تقدمي بع�ض الإي�شاحات 

يف  غام�شة  �شبه  زمنية  حقبة  اآثار  عن  الهام  املو�شوع  هذا  حول 

ال�شجل الأثري يف عمان؛ على الأقل من حيث حجم الدليل الأثري 

املتوفر.

ت�شهم هذه الورقة يف نقا�ض اأمر قبور الركامات احلجرية من 

خالل اأكرث من مدخل، ميكن تلخي�شها يف الآتي:

من  القبور  هذه  تاأريخ  اإ�شكالية  وتناق�ض  الورقة  ت�شتعر�ض  اأول: 

خالل الدليل الأثري املتوفر من امل�شوحات والتنقيبات الأثرية التي 

اأجريت يف مناطق خمتلفة من �شبه اجلزيرة العمانية. 

ثانيا: تقدم الورقة نتائج احلفرية الإنقاذية التي اأجريت يف يناير 

2004م لقربين من قبور الركامات احلجرية يف قرية الغريني يف 

ولية امل�شيبي باملنطقة ال�شرقية من عمان.

يف  الكاتب  اأجراه  الذي  الأثري  امل�شح  نتائج  الورقة  توظف  ثالثا: 

منطقة  يف  احلجرية  الركامات  قبور  لتوثيق  2005/2004م  عام 

al-( ال�شرقية من عمان  وادي عندام بولية امل�شيبي يف املنطقة 

.)Jahwari 2008: 132-149
نظرة  نلقي  اأن  بنا  يجدر  النقا�ض،  هذا  يف  البدء  قبل  ولكن 

الركامات  ذات  حفيت  قبور  تاأريخ  اإ�شكالية  اأركان  على  �شريعة 

احلجرية، ثم نتعرف على القربين اللذين مت تنقيبهما يف الغريني 

يف ولية امل�شيبي ونتائج حفرياتهما.

اإ�سكالية التاأريخ لقبور حفيت 

ذات الركامات احلجرية: 

اإن معرفتنا الأولية بفرتة حفيت )نهاية الألف الرابع وبداية 

الألف الثالث قبل امليالد( يف �شبه اجلزيرة العمانية )ال�شكل 1( 

نابعة من التنقيبات الأثرية التي حدثت يف عدد من القبور ذات 
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ال�شكل )1( اأهم مواقع فرتة حفيت يف �شبه اجلزيرة العمانية 
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يف  حفيت  جبل  يف  مرة  لأول  اكت�شفت  التي  احلجرية  الركامات 

ال�شبعينيات  يف  الدمنركية  البعثة  بوا�شطة  الربميي-العني  واحة 

cf. Frifelt 1970: 355–383, 1975a–( من القرن الع�شرين 

القبور  هذه  من  اأكرب  عدد  على  العثور  مت  لحقة،  فرتة  ويف   .)b
وجرى التنقيب يف بع�ض منها يف اأنحاء متفرقة من �شبه اجلزيرة 

عن  وذلك  واملرتفعات،  اجلبلية  املناطق  يف  خ�شو�شا  العمانية، 

طريق فرق اأثرية اأخرى ومت مناق�شة تاأريخها وتطورها احل�شاري 

 cf. Frifelt, 1970, 1975a–b; 1980;( منا�شبة  من  اأكرث  يف 

 During–Caspers 1970, 1971; Tosi 1976; Cleuziou
هذه  اأرخت  وقد   .)1980, 1982, 1984, 1989a–b, 2002
امليالد  قبل  الثالث  الألف  وبداية  الرابع  الألف  نهاية  اإىل  القبور 

النهرين  بني  ما  بالد  من  م�شتورد  فخار  اكت�شاف  على  اعتمادا 

الأوىل  املبكرة  والأ�شرة  ن�شر  جمدة  فرتة  اإىل  تاريخه  يف  ويعود 

)Frifelt 1970; Cleuziou 2002: 196( )ED I(. وقد تبني من 
خالل الأعمال امليدانية اأن الكثري من هذه القبور، كما هو احلال 

بالن�شبة للقبور املكت�شفة من وادي عندام، قد اأعيد ا�شتعمالها يف 

فرتات لحقة، خ�شو�شا يف فرتة الع�شر احلديدي.

النحل  خاليا  قبور  اأن  على  الباحثني  بني  اتفاق  اأي�شا  هناك 

ا�شتخدمت  قد  الواحدة  الدفن  غرفة  ذات   )Beehive tombs(
 cf.( يف فرتة حفيت، وحتديدا يف بداية الألف الثالث قبل امليالد

Potts 1990: 77(. هذه القبور اكت�شفت لأول مرة يف بات مبنطقة 
القرن  من  ال�شبعينيات  يف  الدمنركية  البعثة  بوا�شطة  عربي 

 cf. Frifelt 1975a: 57–80; 1975b: 359–421;( الع�شرين 

73–57 :1976(. قدمت هذه القبور التي مت التنقيب عنها يف بات 
دليال من بداية الألف الثالث قبل امليالد يتمثل يف لقى اأثرية من 

 cf. Frifelt 1975a:( فرتة جمدة ن�شر يف بالد ما بني النهرين

69(. هذا الدليل دفع فرايفلت اإىل اقرتاح اأن قبور خاليا النحل 
ذات  حفيت  ن�شر/جبل  جمدة  قبور  بني  انتقالية  مرحلة  هي 

هذا  لقى  وقد  اجلماعية.  النار  اأم  وقبور  احلجرية  الركامات 

العديد من علماء  قبوله من  النتقايل  بالتطور  القرتاح اخلا�ض 

 cf. Al-Tikriti 1981: 81; Cleuziou 1982: 17–18,( الآثار

.)1984: 377
معرفتنا مب�شتوطنات  نق�ض يف  اأن هناك  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

العمانية،  اجلزيرة  �شبة  يف  حفيت  فرتة  من  ال�شتيطان  بقايا  اأو 

اإل  النق�ض  هذا  من  الرغم  وعلى  بها.  التكهن  ي�شعب  ولأ�شباب 

يف  وا�ستمرارية  ما  نوعا  ا�ستيطاين  لن�ساط  اإ�سارات  هناك  اأن 

ال�شتيطان خالل هذه الفرتة. هناك فقط موقعان قدما لنا دليال 

على وجود ت�شل�شل طبقي ا�شتيطاين من هذه الفرتة هما: هيلي 8 

 .)cf. Cleuziou & Tosi 2007: fig. 92, p. 107( وراأ�ض احلد

فمثال يف هيلي Cleuziou 1980; 1982( 8( ك�شفت التنقيبات 

عن ت�شل�شل طبقي ي�شري اإىل عدم وجود ثغرة بني فرتة جمدة ن�شر 

يف جبل حفيت )3400-3200 ق.م( وبناء املبنى III يف هيلي 8. 

وقدمت نتائج احلفريات يف م�شتوطنة هيلي 8 ت�شل�شال زمنيا ق�شم 

 cf.( اإىل ثالث فرتات رئي�شية ق�شمت بدورها اإىل مراحل عديدة

Cleuziou 1980، 1982، 1984، 1989a–b، 2002(، وقد اعتمد 

جمموعات  على  اأ�شا�شا  املختلفة  ومراحلها  الفرتات  هذه  تاأريخ 

الفخار وتواريخ كربون 14 وغريها من املواد املكت�شفة. ويطلق على 

 )I  Period( الأوىل الفرتة  ا�شم  املوقع  ا�شتيطانية يف  اأقدم فرتة 

التي تعود اإىل نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالثة قبل امليالد 

)Cleuziou 1980: 20(. تتمثل هذه الفرتة بوجود قاعدة �شلبه 

ومواقد،  و�شطية  بئر  وبه  اللنب  بالطوب  مبني  ال�شكل  مربع  لربج 

 Ia املرحلة   ،”)III  Building(  III “املبنى  ا�شم  عليها  ويطلق 

)Cleuziou 1989b( )Ia Phase(. ومن هنا ميكن القول بوجود 

مواقع لال�شتيطان من فرتة حفيت، ولكن مل يتم العثور عليها حتى 

الآن ب�شكل كبري. 

ال�شتيطان،  ببقايا  املتعلق  الأثري  الدليل  يف  النق�ض  هذا 

بالإ�شافة اإىل قلة املكت�شفات الأثرية من القبور التي مت التنقيب 

عنها من هذه الفرتة وحالة احلفظ ال�شيئة لها، والأهم من ذلك 

اإ�شكالية اإعادة ا�شتخدام هذه القبور عرب فرتات زمنية خمتلفة، 

لهذه  والتطور احل�شاري  الزمني  الت�شل�شل  فهم  على  ي�شاعدنا  ل 

قبور  بتاأريخ  يتعلق  فيما  ال�شكوك  بع�ض  هناك  اأن  اأي  الفرتة، 

احلجرية  الركامات  ذات  حفيت  فرتة  قبور  فبع�ض  الفرتة.  هذه 

تعود  رمبا  العمانية  اجلزيرة  �شبه  اأنحاء  جميع  على  تنت�شر  التي 

اأن العديد منها، والتي مت  اإىل فرتات لحقة لفرتة حفيت، حيث 

من  اأثرية  مواد  قدمت  عندام،  وادي  م�شح  اأثناء  مثال  ت�شجيلها 

 Plates ،166-165 :2008 Jahwari-al( الع�شر احلديدي املبكر

اإىل  تعود  اأنها  تاأكيد على  وبكل  القول  ال�شعب  لذلك من   ،)6-4

حفيت  فرتة  من  اأنها  اأو  احلديدي،  الع�شر  اإىل  اأو  حفيت  فرتة 

مثال  احلديدي  كالع�شر  لحقة  فرتات  يف  ا�شتخدامها  واأعيد 

)اأنظر النقا�ض يف الأ�شفل(. 
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قبور الركامات احلجرية يف الغريني: 

يف  الغريني  قرية  من  بالقرب  الك�شف  مت  2004م  يناير  يف   

الركامات  �شكل  تاأخذ  التي  القبور  من  قربين  عن  عندام  وادي 

العمانية،  اجلزيرة  �شبه  من  كثرية  اأنحاء  يف  املنت�شرة  احلجرية 

طريق  عن  الك�شف  كان  الأودية.  وم�شاطب  املرتفعات  خ�شو�شا 

الوا�شل  الطريق  واإن�شاء  متهيد  عمليات  اأثناء  وذلك  ال�شدفة 

م�شقط  بني  الوا�شل  الطريق  مفرتق  عند  اجلرداء-  منطقة  بني 

بني  الوا�شل  الطريق  مفرتق  عند  دفاع-  بني  وخ�شراء  واإبراء- 

املقرتح  الطريق  حدود  �شمن  يقعان  القربان  كان  و�شناو.  اإزكي 

املهم  من  كان  لذلك  اإقامته، 

التنقيب عنهما من اأجل توثيق 

واللقى  املعمارية  مالحمهما 

والت�شوير  بالر�شم  املكت�شفة 

اأن  قبل  والتحليل  والدرا�شة 

يتم اإزالتهما بوا�شطة ال�شركة 

املنفذة للطريق. 

1- املوقع:

بعد  على  القربان  يقع 

من  الغرب  اإىل  100م 

احلالية  الغريني  قرية 

التابعة  امل�شيبي  ولية  يف 

ال�شرقية   للمنطقة  اإداريا 

الغريني   .)2 )ال�شكل 

 2532515( /)0604445

زراعية  قرية  عن  عبارة 

م�شاحتها  تبلغ  �شغرية 

الإجمالية حوايل 15 هكتارا، 

الغربية  ال�شفة  على  وتقع 

من وادي عندام، وذلك عند 

فيها  ي�شب  التي  النقطة 

وادي عندام  وادي حمرم يف 

اإىل اجلنوب من قرية حملياء 

تتميز  )ال�شكل 3(. ومن هنا 

الغريني بوقوعها على �شفاف 

هذين الواديني املهمني، حيث 

يعترب وادي عندام من اأهم واأكرب الأودية يف عمان وهو ميتد ملئات 

الكيلومرتات بدءا من اأعايل اجلبال يف ال�شمال، حيث تكون قنواته 

املائية �شيقة و�شخرية، مرورا بالأودية يف املناطق الأقل ارتفاعا 

والتالل احل�شوية والأودية العري�شة، وانتهاء بالأرا�شي احل�شوية 

املنب�شطة يف اجلنوب، حيث تكون قنواته وا�شعة وم�شاميات الرتبة 

كبرية.

تنت�شر على �شفاف الوادي جمموعة من امل�شتوطنات والقرى 

قبل  ما  فرتات  منذ  ا�شتيطانها  مت  التي   )4 )ال�شكل  الزراعية 

الكت�شافات  ذلك  اإىل  ت�شري  كما  احلديثة،  الفرتات  اإىل  التاريخ 

ال�شكل )2( خارطة تو�شح موقع الغريني يف املنطقة ال�شرقية
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ال�شكل )3( �شورة جوية تو�شح موقع قرية الغريني على ال�شفة الغربية من وادي عندام وموقع القربين اللذان مت تنقيبها يف 2004م 

ال�شكل )4( �شورة جوية تو�شح بع�ض امل�شتوطنات والقرى الزراعية التي اأن�شاأت على �شفاف وادي عندام وتفرعاته
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Jahwari-al 2008. وقد ك�شف   .cf(( الأثرية احلديثة يف املنطقة

يف  2004-2005م  عام  يف  الكاتب  اأجراه  الذي  الأثري  امل�شح 

وال�شواهد  املالمح  من  عدد  الغريني عن  بقرية  املحيطة  املنطقة 

 &  Jahwari-al و   2008 Jahwari-al( الأثرية من فرتات خمتلفة

امليالد  قبل  الثالث  الألف  من  م�شتوطنة  اأهمها   )2008  Kennet

 in  ,Kennet  &  Jahwari-al( )النار 2500-2000 ق.م اأم  )فرتة 

press(، بالإ�شافة اإىل عدد من قبور فرتة حفيت )2500-3400 

خاليا  وقبور   )tombs  Cairn( احلجرية  الركامات  ذات  ق.م( 

النحل )tombs Beehive(. بالن�شبة لقبور 

فرتة حفيت فقد عرث عليها فوق ال�شل�شلة 

من  الغريني  بقرية  حتيط  التي  اجلبلية 

قبور  اإىل  بالإ�شافة  ال�شرقية،  اجلهة 

امل�شاطب  على  الفرتة  نف�ض  من  اأخرى 

احل�شوية امل�شتوية يف اجلهة الغربية من 

القرية، والتي نقب الكاتب يف قربين منها 

ت�شمنت  الدرا�شة.  هذه  حمور  ميثالن 

امل�شتوطنة ال�شكنية من فرتة الألف الثالث 

ومقربة  حجري  برجي  بناء  امليالد  قبل 

وبقايا بيوت حجرية ظاهرة على ال�شطح 

عدد  �شطحها  على  وينت�شر   )5 )ال�شكل 

اأم  فرتة  من  الفخارية  الك�شر  من  كبري 

النار )نهاية الألف الثالث قبل امليالد(. 

عندام  وادي  �شفاف  �شكلت  لقد 

ون�ساأة  الب�سري  للن�ساط  منا�سبا  مكانا 

امل�شتوطنات، ولعبت دورا كبريا يف تاريخ 

ال�شتيطان يف املنطقة وا�شتمراريته عرب 

الزمن. فقد لعبت هذه امل�شتوطنات دورا 

هاما منذ اإن�شاوؤها- على الأقل منذ فرتة 

النار )2500-2000 ق.م(- يف منط  اأم 

ال�شتيطان، حيث يبدو اأنها كانت معتمدة 

 al-Jahwari( الزراعة  على  اأ�شا�شا 

فيما  وتك�شف عن جوانب مهمة   ،)2009

والجتماعي  القت�شادي  بالتطور  يتعلق 

والديني  واحل�شاري  وال�شيا�شي 

بها  وا�شتقرت  اأن�شاأتها  التي  للمجتمعات 

اأن  ن�شتطيع  وبالتايل  الع�شور،  اأقدم  منذ 

احل�شارية  والتغريات  التطورات  نفهم 

يف  والنح�شار  التو�شع  ذلك  )مثال  ال�شتيطان  يف  حدثت  التي 

وكثافة  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  ال�شكان  وهجرات  امل�شتوطنات 

ال�شتيطان، وغريها(، وتظهر كيف ا�شتطاع الإن�شان اأن يتاأقلم مع 

الظروف البيئية املحيطة به.

على  �شجعت  املنطقة  يف  معينة  عنا�شر  توافرت  بيئيا، 

ال�شتيطان الب�شري، ولعل اأهمها توافر املياه اجلوفية وال�شطحية 

قاع  يف  اخل�شبة  الرتبة  وتوافر  الغزيرة،  الأمطار  موا�شم  بعد 

ال�شكل )5( خمطط يو�شح م�شتوطنة فرتة اأم النار يف الغريني واأهم ال�شواهد الأثرية 

)al-Jahwari & Kennet, in press  :املكت�شفة )معدلة عن



99 الـعـدد 16

 68;–218; Compiler 1981: 56–1663; Satchell 1978: 212

.)9(–Hawley 1995: 83

2- القبور:

فور الإبالغ عن القربين )ال�شكل 7( من قبل ال�شركة املنفذة 

للم�شروع قام الكاتب مبعاينتهما وم�شح املنطقة املجاورة لهما حيث 

عرث على عدد اآخر من القبور ذات الركامات احلجرية )ال�شكل 

17(، ولكن الأخرية كانت غري مت�شررة بالطريق املزمع اإن�شاوؤه. 

وبعد ذلك مت اإجراء احلفرية الإنقاذية للقربين، وتبني من خالل 

اللقى املكت�شفة اأنهما يعودان اإىل الع�شر احلديدي املبكر اأو الفرتة 

امل�شماة بفرتة لزق )1300-300 ق.م(، اإل اأن �شكلهما املعماري 

ي�شري اإىل وجود بع�ض ال�شكوك حول تاأريخ بناءهما الأ�شلي. قبل 

التنقيب، القربان وما يجاورهما من قبور اأخرى تبدو اأقرب اإىل 

�شكل قبور فرتة حفيت )نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث 

على  اأي�شا  ينطبق  وهذا  احلجرية،  الركامات  ذات  امليالد(  قبل 

الذي  الثاين  للقرب  الأقل  على  التنقيب-  بعد  املعماري  ال�شكل 

يحمل نف�ض خ�شائ�ض قبور حفيت ذات الركامات احلجرية- اإل 

اأن اللقى املكت�شفة تعود اإىل الع�شر احلديدي )الألف الأول قبل 

التنقيب  بعد  الأول  للقرب  املعماري  ال�شكل  اأن  حني  يف  امليالد(. 

الوادي والتي ا�شتطاع الإن�شان اأن ينقلها اإىل �شفاف الوادي حيث 

اأن�شاأ امل�شاطب الزراعية )حمليا الظفر( )ال�شكل 6(، بالإ�شافة 

اإىل توافر املواد اخلام يف اجلبال املجاورة كاحلجارة واملعادن التي 

ا�شتغلها الإن�شان عرب الزمن يف �شناعة اأدواته املختلفة واأي�شا يف 

البناء. كما توافرت اأي�شا اأعداد من النباتات واحليوانات الربية 

نواحي  ويف  اقت�شاده  يف  با�شتغاللها  القدمي  الإن�شان  قام  التي 

اأخرى من حياته. وميكن ال�شتدلل على ذلك من خالل املكت�شفات 

العثور عليها يف مواقع مثل مي�شر، حيث عرث يف  التي مت  الأثرية 

 Weisgerber 1981:( النار  اأم  فرتة  من  متر  نوى  على   1 مي�شر 

191–197(. كما مت اأي�شا العثور على بقايا عظام حيوانات برية 

 Weisgerber 1980:( 1 وم�شتاأن�شة كما هو احلال يف مواقع مي�شر

 Weisgerber 1981:(  6 ومي�شر   ،)197-89; 1981: 191-77

205( ، ومي�شر 25 )Weisgerber 1981: 198-204(. ومن هذه 

والثريان  واحلمري  والغزلن  واجلمال  وال�شاأن  املاعز  احليوانات 

)Uerpmann & Uerpmann 2007: 55(. اأما يف الوقت املعا�شر 

فهناك اأي�شا تنوع يف احلياة النباتية واحليوانية والتي مت الإ�شارة 

وعلماء  الرحالة  قبل  من  خ�شو�شا  الأدبيات،  من  كثري  يف  اإليها 

-79 & 607، 1662-Lorimer 1908: 77 .cf( النبات واحليوان

ال�شكل )6( بقايا م�شاطب زراعية )ظفر( قدمية على ال�شفة ال�شرقية لوادي عندام 
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اأ�شبه بالقبور التي مت التنقيب عنها من الع�شر احلديدي، والتي 

لحتوائها  وذلك  الع�شل”  قر�ض  “قبور  ا�شطالحا  عليها  يطلق 

البع�ض.  بع�شها  مع  املتال�شقة  الدفن  غرف  من  كبري  عدد  على 

ولعل من اأهم النماذج التي مت التنقيب عنها لهذا النوع من القبور 

بو�شر  يف   )Honeycomb Cemetery( الع�شل  قر�ض  مقربة  هي 

 .)Costa، et al. 1999: 28(

:)al-Ghoryeen G1) )0603685/2531841( القرب الأول

حجارة  من  ركام  عن  عبارة  التنقيب  قبل  القرب  �شكل  كان 

البني  اللون  ذات  اجلابرو(  )حجارة  الدائرية  املل�شاء  الوادي 

والرمادي والأ�شود، وممزوجة بحجارة اأخرى اأ�شغر حجما وقليل 

التنقيب 50 �شم، وقطره 8م،  القرب قبل  ارتفاع  يبلغ  الرتبة.  من 

وقد بني القرب على م�شطبة ح�شوية قدمية. ويبدو اأن القرب قد 

تعر�ض للنهب والتخريب عرب الزمن لدرجة اأنه كان من ال�شعب 

حتديد جدرانه الأ�شا�شية ومرافقه الأخرى.

قطره  اأن  تبني  القرب  هذا  يف   )9-8 )الأ�شكال  التنقيب  بعد 

الأ�شا�شي يبلغ 5م، ومل يكن من ال�شهل حتديد كافة جدران القرب 

الرئي�شية ب�شبب حالة الدمار ال�شديدة التي تعر�ض لها القرب. بنيت 

وال�شوداء  والرمادية  البنية  املل�شاء  الوادي  حجارة  من  اجلدران 

مبتو�شط حجم ل يزيد عن 25 �شم، وغالبيتها بحجم قب�شة اليد، 

وح�شيت الفراغات فيما بينها بدب�ض احلجارة والرتبة واحل�شى 

الدفن  غرفة  على  التعرف  ال�شهل  من  يكن  مل  كما  ال�شغري. 

من  اأكرث  وجود  اإىل  ي�شري  ما  بقايا  هناك  كانت  ولكن  الرئي�شية، 

غرفة دفن، حيث اأمكن حتديد حوايل ثمانية غرف �شغرية ترتاوح 

يف اأبعادها وحجمها. متيل هذه الغرف اإىل اأن تكون بي�شاوية اأو 

�شبة بي�شاوية واأحيانا غري منتظمة ال�شكل، رمبا نتيجة ملا تعر�ض 

له القرب من دمار عرب الزمن. ترتاوح مقايي�ض الغرف ما بني 20 

× 1.80م. هذه الغرف لي�ض لها جدران  × 60 �شم، و 1م  �شم 

حجرية على اجلوانب بل مت العتماد على الرتبة الطبيعية، كما 

الرتبة  اأي�شا  ا�شتخدمت  بل  لي�شت مبلطة باحلجارة  اأر�شيتها  اأن 

الطبيعية. وكما ذكرنا يف الأعلى فاإن هذا ال�شكل املعماري للقرب 

اأ�شبه بالقبور التي مت التنقيب عنها من الع�شر احلديدي، والتي 

كما هو احلال يف  الع�شل”  قر�ض  “قبور  ا�شطالحا  عليها  يطلق 

بو�شر  يف   )Honeycomb Cemetery( الع�شل  قر�ض  مقربة 

 الـعـدد 16 42

ال�شكل )7( �شورة جوية تو�شح القربين قبل التنقيب 
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ال�شكل )8( القرب 1 بعد التنقيب 

ال�شكل )9( خمطط للقرب 1 بعد التنقيب 
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.)Costa، et al. 1999: 28(

اأما عن املواد الأثرية فلم يتم العثور على هياكل عظمية ب�شبب 

حالة النهب والدمار ال�شديدة التي تعر�ض لها القرب عرب الزمن، 

ال�شغرية  العظمية  ال�شظايا  من  القليل  على  فقط  عرث  حيث 

املتناثرة يف غرف الدفن. كما عرث على خرزة واحدة من احلجارة 

النحا�ض  من  �شهم  راأ�ض  اإىل  بالإ�شافة  املنت�شف،  يف  مثقوبة 

املنت�شف  يف  �شلع  وله  نباتية  ورقة  �شكل  ياأخذ   )10 )ال�شكل 

وعر�شه عند  �شم   6 الإجمايل  ويبلغ طوله  �شم   2 بطول  ومقب�ض 

يف  عليه  عرث  ال�شهام  روؤو�ض  من  النوع  هذا  �شم.   1 املنت�شف 

يف  كما  خمتلفة  مواقع  يف  احلديدي  الع�شر  اإىل  تعود  حمتويات 

 )al-Jahwari 2008: 155، 166 & 707، fig. 58( وادي عندام

 ،)7–Boucharlat & Lombard 1985: Pl.62، Nos. 1( ورميلة

و�شمد )Yule & Weisgerber 1988: 23(، وبو�شر )اجلهوري و 

 Phillips( وف�شغة ،)اللوحة 9 ال�شكل 8،  املاحي 2007: 25-22، 

fig.37 :1987( وغريها من املواقع.

:)al-Ghoryeen G2) )0603688/2531859( القرب الثاين

�شكل القرب قبل التنقيب ي�شبه القرب الأول فهو عبارة عن ركام 

من حجارة الوادي املل�شاء الدائرية )حجارة اجلابرو( ذات اللون 

البني والرمادي والأ�شود، وممزوجة بحجارة اأخرى اأ�شغر حجما 

وقليل من الرتبة. ارتفاع القرب قبل التنقيب 60 �شم، وقطره 10م، 

وقد بني القرب على م�شطبة ح�شوية قدمية. كانت هناك اإ�شارات 

وا�شحة لوجود بع�ض اجلدران احللقية.

تبني بعد التنقيب )الأ�شكال 11-12( يف هذا القرب اأن قطره 

احتمالية  مع  حلقية  جدران  ثالثة  وي�شم  7م،  يبلغ  الأ�شا�شي 

دفن  غرفة  ي�شم  كما  باأكمله.  بالقرب  يحيط  رابع  جدار  وجود 

واحدة دائرية ال�شكل بعمق 1.10م، وقطر 1.40م. لي�ض للغرفة 

جدران حجرية على اجلوانب واأر�شيتها لي�شت مبلطة باحلجارة، 

الثالثة  احللقية  اجلدران  بنيت  الطبيعية.  الرتبة  ا�شتخدمت  بل 

التي حتيط بغرفة الدفن من �شف واحد من حجارة الوادي ثبتت 

بح�شوة من احل�شى ال�شغري والطني، كما ح�شيت امل�شافة بني كل 

جدار والآخر اأي�شا بطبقة من الرمل واحل�شى ال�شغري وك�شارة 

�شم،  اإىل 40  يبلغ متو�شط �شمك اجلدران ما بني 30  احلجارة. 

اأما  اإىل 50 �شم.  و تبلغ امل�شافة بني كل جدار والآخر ما بني 20 

اجلدار الرابع فيبدو اأنه تعر�ض للدمار ال�شديد ومل يتبق منه �شوى 

بع�ض احلجارة املت�شاقطة. بني القرب من حجارة الوادي املل�شاء 

ال�شكل )10( لقى اأثرية يف موا�شعها الأ�شلية من القرب 1 
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ال�شكل )11( القرب 2 بعد التنقيب 

ال�شكل )12( خمطط للقرب 2 بعد 

التنقيب 
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�شم،  يزيد عن 25  ل  وال�شوداء مبتو�شط حجم  والرمادية  البنية 

وغالبيتها بحجم قب�شة اليد. 

هياكل  على  العثور  يتم  فلم  الأثرية  واللقى  للمواد  بالن�شبة 

عظمية، با�شتثناء بع�ض ال�شظايا العظمية ال�شغرية، وذلك ب�شبب 

حالة النهب والدمار ال�شديدة التي تعر�ض لها هذا القرب. من بني 

اللقى الأثرية التي عرث عليها �شمن حمتويات القرب مرود )ال�شكل 

13( من النحا�ض طوله 12 �شم، واأربعة خرزات )ال�شكل 14( من 

اأخرى. كل اخلرزات مثقوبة  والكلورايت وحجارة  العقيق  حجارة 

من املنت�شف مما ي�شري اإىل ا�شتخدامها كجزء من قالدة، ويبلغ 

اأقل من 1 �شم.  اأ�شغرها  اأكربها 4 �شم، يف حني يبلغ قطر  قطر 

-White and Brown( اإحدى هذه اخلرزات ذات لون بني واأبي�ض

قبور  حمتويات  يف  منها  مناذج  على  عرث  والتي   )bead  etched

 ElMahi( الع�شر احلديدي كما يف قبور حملياء اإىل فرتة  تعود 

 Yule & Weisgerber 1988: و�شمد )& al-Jahwari 2005: 66

من   )15 )ال�شكل  �شهم  راأ�ض  على  عرث  كما   .)10(/29، fig. 9

ومقب�ض  املنت�شف  �شلع يف  وله  نباتية  ورقة  �شكل  ياأخذ  النحا�ض 

عند  وعر�شه  �شم   6 الإجمايل  ال�شهم  طوله  ويبلغ  �شم،   2 بطول 

من  النوع  لهذا  م�شابهة  مناذج  على  عرث  وقد  �شم.   1 املنت�شف 

روؤو�ض ال�شهام يف مواقع تعود اإىل الع�شر احلديدي كما يف وادي 

عندام )al-Jahwari 2008: 155، 166 & 707، fig. 58( ورميلة 

)Boucharlat & Lombard 1985: Pl.62، Nos. 1–7(، و�شمد 

ال�شكل )13( مرود من النحا�ض من القرب 2 

ال�شكل )14( خرز من احلجارة من القرب 2 
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اأجراه  الذي  املكثف  الأثري  امل�شح  من 

اأطلق  حيث  عندام،  وادي  منطقة  يف 

الرمز   القربين  ي�شم  الذي  املوقع  على 

الهدف  كان   .)3 CS.2.56)ال�شكل 

اأخرى  مرة  املوقع  زيارة  من  الأ�شا�شي 

خا�شة  الأثرية،  ال�شواهد  توثيق  هو 

قدما  تنقيبهما  مت  اللذان  القربان  واأن 

بعد  تاأريخهما.  م�شاألة  يف  اإ�شكالية  لنا 

امل�شح تبني اأن م�شاحة املوقع الإجمالية 

تبلغ 16.5 هكتار، وعرث فيه اأثناء امل�شح 

على عدد من ال�شواهد الأثرية )ال�شكل 

16( منها جمموعة من قبور الركامات 

�شطح  احتوى   )17 )ال�شكل  احلجرية 

كربونات  وحجارة  تربة  على  غالبيتها 

متيل  التي   )MgCo3( املاغني�شيوم 

تبدو  عام،  وب�شكل  الأبي�ض.  اللون  اإىل 

القبور مبنية من ركامات حجرية  هذه 

ذات اأحجام واألوان خمتلفة، خ�شو�شا 

بحجارة  وممزوجة  والبني،  الأ�شود 

اأخرى اأ�شغر حجما. يرتاوح قطر القبور 

عن  وارتفاعها  م،   6 اإىل  م   2 بني  ما 

�شطح الأر�ض ما بني 40 �شم اإىل حوايل 

جدارين  بني  ما  القبور  تت�شمن  1م. 

اإىل �شتة جدران حلقية، ب�شمك يرتاوح 

اأظهرت بع�ض  اإىل 1م.  ما بني 30 �شم 

للتخريب  تعر�شت  دفن  غرفة  القبور 

جدار  ذات  بي�شاوية  اأو  دائرية  �شبه  لتكون  تبدو  لكنها  ال�شديد، 

داخلي واآخر )اأو اثنان( خارجي. كان من ال�شعب حتديد اأر�شية 

ال�شيئة  احلفظ  حلالة  نتيجة  القبور  من  الكثري  يف  الدفن  غرفة 

لها. 

التي  احلجارة  تراكمات  من  عدد  على  املوقع  يف  عرث  كما 

دائرية  مباين  ثالثة  اإىل  بالإ�شافة  منتظما،  �شكال  تاأخذ  ل 

على  عرث  كما  م.   5 اإىل   4 بني  ما  يرتاوح  بقطر  احلجارة  من 

قبل  ما  فرتات  من  بي�شاوية  قبور  وخم�شة  للحجارة،  تناثرات 

التاريخ �شمت جدار حلقي من �شف واحد من احلجارة وح�شي 

)Yule & Weisgerber 1988: 23(، وبو�شر )اجلهوري و املاحي 

 Phillips 1987:( وف�شغة ،)2007: 22-25، ال�شكل 8، اللوحة 9

fig.37(. كما عرث يف هذا القرب على بقايا ما يبدو ليكون حلقة 

متاآكلة )ال�شكل 15( من النحا�ض فقد جزء منها. 

م�سح عام 2005/2004:

يف الفرتة من دي�شمرب 2004م اإىل مار�ض 2005م، قام الكاتب 

كجزء  وذلك  القربين،  عن  التنقيب  فيه  مت  الذي  املوقع  بزيارة 

ال�شكل )15( خرز من احلجارة من القرب 2 
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يف املنت�شف باحل�شى ال�شغري وك�شارة احلجارة. هذه القبور 

الأخرية يرتاوح طولها ما بني مرت اإىل ثالثة اأمتار، وعر�شها ما 

بني 80 �شم اإىل مرتين، وهي ت�شبه تلك القبور التي مت الك�شف 

عنها يف موقع حملياء )ElMahi & al-Jahwari 2005( والتي 

من  الغريني.  من  ال�شمال  اإىل  500م  حوايل  م�شافة  على  تقع 

املوقع عدد من  التي عرث عليها متناثرة على �شطح  اللقى  بني 

الك�شر الفخارية منها ك�شرتني من فرتة اأم النار، وخم�ض ك�شر 

املبكر  الع�شر احلديدي  وادي �شوق، و49 ك�شرة من  من فرتة 

)ال�شكل 18(، و49 من الع�شر احلديدي املتاأخر اأو فرتة �شمد، 

وثالث ك�شر من الفرتة الإ�شالمية املتاأخرة. 

خالل م�شح وادي عندام )2004-2005( قام الكاتب اأي�شا 

حفيت  فرتة  لقبور  اأثري  م�شح  باإجراء 

خاليا  واأي�شا  احلجرية  الركامات  ذات 

على  خمتارة  مناطق  يف  وذلك  النحل، 

الن�شبي  توزيعها  ملعرفة  الوادي  طول 

ومدى انت�شارها، واأي�شا من اأجل حماولة 

�شائدا  كان  الذي  ال�شتيطان  منط  فهم 

على  التعرف  وحماولة  حفيت،  فرتة  يف 

املثال،  �شبيل  على  والتطور،  الختالفات 

بني قبور حفيت ذات الركامات احلجرية 

النار  اأم  فرتة  وقبور  النحل،  وخاليا 

-cf. al-Jahwari 2008: 132( الالحقة

عدم  اإىل  هنا  الإ�شارة  وجتب   .)149

منظم  م�شح  لإجراء  حماولة  اأي  وجود 

اإىل  يهدف  العمانية  اجلزيرة  �شبه  يف 

القبور  هذه  وانت�شار  توزيع  وفهم  درا�شة 

على منطقة وا�شعة، حيث اأن هناك فقط 

تنقيبها يف  التي مت  القليلة  الأمثلة  بع�ض 

الأ�شفل(،  يف  )اأنظر  متفرقة  مناطق 

حاولت  واحدة  درا�شة  توجد  ل  ولكن 

هذه  ومنط  توزيع  وفهم  بدرا�شة  القيام 

منظمة  حفريات  هناك  ولي�شت  القبور، 

من  للتحقق  خمتلفة  مناطق  من  لأمثلة 

من  الإقليمية  والت�شابهات  الختالفات 

حماولة  جاءت  هنا  ومن  املناطق.  هذه 

الباحث لإجراء مثل هذا امل�شح. 

اأكرب  من  واحد  هو  القبور  هذه  تاأريخ  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف 

يف  )اأنظر  عمان  اآثار  فهم  يف  الباحثني  تواجه  التي  ال�شعوبات 

الأ�شفل(، لذلك كان اأحد اأهداف م�شح وادي عندام هو اإجراء 

م�شح لتحديد التوزيع التقريبي والكثافة الن�شبية لهذه القبور بدءًا 

من مناطق جتمع املياه يف اأعايل الأودية يف ال�شمال اإىل املناطق 

حيث  عندام،  وادي  طول  على  اجلنوب  يف  املنب�شطة  احل�شوية 

اإجمالية  ع�شوائي )م�شاحة  ب�شكل  اختريت  م�شح 14 منطقة  مت 

العثور  ما مت  كل  توثيق  ومت  كيلومرت مربع(.  بحوايل 183  تقدر 

عليه من قبور، ومت اأي�شا و�شع العدد الإجمايل لها وكثافتها يف 

 12-cf. al-Jahwari 2008، Maps 11( كل منطقة على خرائط

.)15-& 14

ال�شكل )16( خمطط يو�شح اأهم ال�شواهد الأثرية التي مت الك�شف عنها اأثناء م�شح وادي 

)al-Jahwari 2008 :معدلة عن( CS.2.56 عندام 2004-2005م يف موقع الغريني
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 CS.2.56 ال�شكل )17( عدد من القبور ذات الركامات احلجرية التي الك�شف عنها اأثناء م�شح وادي عندام 2004-2005م يف موقع الغريني

على م�شافة لي�شت بعيدة عن موقع القربين املنقبني

ال�شكل )18( ك�شر فخارية مطلية بزخارف ملونة تعود اإىل الع�شر احلديدي املبكر مت الك�شف عنها اأثناء م�شح وادي عندام 2004-

CS.2.56 2005م يف موقع الغريني
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 cf.( وميكن القول باخت�شار اأن اأهم نتائج م�شح وادي عندام

من  كبري  عدد  وجود  اإىل  ت�شري   )149-al-Jahwari 2008: 132

قبور فرتة حفيت ذات الركامات احلجرية )1987 قربا( وخاليا 

مت  التي  ع�شر  الأربعة  املناطق  على  موزعة  قربا(   205( النحل 

م�شحها لهذا الغر�ض. ومتثل هذه القبور مظهرا مهما ل�شتيطان 

الإن�شان لهذه املنطقة يف نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث 

والتوزيع  العدد  اأن هذا  اإىل  هنا  الإ�شارة  املهم  ومن  امليالد.  قبل 

التي  القبور  كم هو عدد  نعلم  ل  اأننا  اعتبار  على  مبدئي،  للقبور 

اأخرى  مناطق  اأن هناك  اإىل  بالإ�شافة  الزمن،  تدمريها عرب  مت 

تقدم  اأن  املحتمل  والتي من  بعد  يتم م�شحها  وادي عندام مل  يف 

لنا �شورة مغايرة لهذا التوزيع. وقد عرث يف عدد من هذه القبور 

من  لي�ض  اأنه  اإل  الأثرية،  واملكت�شفات  املواد  من  جمموعة  على 

اإىل  تعود  فجميعها  حفيت  فرتة  اإىل  ين�شب  اأن  ميكن  ما  بينها 

يف  ا�شتخدامها  اإعادة  اإىل  رمبا  ي�شري  مما  احلديدي،  الع�شر 

القبور،  تاأريخ دقيق لهذه  وبالتايل �شعوبة اقرتاح  فرتات لحقة، 

القبور  العظمى من هذه  الغالبية  اأن  الزمني. كما  وفهم تطورها 

و�شرقتها، مما ي�شعب من عملية حتديد عنا�شرها  مت تخريبها 

املعمارية الأ�شلية. كما اأن نتائج امل�شح مل تثمر عن العثور على اأي 

اإ�شارة فيما يتعلق بالبقايا ال�شكنية اخلا�شة بالأقوام الذين دفنوا 

يف هذه القبور، مما يزيد من �سعوبة فهمنا للن�ساط اال�ستيطاين 

يف هذه الفرتة.

النقا�س:

يت�سح مما �سبق عر�سه يف االأعلى اأن الن�ساط الب�سري خالل 

امليالد  قبل  الثالث  الألف  الرابع-بداية  الألف  نهاية  من  الفرتة 

متمثل ب�شكل كبري بالعمارة اجلنائزية، خ�شو�شا قبور حفيت ذات 

الركامات احلجرية وقبور خاليا النحل؛ يف املقابل هناك �شح يف 

الدليل الأثري فيما يتعلق بالبقايا ال�شكنية من هذه الفرتة والتي 

اأن  كما  احلد.  وراأ�ض   8 هيلي  موقع  يف  املكت�شفة  تلك  اأهمها  من 

هناك اإ�شكالية وا�شحة فيما يتعلق بفهمنا للدليل الأثري من قبور 

الركامات احلجرية. 

اإن قلة الدليل الأثري املكت�شف من قبور الركامات احلجرية 

طريق  عن  توثيقها  مت  التي  تلك  اأو  عنها-  التنقيب  مت  التي 

امل�شوحات الأثرية- اإىل الآن، بالإ�شافة اإىل حالة احلفظ ال�شيئة 

لنا  ت�شمح  ا�شتخدامها يف فرتات لحقة، ل  اإعادة  واإ�شكالية  لها، 

الزمني والتطور احل�شاري لفرتة حفيت يف �شبه  الت�شل�شل  بفهم 

ال�شكوك  بع�ض  هناك  اأن  اإىل  ي�شري  فالدليل  العمانية.  اجلزيرة 

الفرتة  هذه  من  احلجرية  الركامات  قبور  بتاأريخ  يتعلق  فيما 

هذه  فبع�ض  العمانية،  اجلزيرة  �شبه  مناطق  كل  يف  واملنت�شرة 

يعود  رمبا  بع�شها  اأن  حني  يف  حفيت،  فرتة  يف  بني  رمبا  القبور 

من  الأخري  النوع  على  وي�شتدل  حفيت.  لفرتة  لحقة  فرتات  اإىل 

خالل املواد املكت�شفة يف غرف دفنها، حيث اأن العديد منها والتي 

اأثرية من  اأثناء م�شح وادي عندام قدمت مواد  مت ت�شجيلها مثال 

 Plates ،166-165 :2008 Jahwari-al( الع�شر احلديدي املبكر

4-6(. وهذا الأمر ي�شعب من عملية حتديد الفرتة الزمنية التي 

اأن�شاأت فيها القبور على وجه الدقة؛ مبعنى هل اأنها بنيت يف فرتة 

حفيت اأو يف فرتة لحقة كالع�شر احلديدي؟ اأو اأنها بنيت يف فرتة 

اأن  يبدو  احلديدي؟  الع�شر  يف  ا�شتخدامها  اأعيد  ولكن  حفيت 

التقليد اخلا�ض ببناء قبور فرتة حفيت ذات الركامات احلجرية 

تلت  التي  الفرتات  اإىل  ورمبا  احلديدي،  الع�شر  اإىل  ميتد  رمبا 

�شمد(.  )فرتة  الهلين�شتية-الفرثية  كالفرتات  احلديدي  الع�شر 

املدافن  حقول  تاأريخ  على  قدرتنا  مدى  عن  الت�شاوؤل  هذا  ويثري 

الكبرية التي حتتوي على هذا النوع من القبور يف مناطق خمتلفة 

من �شبه اجلزيرة العمانية اإىل فرتة حفيت. يف الواقع من ال�شعب 

اعتبارنا  يف  و�شعنا  ما  اإذا  خ�شو�شا  ال�شوؤال،  هذا  على  الإجابة 

الإ�شكاليات التي اأ�شرنا اإليها يف الأعلى واملتعلقة بنق�ض الت�شل�شل 

الطبقي ال�شتيطاين واإ�شكالية اإعادة ا�شتخدام القبور وقلة املادة 

من  النوع  هذا  ملثل  منظمة  درا�شات  وجود  وعدم  منها،  الأثرية 

القبور وغريها من الإ�شكاليات التي ل ت�شاعدنا على فهم التطور 

احل�شاري الذي حدث يف املنطقة خالل الفرتة املمتدة من نهاية 

قبل   الثالث  الألف  منت�شف  تقريبا  اإىل  امليالد  قبل  الرابع  الألف 

امليالد. 

 )61  :2008  Jahwari-al( الكاتب  اقرتح  2008م،  عام  يف   

اأنه على الرغم من وجود بع�ض ال�شكوك فيما يتعلق بتاأريخ هذه 

القبور، اإل اأن التمركزات الكبرية منها يف حقول املدافن الكبرية 

جميعا  اأنها  اعتبار  على  حفيت،  فرتة  اإىل  الأرجح  على  تعود 

ل  مناطق  يف  وتقع  مت�شابه  بناء  ولها  املواقع  نف�ض  على  موجودة 

مما  اأخرى،  زمنية  فرتة  اأي  من  ا�شتيطاين  دليل  اأي  بها  يوجد 

لنا  قدمت  الآن  اإىل  الفرتة.  نف�ض  اإىل  تنتمي  القبور  اأن  يقرتح 

حفيت  جبل  يف  املثال  �شبيل  على  عنها  التنقيب  مت  التي  القبور 

عربي  يف  وبات   ،)7/cf. Cleuziou 1976( الربميي  واحة  يف 

 Cleuziou( 6-HD وراأ�ض احلد ،)a & 1975b  Frifelt 1975(
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اأن ين�شب ب�شكل دقيق اإىل فرتة حفيت. هذه اللقى ت�شري  ميكن 

اإىل تاأريخ القبور اإىل الع�شر احلديدي، اإل اأن القبور من حيث 

الطراز ت�شبه قبور حفيت ذات الركامات احلجرية، مما ي�شري 

وخال�شة  لحقة.  فرتات  يف  ا�شتعمالها  اإعادة  احتمالية  اإىل 

والتي مت  اأيدينا،  بني  املتوفرة  املعلومات  باأن  القول  الأمر ميكن 

ا�شتعرا�شها يف الأعلى، جتعلنا نقرتح اأنه رمبا توجد ثالثة اأنواع 

على  العمانية  اجلزيرة  �شبه  يف  احلجرية  الركامات  قبور  من 

النحو الآتي:

قبور ذات ركامات حجرية بنيت يف فرتة حفيت.- 1

قبور ذات ركامات حجرية بنيت يف فرتة حفيت واأعيد - 2

ا�شتخدامها يف الع�شر احلديدي )اأو حتى الفرتات الالحقة(.

قبور ذات ركامات حجرية بنيت يف الع�شر احلديدي.- 3

الكاتب  اإليه  التو�شل  مت  ما  على  قائم  مبدئي  التق�شيم  هذا 

يف  تنقيبها  مت  التي  القبور  عن  املتوفرة  املعلومات  خالل  من 

امل�شح  اإىل  بالإ�شافة  العمانية،  مواقع خمتلفة من �شبة اجلزيرة 

الأثري الذي اأجراه الكاتب يف وادي عندام، واحلفرية الإنقاذية 

التاأريخ  اإ�شكالية  ا�شتعرا�ض  الورقة  الغريني. فقد حاولت  لقربي 

فر�شية  اإذا �شحت  املتوفرة عن هذه-  املعلومات  على هذه  بناء 

هذا التق�شيم- الأنواع الثالثة من القبور، اإل اأنه يجب علينا اأن 

ل نعتمد على هذا التق�شيم ب�شكل نهائي، خ�شو�شا واأننا نتعامل 

التنقيب عنها يف مناطق قليلة  التي مت  القبور  مع عدد قليل من 

متفرقة مبا فيها قربي الغريني. ومن املهم اأن ن�شع يف اعتبارنا 

اإعادة  عن  والناجتة  القبور،  من  النوع  هذا  تاأريخ  اإ�شكالية 

بالإ�شافة  الأثرية،  املادة  وقلة  ال�شيئة  وحالة احلفظ  ال�شتخدام 

هذا  الدرا�شات.  وقلة  بامل�شتوطنات  اخلا�ض  الدليل  نق�ض  اإىل 

اأكرث  وتنقيبات  م�شوحات  اإجراء  اإىل  احلاجة  ي�شتدعي  الأمر 

وذلك  العمانية،  اجلزيرة  �شبه  من  خمتلفة  مناطق  يف  تنظيما 

لختبار مدى �شحة اأو فعالية هذا التق�شيم املبدئي. وهذا الأمر ل 

ميكن اأن يتم دون التعاون مع جهات واأفراد خمتلفني وبا�شتخدام 

مبثل  اخلا�شة  والتنقيب  امل�شح  من  خمتلفة  وتقنيات  م�شتويات 

اأن  ميكن  العمل  هذا  مثل  الأثرية.  ال�شواهد  من  النوعية  هذه 

يت�شمن مثال اإجراء م�شح منظم وفح�ض دقيق لهذه الأنواع- اأو 

النوع- من القبور، بحيث ي�شمل مثال مناطق خمتلفة، ويتم من 

مواقعها  طبيعة  على  التعرف  وحماولة  القبور،  كل  توثيق  خالله 

وبناءها وتوزيعها وكثافتها، ومن ثم اختيار بع�ض منها للتنقيب. 

هذا العمل رمبا �شي�شمح لنا بحل م�شكلة تاأريخ هذه القبور، وفهم 

 6-RJ وراأ�ض اجلنز ،)Salvatori 2001( 10-HDو )141 :2003

)Cleuziou & Tosi 1990a–b(، دليال من نهاية الألف الرابع 

اأن  اإىل  الإ�شارة  جتب  اأنه  اإل  امليالد؛  قبل  الثالث  الألف  وبداية 

والتالل  الأودية  م�شاطب  مثل  القبور  لهذه  اأخرى  مواقع  هناك 

وادي عندام  املوجودة يف  كتلك  واملنخف�شة  املنب�شطة  احل�شوية 

والتي رمبا تكون من فرتات لحقة. وهنا من املهم التنويه اإىل اأن 

موقع القرب يعترب عامل مرتبط وموؤثر يف معلوماتنا عن القبور، 

هذه  بتاأريخ  يتعلق  فيما  معلوماتنا  فاإن  املرحلة  هذه  يف  لذلك 

القبور �شتنح�شر يف الرتكيز مبدئيا على بناءها وموقعها، اإىل اأن 

يتم تنقيبها واحل�شول على تاأريخ دقيق لها من خالل املعثورات 

تبدو  حاليا  وخ�شائ�شها.  تطورها  وفهم  املعمارية،  والتفا�شيل 

بعد  ولكن  ال�شطح مثل قبور فرتة حفيت،  القبور من  بع�ض هذه 

التنقيب فيها اأت�شح اأن بع�شها من الع�شر احلديدي اأو حتى من 

ولعل  م(،  ق.م-300   300( الهلين�شتية-الفرثية/�شمد  الفرتة 

القرب الأول املنقب من قبل الكاتب يف الغريني من بني الأمثلة التي 

ميكن الإ�شارة اإليها والتي توؤكد هذا الأمر، حيث يبدو من ال�شطح 

قبل التنقيب على هيئة ركام حجري ي�شبه قبور حفيت، اإل اأنه بعد 

التنقيب فقد تبني من خالل اخل�شائ�ض املعمارية واملواد الأثرية 

اأي�شا  اأنه من الع�شر احلديدي )1300-300 ق.م(. هناك  اإىل 

احلديدي  الع�شر  اإىل  اأرخت  التي  اخليمة  راأ�ض  يف  ف�شغه  قبور 

من  م�شابهة  اأخرى  قبور  هناك  اأن  حني  يف  ق.م(،   500-900(

امل�شاطب  على  ف�شغة  �شمال  يف  تنقيبها  اأي�شا  مت  البناء  حيث 

على  ي�شاعد  دليل  اأي  تقدم  مل  لكنها  الغاف،  اأم  لوادي  ال�شفلية 

تاأريخها )Phillips 1987، 1997: 205–207(. يف مناطق اأخرى 

امل�شتوطنة  اأعلى  تقع  القبور  فاإن  املثال،  �شبيل  على  منال،  مثل 

 )Elmahi & Ibrahim 2003( احلديدي  الع�شر  من  ال�شكنية 

مما ي�شري اإىل اأنها بنيت يف مرحلة لحقة لبناء امل�شتوطنة. وبناء 

عليه يبدو اأن تاأريخ هذه القبور يعترب واحد من اأكرب امل�شاكل التي 

تواجه املخت�شني يف اآثار �شبه اجلزيرة العمانية، والتي حتتاج اإىل 

اإجراء م�شح منظم مثال يف مناطق  امل�شتقبل عن طريق  حل يف 

خمتلفة والعمل على حتديد مواقع هذه القبور وبناءها وتوزيعها 

وكثافتها ومن ثم التنقيب يف بع�ض منها. 

قبور  من  العديد  هناك  اأن  ورد  مما  ن�شتخل�ض  اأن  وميكن 

اأعيد ا�شتعمالها مبرور الوقت،  حفيت ذات الركامات احلجرية 

عليها  عرث  اللقى  من  فالعديد  احلديدي.  الع�شر  يف  خ�شو�شا 

ما  على  بينها  من  يعرث  مل  اأنه  اإل  القبور،  هذه  من  بع�ض  يف 
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توزيعها يف البيئة وتطورها وعمارتها، ومن ثم رمبا يعطينا بع�ض 

الإ�شارات عن طبيعة ال�شتيطان الذي كان �شائدا يف فرتة حفيت. 

واإىل اأن يتم ذلك يبقى ال�شوؤال مفتوحا حول اإ�شكالية التاأريخ التي 

حاولت هذه الورقة اإبرازها ولفت النتباه لها. 
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