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العصر البرونزي في اجلزء الغربي من إقليم جعالن بسلطنة عمان
ناصر سعيد اجلهوري
ملخص :تناقش هذه الورقة النتائج األولية للموسم األول من مشروع املسح األثري ،الذي أجري في اجلزء الغربي من إقليم
جعالن باملنطقة الشرقية من سلطنة عمان .تسلط الورقة الضوء على منط االستيطان وعادات الدفن في العصر البرونزي
املبكر في هذا اجلزء من شبه اجلزيرة العمانية .وقد أثمر املسح عن توثيق عدد كبير من قبور العصر البرونزي املبكر ،وحتديدا
فترة حفيت .ويقترح هذا وجود كثافة عالية لالستيطان ،إال أنه ال يوجد دليل على أي بقايا سكنية تعود إلى هذه الفترة في
هذا اجلزء من اإلقليم .إن هذا الدليل ال يسمح بإعطاء صورة شاملة عن منط االستيطان في هذا اإلقليم ،ويطرح تساؤالت
مت استعراضها ومناقشتها في هذه الورقة.
Abstract: This paper presents the preliminary results of the first season of archeological survey in the western part
of Ja'alan in Oman. It discusses the settlement pattern and funerary practices of the Early Bronze Age (EBA) in this
part of the Oman Peninsula. The survey has yielded a large number of EBA (Hafit Period) funerary, suggesting a
high density of occupation. However, no settlement remains have so far been found in the study area. This absence
of evidence prevents our understanding of the settlement pattern in this area, and it raises certain questions which this
paper presents and discusses.
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مقدمة
تستعرض هذه الورقة النتائج األولية للموسم األول من
مشروع املسح األث��ري ال��ذي أج��ري باملنطقة الشرقية من
سلطنة عمان في اجلزء الغربي من إقليم جعالن ،وشمل -
على وجه التحديد  -اجلزء الشرقي والشمالي من جعالن
بني بوحسن ،واجلزء الشرقي من الوافي (اخلريطة  .)1إن
الهدف من وراء هذا العرض بيان أن هذه النتائج قد دفعت
بنا إلى طرح تساؤالت حول منط االستيطان وعادات الدفن
في العصر البرونزي املبكر ،فمن املهم عرض هذه النتائج
لطرح تلك التساؤالت والتعرف على مدى إمكانية اإلجابة
عنها ،في ضوء ما مت اكتشافه إلى اآلن في املناطق التي مت
مسحها ،من دون احلاجة إلى توسعة نطاق املسح األثري
في املناطق األخرى ،احمليطة باملناطق التي مت مسحها؛ فإذا
لم تكن هناك إجابة لبعض أو كل ه��ذه ال�ت�س��اؤالت؛ فهل
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اخلريطة  :1خريطة عامة توضح اجلزء الغربي (املربع األس��ود) من
إقليم جعالن.
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العمل القادم في املناطق األخرى من اجلزء الغربي من إقليم
جعالن سيجيب على هذه التساؤالت؟
ثمة زي��ارة أولية للمنطقة في ع��ام 2002م كشفت عن
معلومات مهمة عن املنطقة وتاريخ استيطانها؛ إذ لوحظ
ع��دد م��ن الشواهد األث��ري��ة التي حتتاج إل��ى توثيق بشكل
سريع وعاجل؛ من بينها مقابر من فترات ما قبل اإلسالم
ومقابر إسالمية وبقايا مستوطنات وأبراج من فترات زمنية
مختلفة ،إضافة إلى عدد كبير من الرسومات الصخرية
التي عثر عليها في أحد أودية املنطقة .هذه الزيارة األولية
سمحت لنا بتأريخ النشاط البشري االستيطاني في املنطقة
إلى الفترة املمتدة من نهاية األلف الرابع قبل امليالد رمبا
إل��ى الفترات اإلسالمية احلديثة .كما سمحت لنا كذلك
بالتعرف على طوبرغرافية املنطقة والتشكيل والتكوين
التضاريسي اخلاص بها ،ومن ثم التعرف على واقع املناطق
األثرية وحالتها الراهنة في املنطقة والعوامل التي قد تؤدي
إلى تدهورها.
إن آثار اجلزء الغربي من إقليم جعالن غير موثقة بشكل
كامل في السجل األثري؛ ألن املنطقة لم تتم دراستها جيدا.
فهذا اجل��زء م��ن ُع�م��ان ل��م يلق نصيبا مناسبا م��ن املسح
والتوثيق؛ إذ متت زي��ارة منطقة جعالن بني بوحسن أثناء
تنفيذ مشروع احل � ّد املشترك في الثمانينيات من القرن
العشرين ،وق��د ُعثر حينئذ على بعض الشواهد األثرية،
مثل :حقل مدافن كبير لقبور من نوع الركامات احلجرية
) .(Edens 1990وه��ذا احل�ق��ل ال ميثل إال  %1م��ن حقول
املدافن األخرى التي توجد باملنطقة ،كما أن معظم األودية
في املنطقة لم تتم دراستها من قبل ،ومنها على سبيل املثال
وادي اجلفر ،الذي عثر فيه على عدد كبير من الرسومات
الصخرية .ومع استثناء هذا العمل ال يوجد ما ميكن أن
نستند إليه للحديث عن تاريخ البحث األثري في املنطقة.
كما أن الشواهد األثرية في املنطقة تقع حتت تأثير
وتهديد عوامل التجوية والنشاطات البشرية التي دمرت
ج��زءاً من هذه اآلث��ار؛ ولعل من بني هذه العوامل التي مت
مالحظتها أثناء الزيارة في عام 2002م التعرية الناجتة
عن فيضان األودية واألمطار والرياح وغيرها من الظروف
البيئية ،إضافة إلى عوامل بشرية متثلت في جتريف املدافن
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باجلرافات التي تعمل أثناء شق الطرق ،وكذلك استغالل
ج��زء م��ن املنطقة حملجر الق�ت�لاع احل �ج��ارة ونقل التربة،
فضال عن أن جزءاً من املنطقة التي تضم عدداً كبيراً من
حقول املدافن وزعت على هيئة أراض سكنية للمواطنني،
وبدأ هؤالء فعال في تشييد منازلهم.
وبناء على كل هذه املعطيات املذكورة أعاله ،كان البد من
العمل على توثيق تاريخ االستيطان في املنطقة من خالل
الكشف عن املواقع واملالمح األثرية وتسجيلها ،وإجراء بعض
املجسات االختبارية على بعض الشواهد األثرية املهمة،
وذلك قبل أن يتم تدميرها نهائياً؛ وإال سيضيع جزء مهم
من آثار املنطقة كان ميكن أن يساعدنا في فهم مستويات
النشاط االستيطاني في املنطقة كلها .من هنا ،مت إجراء
هذا املسح الذي سنتناول نتائجه األولية في هذه الورقة.
حت��اول هذه الورقة استعراض نتائج املوسم األول من
املسح الذي أجري في اجلزء الغربي من إقليم جعالن في
الفترة من  13يناير إلى  3فبراير 2010م (اخلريطة )1؛
ملعرفة األهمية األثرية لهذا اجلزء من إقليم جعالن ،ودوره
في تعزيز فهمنا لتاريخ االستيطان الذي حدث عبر الزمن،
ليس ف��ي ه��ذا اجل��زء فحسب ب��ل ف��ي ك��ل اإلقليم .حت��اول
ال��ورق��ة أيضا فهم العالقة بني املستوطنات والقبور عبر
الزمن ،وبخاصة في فترة حفيت املمثلة بكثرة في حقول
املدافن الكبيرة ونقص في املستوطنات.
وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن هناك -كما ذكرنا سابقا-
عدداً من الشواهد األثرية مختلفة األنواع مت الكشف عنها
في املنطقة؛ إال أن هذه الورقة ستركز على حقول املدافن
الكبيرة التي تنتشر في كل املنطقة قيد الدراسة تقريبا؛ بل
تتجاوزها إلى حدود املناطق األخرى؛ فهي ممتدة وتكاد ال
تنقطع؛ لذلك حتاول الورقة حتديد مواقعها ،وفهم توزيعها
وكثافتها ،ومستوى النشاط الذي متثله ،ودالالته احلضارية.
ه��ذه امل��داف��ن ت�ع��ود غالباً إل��ى ف�ت��رة حفيت (نهاية األل��ف
الرابع-بداية األلف الثالث قبل امليالد) أي الفترة املبكرة
من العصر البرونزي ،وهي  -كما سنرى الحقاً  -عبارة عن
ركامات حجرية أو على شكل خلية نحل.
إن فهمنا لنمط االستيطان اخلاص بسكان هذه القبور
غير واض��ح ومح ّير ،ويحتاج إل��ى تكثيف العمل على هذه

العصر البرونزي في اجلزء الغربي من إقليم جعالن ،سلطنة عمان
;RJ-21) Cleuziou & Tosi 1985: 5-8, 1994: 1-4 & 2000

احلقبة املهمة من تاريخ شبه اجلزيرة العمانية (اجلهوري
2010م).

 Biagi 1988b & 1990: 4-10;).ولعله من املهم اإلشارة هنا
إلى أن إقليم جعالن هو من املناطق القليلة جداً في شبه
اجلزيرة العمانية التي قدمت بقايا سكنية من فترة حفيت
(رأس احلد  ،)HD-6 (Cleuziou 2003: 141إذ إن خمسة
عقود من العمل األثري في شبه اجلزيرة العمانية لم يكشف
إال عن ثالثة مواقع قدمت بقايا سكنية من هذه الفترة؛
فإضافة إلى رأس احلد هناك أيضاً هيلي Cleuziou( 8
 1981; 1989a; 1989b)،ومؤخراً بات & (Possehl, Thornton
.)Cable 2009

العصر البرونزي في شبه اجلزيرة العمانية
عندما نتحدث عن العصر البرونزي (نحو 1300-3500
ق.م) في شبه اجلزيرة العمانية؛ أي الفترة الواقعة ما بني
نهاية األلف الرابع ونهاية األلف الثاني قبل امليالد -فإننا
نتحدث عن ثالث فترات محلية ،هي :حفيت (حوالي -3500
 2500ق.م) ،وأم النار ( 2000-2500ق.م) ،ووادي سوق
( 1300-2000ق.م)؛ إذ أن كل فترة تتميز بنمط وكثافة
مختلفة من االستيطان ،وتعد فترة أم النار هي الفترة التي
بلغت فيها كثافة االستيطان ذروتها في العصر البرونزي
 (al-Jahwari 2008, 2009).الدليل املكتشف من املوسم األول
من املسح األثري ،الذي أجري في اجلزء الغربي من إقليم
جعالن إلى اآلن أثمر بالعثور على أدلة أثرية من فترة واحدة
فقط هي حفيت ،وهي ممثلة في عدد كبير من القبور؛ إال
أن املسوحات والتنقيبات األثرية التي أجريت منذ سبعينيات
القرن العشرين بشكل عام في إقليم جعالن (انظر تاريخ
البحث األث��ري) تشير إلى أن كل فترات العصر البرونزي
ممثلة في هذا اإلقليم .فهناك مستوطنات ومقابر وأدلة
أخرى من فترة حفيت كما هو احلال في رأس احلد HD-6
) (Cleuziou 2003: 141ورأس احل��د HD-10 (Salvatori
 2001)،ورأس اجلنز ؛)،RJ-6 (Cleuziou & Tosi 1990a–b
وفترة أم النار كما في الدفة ) (DFH-25وأصيلة ورأس
احلد )HD99و HD21و  (HD1ورأس اجلنز ( RJ-1وRJ-2
و 3-RJو RJ-6و )RJ-10والرويس & (RWY-2) Cleuziou

على الرغم من وجود جدل بني العلماء العاملني في آثار
شبه اجلزيرة العمانية فيما يتعلق بالتسلسل والتقسيمات
الزمنية اخلاصة بالعصر البرونزي ،إال أنه ميكن جتميع
آراء العلماء في ه��ذا الشأن Velde 1992, 2003; Carter
)) 1997a-b; Cleuziou 2002; Jahwari 2008: 51-65بحيث
نستطيع تقسيم هذا العصر في شبه اجلزيرة العمانية إلى
ثالثة مراحل ،هي :العصر البرونزي املبكر (حوالي -3500
 2000ق.م) ،والوسيط (حوالي  1450-2000ق.م) ،واملتأخر
(حوالي  1300-1450ق.م) (انظر اجل��دول  .)1وع��ادة ما
يضم العصر البرونزي املبكر فترتي حفيت وأم النار ،بينما
يضم العصر البرونزي الوسيط فترة وادي سوق الكالسيكية
أو املبكرة ،وأما العصر البرونزي املتأخر فيشمل فترة وادي
سوق املتأخرة.
من املتعارف عليه في الوسط األثري أن العصر البرونزي
املبكر في شبه اجلزيرة العمانية بدأ بإنشاء عمارة القبور
التي يتميز بها املشهد األثري اجلنائزي )(funerary landscape
لهذا العصر ،فالدليل األثري يشير إلى وجود عدد ضخم
من القبور البارزة على السطح التي تأخذ شكل الركامات

Tosi 1985: 5-8 & 2000: 19-73; Biagi 1988b & 1990;)،

إضافة إلى فترة وادي سوق ،على غرار مواقع خور جرامة
) (KJ3ورأس احل��د ) (HD1ورأس اجلنز و RJ-2و (RJ-1
العصر

التأريخ

العصر

التأريخ

الفترة الفرعية

التأريخ

العصر
البرونزي

3400/3500
 1300-ق.م

العصر البرونزي املبكر

3400/3500
 2000-ق.م

فترة حفيت

 2500-3400/3500ق.م

فترة أم النار

 2000-2500ق.م

العصر البرونزي الوسيط

 1450-2000ق.م

فترة وادي سوق الكالسيكية
أو املبكرة

 1450-2000ق.م

العصر البرونزي املتأخر

 1300-1450ق.م

فترة وادي سوق املتأخرة

 1300-1450ق.م

اجلدول ( )1التسلسل الزمني وتقسيمات العصر البرونزي في شبه اجلزيرة العمانية.
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احلجرية وخاليا النحل أو أبراج شيدت في مواضع مختلفة،
وبخاصة تلك املشيدة على قمم التالل والهضاب الصخرية
واحلصوية وعلى حوافها ومنحدراتها وسفوحها ،ما أعطاها
خاصية كونها سهلة التمييز حتى من مسافات بعيدة .وهذه
خاصية متيز كل مراحل العصر البرونزي ب��دءاً من فترة
حفيت إلى فترة وادي س��وق ،ما مييزها عن قبور العصر
احلجري احلديث التي كانت تشيد في باطن األرض في حفر
بيضاوية ليست عميقة وغالباً ما تكون جزءاً من املستوطنة
السكنية كما هو احلال في موقع رأس احلمراء  5في منطقة
القرم على الساحل  ،(Salvatori 2007)،وموقع البحيص 18
في الشارقة في الداخل (Uerpmann, Uerpmann & Jasim
 2000, 2006)،وهذا بطبيعة احلال يشير إلى تغير في أمناط
االستيطان وتطور عمارة الدفن.
اكتشفت قبور العصر البرونزي املبكر ألول مرة في جبل
حفيت في واحة البرميي-العني بواسطة البعثة الدمنركية
في السبعينيات من القرن العشرين ،إذ مت التنقيب في
أوان فخارية من فترة جمدة نصر في بالد
بعضها وعثر على ٍ
الرافدين  (cf. Frifelt 1970, 1975a–b)،ما أدى إلى تأريخ
بناء هذه القبور إلى نهاية األلف الرابع وبداية األلف الثالث
قبل امليالد؛ ومن هنا ،سميت هذه الفترة بفترة حفيت تيمنا
باملوقع الذي مت فيه اكتشافها ألول مرة .بعد هذا االكتشاف،
مت التنقيب في قبور أخرى مشابهة في مناطق أخرى من
عمان منها القبور املعروفة بقبور خاليا النحل التي اكتشفت
ألول مرة في بات بعبري )(cf. Frifelt 1975a; 1975b; 1976
وذلك أيضاً بواسطة البعثة الدمنركية ،وقدمت هذه املقابر
مواد من فترة جمدة نصر (بداية األلف الثالث قبل امليالد)
مستوردة من بالد الرافدين ،ما سمح لكارن فرايفلت (Karen
) Frifeltباقتراح أن هذه القبور متثل مرحلة انتقالية بني
قبور حفيت ذات الركامات احلجرية وقبور فترة أم النار
الالحقة  (cf. Frifelt 1975a: 69).وعثر ف��ي مقابر فترة
حفيت أيضاً على بقايا هياكل عظمية تشير إلى أن الدفن
كان جماعياً في غرفة دفن واح��دة ،إذ بلغ أكبر عدد من
األشخاص املدفونني في هذه الغرف -وال��ذي مت التعرف
عليه إلى اآلن -نحو  30فردا ) .(Salvatori 2001على الرغم
من ذلك ،فإن الدليل األث��ري من هذه الفترة ح ّير العلماء
لفترة طويلة ،نظراً لوجود آالف من هذه القبور املنتشرة

10

العدد الرابع والعشرون  -رجب  1432هـ  -أيلول  2011م

في كل أنحاء شبه اجلزيرة العمانية ،إال أن هناك نقصاً
في البقايا السكنية (اجلهوري2010؛ al-Jahwari 2008: 60-
 - )61فكما ذكرنا فيما سبق -هناك فقط ثالثة مستوطنات
عثر عليها إلى اآلن من هذه الفترة.
ف��ي ف�ت��رة الح�ق��ة م��ن العصر ال �ب��رون��زي املبكر (فترة
أم ال�ن��ار) تطورت عمارة القبر؛ إذ شيدت قبور جماعية
متعددة الغرف بعد أن كانت قبوراً ذات غرفة دفن واحدة
في فترة حفيت السابقة ،وأصبحت القبور اجلديدة أكثر
تعقيداً من حيث احلجم والشكل العام ،وعدد الغرف (ما
بني غرفتني إلى عشر غرف في بعض األحيان) ،ومن حيث
عدد عمليات الدفن التي وصل أكثرها إلى نحو  400فرد
كما كان احلال في قبر أونار  438((Unar 1) 1فردا) وقبر
أونار  431((Unar 2) 2فردا) برأس اخليمة (Blau 2001,
 Table 1).وان�ف��ردت قبور فترة أم النار أيضاً بتخطيطها
وتقسيماتها الداخلية ومداخلها التي تصل في كثير من
األحيان إلى مدخلني ،إضافة إلى القوالب احلجرية الكبيرة
ومتوسطة احلجم التي شكلت وشذبت بطريقة جيدة أطلق
عليها «قوالب السكر» ()Sugar Lumps؛ وعلى خالف قبور
فترة حفيت فإن قبور فترة أم النار شيدت على املصاطب
املنخفضة وامل�س�ط�ح��ة ،واألراض� ��ي املستوية ب��ال�ق��رب من
املستوطنات السكنية التي أصبحت أكثر انتشاراً وحضوراً
من مستوطنات فترة حفيت التي ال نفقه عنها الشيء الكثير
نظراً لقلتها .وتتميز مستوطنات فترة أم النار عاد ًة مببانيها
البرجية الضخمة التي تتنوع بني الشكل الدائري واملستطيل
واملربع؛ إال أن الشكل الدائري هو األكثر شيوعاً ،وتضم هذه
املباني البرجية غالباً بئراً في وسطها ،وهي مبان مشيدة
من حجارة كلسية كبيرة ومتوسطة احلجم كما هو احلال في
بات وبسياء واخلشبة وفرق ،أو من قوالب الطوب اللنب كما
هو احلال في هيلي وبدية ،أو مزيج من املادتني كما احلال
في تل أبرق.
أما في منتصف ونهاية العصر البرونزي (فترة وادي
سوق) فقد استمر تشييد القبور املخصصة للدفن اجلماعي،
ولكن كان هناك أيضاً توجه واضحاً إلى تشييد قبور أخرى
في باطن األرض خصصت للدفن الفردي ،وتتميز هذه الفترة
بتنوع عمارة الدفن  (Carter 1997a: 50)،فهناك أنواع مختلفة
)(ibid: 30-55قسمت بناء على الشكل واخلصائص املعمارية
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مثل القبور املبنية فوق السطح (مثل بدية في الفجيرة ونصله
 2وغليله وشمل وضاية وأضن في رأس اخليمة) ،والقبور
املبنية حت��ت السطح (وادي سمد وميسر 9ووادي سوق
ووادي صلح وخضراء في املنطقة الشرقية ،وشمل وعسيمة
في رأس اخليمة)؛ أو تقسيم زمني بناء على تاريخ املواد
األثرية املكتشفة (قبور من النصف األول من األلف الثاني
قبل امليالد ،وقبور من النصف الثاني من األلف الثاني قبل
امليالد ،وقبور من النصفني األول والثاني من األلف الثاني قبل
امليالد)؛ أو تقسيم بناء على أسماء املناطق التي مت الكشف
فيها عن ه��ذه القبور ،كما احل��ال مثال في قبور مصيرة
واخلت وشمل وغليلة وغيرها .ويالحظ أن القبور اجلماعية
املبنية فوق السطح تتمركز في شمال شبه اجلزيرة العمانية
على حني جند القبور املخصصة للدفن الفردي املبنية حتت
األرض تتمركز في شرقي شبه اجلزيرة العمانية وجنوبي
شرقها وشمالها .وهذا التوزيع قد يكون برهاناً على وجود
ممارسات محلية للدفن ،وق��د تكون له دالالت هرمية أو
انعكاس للفروق بني اقتصاد وتنظيم السكان في شمالي
شبه اجلزيرة العمانية وجنوبيها واجلنوب الشرقي (ibid:
 54).وهذا ينطبق على توزيع املستوطنات السكنية في هذه
الفترة ،إذ إن املستوطنات ذات املباني الضخمة -مثل كلباء
وتل أبرق -تتمركز في شمالي شبه اجلزيرة العمانية ،على
حني تتمركز املستوطنات (مثال :طوي سعيد ورأس اجلنز)
ذات املباني بسيطة البناء مثل األكواخ والعرائش واخليام في
شرقي وجنوبي شرق (.)Carter 1997b: 87-96

تاريخ البحث األثري في إقليم جعالن:
يشير تاريخ البحث األثري في شبه اجلزيرة العمانية إلى
أن بداية العمل األثري في إقليم جعالن كانت في سبعينيات
القرن العشرين ،وحتديدا في مارس عام 1975م ،عندما مت
زي��ارة موقع رأس اجلنز بواسطة دبليو بيتون وبي تريدول
) (Mr. W. Payton and Mrs. P. Threadwellومت العثور على
موقع رأس اجلنز  (RJ-2)، 2وتأكدت أهمية املوقع األثرية
بعد ال�ع�ث��ور على ك�س��رة ف�خ��اري��ة منقوشة وم�س�ت��وردة من
السند وذلك في ديسمبر 1981م  (Tosi 1982: 1-14).هذا
االكتشاف أدى في عام 1985م إلى تشكيل بعثة إيطالية-
فرنسية مشتركة حتت مسمى «مشروع احل��د املشترك»،
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ال��ذي تأسس ل��دراس��ة العالقات بني عمان والهند خالل
العصر البرونزي ،خصوصا الفترة املمتدة من  2500إلى
 1700ق.م .ومن هنا ،فنحن نتحدث عن نحو ثالثة عقود من
املسوحات والتنقيبات األثرية في اجلزء الشرقي من شبه
اجلزيرة العمانية ،شملت املنطقة املمتدة من بندر اخليران
في الشمال إلى احلدود مع إقليم ظفار في اجلنوب (Biagi
 1988b-c; 2004)،وبعد ذلك مت التركيز على تنقيب بعض
املواقع املهمة مثل رأس احلد ورأس اجلنز والسويح .وأدى
هذا العمل إلى تسجيل أكثر من  4000معلما أثريا من فترات
زمنية وأنواع مختلفة من الدليل األثري (Giraud 2009: 6).
وفي السنوات األخيرة ،بدءا من 2002م ،أجري استطالع
مكثف وشامل لكل اإلقليم الذي يغطي مساحة متتد ألكثر
من  3000كيلومتر مربع ،ومت تسجيل  3096قبرا من قبور
فترة حفيت و 93قبرا من فترة أم النار (Giraud & Cleuziou
.)2009: 165

الوضع اجليولوجي والبيئي للمنطقة
قبل أن نخوض في تفاصيل احلديث عن إقليم جعالن
واخلصائص اجليولوجية والبيئية واألث��ري��ة املميزة لهذا
اإلق �ل �ي��م ،م��ن امل�ه��م أن ن�ح��دد امل�ق�ص��ود مبصطلح «إقليم
ج �ع�لان» ،على األق��ل م��ن وج�ه��ة نظر علماء اآلث ��ار ،منعاً
حلدوث أي لبس وغموض في اإلطار املكاني لهذا اإلقليم.
إدارياً عندما نتحدث عن «جعالن» فنقصد به واليتي جعالن
بني بوحسن وجعالن بني بوعلي؛ ولكن بالنسبة لعلماء اآلثار
العاملني في آث��ار شبه اجلزيرة العمانية ،وخصوصاً بعثة
احلد املشترك (الفرنسية-اإليطالية)؛ فإن مصطلح «إقليم
جعالن» يقصد به اجلزء الشرقي من شبه اجلزيرة العمانية
(اخلريطة  ،)1ويشمل كل املنطقة املمتدة من ص��ور إلى
رأس احلد على طول ساحل بحر عمان ،ومن رأس احلد
جنوباً باجتاه املنطقة احلدودية مع إقليم ظفار على طول
ساحل بحر العرب .وتضم رمال الوهيبة (رمال الشرقية)
شماالً باجتاه وادي البطحاء ومنطقة اجلعالني (جعالن بني
بوحسن وجعالن بني بوعلي) وسلسلة اجلبال املسماة بجبل
خميس.
تقع جعالن (منطقة الدراسة) في املنطقة الشرقية في
احلافة اجلنوبية من جبال عمان على خطي عرض ›22o00
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و› 22o30شماالً ،وخطي طول › 59o00و› 59o30شرقاً ،ويقع
مركزها على بعد نحو  50ك��م ج�ن��وب ص��ور على الساحل
الشمالي الشرقي .وميكن تقسيم املنطقة إلى مجموعة من
املناطق الطبيعية هي :منطقة اجلبال في اجلنوب الشرقي
التي ميثلها ومييزها جبل جعالن وجبل قهوان؛ أما الضلع
الشرقي ال��ذي ميتد باجتاه الشمال فيتميز بوجود سلسلة
جبل خميس ال��ذي يتكون م��ن ح��اج��ز ص�خ��ري ف��ي ال��زاوي��ة
الشمالية الشرقية من اإلقليم ويرتفع إلى 1076م .أما في
الشمال فهناك النهاية اجلنوبية للجبال املتصلة بسلسلة
اجلبل األخضر .هناك أيضا الكثبان الرملية التي هي جزء
من رمال الوهيبة التي متتد باجتاه جنوب-غرب ،وهي تشغل
الزاوية اجلنوبية الغربية من املنطقة .في اجلهات الشمالية
الغربية واجلنوبية الشرقية للمنطقة سهل غريني واس��ع
ومنبسط يتكون من مراوح غرينية قدمية تنزح باجتاه اجلنوب
واجلنوب الغربي .ومتيل القنوات واملجاري املائية في هذا
السهل إلى االلتقاء عند حافة الكثبان الرملية لتشكل وادي
البطحاء الذي يجري باجتاه جنوب-شرق في السهل الغريني.
الضفاف اجلنوبية لهذا الوادي من منطقة الكامل وما يليها،
محددة بشريط من بساتني النخيل ،حيث تقع املستوطنات
الرئيسية ،وهي :الكامل والوافي وبالد بني بوحسن وبالد بني
بوعلي ،ويعد هذا السهل مركزاً للتجمع االستيطاني والزراعي
احلالي (.)Ministry of Petroleum and Minerals 1991: 7
وإضافة إلى وادي البطحاء الذي يعد من أكبر هذه األودية
في املنطقة ومير بعدد من القرى واملناطق ،هناك أيضاً عدد
كبير من األودية الرئيسية وتفرعاتها املختلفة التي شكلت
األساس في االستيطان عبر الزمن في هذا اإلقليم؛ نظراً ملا
تقدمه من مصادر طبيعية ،مثل :املياه اجلوفية والسطحية
وشبه السطحية ،والتربة اخلصبة التي هي عناصر أساسية
للزراعة ،ولعل من بني هذه األودية وادي اجلفر الذي يعد
ج��زءا من سلسلة جبل قهوان ،حيث ينبع من أعالي هذا
اجلبل على شكل مجموعة من األخاديد جتري فيها املياه
ملسافات إلى أن تصل إلى نقطة التقاء واح��دة تصب في
مجرى ال��وادي الرئيسي متجهة باجتاه ع��دد من املناطق
السهلية واحلصوية ،مثل :اجللت والغملول ومصلى املشايخ،
ويضم هذا ال��وادي ع��ددا كبيرا من الرسومات الصخرية
التي مت توثيقها أثناء املسح.
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وإضافة إلى األودي��ة فإن اإلقليم يضم عدداً كبيراً من
السهول احلصوية والغرينية (يطلق عليها محليا سيوح
وهي جمع سيح) ،التي متتد على طول األودي��ة وضفافها
إن بعض هذه السهول تسمى باسم الوادي
ومصاطبها ،حتى ّ
نفسه الذي يقع بالقرب منها ،ومنها سهول بوحرشة وتال
والقطار والكتيتات واحلمر وهويدفة وبوشخره ومصيبيخ،
وهي السهول التي مت مسحها أثناء املوسم األول من العمل
امليداني في اإلقليم .هناك أيضاً سهول أخرى مشهورة في
املنطقة مثل الغملول واملعمور وأم البقر وغيرها الكثير.
أم��ا امل�ن��اط��ق اجل�ب�ل�ي��ة ،فيمتاز إق�ل�ي��م ج �ع�لان الغربي
بوجود سلسلة جبلية في اجلانب الشمالي والشرقي املقابل
لرمال الوهيبة التي يفصلها عن السلسلة اجلبلية السهول
احلصوية والغرينية واملناطق الزراعية ،حيث بؤرة االستيطان
ال�ب�ش��ري .وتعد سلسلة جبل جعالن وجبل ق�ه��وان املعلم
اجليولوجي املميز للمنطقة نظراً حلجمه ووف��رة البيئتني
احليوية (مثل أنواع مختلفة من النباتات واحليوانات البرية
والسيما الوعل) ،وغير احليوية التي أسهمت في حتويله
إلى محمية طبيعية .من اجلبال األخرى املهمة في املنطقة:
جبل الصخام (الفحم) الذي يضم كميات كبيرة من الفحم
احلجري ،إضافة إلى مجموعة من اجلبال والتالل الصخرية
واحلصوية التي تأخذ مسميات محلية.
أم��ا املظهر الطبيعي اآلخ��ر ف��ي ه��ذا اإلقليم فيتمثل
في كثبان رملية هي جزء من رم��ال الوهيبة (حاليا رمال
الشرقية) .حتيط هذه الكثبان باإلقليم من اجلهة اجلنوبية
والغربية ،وتنقسم إلى عدد من التجمعات يطلق عليها أسماء
محلية مختلفة .وأخيراً فإن األط��راف الشمالية الشرقية
واجل�ن��وب�ي��ة م��ن اإلق�ل�ي��م تضم س��واح��ل وش��واط��ئ صخرية
وحصوية ورملية على طول بحر العرب واحمليط الهندي.
وتشير األدلة األثرية إلى أن هذه السواحل لعبت دوراً مهماً
في االستيطان عبر الزمن ،نتيجة لتوفر املصادر البحرية
املختلفة التي كانت األساس لالقتصاد القائم على الصيد
البحري وجمع الرخويات (Giraud 2009: 2-3).

املسح األثري
بعد زيارة عام 2002م ،التي مت فيها إجراء مسح قصير
وسريع في وادي اجلفر ،ساعد على معرفة حدود وحجم
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املنطقة التي سيشملها املسح -بدأ في عام 2010م العمل
في إجراء مسح أثري منظم ومكثف ،وقد خصص املوسم
األول من العمل الذي أجري في الفترة من  13يناير إلى 3
فبراير 2010م ملسح وتوثيق املنطقة بهدف دراس��ة تاريخ
االستيطان فيها ،ومن أجل تصميم قاعدة بيانات شاملة
عن املواقع والشواهد األثرية التي تضمها ،إضافة إلى جمع
عينات سطحية للتحليل والتفسير.
أجري املسح بداية بشكل عام باستخدام السيارة للتعرف
على طبوغرافية وتضاريس املنطقة ومدى انتشار الشواهد
األثرية؛ بهدف تقرير نوع املنهجية التي سيتم بها املسح،
ومن أجل تقسيم املنطقة إلى مناطق فرعية لتسهيل عملية
التوثيق؛ إذ قسمت املنطقة إلى مناطق فرعية ،ومت مسح
تسعة مناطق (الشكل  )1منها في املوسم األول ،على أن يتم
تكملة املسح في املناطق األخرى في املوسم الثاني .شمل
املسح في هذه املناطق التسعة مساحة إجمالية تصل إلى
نحو  25كيلومتراً مربعاً .بدأ املسح في منطقة الرسومات
الصخرية في وادي اجلفر ،ثم املناطق الثمانية األخ��رى
(مبساحة إجمالية تصل إلى نحو  24كيلومتراً مربعاً) إلى
الغرب والشمال الغربي من وادي اجلفر ،حيث عثر على
ع��دد كبير من القبور التي تعود إل��ى نهاية األل��ف الرابع
وبداية األلف الثالث قبل امليالد ،أي الفترة املسماة بفترة
حفيت في شبه اجلزيرة العمانية؛ كما عثر على عدد آخر
من الشواهد األثرية منها بقايا ملساكن ،وركامات حجرية،
وتناثرات ملواد سطحية مثل الفخار والصوان متثل نشاطاً
بشرياً في املنطقة.
تقسيم املناطق اعتمد في املقام األول على املسميات
احمللية املستخدمة من قبل السكان القاطنني في جعالن،
إضافة إلى االعتماد على املالمح الطبوغرافية واجلغرافية
مثل التالل واألودية لتحديد حدود كل منطقة .كل منطقة
أعطيت رم��زاً ورقماً يبدأ مبختصر السم املنطقة متبوعاً
برقم القبر (مثال ذلك .)al-Qatar = QA; Tomb 1= QA.T1
ومن ثم مسحت كل منطقة مشياً على األق��دام ،بحيث مت
مسح كل ملمح تضمه املنطقة من جبال وتالل حصوية أو
صخرية ومنحدراتها وسفوحها ومصاطب وضفاف األودية
وحوافها واملناطق احلصوية والسهلية املستوية وقيعان
األودية .وشملت منهجية العمل ترقيم كل الشواهد األثرية-
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الشكل  :1خريطة عامة توضح املناطق التسعة التي مت مسحها في
يناير-فبراير 2010

مثل قبور فترة حفيت -ووصفها باستخدام استمارات توثيق
صممت خصيصاً لهذا الغرض ،ومن ثم تصويرها ،ورسمها،
وأخذ إحداثيات لكل ملمح أثري على حدة؛ من أجل وضعها
على خرائط .الوصف شمل نوعية األثر ،وحالته ،وقياساته،
ومالمحه ،وخصائصه املعمارية ،ونوعية املواد األثرية التي
يحويها ،وأية مالحظات أخرى ،وخصصت لذلك مجموعة
من االستمارات.

دالئل النتائج األولية
إض��اف��ة إل��ى ال��رس��وم��ات الصخرية ال�ت��ي متثل معلماً
أثرياً هاماً في املنطقة ،والتي سيفرد لها مساحة أخرى
للنقاش في مكان آخر (اجلهوري واملاحي ،حتت اإلعداد)،
فإنه من املالمح األثرية األخرى املميزة إلقليم جعالن هي
حقول املدافن التي تضم أعداداً كبيرة من قبور فترة حفيت،
وخصوصاً القبور الركامية وخاليا النحل التي متثل مظهرا
مهماً لالستيطان البشري في املنطقة ،من هنا كان الهدف
من العمل هو توثيق هذه القبور من أجل حتديد توزيعها،
وكثافتها ،ومحاولة فهم مستوى النشاط االستيطاني الذي
متثله في املنطقة .كما أشرنا في األعلى مت مسح ثمان
مناطق إلى اآلن تشكل مساحة يبلغ مجملها نحو  24كيلومتراً
وس ّجل ما مجموعة  1611قبراً (الشكل .)2
مربعاًُ ،
وتشير النتائج إلى أن هذه القبور ليست مترافقة مع
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لكن وظيفتها األساسية غير محددة ،ول��م تقدم أي مواد
أثرية تساعد في حتديد تاريخها ،ومن ثم فهذا ال مينع من
كونها حديثة ،فهناك الكثير من املواقع التي عثر عليها تشير
إلى عملية إعادة استخدام حجارة القبور في بناء مصائد
أو حظائر للحيوانات ،وهي ظاهرة مت مالحظتها بواسطة
الكاتب أثناء مسح وادي عندام في ع��ام 2005-2004م.
في املقابل فإننا أيضا ال نستطيع أن ننفي احتمالية كونها
ملبان قدمية ،ولكن ال نستطيع التأكد
أساسات أو أرضيات ٍ
من ذلك إال بعد أن يتم التنقيب عنها .هذه التراكمات صغيرة
احلجم يتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح األرض ما بني 20
سم و 50سم وقطرها ما بني  30سم ومتر ونصف أحياناً.

كثافة القبور
لقد أثمر املسح في املناطق الثمانية عن تسجيل 1611
قبراً من قبور فترة حفيت (الشكل  ،)2وذلك في مساحة
إجمالية تصل إلى  24كيلومتراً مربعاً ،وهي منطقة صغيرة
مقارنة باملنطقة التي قام مشروع رأس احلد مبسحها في
الشكل  :2خريطة عامة توضح توزيع القبور التي مت توثيقها في
املناطق الثمانية التي مت مسحها في يناير-فبراير 2010

الشكل  :4رسم بياني يوضح العدد اإلجمالي ونسبة القبور التي مت
توثيقها في كل منطقة

الشكل  :3رسم بياني يوضح مساحة كل منطقة مت مسحها في يناير-
فبراير 2010

أي بقايا ملستوطنات سكنية ،وهي منتشرة على نطاق واسع
في املنطقة ،وهذا هو احلال في بقية مناطق شبه اجلزيرة
إن هناك أع��داداً كبيرة من هذه القبور لكن
العمانية ،إذ ّ
ال وجود ألي بقايا سكنية مترافقة معها أو بالقرب منها.
في بعض األحيان عثر على تراكمات وصفوف من احلجارة
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الشكل  :5رسم بياني يوضح كثافة القبور في كل منطقة

العصر البرونزي في اجلزء الغربي من إقليم جعالن ،سلطنة عمان

الشكل  :6خريطة توضح توزيع وكثافة القبور في سيح احلمر (كثافة عالية).

بقية أجزاء إقليم جعالن والتي وصلت إلى  3000كيلومتر
مربع وضمت  3096قبراً (Giraud & Cleuziou 2009: 165)،
أي بكثافة تصل إلى نحو قبر واحد لكل كيلومتر مربع ،وهي
كثافة قليلة جداً مقارنة بكثافة القبور التي قمنا بتوثيقها
والتي متثل نحو  67قبراً لكل كيلو متر مربع .وهذا يشير
إلى أن اجلزء الغربي من إقليم جعالن هو األكثر كثاف ًة من
حيث عدد قبور فترة حفيت.
يشير الرسم البياني (الشكل  )3إلى املساحة اإلجمالية
لكل منطقة ،إذ نالحظ أن القطار وكتيتات هما أكبر املناطق
مساح ًة ،على حني يشير الرسم البياني (الشكل  )4إلى املجموع
الكلي للقبور في كل منطقة حيث نرى أن سيح احلمر وسيح
هويدفة قدما أكبر عدد من القبور مقارن ًة ببقية املناطق.
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بناء على هذه املعطيات املتعلقة باملساحة اإلجمالية وعدد
القبور في كل منطقة نستطيع أن نقدر كثافة القبور في كل
منطقة (الشكل  ،)5فالبيانات اإلحصائية تشير إلى أنه على
الرغم من أن كتيتات والقطار ميثالن أكبر املناطق مساحة
إال أنهما أق��ل كثاف ًة من القبور ،فهما ميثالن على التوالي
 19.51و 29.16قبراً لكل كيلومتر مربع .وجتدر اإلشارة هنا
إلى أن املسح األثري في كتيتات لم يكتمل ،ما يعني أننا قد
نخرج بصورة مغايرة لها بعد اكتمال املسح .في املقابل ،فإنه
على الرغم من أن سيح هويدفة وسيح احلمر ميثالن أصغر
املناطق مساحة إال أنهما قدما أكبر كثافة للقبور مقارنة
ببقية املواقع ،إذ بلغت كثافة القبور في كل منهما على التوالي
 268.35و 165.25قبراً لكل كيلومتر مربع.
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اللوحة  :1جتمع لقبور في سيح احلمر.

إن األسباب الكامنة وراء هذا النمط لتوزيع القبور وكثافتها
غير واضحة ،ورمبا تعود إلى طبيعة وطبوغرافية كل منطقة
والنشاطات البشرية املوجودة؛ فاملناطق ذات الكثافة العالية
من القبور -على سبيل املثال -مناطق مغلقة ذات مصاطب
مسطحة بني التالل الصخرية وعلى طول سفوحها ،فض ً
ال
على أنها بعيدة عن املناطق املأهولة بالسكان أو املناطق التي
بها تنمية سريعة ،والطبيعة اجليولوجية لبعض هذه املناطق

اللوحة  :2أحد القبور احملفوظة بشكل جيد في سيح احلمر
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ت ُّصعِ ب على اإلنسان الوصول إليها أو استيطانها (الشكل 6؛
اللوحتان  ،)2 ،1أما املناطق ذات الكثافة القليلة من القبور
فهي مناطق مفتوحة على مصاطب وضفاف األودية ،وتكون
في كثير من األح�ي��ان في مجاري األودي��ة أو على مستوى
سطحها ،م��ا يجعلها عرضة للتجوية والتعرية املستمرة،
إضافة إلى أنها توجد بالقرب من املناطق املأهولة بالسكان
أو املناطق التي بها تنمية سريعة ،ما يجعلها عرضة للنهب
والتدمير املستمر (الشكل  7؛ اللوحة  .)3ونلحظ أن القبور
التي توجد في املناطق ذات الكثافة العالية متيل إلى أن تكون
على شكل مجموعات يتداخل بعضها بعضا أحياناً إلى درجة
يصعب معها الفصل بينها ،على عكس القبور التي وجدت في
املناطق ذات الكثافة القليلة؛ فهي عادة ما تكون متناثرة عبر
مسافات متقطعة ،وغالباً ما تكون على شكل خط مستقيم
كتلك التي تتمركز على ضفاف األودية وحوافها.

حالة القبور
الغالبية العظمى من القبور املسجلة في كل املناطق في
حالة حفظ سيئة (الشكل  ،)8إذ متثل نحو  %57من إجمال

العصر البرونزي في اجلزء الغربي من إقليم جعالن ،سلطنة عمان

الشكل  :7خريطة توضح توزيع وكثافة القبور في سيح القطار.

القبور التي مت توثيقها ،على حني أن ثلث القبور املسجلة في
حالة حفظ جيدة ،و %11منها في حالة حفظ جيدة جدا.
ه��ذا النمط طبيعي ميكن مالحظته في مناطق أخ��رى من
شبه اجلزيرة العمانية ضمت قبوراً من فترة حفيت؛ كما هو
احلال في مسح قبور فترة حفيت من وادي عندام (al-Jahwari
 2008: 132-148)،بسبب أن قبور حفيت عرضة للنهب والدمار
الناجتة عن عوامل التجوية والعوامل البشرية .هذا النمط
اخلاص بحالة القبور ميكن أيضاً أن يالحظ في كل منطقة
من مناطق املسح في جعالن على ح��دة (الشكالن )10 ،9
إن القبور التي في حالة حفظ سيئة هي األكثر على
حيث ّ
خالف القبور التي في حالة حفظ جيدة فهي األقل عدداً.
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مرة أخ��رى ،قد يعود هذا األم��ر إلى العوامل الطبوغرافية
والبشرية.

صعوبات التفسير والتحليل
تظهر القبور مجموعة م��ن الصعوبات التي ال تسمح
بإعطاء صورة شاملة عن منط االستيطان في إقليم جعالن
الغربي .ومن بني هذه اإلشكاالت اآلتي:

تأريخ القبور
لم تقدم ه��ذه القبور س��وى ع��دد قليل ج��داً من اللقى،
غالبيتها كسر فخارية من فترات مختلفة ليس منها ما يعود
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الدليل األثري املتعلق مبستوطنات السكان الذين دفنوا في
هذه املقابر (كما سيرد الحقاً).

اللوحة  :3بعض القبور املسجلة في سيح القطار ويالحظ قربها من
املناطق السكنية والطرق التي تخترقها

إلى فترة حفيت؛ وعثر أيضاً على بعض اخلرز من احلجارة
وشظايا عظام ومحار .ناقش الكاتب مؤخراً (al-Jahwari
 ،2008واجلهوري  ،)2010في دراسته لهذه القبور من فترة
حفيت بعض اإلشكاالت املتعلقة مبسألة تأريخ هذه القبور،
والتي تعد من أكبر الصعوبات التي تواجه العاملني في حقل
اآلثار في شبه اجلزيرة العمانية؛ إذ إن محاوالت الكاتب من
خالل املسوحات األثرية التي أجراها في وادي عندام وإقليم
جعالن تؤيد وجود إشكال في تأريخ هذا النوع من القبور.
فكما هو احلال في مسح وادي عندام ،فإن الدليل األثري
املكتشف من مسح إقليم جعالن يشير إلى إشكال في التأريخ
بسبب حالة احلفظ السيئة للقبور ،وقلة املكتشفات األثرية
التي ال يعود أي منها إلى فترة حفيت بل إلى فترات الحقة،
وبخاصة العصر احلديدي ،وهذا بطبيعة احلال ال يساعد
على فهم التسلسل الزمني والتطور احلضاري لفترة حفيت
في شبه اجلزيرة العمانية.
إن الدليل األث��ري املتعلق بقبور فترة حفيت املكتشف
في أنحاء مختلفة من شبه اجل��زي��رة العمانية (اجل�ه��وري،
2010م)  -مبا فيها وادي عندام واجل��زء الغربي من إقليم
جعالن -يشير إلى أن بعض هذه القبور رمبا بني في فترة
حفيت ،في حني أن بعضها رمبا أعيد استخدامها أو بني في
فترات الحقة لفترة حفيت ،مثل االعصر احلديدي والفترات
الهلينستية-الفرثية ( .)al-Jahwari 2008: 61, 165-166من
هنا ،فإن أي مسح أثري لقبور الركامات احلجرية دائما ما
يضع في االعتبار التساؤل عن إمكانية تأريخ حقول املدافن
الكبيرة التي حتتوي على ه��ذا النوع من القبور إل��ى فترة
حفيت ،وخصوصاً إذا ما وضعنا في االعتبار أيضا غياب
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على الرغم من أن بعض القبور التي ُو ّث�ق��ت في إقليم
جعالن قدمت قلي ً
ال من املواد األثرية من فترات الحقة قد
كثير
تكون اقتحامية (مثل فخار الفترات اإلسالمية) في ٍ
من األحيان نتيجة االستخدام احلديث أو النشاط البشري
احلديث في املنطقة ،إال أننا نستطيع أن نقول إن غالبية
القبور تعود إلى فترة حفيت ،والسيما تلك التي تكون بعيدة
عن ضفاف األودية أو املناطق املأهولة ،وهي أكثر حفظاً وأق ُل
عرض ًة للنهب والدمار بحكم موقعها ،إذ أنها حتتفظ بشكلها
املعماري املميز لفترة حفيت ،ومثالها الركامات احلجرية
وخاليا النحل .وبعبارة أخرى ،نستطيع القول إن موقع القبر
يلعب دوراً مهماً في فهمنا للتطور احلضاري لهذه القبور
(اجلهوري2010 ،م) .ثم إن جميع القبور موجودة على املواقع
نفسها ،ولها بناء متشابه ،وتقع في مناطق ال يوجد بها أي
دليل استيطاني من أي فترة زمنية أخرى ،ما يقترح أن القبور
تنتمي إلى الفترة ذاتها ،وهذا األمر أيضاً مت مالحظته في
وادي عندام ( al-Jahwari 2008: 72-73واجلهوري .)2010

الشكل  :8رسم بياني يوضح نسبة القبور بناء على حالة احلفظ.

الشكل  :9رسم بياني يوضح نسبة القبور في كل منطقة بناء على
حالة احلفظ.

العصر البرونزي في اجلزء الغربي من إقليم جعالن ،سلطنة عمان

الشكل  :10خريطة توضح حالة القبور املسجلة في سيح احلمر.

أين هي املستوطنات؟
ك�م��ا ه��و احل ��ال بالنسبة لبقية أن �ح��اء ش�ب��ه اجل��زي��رة

العمانية ،لم يتم العثور على أي بقايا مستوطنات مترافقة
مع القبور أو بالقرب منها؛ ما يجعلنا نتساءل عن األسباب
وراء غياب البقايا السكنية م��ن ه��ذه الفترة بالقرب من

القبور .احلقيقة أن الدليل املتوافر ال يساعدنا في تقدمي
أسباب لهذا النقص ،ومن ثم فإننا لسنا في موضع يسمح
لنا باحلديث عن أسباب بذاتها؛ إال أنه من املمكن وضع

بعض ال�ف��رض�ي��ات أو ال �ت �س��اؤالت ،وم�ن�ه��ا :ه��ل ي�ع��ود هذا
النقص إلى كثافة العمل األثري في شبه اجلزيرة العمانية؟
إن هذه الفرضية رمبا تكون بعيدة االحتمال ألنه على مدار

خمسة عقود من العمل األثري في املنطقة لم جند فيها إال
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عدداً قلي ً
ال جداً من البقايا السكنية من فترة حفيت ،ومنها
هيلي  (Cleuziou 1980; 1981; 1989a; 1989b 8ورأس احلد

(cf. Cleuziou 2003: 141; Cleuziou & Tosi 2007: fig. 92,

 p. 107)،ومؤخراً بات

(Possehl, Thornton & Cable 2009)،

لذلك ليس من املتوقع أن يكون نقص البقايا السكنية له

عالقة بكثافة العمل األثري.

إذا كان األمر كذلك ،فما هي االحتمالية األخرى لتفسير
هذا النقص؟ هل ميكن أن يعود إلى طبيعة االستيطان في
تلك الفترة؟ من احملتمل أن سكان فترة حفيت الذين بنوا-
أو بدقة :الذين استخدموا -هذه القبور كانوا ب��دواً رح ً
ال
يسكنون في مخيمات من مباني مبنية من م��واد عضوية
قابلة للتلف عبر الزمن ،واستخدموا املنطقة للرعي .ومن
هنا ،من غير املتوقع العثور على بقايا هذه املباني .ولكن
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السؤال هو إذا ك��ان لدينا ه��ذا العدد الضخم من القبور
في حيز جغرافي صغير ،كما هو احل��ال في جعالن ،مع
األخذ بعني االعتبار أنها قبور جماعية تضم أحيانا ما بني 3
إلى  30فردا ;((Frifelt 1975a: 67; 1975b: 386 & 1976: 57
 Salvatori 2001: 71; Cleuziou & Tosi 2007: 112)،وكذلك
لو اعتددنا بالوقت واجلهد املبذول في إنشاء هذه القبور-
فهل نتحدث عن مجموعات كانت غير مستقرة استقراراً
دائماً؟ هل كانت متارس استقراراً مؤقتاً؟ الدليل من هيلي
 8وبات على األقل يشير تقريبا إلى استقرار «شبه دائم» إذ
توجد منصات ألبراج من قوالب الطني استخدمت أو طورت
مبان
عمارتها -في مراحل الحقة في فترة أم النار -إلى ٍ
ضخمة يطلق عليها أبراج فترة أم النار.
من الفرضيات األخرى التي ميكن أيضاً أن تقدم لتبرير
نقص الدليل األثري على البقايا السكنية أنها رمبا طمرت
ف��ي ب��اط��ن األرض بسبب الترسبات الفيضية (alluvial
 )sedimentationاملستمرة عبر ال��زم��ن؛ إال أن محاوالت
الكاتب في وادي عندام وجعالن للبحث عن أي بقايا سكنية
من فترة حفيت في املقاطع الناجتة عن عمليات احلفر في
باطن األرض سواء كانت للبناء أو الزراعة أو حفر اآلبار
وغيرها من أنشطة التحريك للتربة الناجتة عن الزراعة-
على سبيل املثال -لم تثمر عن الكشف عن أي دليل لبقايا
سكنية؛ من هنا ،فإن السؤال حول أسباب هذا النقص يبقى
قائماً إلى أن يتم الكشف عن دليل أثري لهوية مستوطنات
األقوام الذين بنوا هذا العدد الضخم من القبور واستقروا،
واستغلوا املوارد الطبيعية املالئمة لالستقرار؛ أي هل كان
ن��وع ه��ذا االستقرار مؤقتاً ،موسمياً أم دائ�م�اً؛ في أماكن
مختلفة من شبه اجلزيرة العمانية.

اخلالصة
لقد استعرضت ه��ذه ال��ورق��ة النتائج األول�ي��ة للمسح

األث��ري الذي أجري في اجلزء الغربي من إقليم جعالن،

وتشير النتائج إل��ى وج��ود دليل أث��ري الستيطان املنطقة

منذ نهاية األلف الرابع قبل امليالد ،كما يستدل على ذلك
من خالل العدد الكبير من القبور التي تنتمي إلى فترة

حفيت ،والتي رمبا قد تشير إلى كثافة عالية لالستيطان،
إال أنه ال يوجد دليل على أي بقايا سكنية تعود إلى هذه

الفترة في هذا اجلزء من اإلقليم .إن هذا الدليل يطرح
تساؤالت كثيرة مت استعراضها ومناقشتها في هذه الورقة
التي حاولت اإلجابة على بعض التساؤالت من خالل طرح

فرضيات ما تزال حتتاج إلى تدعيم بالدليل األثري الذي
رمب��ا سيكتشف م��ن خ�لال العمل ال �ق��ادم؛ إم��ا م��ن خالل
املوسم القادم من املسح األثري في اجلزء الغربي من إقليم

جعالن ،أو من خالل أعمال تنفذ في املستقبل في أنحاء
أخرى من شبه اجلزيرة العمانية.

املرحلة القادمة من العمل األثري في اجلزء الغربي من

إقليم جعالن ستتضمن استكمال بقية املناطق التي لم يتم
مسحها بعد ،والتي أظهر املسح العام لها والصور اجلوية

وجود عدد كبير من القبور التي لم يتم توثيقها بعد .ولعله
من اجليد أيضاً إجراء حفريات في بعض هذه القبور وفي
التراكمات احلجرية الصغيرة القريبة منها ،ليساعد رمبا

ف��ي ت�ق��دمي معلومات تساعد لفهم من��ط االستيطان في

املنطقة ،ولإلجابة على بعض التساؤالت التي لها عالقة

بتأريخ ال�ق�ب��ور ،وت�ط��ور ال�ع�م��ارة وع ��ادات ال��دف��ن ف��ي شبه
اجلزيرة العمانية خالل العصر البرونزي املبكر.

الدكتور ناصر بن سعيد اجلهوري :قسم اآلثار ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس،
ص.ب ،42 .الرمز البريدي  123اخلوض ،مسقط ،سلطنة عمان
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