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 مقـــــــــدمة:

 ارنا اق بعاا  عمقاا اليرةارل العربياةا ماا ماا     معرفة كافية ألالى  نتوصل بعدلم ليس سرا أننا  

مثاال م اار عالعاارا  عال اااسا علاام ة اات    أل نااى الااب بقعرفتنااا لقناااىا أياارف قدةقااة فاا  ال اار  ا 

قبال اسسا س فا      ت اور لتتواوةم التاارةل  لقاا    ان ةحظاوا  حتاى بقيار      -عقت قرةا   الى -الباحثون

العارب  »الاي  مرارأ أحيان اا باب       نهاا ا  مجرةرل العرب الكبرفا فيقاا مادا اليارل اليناوب  ال ار       

ا حيث قاس األثرةون بدراسة ال ووس الودةقة فيها مني بداةة هيا الورن. كقا أرنيرت ف  نفس «ال عيدل

الوقت أبحاث ملتتفة ف  مناىا أيرف من اليرةرل ة ت ي  الفار  مان ي لهاا الوصاوى ملاى بعا        

 عربية.القعتومات القفيدل من سقات اآلثار باليرةرل ال

عتتضقن الق اا ر العربياة معتوماات متفرقاة مان جرةارل العارب عأمااكن افساتي ان فيهاا            

ن الهقيان  عاألص لر  عاألصفهان  عاألصقع ا من الارعا  الق اتقين األعا ال    كاقبيل اسس سا ع

بت ييل عتحتيل األ لة القا ةة لظواهر افستي ان ف  تتب الحوبة وااليةن اض تع
(1)

يين عمن القارر  .

القحدثين اليةن اهتقوا بهيا القضاقار محقاد بان مباد اب البتهيادا عمباد الوادعس افن اار ا عأحقاد          

 الياسر.

عمتى الرغم من أن افستك افات األثرةة بيرةرل العرب ما زالت ف  مراحتها القبكرل فانن   

بالق ح األثر  ةالعدةد من األبحاث العتقية القتعتو
(2)

الضاول متاى اثاار     قد أساهقت فا  ملواال بعا      

تااارةا اليرةااارل تكامتااات مااا    ة عأضاااافت معتومااات جدةااادل عهاماااة مااان الققتكااة العربياااة ال اااعو ة 

القعتومات ال ابوة بحيث أصبح لدةنا تووةق ا تارةلي ا ة قل جرةرل العرب الكبرف مناي فيار تارةلهاا    

  ترعةادنا بالقعتوماات   حتى نهاةة الع ر اسس م . كقا أفا  الق ح األثر  الي  قامت به الققتكة ف

الحضارةة الواسعة عالقت عبة الت  شااهدتها جرةارل العارب    عبيانات مح ا ية تي د شبكة الع قات 

التارةلية ف  تتب الحو 
(3)

. 

عةرعد الفلار من أهم ما ةرعنى به القنوبون من اآلثار عالباحثون من حيال ال عوبا ما أنه من  

ل ابوة ف  بواع األرض الت  ماش فيها اسن ان عماارس صان    أهم ما مارسه اسن ان ي ى الحو  ا

احتياجاته. علود اهتم كثير مان العتقاال بدراساة الفلاار عاللارأ عصانامتها بامتبارهاا مان ال اواهد          

الهامة متى مدف استورار ميتق  ما ف  مكان عزمان محد ا ع ليل متاى تفكيار اسن اان متاى صان       

احتياجاته اليومية
(4)

. 

ت  راسة الفلارةات ب كل ها ال فا   راساة كال م اور التاارةا الوادةم عياصاة          عقد ساهق 

ا فبدراسة القا ل الفلارةة عالتونية عال كل ة ت ي  متقال اآلثار تأرةا عمعرفة فترات ما قبل اسس س

 ت ت االالالقتتاااب  أع  لتااأرةامواقاا  الحضااارات عتثبياات هاايي التااوارةاا عهااو مااا ةرعاارأ بنظاااس )ا       

                                              
ا العاد   أىا ى مبد اب ح ن م ر ا مودمة من اثار افستي ان الب ر  بالققتكاة العربياة ال اعو ةةا     (1)

 عما بعدها. 3س(ا ص1331هـ/1331األعىا)

عهاو الق ارعع الاي  شارمت فاا  تنفيايي م ارل اآلثاار عالقتااحة بالققتكااة العربياة ال اعو ةة مناي ماااس            (2)

 هـ.1331

 عما بعدها. 3س(ا ص1331هـ/1331ا العد  األعىا)ىأى مبد اب ح ن م ر ا  (3)

سا 1391ا ال بعااة األعلااىا الهيلااة الق اارةة العامااة لتكتااابا    الفنااون اسساا مية سااعا  ماااهر محقاادا   (4)

 .11ص
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 (.ال بو 

جاال   عمن هنا جال اهتقامنا بهيا القوضوع فأر نا أن نودس بحث اا  قيو اا ةتضاقن رصاد كال ماا       

القلتتفاة عتواارةر بعثاات الق اح األثار       من يرأ عفلار اليرةرل العربية ف  الق اا ر التارةلياة   

 ف توجد  راساة عاحادل م اتوفال ليقيا  اليوانا  التارةلياة عالفنياة        -ح   متقنا -الحدةثة. حيث أنه

 عاألثرةة لتفلار عاللرأ ف  اليرةرل العربية.

 عقد اقتضت ىبيعة البحث تو يم الدراسة ملى ث ثة محاعر ر ي ية:

 اللرأ عالفلار ف  اليرةرل العربية ف  الع ور الحيرةة الودةقة. -1 

 اللرأ عالفلار ف  اليرةرل العربية ف  م ر ما قبل اسس س. -2 

 سس م .اللرأ عالفلار ف  الع ر ا -3 

 أواًل: الخزف والفخار في الجزيرة العربية في العصور الحجرية القديمة:

 3055-0555اللاارأ عالفلااار فاا  مرحتااة مااا بعااد الع اار الحياار  الحاادةث عفتاارل العبيااد )   -1  

  .س(:

ف شب أن جرةرل العرب قد استوىنها اسن ان األعى متى ن ا  عاس  عهناك شاواهد أثرةاة    

(  .س. مان جرةارل العاربا    255.555م اتوىنات فا  الع ار الحيار  الوادةم )     فعتية متاى عجاو    

غير أنه لألسة أن تتب ال واهد تفتود الت نية العتق  الي  ةوضاح تفاصايتهاا كقاا أن هنااك  ف ال      

(  .س. حيااث ة ااو  األسااتوب اآلشااول  عالقوسااتير  فاا  05.555ماان الع اار الحياار  القتوساا  )

له ف توجد  فلة أثرةة متى عجو  فلارةاتال نامات اليدعةةا عمقا ةرسة 
(1)

. 

أشااارت توااارةر الحفااا ر لتقناااىا ال ااقالية عالوساا ى عالينوبيااة ال ربيااة ملااى العثااور متااى    

يقاال تبعا  القواقا ا عمان أمثتتهاا من واة      فلارةات س حية عك ار فلاار فا     
(2)

عالقوقا  القعارعأ   

فاا  النفااو  كاام شااقال  مدةنااة حا اال45ا عةواا  متااى م ااافة «اليبااة»باساام 
(3)

ا عقااد مرثاار متااى أنقااا  

ملتتفة من الفلار عقد اسات عنا تقييار ث ثاة أناواع ر ي اية     
(4)

مان  أعانا   مان  ا عالانق  األعى مباارل   

التون األحقر عالبن  ميينها مقرعجة بو   من الحير ال ابون ا عه  ف  ال الا  أعانا  م ا حة    

بااة أع أفرةاار بااارز أع وشااكل أان مثو الواماادل عاات حااواأ م ااتويقةا عكااان لقعظقهااا مواااب  متااى 

أفرةاار مقااو  ا عمنهااا أةض ااا أعاناا  متكامتااة الفوهااة. عة حااذ أن الكثياار ماان هاايا الاانق  األعى ماان    

)الوار( الفلار كانت جدرانه م تية ب بوة سو ال 
(0).

 

                                              
؛ عانظار أةض اا: اليادعى    15-3س(ا ص1331هاـ/ 1331ا العاد  األعىا) أى ى مبد اب ح ن م ر ا (1)

 .11( ص1رقم )

ا العاد   أىا ى س"ا 1313-ي1333رت ميتتر عايرعنا "التنويبات األعلياة فا  تيقاال    رعب-جارث بو ن (2)

 عما بعدهاا عانظر اةضا:   91س(ا ص1395هـ/1455الراب ا )
Bawaden, Garth, and Robert Miller, "Preliminary Archaeological Investigations at 

Tayma", Atlal, Vol. 4, 1980, pp. 69-106. 

 .12س(ا ص1331هـ/1331ا العد  األعىا)أى ى ح ن م ر ا مبد اب (3)

(4) Parr, Peter et al., "Preliminary Report on the Second Phase of the Northern Survey 

1387-1977" in: Atlal, Vol. 2 (1978), PP. 29-50. 

 22-ج25س(ا التوحات ارقاس 1395هـ/1455ا العد  الراب ا )أى ى (0)



 

 

(AmeSea Database – ae –January- April. 2018- 0361) 

أما الانق  الثاان  مان األعانا  فكاان مباارل مان أعانا  مان التاون البنا  أع األحقار ميينتهاا               

ة حبيبات رمتية ي نةا عكان بعضها م اووىا عمريارأ بأساتوب التنواي . عبعا  قواماد       مقرعج

األعاناا  ماان كاا  النق ااين األعى عالثااان  كااان متيهااا نوااوش كالحباااى القيدعلااة مقااا ةاادى متااى اثااار    

(1)شكل الض   بالح يرل متى الوامدل 
 (1)

. 

األحقار ميينتهاا مقرعجاة    ف  حين كان النق  الثالث عاأليير مباارل مان أعانا  مان التاون       

بالوش أع التبنا عه  أقل شيوم ا من النومين ال ابوين ملى حد ما 
(2)

أماا ال افة العاماة ليقيا  هايي       .

 م نومة باليد.كانت األنواع ال ابوة أنها 

عف  فترل العبياد بادأ وهاور م اتوىنات ب ار  اليرةارل العربياة ةوجاد بهاا فلارةاات           
(3)

ما ا 

ون اع الحافاة  قا فلاار  ةت »فلار اللاس غير القنووش عهو ما ةرعرأ باسام  ك ة من نوع معين من ال

ا عهو مبارل من قدعر سقرال ضاربة لتون األصفر تعكس أشكاى الفلار من ب   ماا باين   «الحقرال

نوب بويا عهو نق  جالنهرةنا عت به أنقا  الفلار الي  مرثر متيه ف  عاحت  الهفوأ عةبرةن عف  

تحقرل فلار أسو  هش ما ل ل
(4)

(2)شكل  
 (0)

. 

عفض   من هيا الفلار فتدةنا أنقا  أيرف فلارةة مرثر متيها فا  مواقا  أيارف متاى سابيل       

( عالي  ةضم فلار ا  قيو ا لوناه مارةب باين البرتواال  عالرمتا ا      259 القوق  رقمالقثاى مين جاعان )

 مم.4ةرةد من  ف عنوع ثان تقيَّر س حه الدايت  بالتون الرما   الفحق  عسرقكه كان

موقع اا مان القنااىا ال ارقية      14غير أن الفلار أألعى عاألكثر شايوم ا فا  أغتا  القواقا  )     

ون  األحقار الفوهاة عالاي  كاان ة اتلدس فا        تق( هاو الفلاار الادة   -ماا باين اللبار عالادماس     -بال عو ةة

مقتية ال ها  
(1)

ناواع افساتي ان   عهاو األمار الاي  ةعكاس لناا قيااس زراماة عحضاارل متودماة مان أ           .

 القبكر.

عبقوارنة هيا النق  الي  وهر لنا ف  القن واة ال ارقية بأنقاا  الفلاار الق انَّفة فا  فهارس         

كااان مان النااوع األساقر غياار   ون  قتةلتلرفياات ةتضااح أن هايا الفلااار الاد    قبال القااي   األلاة الثالااث  

فياات ماا باين النهارةن    القريرأ الضارب لتون األصفرا جيد افحترا ا عة به ملى حد كبيار ير 
(1)

 

(3)شكل 
 (9)

. 

                                              
 23-22س(ا التوحات ارقاس 1395هـ/1455ا العد  الراب ا) ىأى (1)

 .15ج: 25س(ا لوحة رقم 1395هـ/1455ا العد  الراب ا )أى ى (2)

(3) Parr, P.J., G. E. Harding and J. E. Dayton, Bulletin of the Institute of Archaeology, 

nos. 8 and 9, pp. 193-266. 

س عاياارعن: "برنااامب الق ااح األثاار  ال ااامل ألراضاا  الققتكااة العربيااة      متاا  الق اانما  انياااى ةااوت   (4)

ا أىا ى س"ا 1311هاـ/ 1331ال عو ةةا التورةر القبد   مان القرحتاة الثانياة لق اح القن واة ال ارقية       

 .3س(ا ص1319هـ/1339العد  الثان ا )

 .11ا 10: 11س(ا لوحة 1319هـ/1339ا العد  االثان ا )أى ى (0)

ا انظار: متا    Larsenعيارأ فرسان    Barbar  الفلار األكاد  فسايقا يارأ بارباار    عكان من نق (1)

ا 11ا  األشااكاى 3س(ا ص1319هااـ/1339ا العااد  االثااان )أىاا ىالق اانما  انياااى ةااوتس عاياارعناا  

 .11ا 10ا أرقاس 12

 .3س(ا ص1319هـ/1339ا العد  الثان )أى ىمت  الق نما  انياى ةوتس عايرعناا  (1)

 241: 11س(ا لوحة 1319هـ/1339العد  الثان ا )ا أى ى (9)
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 الخزف والفخار في فترة األلف األول ق. م. -2

كانت فترل األلة األعلى  . س. من تاارةا اليرةارل العربياة القبكارل غاةاة فا  التعوياد ساوال          

من حيث تعاوم التأثيرات الحضارةة اللارجية أع الت ورات الدايتية ال رةعة لتكيانات الت  مررفات  

قعات بالفعال   عققالب الودةقةا فق  اقتراب نهاةة األلاة األعى كانات أىاراأ اليرةارل ال اقالية قاد       بال

تحت عىأل النفوا الهتين ا ثم عقعت بعادها اليرةارل العربياة بقارعر الوقات تحات ال اي رل البارثياة         

 عال اسانية.

 اللرأ عالفلار الهتن ت  عالبارث  عال اسان : -3

ألعجه افيت أ بين أنواع اللرأ ف  الفترل التا  ساي رت فيهاا    م الكامل ف ةراى الوقوأ متى الفه

الووف ال توقية عالبارثية عال اساانية متاى جرةارل العاربا ف ةاراى أمار ا بعياد القنااى. عباالرغم مان           

الب فود ألوت الحفا ر عالق وحات األثرةة الحدةثة لتقن وة ال رقية بع  الضول متى أنقا  الفلاار  

 ف  تتب الع ور. عاللرفيات

عقد مرثر متى يق ة مواق  ةنت ر فيه الفلار النب ا  عكتهاا فا  من واة مادا ن صاالحا علواد         

وهر الفلار الققير الي  ةرج  تارةله ملى الفترل البيرن ية ف  مواق  مدةدل بالورب من سكب حدةد 

بأشاارىة  اى ماادا ن صااالحا حيااث مرثاار متااى فلااار برتوااال  رقيااا ال اانعةا عمرياارأ  قالحياااز شاا

وهار كثيار مان الفلاار ال اوب  التاون اع        حقرالا قوامها ي و  متواىعةا عهو أكثار ي اونةا كقاا   

عدةد من الك ر الرقيوة اات الريارأ الققوجةالالحبيباتا فض   من 
(1)

. 

« ثاااج»أةض ااا مدةنااة عماان بااين أهاام القواقاا  األثرةااة التاا  تركاار فيهااا افسااتي ان الهتن اات      

متى كم ضلم من الفلارةات عالك ر الهتن تيةا مقاا ة اير ملاى    عمرثر بها ربية( )جنوب اليرةرل الع

أنها ربقا كانت بواةاا قارابين نيرةاةا عها  أعانا  اات زياارأ      
(2)

ا عمعظقهاا فلارةاات ملتتفاة مان     

ا كقاا  عال و ال من نفس التون افيضار الق اووى   اات ال فاي الحقرال أع البيضال الدقيوة عالحقرال

كاام تياااي الينااوب 152متااى م ااافة ) "مااين  ار"موقع ااا تضاام اثااار هتن ااتية بقن وااة  14مرثاار متااى 

علكاان لاام ةرعثاار متااى أةااة  ف اال أع شااواهد ما ةااة لوجااو  اللاارأا أع الفلااار   ماان اليرةاارل( ال اارق 

(4)شكل « ثاج»القريرأ من نوع فلار 
 (3)

. 

التوى اللرفية بالقنااىا   أما من اللرأ عالفلار البارث  فود أوهرت الحفا ر األثرةة ت ابا 

ال رقية بالققتكة م  اللرفيات الت  عر ت بفهرس اللرأ من من وة اللتيب البارثية
(4)

. 

عكقااا ساابا الاايكر فننااه ة ااع  التقيياار بااين فلااار الع اار ال اسااان  عالفلااار اسساا م          

مان الناوع    عالبارث  القتاأيرا عكاان معظام الفلاار ال اساان  الاي  مرثار متياه فا  القن واة ال ارقية           

                                              
(1) Horsfield, G. "Prehistoric Rock-drawings in Transjordan", in: AJA, Vol. 37, no. 3, 

1933), PP. 381-386) 

 .11س(ا ص1319هـ/1339ا العد  االثان )أى ىمت  الق نما  انياى ةوتس عايرعناا  (2)

-11س(ا ص1319هااااـ/1339ا العااااد  االثااااان ) أىاااا ىعاياااارعناا متاااا  الق اااانما  انياااااى ةااااوتس    (3)

 .223علوحة:11

ا عراجاا  13س(ا ص1319هااـ/1339ا العااد  االثااان )أىاا ىمتاا  الق اانما  انياااى ةااوتس عاياارعناا   (4)

ب  220 .س ملاااى 205أةضاااا: أ. هاااارنا ا " راساااة عتوزةااا  النقاااااج اللرفياااة اسةرانياااة مااان قبااال    

 .20 ا هامش رقم ا العد  الثانأى ى(؛ 1311.س")
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عكاايلب الفلارةااات ال باشاايرةة ال اافرال اات الريااارأ « الك اار ال اايكوفتية ال ااقرال»الق اقى بااـ 

 القن ورةةا عالقريرفة بنوع من التنوي  ال ا  ا عالت  ف ةقكن امتبارها يرأ مس م .

عهناك نق  اير من الفلارةات البرتوالية التونا عت حبها أنقاا  أيارف رقيواة ال ان  مان       

  الفلار الهند  األحقر ال  ل ف  حين وهر نوع ثالاث ةت اابه ما  أنقاا  الفلاار ال اساان  مان        نق

حيث ال كل عمن لم ةكن من نفس ما ل الفلار
(1)

. 

 ثاني ا: اللرأ عالفلار ف  اليرةرل العربية ف  م ر ما قبل اسس س:

 سايقا فا  منااىا:    ك ة الق ح األثر  ف  القن وة الوسا ى بالققتكاة العربياة ال اعو ةة ف     

 عا   الدعاسرا عليتى األف ج عاللرج متى نق  من الفلار ةرعرأ بفلار ما قبل اسس س.

فف  عا   الدعاسر عرجد نق  من األعان  اللرفية ال قيكة الققرعجة بالوش عالت  تاأت  فا     

(0أشكاى ملتتفة )شكل 
 (2)

ها فا  العاا ل   أن ما ت ا عقد تكون اات س ح أحقر أع بن  أع أيضرا كقا

م ااامية اات لااون رمااا  ا عأكثاار أنوامهااا شاايوم ا هااو الاانق  الحتواا ا عهاايي األعاناا  قااد تاام صاانعها  

)الوارن األعى/ الرابا  القاي   (    « قرةاة الفااع  »محتي اا عهو نوع من األعان  ة به ما مرثر متياه فا    

كم ملى الينوب من عا   الدعاسر15عالت  تو  متى برعد حوال  
(3)

. 

دةر باليكر هنا أةض ا أن نفس النق  من األعان  الفلارةة قد عرجد ف  زبيدل باالورب مان   عالي 

برةدل
(4)

. 

األهقياة:   عهناك أنقا  أيرف أكثر ندرل ف  الظهور بوا   الدعاسرا مف أنها لي ت أقال فا    

أعلها هو أعان حقرال ي انة مقرعجاة بو ا  صا يرل مان الحيار ال اابون        
 (0)

 ا عالانق  الثاان  هاو   

األحقر الققرعج بالرملا عف ن ت ي  أن نيرس بأن عا   الدعاسر  الل ن اع التون األسو  أع الفلار

عمن كاان ة ترا  متاى الظان أناه مان فعال التباا ى الثوااف            الققرعج بالرماى قد تم ت ني  محتي ا أس ف.

س ساليرةرل العربية عالورن اسفرةو  ف  م ور ما قبل اسعالفن  الي  حدث ما بين 
(1)

. 

التااون  عهنااك نقاا  اياار نااا ر الوجااو  فاا  ميقومااة عا   الدعاساار هااو الفلااار الل اانا اع  

األسو  أع األحقرا الققرعج بالرمل
(1)

. 

أما فلار من وة األف جا فنن أكثر الفلارةات شيوم ا هو نوع من األعان  الحقارال الرقيواةا    

                                              
 .13س(ا ص1319هـ/1339ا العد  االثان )أى ىمت  الق نما  انياى ةوتس عايرعنا  (1)

ةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا "التورةاار القبااد   ماان الق ااح فاا  القن وااة الوساا ى         (2)

رقام   :لوحة111س(ا ال بعة الثانيةا ص1313هـ/1333العد  االثالثا) أى ىاس("ا 1319ي/ 1339)

 .11ا 11: 13

(3) Parr, Peter - Zarins et al., "Preliminany Report on the second Phase of the 

Northern Province Survey 1397-1977", in: Atlal, Vol. 2 (1978,), 42- 43. 

(4) Parr, Peter - Zarins et al., in: Atlal, Vol. 2 (1978), p. 46. 

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333قااد ابااراهيم عاياارعنا أىاا ىا العااد  االثالااثا)   ةورةااوس زارةاانسا مح  (0)

 .35-23: 20: لوحة 113الثانيةا ص

(1) Van Beck, Gus W. et al., Hajar Bin Humeid: Investigations at a Pre- Islamic 

Site in South Arabia, Baltimore. The Johns Hopkins, press, 1969, p. 89. 

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا أىاا ىا العااد  االثالااثا)     ةورةااوس (1)

 .45الثانيةا ص
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فلااار ليتااى  »ي األعاناا  ةر ااار مليهااا باساام   عالدقيوااة ال اان ا اات ال اا ح األسااو  أع األيضاار. عهااي   

عةبدع أن افيت أ ف  التاون ةرجا  ملاى ايات أ  رجاة حارارل       «. فلار ليتى األيضر»ع« األسو 

الحر 
(1)

. 

أما الريارأ فكانت من ىرةا التحرةر بل و  منحنية أع بالتحرةر عالتنوي  مع ا 
(2)

)شكل  

1)
 (3)

. 

ج بقيقوماة مان الفلارةاات القتقيارل عثقاة موقا        عتلتتة من وة اللرج مان من واة األفا     

قبال اسسا س    عاحد ف  من وة ليتىا هو الي  أنتب لنا ق عة تن با متيها صفة مان صافات يارأ ماا    

دةة ي نة صفرال التونا عتتقير أعان  اللرج بيلب النوع الل ن ببقن وة اللرجا عه  ك رل من ز

 تا  التون ال ف
(4)

دةاة مك اوفة اات حافاة اات نتاول ث ثا  الرعاةااا       بزعالت  تأت  ماا ل  فا  شاكل     

عأعان  ي نة يضرال مقرعج باالوش  عالتا  ف تلتتاة ب افة ماماة مان شاكل األعانا  الققرعجاة          

بالوش سالفة اليكر
(0)

. 

عأعان  حقرال ب ي ة عتتقير بوجو  حتوات صفرال ص يرل متى ال  ح نتيت من انفيار  

عهاو نقا  عرجاد فا  مواقا  تنتقا  أةض اا         ة أثناال مقتياة افحتارا .   الحبيبات الكت ية الققرعجة بالعينا 

لتع ور اسس مية
(1 )

. 

ن من األعان  الق تية باسضافة ملى األعان  الل نة من الفلارا فود تم الك ة من ميقومتي 

تام العثاور    ”ثااج “عمن واة   ”مين جاعن“الت  تحقل ص ت قوةة بال اب  الهتن ت ا فف  مواق  مثل 

ربدةات الهتن تية التوتيدةة اات ى ل م ووى يارج  أع  ايل اع لون أحقر أع أسو ا عنق  متى ال

اير من الربدةات القك وفة لها ي او  محارزل ب اكل متقاوج متاى ال ا ح اللاارج ا عىا ل مان          

التون األحقر أع البن  األحقر متى ال  ح الدايت 
(1)

(1)شكل  
 (9)

 . 

 اإلسالمية: ثالًثا: الخزف والفخار في العصور

                                              
(1) Parr, Peter - Zarins et al., in: Atlal, vol. 2, (1978), 42- 43. 

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (2)

 .45الثانيةا ص

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (3)

 .21: 25: لوحة 113الثانيةا ص

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (4)

 .126-111: 23: لوحة 120الثانيةا ص

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىيم عاياارعنا ةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراه   (0)

 .43الثانية ا ص

(1) Zarins J- Ibrahim D et al., Saudi Arabian Archaeological Reconnaissance 

1978: The Preliminary Report on The Third Phase of the Comprehensive 

Archaeological Survey Program- The Central Province, in: Atlal, vol. 3, 

(1979), pp. 31- 33. 

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (1)

 .43الثانيةا ص

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (9)

 .139 :24: لوحة 121الثانيةا ص
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لود تم عض  مد  مان القواقا  تارةلي اا )يق اة عم ارةن موقع اا( فا  الفتارل اسسا مية لعال            

عمن واة األفاا ج )بلار أعسايتتة( عجناوب من واة ليتاى فاا         عالوقادل أهقهاا كاان مواقا  عا   الدعاسار     

  وة اليوأ.عاحة اللرج )موق  راغ ا عاليقامة( عكيلب موق  الربيلا عموق  النعاسا فض   من من

 -صاتى اب متياه عساتم    -أما األعان  الفلارةة ف  صدر اسس سا عنو د بهاا فا  مهاد النبا      

عم ر الل فة الراشدلا فتادةنا أنقاا  مان األعانا  الفلارةاة الق تياة كانات م اتعقتةا عقاد عر  فا            

نها أعان  )الَحْنَتْم( تب الحوبةا عمكت  ال نة النبوةة الق هرل م قيات متعد ل لألعان  الق تعقتة ف  ت

قاد أرهادةت لاه جاارل     -صاتى اب متياه عسااتم   -عاكارت كتاا  ال ايرل أن النبا    « الفلاار الق تا   »عهاو  

«. الَحْناَتمْ  »قد نهى من افنتباا ف  أعانا    -صتى اب متيه عستم -يضرال فيها كافور مف أن الرسوى

ف غيار افنتباااا كقاا عر  أةض اا النها       عهيا ةعن  أن هيي األعان  قد سرقح باستعقالها ألغراض أير

 من افنتباا ف  أعان  الوثال عالدبال عالورع.

عمقاا سابا ةتضااح نومياة بعاا  األعانا  التاا  كانات شااا عة عم اتعقتة فاا  م ار الرسااالة         

عالل فااة الراشاادل عهاا  األعاناا  الفلارةااة الق تيااة عغياار الق تيااة اات التااون األيضاار  
(1)

عهااو مااا  

 «.َحْنَتْمال »ةرعرأ بأعان  

عهيا النوع من الفلار كاان منت ار ا فا  أنحاال متفرقاة مان اليرةارل العربياةا فواد وهار فا              

ة القفيار عالحيارل عساامرال    با ياصاة  فا  مواقا  ير   العدةد مان القواقا  األثرةاة التا  تام الحفار فيهاا        

عسوسة عسيراأ عني ابور
(2)

. 

حفااا ر الرباايل )عهااو القوقاا      عتوضااح ك اار الفلااار القتونااة التاا  مرثاار متيهااا فاا  مواقاا         

اسساا م  الااي  ةعااو  ملااى فتاارل تباادأ بظهااور الدعلااة اسساا مية فاا  القدةنااة أ  فتاارل اسساا س البكاار(  

الت ور القرحت  لتفلار اسس م ا حيث ن حاذ تناوع الفلاار غيار الق تا  عتناوع الفلاار الق تا          

عالقتون عالقريرأ
(3)

. 

الرساالة القحقدةاة عالل فاة الراشادلا عف زالات الفكارل        عةرعّد الع ر األمو  امتدا  ا لع ر 

ا غيار أنناا مان يا ى الحفاا ر      لدف الباحثين غير عاضحة من ىبيعة الفلار األمو ا علم تكتقال بعاد  

ب ي ة من أنقاا  الفلاار    عالتوّ  األثرةة الت  مرثر متيها ف  موق  اليوأ ةقكن أن نودس صورل علو

مااو  عقباال الع اار العباساا ا فهناااك أنقااا  ألعاناا  فلارةااة ت اابه  التاا  كاناات سااا دل فاا  الع اار األ

                                              
(1)  Arthur Lane, Early Islamic Pottery, London, 1948, pp. 5-9 & pl. 3.  

(2)  D. C. Baramki, “The Pottery from Khirbet El-Mefjer”, in: QDAP vol.9-10 

(1939-42), pp.65-103; Charles K. Wilkinson, Nishapur: Pottery of the Early 

Islamic Period, New York: The Metropolitan Museum of Fine Art, 1973; 

David Whitehouse, “Excavation of Siraf”, Iran VI (1968), 1-22, X (1972), 

pp. 63-87; David Talbot Rice, “The Oxford Excavations At Hira”, Arts 

Islamic, (1934), pp. 51-73. 

  اليرةارل العربياة فا  م ار الرساوى )صاتى اب متياه        اآلثاار اسسا مية فا   سعد مبد العرةر الراشدا  (3)
ا الكتاااب الثالااث:  عسااتم( عاللاا ل الراشاادةن )رضاا  اب ماانهم(ا  راسااات تااارةا اليرةاارل العربيااة        

ا 35التوحااة  سا1393ا الياارل الثااان ا  اليرةاارل العربيااة فاا  م اار الرسااوى عاللتفااال الراشاادةن      

 .119ص
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األبارةا اات القواب  اليانبية أع الققاسبا فض   من مرهرةات من الفلاار اات رقباة ق ايرل   
(1)

. 

(9) شكل 
 (2)

  

أما األعان  الفلارةة الت  مرثر متيها ف  مواقا  الع اور اسسا مية التالياة لتع ار األماو         

ر متيه ف  موق  عا   الدعاسر عه  أعان  ساو ال التاون ب اي ة افحتارا  مقرعجاة      فهناك نق  مرث

تنوم اا كبيار ا مان ناحياة     « الوقادل »بحبيبات رمتية ي نة. ف  حاين أوهارت نقاااج الفلاار مان موقا        

ال كل عالريرفةا حيث كانت تضم قوامد م ا حة اات موااب  أع مقاساب أانياة عجارار ماال اات       

ال  ىة ت به و ت اميم من
(3)

. 

أما الفلار الي  وهر لنا ف  من وة األف ج فكان مبارل من أعان  ي نة سو ال التاون ت ابه    

تتب الت  مرثر متيها ف  من وة عا   الدعاسارا كقاا مرثار متاى نقا  ايار ألعان فلارةاة أكثار تنوم اا          

أ ب اي ة  اات لون ىفت ا عأعان عر ةة اات عجاه أباي  عشراك تت متاى هيلاات جارار ماال عزياار        

قامدةاة حقارال مقرعجاة بحبيباات مان الحيار الكت ا ا عالابع  اآليار           مان أعان عمحارزل. فضا     

م ت  بالتونين األحقر عاألرجوان . كقا مرثر متى نقواج عاحد م ووى ا  لون أزر   اكن
(4)

. 

ةقكن ن بتها ملى  عف  بع  القواق  األيرف مثل جنوب من وة ليتى مرثر متى أعان فلارةة 

. لة مس مية أكثر حداثةا عهاو ماا أشاار ملياه نقا  األعانا  الق اوولة باالتون األيضار عالقحارز          حوب

قعادن ( عأعانا  مباساية م اوولة     البرةا الفض   من العثور متى أعان فلارةة فاىقية فمعة )اات 

عم تية
(0)

. 

نقاا   عتقير موقا  راغا  بواحاة اللارج بالعدةاد مان القواقا  اسسا مية التا  أشاارت ملاى أ            

علعال أهقهاا الاب الانق  الاي  ةنتقا  ملاى الع ار          ملتتفة لتفلاار مان ملتتاة الع اور اسسا ميةا      

اسسا م  القبكار عةتقثال فا  الربادةات الوالبياة ال ان  )أ  التا  صرانعت بالوالا ( التا  متاى شااكل             

التاساا   ةواارب لعنوااو  العنا ا عالرباادةات الوالبياة الق ااوولة اللضاارال )عتاررا بااالورن الثاامن ملااى     

القي   ا الثان  ملى الثالث الهير (
(1)

. 

هيا فض   من أنقا  الفلار الي  ةنتق  ملى الع ار العباسا ا عهاو الفلاار الواالب  األزر        

الق ووى اع النوش البارزا عفلاار الع ار الفااىق  ال ما ا عأعانا  فلارةاة أيارف زرقاال )تضام          

قا  ملاى الع ار العثقاان     يرأ صين  أبي  عأزر ( تنت
(1)

ا عأنقاا  أيارف م اوولة مان الع ار      

 اسس م  الحدةث مريرفة بل و  متقوجة.

                                              
ا 23ع 29ا 21ا 21ا التوحااات ساا مية فاا  اليرةاارل العربيااة   اآلثااار اسسااعد مبااد العرةاار الراشاادا     (1)

 .119-111ص

 .111ا ص21نف ها التوحة  (2)

(3)  Whitcomb, Donald, "The Archaeology of Al-Hasa Oasis in the Islamic 

Period", in: Atlal, Vol. 2 (1978), pl. 83: 29-33. 

 س(ا ال بعااة1313هااـ/1333العااد  االثالااثا) ا أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (4)

 .41الثانيةا ص

 41نف ه القرج  ال ابا ص (0)

 41القرج  ال ابا ص نف ه. (1)

س(ا ال بعااة 1313هااـ/1333ا العااد  االثالااثا) أىاا ىةورةااوس زارةاانسا محقااد ابااراهيم عاياارعنا     (1)

 .41الثانيةا ص
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أما القواق  اسس مية الكبيرل مثل موق  النعاس فود أثقارت باأعان  فلارةاة برتوالياة عحقارال       

ير ا ب ي ة م  بع  الك ر الق وولة الررقال عأعان  أيرف حقرال مقرعجة بحبيبات الحير الي

فض   من أعان  بنية التاون عأيارف م اوولة باالتون األزر  الاداكنا عمان نقا  تتاب األعانا  التا            

لتفترل العباسية تنتق 
(1)

. 

 الخاتمــة

حاعلاات هاايي الدراسااة التارةليااة األثرةااة أن ت ااهم فاا  ملوااال بعاا  الضااول متااى اللاارأ         

ها حتى نهاةة الع ر اسس م ا عالب عالفلار ف  اليرةرل العربية ف  ت ت ل زمن  مني فير تارةل

ف  ضول افستك افات عالق وحات األثرةة الحدةثة الت  تقت مرير ا بيرةرل العرب عباأليص ف  

الققتكااة العربيااة ال ااعو ةةا كقااا تناعلاات الدراسااة أنقااا  فلااار عياارأ مواقاا  افسااتي ان الب اار      

ا عموارنته بالفلاار عاللارأ القكت اة    القلتتفة ف  جرةرل العرب عما تقيرت به من تونيات ملتتفة

ف  مواق  أثرةة أيرف. هيا فض   من محاعلة البحث عصة عتحتيل أنقا  اللرأ عالفلار القتاحة 

أع القتبويااة فاا  بواةااا مواقاا  افسااتي ان الب اار ا عهااو مااا ةفيااد فاا  مقتيااة التااأرةا عمعرفااة مواقاا       

 الحضارات عتثبيت هيي التوارةا.

ات اللرأ عالفلار ف  اليرةرل العربية ف  الع اور الحيرةاة الودةقاةا    أما من أنقا  عتوني 

سانة  .س(   3.555فأقدس مشارات أثرةة ملى عجو  فلاار ترجا  ملاى الع ار الحيار  الحادةث )قبال        

عهو فلار ةدع  م نوع من الحير اللااس الرماا   أع األساو  ملتاو  باالتبن عاع حبيباات كبيارلا        

 م ووى ةك ة من اثار الض   بالح يرل متى الوامدل. عأحيان ا ةكون ال  ح اللارج 

أما مان أنقاا  الفلاار التا  كانات شاا عة فا  الع ار الحيار  الحادةث فا  الفتارل مان باين                

فوااد ك اافت الحفااا ر ماان عجااو  ث ثااة أنقااا      « العبيااد»عهااو مااا ةرعاارأ بفتاارل    3.055 – 0.555

حاواأ م اتويقةا علقعظقهاا موااب       تة الوامادل عاا ملتتة: النق  األعى نوع من األعان ا م  ح

ز عتقيارت باالتون األحقار عالبنا . كقاا ىرتيات جادرانها ب بواة         متى شاكل أان مثووباة أع أفرةار باار    

 سو ال )الوار( عميينته مقرعجة بو   من الحير ال ابون .

أمااا الاانق  الثااان  ماان فتاارل العبيااد فهاا  أعاناا  اات لااون بناا  أع أحقاار عميينتهااا مقرعجااة     

رمتية ي نةا عبعضها كان م ووف ا عمريرف ا بأستوب التنوي ا عقامدتها منووشة كالحباى  بحبيبات

 القيدعلة مقا ة ير ملى اثار الض   بالح يرل متى الوامدل.

                                              
 .49القرج  ال اباا ص (1)
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عالنق  الثالث من الفلارا فكان من نفس التون عامترجت ميينته بالوش أع التبنا عهاو أقال    

 شيوم ا من النق ين ال ابوين.

فلااار العبيااد األكثاار شاايوم ا ماان تتااب األنقااا  ال ااابوة عالااي  مرثاار متيااه فاا  أغتاا   غياار أن  

عهااو « الفلااار الاادةقتون  اع الحافااة الحقاارال»القواقاا  فهااو فلااار ياااس غياار منوااوش عةرعاارأ باساام  

مبارل من قدعر سقرال ضاربة لتون األصفر ت به أشكاى الفلار التا  مرثار متيهاا فا  با   ماا باين        

نت م تلدمة ف  مقتية ال ه ا عهو ماا ةعكاس لناا قيااس زراماة عحضاارل متودماة مان         ا عكانالنهرة

 أنواع افستي ان القبكر.

أما أنقا  الفلار عاللرأ الت  كانت شا عة ف  اليرةرل العربية فا  فتارل األلاة األعى قبال      

 القي  ا فود تنومت ما بين:

 : اللرأ عالفلار الهتن ت  -1 

ة م تية علونها أيضر م ووىا اات زيارأ عشفاي حقارال أع بيضاال أع   عه  أعان  رقيو ) أ ( 

 سو ال.

 فلار نب   ي ن برتوال  رقيا ال نعةا عمريرأ بأشرىة حقرال اات ي و  متواىعة. )ب(

ال اسااان : عهااو فلارةااات ىباشااير صاافرال اات زيااارأ     -البااارث اللاارأ عالفلااار   -2 

  ا   عف ةقكن أن ندرجها أسفل الفلار اسس م .من ورةة عأيرف مريرفة بنوع من التنوي  ال

ماا قبال اسسا س فواد أوهارت الدراساة        رأما اللرأ عالفلارةات ف  جرةرل العرب ف  م  

 عجد نق ين ر ي يين:

النق  األعى هو مبارل من أعان  يرفية حقرال أع بنية أع يضرال سقيكة مقرعجة بالوشا  

 «.الحتو »أكثرها شيوم ا هو النق  عما تها م امية اات لون رما   عكان 

ا «فلاار ليتاى األساو    »أما النق  الثاان  مان فلاار ماا قبال اسسا س فهاو فلاار ةرعارأ باسام            

علعال هايا افيات أ فا  الت اقية ربقاا ةرجا  ملاى ايات أ  رجاة حارارل            « ليتى األيضار »عفلار 

ت ال ا ح األساو  أع األيضار.    الحر . عهو نق  من األعان  الحقرال الرقيواةا عالدقيواة ال ان ا اا   

 أما زيارفها فكانت من ىرةا التحرةر بل و  منحنية أع بالتحرةر عالتنوي  مع ا.

هااايا عقاااد تنومااات أنقاااا  عأشاااكاى عاساااتلدامات أعانااا  الفلاااار عاللرفياااات فااا  الع اااور  

 عم ار الل فاة   -صاتى اب متياه عساتم    -اسس مية ملى حد كبيارا ففا  صادر اسسا سا )مهاد النبا       
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الراشدل( وهر لنا أنقا  من األعانا  الفلارةاة الق تياة الق اتلدمة فا  تتاب الحوباة عالق اقال باأعان           

 )الَحْنَتْم( )الفلار الق ت (ا عتقيرت بالتون األيضر.

التاساا   -كقااا وهاار نقاا  ماان الفلااار ةنت اا  ملااى الع اار اسساا م  القبكاار )الواارن الثااامن     

ياة ال ان  الق اوولة اللضارال التا  متاى شاكل ةواارب لعنواو           القي   ( عةتقثل ف  الربدةات الوالب

 العن .

عفاا  الع اار األمااو  أشااارت الحفااا ر ملااى وهااور نقاا  ماان الفلااار ت اابه األبااارةا اات          

 القواب  اليانبية فض   من مرهرةات من الفلار اات رقبة ق يرل.

 كان أهقها اآلت :أما ف  الع ر العباس  فود وهر أنقا  ملتتفة من األعان  الفلارةةا  

 نق  من األعان  الفلارةة قالبية زرقال م وولة اات نووش بارزل. -1 

نقاا  ألعاناا  سااو ال التااون ب ااي ة افحتاارا  مقرعجااة بحبيبااات رمتيااة ي اانة عبعضااها   -2 

 قوامدها م  حة اات مواب  عزيارأ ت به ال  ى.

ع ار عهاو نقا  األعانا      عف  الع ر الفاىق   لت الحفاا ر متاى عجاو  نقا  مقيار لهايا ال       

 ال معة )اات البرةا القعدن ( عهو نوع من األعان  الق وولة بالتون األيضر عالقحرزل.

عأيير ا وهر لنا ف  الع ر العثقان  نق  ألعان  فلارةة زرقال )تضم يرأ صين  أباي    

 عأزر (.

  عةتضااح مقااا ساابا عجااو  تعاقاا  عت ت اال تااارةل  ألنقااا  عأشااكاى اللاارأ عالفلااار فاا      

ملتتة الع ور التارةلية لتيرةرل العربيةا عهو ما ةفيد الباحثين ف  تتب  ايات أ أساتوب صانامة    

اللرأ تبع ا لتقا ل اللاس الق تلدمةا عف  تتب  األساتوب الريرفا  عموارنتاه بالفلاار القكت اة فا        

 ت ت ل زمن  ف  مواق  أيرف مبر الحو  القلتتفة.

فااا  فهااام تاااارةا  -موضاااوع الدراساااة -لاااار عاللااارأعتحتيااال أنقاااا  الفكقاااا ةفياااد  راساااة  

افستي ان الب ر  ليرةرل العربا عف  ملوال الضاول متاى مقتياات التباا ى التياار  عالثوااف  باين        

ف  الب الوقت ةمناىا اليرةرل القلتتف
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