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90070012001600 ق�م 

طالئع القرن 10030020

200,000 سنة ق�م� أو أقدم
العصر الحجري القديم

(حرة عويرض واألودية المتصلة)
– بلطة يدوية من العصر الحجري القديم
من أقدم ما عثر عليه بالجزيرة العربية

الممالك العربية
الشمالية القديمة 

(دادان)
– العاصمة

– التحكم بالمياه وتطوير الزراعة
ً جعلت الفالحة نشاطاً اقتصاديا

أساسياً إلى جانب التجارة
– االزدهار من خالل تجارة البخور مع

بالد الرافدين ومصر وما بعدهما
– خطوط ولغات عربية شمالية

قديمة (جبل عكمة)
– جالية تجار معينيين من جنوب
الجزيرة العربية مندمجة وآمنة

العصر اإلسالمي
(قرح)

– االزدهار نتيجة التجارة والحج
– التحكم بالمياه والزراعة

– المدينة األكبر بعد مكة لغاية
القرن العاشر الميالدي

المملكة النبطية
(الحِجر)

– كانت الحِجر هي المدينة
 الجنوبية األساسية

– واجهات باهرة للمدافن المنحوتة
– التحكم بالمياه والزراعة

– االزدهار من خالل تجارة البخور
 مع بالد منطقة البحر المتوسط

قبل حوالي 300 مليون سنة
(أستراليا)

– ترسبت طبقات الرمال
التي شكّلت أولورو

(صخرة آيرز) يف أستراليا

قبل حوالي 30 مليون سنة
(األردن)

– تكونت تضاريس
وادي رم

2600 ق�م
(الهند)

– نشأت مدينة موهينجو
دارو الهندية

حوالي 7400 سنة ق�م
(األناضول)

– جاتال هويوك تطورت
كمستوطنة لتعرف بعدها

كأول مدينة يف العالم

حوالي 8000 سنة ق�م
(المملكة العربية السعودية)
– أول نقوش صخرية لكالب

مستأنسة يف الشويمس
بمنطقة حائل

246 ق�م
(الصين)

– جيش الطين ُصنعَ لحراسة
ضريح أول أباطرة ساللة

كين، كين شي هوانج

70–80 م
(إيطاليا)

– انتهاء بناء
الكولوسيوم

بروما

100 م
(المكسيك)

– بناء هرم الشمس يف
تيوتيهواكان بالمكسيك

حوالي سنة 1 قبل أو بعد الميالد
(األردن)

– حُفرت الخزنة بمدينة
البتراء

1000 م
(جزيرة الفصح)

– نحت أول مواي على
رابا نوي (جزيرة الفصح)

1648 م
(الهند)

– انتهاء بناء تاج محل

1889 م
(فرنسا)

– بناء برج إيفل

2017 م
(المملكة العربية السعودية)

– تأّسست الهيئة الملكية
لمحافظة العال بمرسوم ملكي،

للبدء بحقبة جديدة من
االكتشافات والحوار والتطوير

1505–1512 م
(إيطاليا)

– رسم ميكيالنجيلو
رسومه يف كنيسة
سيستينا بمدينة

الفاتيكان
1160 م

(فرنسا)
– البدء ببناء كاتدرائية

نوتردام وجزيرة
المدينة يف باريس

571 م
(الجزيرة العربية)

 –  والدة الرسول محمد
  ملسو هيلع هللا ىلص

تقريباً بين 1334–1325 ق�م
(مصر)

– فترة حكم توت عنخ آمون

الهجرة 622 م

قبل حوالي 252 مليون سنة

حقبة الحياة القديمة
(منطقة العال)

– مفصليات ثالثية الفصوص
منقرضة، وجدت بالحجر

 الرملي بالعال

التواجد الروماني
(من 106 م)

– المعسكر الروماني يف الحِجر
– الحد الجنوبي األقصى لإلمبراطورية

الرومانية يف الجزيرة العربية

حوالي 900 م
(العال الديرة)

– بناء قلعة موسى
بن نصير

حوالي 1100 م
(العال الديرة)

– تأسيس مدينة العال القديمة (الديرة)
– بقيت مأهولة لثمانينيات القرن
المنصرم وكقلب العال الحضاري

1907–1908 م
– تدشين محطتي سكة الحديد يف

العال ومدائن صالح، كما استخدمت
مدائن صالح كمخيم مهم للحجر

الصحي للحجاج

1870–1890 م
(العال)

– المستكشفون الغربيون
األوائل تجولوا عبر العال
ووثقوها، مثل تشارلز

داوتي وشارلز هوبر
ويوليوس أويتنج

1907 م
(العال)

– أنتونين جوسان
ورفائيل سافينياك
يزوران العال للمرة

األولى

2004 م
(دادان، قرح)

– إبتدأ علماء االثار من
جامعة الملك سعود

التنقيب بمواقع بالعال،
خصوصا بدادان وقرح

2008 م
(الحِجر)

– بدء التنقيب يف الحِجر
تحت مظلة تعاون

سعودي - فرنسي يف
مشروع مدائن صالح

180 م
(الحِجر)

– تشير النقوش إلى
أن سوق الحِجر رُّمَم
ما بين 161-180 م

العصر اإلسالمي الالحق
– بنيت الحصون لحماية الحجاج المسافرين

– أُنِشئَ الخط الحديدي الحجازي مع
العديد من المحطات يف المنطقة لتحديث

سبل سفر الحجاج

حوالي 5,000–2,000 ق�م

نهايات عصر
ما قبل التاريخ

(منطقة العال)
– منشآت جنائزية لمدافن ضخمة

وقبور ركامية

2550 ق�م
(مصر)

– تشييد األهرامات
الكبرى بالجيزة

وكذلك أبو الهول

حوالي 5,200 سنة ق�م

العصر الحجري الحديث
(منطقة العال)

– منشآت عمومية وشعائرية مدهشة
(المستطيالت) يتفرد بها شمال غرب

الجزيرة العربية
– مخلفات شعائرية لجماجم من

حيوانات برية ومستأنسة

1–75 م
(الحِجر)

– إنشاء أغلب
المدافن النبطية

يف الحِجر

100 ق�م 200 ق�م 600 ق�م 

مقدمة

التسلسل الزمني للعال



مقدمة

العال منطقة استثنائية

تقع محافظة العال يف شمال غرب 
المملكة العربية السعودية.

نظرة من البلدة القديمة عبر مزارع الصيف.
الهيئة الملكية لمحافظة العال

تحمل  والتي  الرئيسية  المدينة  تبعد 
االسم ذاته حوالي 325 كلم شمال المدينة 
طبيعي  بجمال  المنطقة  تتسم  المنورة. 
موطن  فهي  سحيق،  وتاريخ  العادة  يفوق 
النباتية  األحياء  من  واسعة  لتشكيلة 
والحيوانية وكذلك العديد من المجتمعات 

البشرية عبر ألوف السنين.



مقدمة

جيولوجيا: الحجر الرملي وحقول الحمم البركانية

يف  تكون  السفلي  الرملي  الحجر 
سنة،  مليون   485 قبل  الكامبري  العصر 
بالتشكيل  التكتوني  النشاط  ساعد  حيث 
فظهرت  للمنطقة،  المدهش  الجيولوجي 
وكتل  بازلتية  وهضاب  بركانية  مساحات 
هذه   )Rigot 2019: 28( رملية  صخرية 
المنطقة  تهيء  الجيولوجية  الخصائص 
كحوض حفظ للمياه بمساحة تقارب 700 
بالتدفق  للوادي  وتسمح  مربع،  كيلومتر 
العال  مستوطنات  باتجاه  الجنوب  إلى 

.)Rigot 2019: 29(
ثالثية  للمفصليات  األُحفوري  األثر 
الرملي  بالصخر  اكتشفت  التي  الفصوص 

إلى ما ال يقل عن 252 مليون  بالعال تعود 
الحياة  أنواع  بعض  على  دليالً  وتوفر  سنة 

يف المنطقة.
والمناسبة  الغضة  المسامية  الصخور 
يمكنه  مائي  كحوض  أيضاً  تعمل  للنحت 
والضروري  الحيوي  العذب  الماء  تخزين 
 Rigot( قاحلة  ببيئة  الحياة  لتمكين 

.)2019: 29
زوار العال عبر العصور من ضمنهم ابن 
والراهبان  الرابع عشر  بالقرن  بطوطة  ابن 
ببدايات  وسافينياك  جوسان  الدومينيكان 
القرن العشرين أشاروا إلى وفرة مخزون 

.)Rigot 2019: 30( المياه

العال حول واحتها  البشرية االزدهار بمنطقة  المجتمعات  استطاعت 
المشهورة المحمية بين جبال الصخر الرملي بسبب موقعها الجغرايف 

وبيئتها ومناخها.

أعلى: جبل الفيل واحد من التشكيالت الجيولوجية 
المميزة بالعال

الهيئة الملكية لمحافظة العال

أسفل: الرياح والرمال والماء صقلت الحجر 
الرملي بالعال خالل ألوف السنين

الهيئة الملكية لمحافظة العال



مقدمة

المناخ  من  بالرغم  خصبة  واحة  العال 
المملكة  غرب  بشمال  العام  القاحل 
من  العديد  تمكنت  السعودية،  العربية 
المجتمعات المتتالية باإلضافة إلى األحياء 
التربة  استغالل  من  والحيوانية  النباتية 
من  كبيرة  أعداد  إلعانة  بالمنطقة  الغنية 

السكان.
منسوب  مع  قاحل  األوسع  اإلقليم 
أظهر  األمطار:  لهطول  منخفض  سنوي 
عام  إلى  1998م  عام  بين  ما  الرصد 
لألمطار  السنوي  المعدل  أن  2004م 
هطول   .)Courbon ND: 5( يساوي 29ملم 

ومفاجئة  عارضة  بصورة  يحصل  األمطار 
بالجبال  المطر  من  قليلة  ساعات  وتكفي 
 Eichmann et al.( والبرك  األودية  لملء 

.)2006: 165
أدّى  سابقة  حقب  من  الرطب  المناخ 
إلى حّت الطبقة البازلتية محرراً غروانيات 
)صلصال وغرين( بالطبيعة. هذا أنتج تربة 
تحتوي  وغنية،  عالية  زراعية  نوعية  ذات 
على العديد من العناصر الشحيحة المهمة 
والمغنيسيوم  الحديد  مثل  واألكاسيد 

.)Rigot 2019: 30( والكلس واأللومنيوم

أسفل: النظر باتجاه الواحة من عاصمة دادان البيئة والمناخ
العتيقة

الهيئة الملكية لمحافظة العال

أعلى: البيئة بالعال متنوعة وتشمل واحات يانعة 
بفضل األحواض المائية الطبيعية

Raguet, 2018



مقدمة

الماء  ووفرة  الخصبة  التربة  تضافر  إن 
إمكانياتها  تحقيق  من  العال  سكان  مكنت 
أنظمة  تطوير  أدى  المرموقة.  الزراعية 
األولى  األلفية  بمنتصف  المائية  الزراعة 
قبل الميالد إلى فالحة بساتين نخيل البلح، 
المسجلة  األخرى  النباتات  إلى  باإلضافة 
تضمنت  واألدبية  األثرية  العال  بسجالت 
جانب  إلى  والقمح  الشعير  من  تشكيلة 
والبرتقال  الحامض  كالليمون  الحمضيات 
والحمص  والبازيالء  العدس  إلى  باالضافة 
واللوز  والرمان  والزيتون  والتين  والتمور 
الحنظل  جني  يتم  كان  بينما  والعنب. 

البور  األراضي  من  والدعاع  البري  والقبار 
اليوم  أما   .)Bouchaud 2009: 258-264(
فيها  يزرع  صغيرة  بساتين  هناك  اليزال 
الخضار والفاكهة ضمنها البرتقال والليمون 
والموز. الطلح والبان، المشهور بخصائصه 
المجددة، هما من أنواع النباتات العديدة 

الموجودة عبر الوادي.
استوطنت  الحيوانات  أنواع  العديد من 
منها  الكثير  توثيق  تم  العصور.  عبر  العال 
واآلثار  الصخرية  النقوش  خالل  من 
والماعز  األبقار  ضمنها  من  الحيوانية، 
والجمال والوعول باإلضافة إلى السنوريات 

 Sadig 2019: 35( العربي  والنمر  كاألسد 
;Tuttle pers. comm; Studer 2010(. بعض 
من  انقرضت  قد  حيوانات  تمثل  المناظر 
المنطقة، مثل ثور األرخص والنعام العربي 
القطا  طيور  من  وصنف  الجبلي  والغزال 
الحيوانات  كانت   .)Almazrou 2019: 48(
واأللبان  كاللحوم  لنواتجها،  تستخدم 
النعام  بيض  قشر  من  قطع  والجلود. 
بالموقع  التنقيب  أثناء  عليها  عثر  التي 
نقوش  على  أدلة  تقدم  بالحِجر  النبطي 
 Studer( وحرق متعمد، ربما لجعلها أواني

 .)2010: 286

من  حلِّي  صنع  تم  مماثل  نحو  على   
وجدت  التي  المائية  الرخويات  أصداف 
البشري  االستيطان  فترات  خالل  بالعال 
الحياة  )Studer and Tardy 2015a(. تشمل 
البرية اليوم بهذه المنطقة المميزة الوبر 
والذئب  البري  العربي  واألرنب  الصخري 
البري  والسنور  والوشق  المخطط  والضبع 
والقنفذ  العسل  وغرير  الرمال  وهر 

الحبشي.

النباتات والحيوانات

النباتية،  الجغرافيا  يف  العربية  الصحراوية  المنطقة  إلى  العال  تنتمي 
مما يجعلها بيئة معرضة لمؤثرات البحر األبيض المتوسط. الخاصية 
من  العديد  بالوادي:  نباتي  غطاء  وجود  هي  العال  لمنطقة  المميزة 
هذه األصناف النباتية أصلها من حوض البحر األبيض المتوسط، مثل 

الطلح وشجر األثل التي يمكنها الحياة ببيئة قاحلة لكن رطبة.

01 الجمال يف الطبيعة بالعال
الهيئة الملكية لمحافظة العال

02 النعام موثّق بالنقوش الحجرية بالعال
الهيئة الملكية لمحافظة العال

03 النمر العربي
الهيئة الملكية لمحافظة العال

04 نخيل البلح عنصر أساسي للزراعة يف العال عبر 
ألفيات من الزمن

الهيئة الملكية لمحافظة العال

04

03

01

02



مقدمة

بالعال  بشري  نشاط  أسبق  على  الدليل 
األدوات  سنة.   200,000 قبل  ما  إلى  يعود 
المنشآت  الزمن والحقاً  الحجرية من ذاك 
الحديث  الحجري  العصر  من  الجنائزية 
حمم  حقول  على  ما  تضمنت  والتي 
بكثير  يسبق  نشاط  على  تبرهن  الحرّات، 
دادان  يف  الحضرية  المستوطنات  تطور 

باأللفية األولى قبل الميالد.
الحضارتان  عاصمة   - دادان  كانت 
على  أساسياً  - محوراً  واللحيانية  الدادانية 
الجنوبية  الممالك  تصل  البخور،  طريق 
العربية المنتجة للعطور النفيسة باألسواق 

حول البحر األبيض المتوسط وما بعدها.

تشتمل  الحقبة  لهذه  التابعة  المواقع 
كالمعابد  دينية  معالم  على  أيضاً 
درج،  وأم  دادان  يف  المقدسة  واألماكن 
النقوش  من  الظاهرة  والطقوس 
 Al-Ansary 1999: 194;( عكمة  بجبل 

 .)Alsuhaibani 2019: 62
البخور يحتمل  بتجارة  بناء على دورها 
وطرق  أسواق  إلى  منفذ  لها  كان  العال  أن 
الخارجة  تلك  ضمنها  من  أخرى،  تجارة 
هذه  األحمر.  والبحر  الهندي  للمحيط 
االزدهار  من  المنطقة  مكنت  االرتباطات 

كتقاطع طريق حضاري أللوف السنين.

قام سكان العال بإقامة عالقات حضارية 
الجزيرة  جنوب  تمتد  بمناطق  وتجارية 
كانت  الصين.  منطقة  إلى  ومصر  العربية 
لتجار  مهما  مقصداً  وواحاتها  مستوطناتها 

اللبان والمرة وبضائع أخرى نفيسة.
المهمة  الطرق  هذه  على  العال  موقع 
لفت نظر األنباط الذين يعتقد أنهم استقروا 

بالحِجر ببدايات القرن األول قبل الميالد.
حدودية  بلدة  أقصى  الحِجر  أصبحت 
الجزيرة  يف  النبطية  المملكة  بجنوب 
العربية، وكانت محورية يف السيطرة على 
ازدهار  مع  التطور  وسريعة  البخور  طريق 

تجارة المواد العطرية. 

من أبرز الشواهد على األنباط يف الحِجر 
المنحوتة  الضخمة  المدافن  واجهات  هي 
الرملي  الصخر  من  الخالبة  النتوءات  يف 
قائمة  ضمن  ُسّجلت  والتي  بالمنطقة، 
اليونسكو كمواقع تراث عالمي وهو األول 
تواجد  إن  السعودية.  العربية  بالمملكة 
الرمزية  الزخرفية  والهندسة  النقوش 
وعالقاتهم  الحِجر  سكان  أهمية  يمثل 
للمملكة  الرومان  ضم  بعد  الدولية. 
النبطية يف عام 106م بقيت المدينة مهمة 
حصن  بينها  من  دفاعية  منشآت  وذات 
يعتلي رابية مما يظهر أهمية حفظ األمن 

على الطرق التجارية البرية.

ثراء تاريخي: لمحة عامة

مستوطنات  وإقامة  بالسكن  عديدة  وأقوام  مجتمعات  قامت 
بالعال عبر ألوف السنين

بعض أقدم المنشآت بالعال توجد يين الحرّات 
البركانية

الهيئة الملكية لمحافظة العال

الموقع األثري بدادان تطل عليه جروف صخرية 
مرتفعة نحت بها مقابر

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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كانت قرح مأهولة منذ القرن السادس 
وأصبحت  هامة  تجارية  كمحطة  الميالدي 
محطة استراحة على طريق الحج الشامي. 
وقيل إنها بعد ازدهارها غدت ال تنافسها إال 
مكة المكرمة، فالقاطنون بها سكنوا مدينة 

يحيطها سور منيع وبوابة.

الثاني عشر  للقرن  بقيت قرح مأهولة 
العال  ببلدة  استبدلت  أن  إلى  الميالدي 
المستوطنة  بوصفها  )الديرة(  القديمة 
الديرة  ضمت  وقد  الوادي.  يف  األساسية 
تطل  ومبنى  مسكن   900 عن  يزيد  ما 
األثرية،  النصير  بن  موسى  قلعة  عليها 
المتصلة  المنازل  جدران  واستخدمت 
حماية،  كحائط  المدينة  أطراف  يف  ببعضها 
الطرقات  من  متاهة  بداخلها  مشكّلة 

والميادين.
استغلت األراضي الزراعية خارج أسوار 
البلح،  نخيل  من  بساتين  وزرعت  البلدة، 
مؤقتة  منشآت  ببناء  العال  سكان  وقام 

الستخدامها يف فصل الصيف.

سكة  بتاريخ  كبيرة  أهمية  العال  لوادي 
عام  السكة يف  إنشاء  بدأ  الحديدية.  الحجاز 
عن  يزيد  ما  إلى  امتدت  والتي  1900م، 
والمدينة  دمشق  بين  كيلومتر   1,300
تصل  أن  لها  المزمع  من  وكان  المنورة، 
توقف  بها  العمل  لكن  المكرمة،  مكة  إلى 
باندالع الحرب العالمية األولى. بنيت اثنتي 
عشرة محطة بمنطقة العال، وكانت محطة 
المسلمين  لغير  بالنسبة  توقّف  آخر  العال 
حد  على  البناء  وعمال  المسافرين  من 

السواء.

بعد أن ترسخ اإلسالم بالقرن السابع الميالدي أصبحت مستوطنتي 
مكة  إلى  الحج  طريق  على  هامة  أماكن  الواحة  بالوادي  والعال  قرح 

المكرمة.
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01 قصر لحيان بن كوزا بالحِجر
الهيئة الملكية لمحافظة العال

02 صورة من بدايات القرن الـ 20 لسكة حديد 
الحجاز عابرة العال
Moritz, 1905-1915

03 قلعة موسى بن نصير المطلة على بلدة العال 
القديمة

الهيئة الملكية لمحافظة العال
04 المنطقة المنقبة بموقع قرح

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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باكورة الزوار األوروبيين للعال

إلى  أوربي معاصر  زائر  أقدم  داوتي(  )تشارلز  السابق  الجيولوجيا  اإلنجليزي طالب  الرحالة  كان 
فيها  بما  الجنوب  إلى  البتراء سمع عن وجود مدن عتيقة  يزور  العال. ففي عام 1875م وبينما كان 
الحِجر والتي كانت تعرف بمدائن صالح، وبعد أن فشل يف توفير التمويل الالزم للحملة التي جهزها، 
الحِجر  نحو  وانطلق  مكة،  تقصد  دولية  قافلة حج  إلى  انضم  ثم  بدمشق  العربية  اللغة  بتعلم  قام 
بتشرين الثاني/نوفمبر من عام 1876م ووصلها بعد عشرة أيام من السفر، واستأجر بدوياً اسمه 

زيد كدليل.
وجدها.  التي  والنقوش  للمدافن  دقيقة  رسومات  وأنتج  الموقع  يدون  شهرين  قضى 
 Travels نُِشر كتابه يف علم النقوش عام 1884م، لكن داوتي عُرف من خالل كتابه .)Pouillon 2019: 118(
in Arabia Deserta )الترحال يف صحارى العرب( الذي نشر عام 1888م وفيه سرد كل ما عاشه بتلك 

الفترة.
إلى  1878م  بين  ما  والعال  للحِجر  هوبر(  )شارلز  و  أويتنج(  )يوليوس  الباحثان  زيارة  ذلك  تبع 
تعرض  التي  تيماء«  »مسلة  باكتشافه  اشتهر  الذي  هوبر،  الفرنسي  المستشرق  العال  زار  1882م، 
اآلن يف متحف اللوفر، ليوثق المزيد من النقوش األثرية بالمنطقة. وعاد الحقاً مع األكاديمي األلماني 
)يوليوس أويتنج( لزيارة العال كجزء من رحلة استكشاف أوسع لشمال الجزيرة العربية. النسوخات 
الَحكّية التي أنتجوها كان لها وقع يف األوساط العلمية الفرنسية، حيث نُِشرت العديد منها من قِبل 
أكاديمية النقوش واآلداب الجميلة بفرنسا بعد وفاة هوبر عام 1884م. هذه األعمال شكلت بداية 

.)Pouillon 2019: 119-120( أساس المعرفة عن مجتمعات العال القديمة
الراهبان الدومينيكان  القرن العشرين فترة من االستكشاف المكثف من خالل  شهدت بدايات 
الفرنسيان )أنتونين جوسان( و)رفائيل سافينياك(. كان الراهبان أعضاء أساسيين يف  المركز الفرنسّي 
لدراسة الكتاب المقدّس واآلثار بالقدس، وخبيرين باللغات القديمة. قام االثنان برحالت ثالث بين عام 
1907 إلى 1910م مستخدمين خط الحديد الحجازي للسفر. خالل هذا الوقت وثقا بالتفصيل والتصوير 
الحِجر والمواقع األخرى بالعال، وتضمن عملهما إنجاز الرسومات والصور للمواقع وتدوين معلومات 
تضاريسية وجيولوجية باإلضافة لمستوطني العال المعاصرين. نُِشر عملهم يف عدة مجلدات بين عام 
1909 إلى 1914م باسم Mission Archéologique en Arabie )البعثة اآلثارية لجزيرة العرب( مشكّلة 

.)Pouillon 2019: 120-121( سجالً مهماً عن مواقع العال األثرية ببدايات القرن العشرين

01 تشارلز مونتاغو داوتي
المصور مجهول، الحفر الضوئي بواسطة إيمري ولكر 1908م

02 المعالم األثرية بالحِجر التقط الصورة عالم اآلثار األلماني بيرنارد مورتز
مورتز، 1914م

03 أنتونين جوسان ورفائيل سافينياك
 بإذن من المركز الفرنسّي لدراسة الكتاب المقدّس واآلثار بالقدس

04 محلب الناقة بدادان التقط الصورة عالم اآلثار األلماني بيرنارد مورتز
Moritz, 1905-1915

واألكاديميين  المستكشفين  أن  إال  العرب  لدى  معروفة  كانت  أنها  من  الرغم  على 
األوائل  المستكشفون  هؤالء  عشر.  التاسع  القرن  بنهايات  العال  اكتشفوا  األوروبيين 
نقلوا ثراء وروعة آثارها العجيبة إلى نطاق أوسع، مما أثار االهتمام والبحث إلى يومنا 

هذا.
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)روت  قامت  الماضي،  القرن  وستينيات  خمسينيات  وخالل 
يف  اإلناث  الجامعة  أساتذة  أوائل  من  واحدة  شتيل(،  ألتهايم 
جمهورية ألمانيا االتحادية، بزيارات للعال يف عدة مناسبات. ركزت 
ونشرت  المتأخرة،  القديمة  العصور  بفترة  العال  على  أبحاثها  يف 

.)Cassola 2019: 122-123( مجموعة من نقوش الموقع
 استهل علماء آثار من وكالة اآلثار والمتاحف السعودية مسحاً 
رسمياً بعام 1966م وتبعه بعام 1972م إنشاء مجمع آثاري مسيج 
إلى  نشطاً  وبقي  1980م  بعام  بالموقع  التنقيب  بدأ  ومحروس. 
اليوم )Cassola 2019: 125(. كما قام بالتنقيب فريق من وكالة اآلثار 
والمتاحف ومن جامعة الملك سعود من عام 1986 إلى 1990م، 
ومكانتها  للحِجر  الزمني  التسلسل  تحديد  الفريق  حاول  حيث 

.)Al-Talhi 2000: 4-5( بالمملكة النبطية

تجددت  1932م  عام  السعودية  العربية  المملكة  توحيد  بعد 
على  بناءً  بالعال،  األثري  والتقصي  االستكشاف  فترة  وابتدأت 
اكتشافات األوربيين بالقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

النشاط  بصحوة  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  عقد  بّشر 
رخصة  العزيز  عبد  الملك  منح  1951م  عام  ففي  بالعال.  اآلثاري 
األطالل  بدراسة  المهتمين  العلماء  لمجموعة من  مسح رسمية 
األثرية بوسط وجنوب المملكة. قام الفريق بقيادة )هاري سانت 
جون فيلبي( المبعوث البريطاني ذي الولع باآلثار، بتوثيق 12,000 
نقش جديد أضيفت لعشرات األلوف مما وثق عبر الثمانين سنة 

الماضية.

مشروع مدائن صالح األثري السعودي - فرنسي كشف منذ 
عام 2002م معلومات هامة عن االستيطان النبطي بالحِجر. حيث 
زادت الحفريات بالمدينة والحصن الروماني والمدافن واألماكن 
المقدسة فهمنا لهذه الحضارة الغامضة، وألهمت دراسات إضافية 

.)Cassola 2019: 125( عن األنباط يف المملكة العربية السعودية
بحفريات   2004 منذ  سعود  الملك  بجامعة  اآلثار  قسم  قام 
الواردة  األدلة  تدعم  ملموسة  أدلة  أعطت  وقرح،  دادان  يف 
مضت  سنة   120 عبر  جمعت  التي  النقوش  خالل   من 

.)Cassola 2019: 126(
تنفذ حالياً عمليات مسح وحفريات تحت مظلة الهيئة الملكية 
األثرية  والمزايا  المواقع  ألوف  وتسجل  توثق  العال  لمحافظة 

المكتشفة حديثاً عبر منطقة العال.

األبحاث بالعال

01 األعمال اآلثارية يف المنطقة السكنية للحِجر، يقوم به 
مشروع مدائن صالح السعودي - الفرنسي

Raguet, 2018
02 تماثيل ضخمة أثناء الحفريات بدادان

جامعة الملك سعود
03 الحفريات يف الحِجر تحت مظلة مشروع مدائن صالح 

األثري السعودي - الفرنسي
Raguet, 2018

04 مسح ركام حجرية من عصور ما قبل التاريخ
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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النشاط 
البشري المبكر 

بالعال



ما قبل التاريخ

حرة عويرض

يعتقد أن أقدم البشر يف المملكة العربية 
مليون   1.6 حوالي  قبل  وصلوا  السعودية 
سنة خالل العصر الحجري القديم األسفل 

.)Sadig 2019: 32(

إنّ أقدم نشاط بشري مثبت بالعال يوجد بحرة عويرض وآخر 
بشمال غرب المملكة يف حرة خيبر. هاتان المنطقتان البركانيتان 
الهامتان هما األكبر بالمملكة. تحتوي حرة خيبر على شبكة فوهات 
مدهشة بطول 100 كلم، فيها قباب حمم بركانية ومخاريط رماد، 

.)Sadig 2019: 32( ومخاريط بازلتية، والبركان الطبقي بجبل قِدر
يمكن  الغابرة  البركانية  األحداث  الخالب من  الحممي  التدفق 
سبعة  عن  يقل  ال  ما  فيها  خيبر  حرة  المنطقة.  عبر  مشاهدته 
تدفقات حمميّة من فترة ما بعد العصر الحجري الحديث )عمرها 
)عمرها  التاريخية  العصور  من  وثمانية  سنة(   4,500 من  أقل 
يعتقد   .)Global Volcanism Project NDa( 1,500 سنة(  أقل من 
م   640 سنة  حوالي  كان  عويرض  بحرة  بركاني  انفجار  آخر  أن 
فإن  بدوية  أساطير  حسب   .)Global Volcanism Project NDa(
وحيواناتهم  الرعاة  لتقتل  والحجارة  النار  مرسالً  ثار  بدر(  )حال 

.)Global Volcanism Project NDb(
بدأ البحث المنهجي يف المنطقة حديثاً مقارنة بعناصر أخرى 
العال الطبيعي والبشري. ففي عام 2013 م بدأ برنامج  من تراث 
الملك  بجامعة  اآلثار  قسم  قِبَل  من  عويرض  لحرة  استكشايف 
سعود حيث اكتشفت العشرات من األدوات والمنشآت الحجرية 
الهيئة  رعاية  تحت  الشامل  المسح  وأضاف  العال.  محافظة  عبر 

الملكية لمحافظة العال الكثير للصورة العامة عن المنطقة.

أعلى: المنظر الخالب لحرة عويرض
الهيئة الملكية لمحافظة العال

منظر عام من العال يبرز الهضاب البازلتية
الهيئة الملكية لمحافظة العال

فوهة بركانية بحرة عويرض
الهيئة الملكية لمحافظة العال



ما قبل التاريخ

األدوات الحجرية

أساسياً  مصدراً  الحجرية  األدوات  تعدّ 
المجموعات  نشاط  تفحص  عند  لألدلة 

السكانية القديمة.

اكتشفت مجموعات من األدوات الحجرية خالل التنقيب بحرة 
عويرض بما فيها بلطات يدوية ومطارق حجرية يعود تأريخها إلى 
الطويل  التاريخ  على  يدل  مما  األسفل،  القديم  الحجري  العصر 
قطع  من  األدوات  هذه  صنعت  بالمنطقة.  السكاني  للنشاط 
 300,000 و  سنة  مليون   1,6 بين  بالمنطقة،  المتواجدة  البازلت 
سنة، وتضاهي مثيالتها التي وجدت بمواقع مشابهة عبر المملكة 

العربية السعودية.
يعيشون  السفلي  القديم  الحجري  العصر  يف  العال  قاطنو  كان 
المخزون  وفرة  من  مستفيدين  والجمع،  والصيد  الترحال  حياة 
الالزمة  األولية  للموارد  الوصول  وإمكانية  بالمنطقة  المائي 
للعيش. كانت أدواتهم تستخدم لمهام مختلفة، مثل الصيد وذبح 
الحيوانات وقطع الجلود واجتثاث النباتات. إن انتشار األدوات عبر 
المساحات الطبيعية يعني إمكانية تحديد »مناطق نشاط وظيفي« 
تظهر كيفية صنع األدوات واألماكن المحتملة للقيام بالنشاطات 

.)Sadig 2019: 33( األساسية

األوسط  القديم  الحجري  للعصر  تعود  العال مواقع  اكتشف يف 
بين 125,000 و55,000 سنة ق.م باإلضافة إلى العصر الهولوسيني 
المبكر )ابتدأ حوالي 10,000 سنة ق.م(. بعض األدوات التي وجدت 
بحرة عويرض وأماكن أخرى بمنطقة وادي العال تضاهي األدوات 
الموستيرية من أوروبا وبالد الشام، لكن القليل من األدوات التي 
 .)Sadig 2019: 35( ًاألكثر تطوراً تقنيا )عثر عليها هي من فئة )لوفالوا
إال أن أعمال المسح الجارية تضيف إلى مجموعة األدوات الحجرية 

الهولوسينية المعروفة.
بالعال.  المبكّر  الهولوسيني  العصر  عن  اليسير  نعرف  نحن 
البشرية  الحركة  وازدياد  المستوطنات  بتطور  العصر  هذا  يتسم 
عبر شبه الجزيرة العربية، لكن لم يتم لآلن تحديد أي مستوطنة 
من العصر الهولوسيني المبكّر يف حرة عويرض بالرغم من وجود 
مراحل مناخ ماطر خالل هذا العصر. كما اكتشفت مواقع أثرية 
من العصور الالحقة مثل العصر الحجري الحديث )حوالي 5,000 
ق.م( والعصر البرونزي بالعال، من بينها مقابر ركامية ومنشآت 
وبسبب  الزمن  عوامل  بسبب  تأثر  منها  العديد  أخرى.  حجرية 
قادرين  كانوا  العال  أن سكّان  تظهر  بقاياها  لكن  البشري،  النشاط 

على إنشاء صروح جنائزية منمقة قابلة للصمود ألوف السنين.

01 بلطة يدوية من العصر الحجري القديم 
وجدت بالعال

الهيئة الملكية لمحافظة العال

02 مدفن ركامي من عصور ما قبل التاريخ
توماس، الهيئة الملكية لمحافظة العال

03 مدفن ركامي ذي امتدادات ذيلية من عصور ما قبل التاريخ
Raguet, 2018
04 ركام حلقي

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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04
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ما قبل التاريخ

الرسوم الصخرية

ألشكال  تمثيالً  تحوي  الصخرية  الرسوم 
نقشت  رمزية  أو  حيوانية  أو  بشرية 
سطح  نحت  أو  لكشط  أدوات  باستخدام 

.)Almazrou 2019: 46( الحجارة

صخرية  رسومات  تحوي  التي  المواقع  من  العديد  يوجد 
العال، مثل جبل عكمة وأبا عود )Almazrou 2019: 46(. غالباً  عبر 
القوافل  وطرق  المستوطنات  من  بالقرب  تركيزها  يزداد  ما 
األودية، وهي منقوشة  أطراف  المياه مثل  وبالقرب من مصادر 
على المنحدرات الجبلية والحجر الرملي ونواتئ الصخور أو على 
Jennings et al. 2013: 678; Almazrou 2019: 48(  حجارة صغيرة 

.)Sadig 2019: 35;
للمعلومات  مهماً  مصدراً  الصخرية  الرسومات  تشكّل 
المواضيع  من  العديد  القديمة.  العيش  بطرق  تُعنى  التي 
العربية  المملكة  عبر  الصخرية  بالرسومات  عنهُ  ُمعَبّرٌ  واألفكار 
 .)Khan 2013: 449( الحديث  الحجري  العصر  خالل  السعودية 
واألشكال  الرموز  تحليل  فإن  التاريخي  قالبها  عند وضعها ضمن 
يمكن  بالماضي،  العال  سكان  قِبَل  من  المستخدمة  التجريدية 
أن يُظهر مجال النشاطات اليومية عند قاطني العال باإلضافة إلى 
 األحداث التي اعتبرت مهمة كفاية من قِبَل من نقشها لتدوينها 
بينما يبقى من الصعب   .)Khan 2013: 457; Almazrou 2019: 48(
تعطي  رسومات  يصاحبه  بعضها  لكن  بدقة،  األعمال  هذه  تأريخ 
أخريات  عمر  تخمين  يمكن   .)Sadig 2019: 35( تقريبية  أعماراً 
يمكن  فيما  إلنتاجها،  المستخدمة  المختلفة  األساليب  بتحليل 
.)Almazrou 2019: 48( ًلتراكب الصور أن يقدم تسلسالً زمنياً نسبيا

العال  الصخرية تصور حيوانات سكنت  الرسومات  العديد من 
والوعول  والعقارب  والماعز  واألبقار  الجمال  السنين.  ألوف  قبل 
األمثلة  بسهولة.  تميزها  ويمكن  وبمجموعات  منفردة  صورت 
على أبكر الرسومات الصخرية بالعال تصور حيوانات منقرضة من 

المنطقة اآلن، مثل الغزال الجبلي وطير يشبه القطا.
بالعال.  الصخرية  بااللرسومات  مِراراً  مصورون  أيضاً  البشر 
تجريدية  أشكاالً  يصور  دنن  وادي  يف  جديد  اكتشاف  ثمة 
التي  الكبيرة  الجرار  أما  منفردين،  وأيضاً  بمجموعات  لبشر 
هناك  شعائرية.  قرابين  أنها  فتأويلها  التصاوير  بهذه  تظهر 
يطاردون  وسيوفاً  رماحاً  حاملين  صيد  بمشهد  لبشر  تصاوير 
عربات،  تصاوير  أيضاً  تظهر  الجبلي.  الغزال  مثل  حيوانات 
قديمة  مستوطنات  إلى  الزينية  الزخارف  تشير  قد   بينما 

.)Almazrou 2019: 48(

01 رسومات صخرية تصور أشكاالً بشرية
بابللي, 2019

02 تصاوير لحيوانات منقرضة اآلن بالمنطقة مثل النعام
الهيئة الملكية لمحافظة العال

03 تصاوير آالت موسيقية بجبل عكمة
بابللي, 2019

04 تصاوير لجرار يحتمل أنها تمثل قرابين
بابللي, 2019
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ما قبل التاريخ

بعض أبكر المدافن بالعال ُمعلّمة بشكل مميز من خالل ركام 
كبيرة  كميات  استخدمت  والتراب(، حيث  الحجارة  )الكومة من 
مكدسة من التراب أو الحجارة لتغطية القبر. بالعادة تجمع تلك 
القبور بالقرب من بعضها بأعداد كبيرة وقد تمتد عبر مساحات 
للعيان  ماثلة  عالية  أماكن  فوق  تنشأ  الركامات  كانت  واسعة. 
ضمن المساحة الطبيعية ُمشكِّلة مدن موتى يحتمل أنها لعبت 
دور عالمة تحدد منطقة أو نصب تذكاري. يوجد أمثلة من هذه 
القبور فوق النتوءات بجبل الخريمات الواقع بجنوب غرب الحِجر 
بدقة  المنشآت  هذه  تأريخ  عادة  الصعب  من  الحرات.  عبر  أو 

.)Abu-Azizeh 2019: 36(
بسالسل  تمتاز  التاريخ  قبل  ما  العال من عصر  مدافن  بعض 
األمثلة  من  الطبيعية،  بالمساحات  أشكاالً  مكونة  ذيلية  حجرية 
بخيبر  يوجد شوارع جنائزية كما  على ذلك شكل قالدة، وكذلك 
المستطيالت،  األخرى هناك  األشكال  العال. من  إلى جنوب شرق 
من  وتتكون  وخيبر  بالعال  مخصوصة  كأنها  تبدو  بالذات  وهذه 
المنشآت،  العديد من هذه  مساحة محاطة بأسوار حجرية. وثق 
إحداها هي لآلن األكبر من نوعها بالعالم بطول يناهز 520م بحرة 

خيبر.

تنوع  منشأة  وسبعين  وستة  مائتين  دراسة شملت  كشفت 
األشكال واألنماط الظاهرة عبر العال. أحد هذه الركامات تم تنقيبه 
دائري  برج  بمنتصف  مطاوالً  قبراً  مظهراً  بالحِجر  2008م  بعام 
خارجية  بحلقة  محاطة  اللون،  وردية  رملية  حجارة  من  مبني 
 .)Abu-Azizeh 2019: 36( اللون  أبيض  رملي  حجر  من  مبنية 
أرِّخت  منها  واحدة  فخاريتان،  شظيتان  وجدت  التنقيب  أثناء 
أُرِّخت  األخرى  بينما  الحديدي،  العصر  أو  البرونزي  للعصر 
مفلطحة  صدفية  خَرزة   .)Nehmé 2010: 19( النبطية  للفترة 
تبعد  التي  المستوطنة  الواحة  بتيماء،  وجدت  لقطع  مشابهة 
أُرِّخت إلى األلفية األولى  100كلم إلى الشمال الشرقي من العال، 
وخرز  حجارة غضة،  آنية من  قطع  أيضاً  معها  وجد  الميالد.  قبل 
حجري وأدوات حجرية )Abu-Azizeh 2011: 233(. التأريخ بالكربون 
المنشأة  هذه  من  بشرية  عظام  من  عينات  ثالث  على  المشع 
أن  بما  م،  الثالث  والقرن  ق.م  األول  القرن  بين  تاريخاً  أعطى 
فمن  للعال،  األنباط  استيطان  بفترة  بالضبط  تقع  التواريخ  هذه 
الالحق  التاريخ  أعيد استخدامها بهذا  المنشأة  المحتمل أن هذه 

.)Abu-Azizeh 2011: 225; Abu-Azizeh 2019: 37(

نقب مدفن مقّسم بعام 2014م ووجد فيه شظايا عظام بشرية، 
وأظهر التأريخ بالكربون المشع للشظايا فترة حوالي 2000 ق.م كفترة 
إنشاء للمدفن. باإلضافة إلى العظام وجدت إسورة صدفية صنعت 
من أكثر من اثنين وثمانين خرزة. مدافن أخرى مشابهة وجدت يف 
رجوم صعصع بتيماء أيضاً، مما كشف عن وجود عادات جنائزية لم 
 تكن معروفة من قبل بمنطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية 

.)Abu-Azizeh 2019: 38-39(

طقوس الدفن

منظر قبر ركامي من األعلى، مؤرخ بين 
5.000 و2.000 قبل الميالد

توماس، الهيئة الملكية لمحافظة العال

إن طبيعة حياة الترحال لمستوطني العال 
تعني أنه لم يتم العثور على أي مستوطنة 
دائمة بالمنطقة لآلن، بينما ُشيّدت صروح 
أثراً  مخلفة  وغامضة  متينة  جنائزية 

مستمراً بالطبيعة.
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الدادانيون واللحيانيون

شمال  إلى  كلم   5 دادان  موقع  يبعد 
إحدى  وكانت  الحديثة،  العال  مدينة 
المراكز األساسية على الطريق الذي يصل 
للبخور  المنتجة  الجنوبية  المجتمعات 
باألسواق وبحوض البحر األبيض المتوسط 
التي كان يستهلك  الرافدين،  ومصر وبالد 

فيها كميات كبيرة من المواد العطرية.

زوار  من  تركت  النقوش  من  العديد 
عمليات  عديدة.  قديمة  بلغات  المنطقة 
التنقيب بداخل المنطقة السكنية واألراضي 
التابعة لها أثمرت عن اكتشاف العديد من 
بنيت  هندسية  ومنشآت  األثرية  القطع 
المنحوتة  والمدافن  كالمعابد  بحرص، 

بالصخر.

وهندستها  المدينة  صروح  كانت 
سياسي  نظام  مع  متالزمة  المعمارية 
طريق  عن  االزدهار،  من  مكنها  متطور 
الزراعي  والثراء  المدينة  دفاعات  تطوير 

ووسائل تسخير المياه.

02 صورة جويّة للموقع التقطت أثناء المسح
كيندي، الهيئة الملكية لمحافظة العال

03 ما نُقِب من أثر معبد ذو غيبت بدادان
Raguet, 2018

 العال كقوة إقليمية:
الدادانيون واللحيانيون

كانت العال خالل األلفية األولى ق.م مهد دادان، إحدى أكبر وأعقد العواصم 
بشبه جزيرة العرب.

أسفل: النظر باتجاه الواحة من موقع دادان
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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الدادانيون واللحيانيون

بكتابات  وجد  للحيان  معروف  ذكر  أول 
من اليمن والتي وثقت رحالت تاجر سبئي، 
زار دادان للمرة األولى بطريقه إلى قبرص 
بمستهل القرن السادس ق.م، وبعدها زار 
أرض لحيان عندما كان ببعثة دبلوماسية 

.)Rohmer and Charloux 2015: 302(
عاصر اللحيانيون مملكة َمعِين بجنوب 
شبه الجزيرة العربية الهامة تجارياً وكذلك 
دونت  ق.م(.   31–305( بمصر  البطالمة 

المعينيين  والتجار  دادان  بين  العالقة 
بالكتابات  معين  مملكة  من  القادمين 
المعينية )Hoyland 2001: 67(. من األمثلة 
اكتشفت  التي  القوائم  تلك  الهامة، 
دادانيات  نساء  زواج  فيها  وسجل  بمعين 
ق.م  الرابع  بالقرن  معينيين  تجار  من 

.)Rohmer and Charloux 2015: 302-303(

قِبل  من  أيضاً  ذكرت  لحيان  أهمية 
الذي  األكبر  بلينيوس  الروماني  الكاتب 
لحيان  بخليج  العقبة  خليج  سمى 

.)Alsuhaibani 2019: 61(

بين  العالقة  حول  كثير  جدل  هناك 
بعض  واللحيانية.  الدادانية  المملكتين 
واللحيانيين  الدادانيين  يعدّ  العلماء 
آخرون  يراهم  بينما  واحدة،  حضارة 
أن  أخرى  فئة  وترى  متتابعة،  كممالك 
دادان هو مكان ولحيان هي المملكة، لكن 
المملكة  أن  يتفقون  اآلن  العلماء  أغلب 
الدادانية بسطت سلطتها من حوالي نهاية 
ق.م  الثامن  القرن  وبداية  التاسع  القرن 
القرن  وبداية  السادس  القرن  نهاية  إلى 
اللحيانية  المملكة  وتلتها  ق.م،  الخامس 
القرن  نهاية  إلى  ق.م  الخامس  القرن  من 

أن  ويبدو  األول ق.م.  القرن  وبداية  الثاني 
مركز  أو  عاصمة  كانت  دادان  مستوطنة 

السلطة لكلتا المملكتين.
ذكرت واحة دادان بكتابات تصف وصول 
ببالد  الوركاء  مدينة  إلى  تجارية  قوافل 
بمسلة  دادان  من  ملك  وذكر  الرافدين، 
حرّان المنقوشة بمنتصف القرن السادس 

 .)Al-Said 2010: 263( ق.م
 مصادر العهد القديم التي تناولت تلك 
الفترة تشير إلى قوافل المدينة ونشاطها 

.)Isaiah 21:31, Ezekiel 27:20( التجاري

تظهر هذه المصادر دولة منظمة جيداً كان 
لها دور هام بالحياة السياسية واالقتصادية 
 Al-Ansary 1999: 192-19;( للمنطقة 
 Al-Said 2010: 263; Alsuhaibani and
تصف  التي  الرواية   .)Nehmé 2019: 23
حمالت الملك البابلي )نبو نيد( تذكر قتل 

.)Hoyland 2001: 66( ملك داداني
للمملكة  بعد  فيما  التوسع  يعزى 
تيماء  واحة  على  استولت  التي  اللحيانية 
شرق  شمال  كلم   100 بعد  على  الواقعة 
الشمالي  مركزها  منها  جاعلة  العال، 

لشبكات التجارة العربية.

من هم الدادانيون واللحيانيون؟

أسفل: موقع دادان، المعبد باألمام والمدافن 
المنحوتة بالجرف الصخري بالخلف

الهيئة الملكية لمحافظة العال

من اليمين لليسار:
نقش داداني يذكر الملك عاصي

جامعة الملك سعود
مبخرة بنقوش دادانية

جامعة الملك سعود



الدادانيون واللحيانيون

السياسة والمجتمع بدادان

السلطة العليا كانت بيد ملك، فهو الذي يفرض الضرائب ويتحكم باقتصاد المنطقة، 
.)Al-Hasan 2010: 272; Alsuhaibani 2019: 61( »بمساعدة مجلس يسمى »هجبل

ملوك  من  خمسة  األقل  على  حُدد 
متع(  بن  و)كبرا  إل(  )متع  منهم:  دادان 
تنتقل  وراثية  السلطة  كانت  )عاصي(.  و 
 Alsuhaibani( األكبر  االبن  إلى  األب  من 
ملكاً  عشر  اثني  للحيان  عُرِف   .)2019: 61
من النقوش بالعال، حكموا قرابة 199 عاماً 
 .)Rohmer and Charloux 2015: 299(
بين  الطريق  على  اآلرامية  باللغة  نقوش 
ملوك  ذكر  على  جاءت  وتيماء  دادان 

نفوذهم  انتشار  سعة  يظهر  مما  لحيان، 
)Rohmer and Charloux 2015: 301(. يُعتقد 
القادة  بين  وطيدة  صالت  هناك  كان  أنه 
األراضي  وكانت  والدينيين،  السياسيين 
جزءاً  ليدفعوا  الفالحين  على  توزع 
 Alsuhaibani( للمعابد  محصولهم  من 

.)2019: 61
أخرى  بأماكن  وجدت  التي  النقوش 
بالحاجة  الدادانيين  شعور  تظهر  بالعال 

المكتشفة  فالنقوش  منطقتهم.  لحماية 
حُماة  تذكر  الحِجر  شمال  إثلب  بجبل 
دادان، ويمكن أن تكون قد نقشت من قِبل 

جنود الدوريات بالمنطقة.

نظام كهذا يتطلب وجود سلطة مركزية 
وإدارة فعّالة للتنظيم، وكلتاهما مذكورتان 

أيضا بالنقوش.
التجاري،  النشاط  نطاق  خارج  أما 
المنطقة  خصوبة  دادان  سكان  فاستغل 
لزراعة محاصيل مختلفة. والبد أن الزراعة 
لعبت دوراً بارزاً باقتصاد المنطقة. تحتوي 
تعنى  مصطلحات  عدة  على  النقوش 
المحاصيل  وأنواع  المواسم  بالزراعة مثل 

والمياه وحصص األراضي.

يمين: نقوش دادانية بجبل عكمة
الهيئة الملكية لمحافظة العال

يسار: النظر عبر الموقع صوب الواحة، يظهر 
الحوض الحجري الدائري باليسار

الهيئة الملكية لمحافظة العال



الدادانيون واللحيانيون

دادان: اآلثار والهندسة

نحت  إلى  إضافة  شرقاً  األجراف  من  فقربها  عديدة،  مزايا  لسكانها  دادان  موقع  قدم 
.)Alsuhaibani 2015: 183-184( المقابر وفر لهم مواد للبناء وحماية من األعداء

يمين: عدد من العناصر المعمارية المكتشفة يف 
دادان

الهيئة الملكية لمحافظة العال
يسار: المعبد بقمة جبل أم درج

الهيئة الملكية لمحافظة العال

فمن  عديدة،  مزايا  دادان  مكان  وفر 
حرة  الظن  بغالب  حدودها  كانت  الغرب 
عويرض، حيث كان من الالزم على دادان 
السيطرة على منطقة زراعية كبيرة إلعالة 
دادان  سكان  أن  على  أدلة  هناك  سكانها. 
طوّروا نظام قنوات لنقل المياه من األماكن 

المرتفعة إلى الوادي لدعم زراعتهم.

استخدمت  القنوات  أن  المعتقد  ومن 
بمناطق  عام   2,500 قبل  األولى  للمرة 
بعُمان،  أو  بإيران  اليوم  يعرف  فيما 
مساحات  زراعة  تيّسر  القنوات  فشبكات 
الوادي.  سير  ُمتّبعة  األرض  من  طويلة 
أما يف شبه الجزيرة العربية، فقد استنتج 
التاريخية  والمصادر  النقوش  من  العلماء 
اللحيانية  للحقبة  تعود  القنوات  نظم  أن 

.)Marquaire 2019: 50-52(

التابعة  التنقيب بدادان واألراضي  تركز 
إلى  أدى  مما  الدينية  المنشآت  على  لها 
ُشح بما كشف عن المنطقة السكنية حتى 
اآلن. لكن الحفريات المنفذة يف معبد )ذو 
غيبت( أظهرت أساسات مصنوعة بحرص 
من البازلت والحجر الرملي والتي يمكنها 
الرملي  الحجر  من  مبنية  منشآت  حمل 
بالشمس  المجفف  الطيني  والطوب 
من  لذلك  باإلضافة   .)Al-Said 2010: 266(

استخدمت  طبيعية  مواد  أن  المحتمل 
كخشب  دادان  مباني  لتسقيف  أيضاً 

النخيل واألثل.
تم  المختلفة  المنشآت  من  العديد 
إلى  فَوجد  المدينة،  خارج  عليها  التعرّف 
الشمال مستوطنات ثانوية ومناطق زراعية 
وجدار تحصين بطول 600م، فيما اكتشفت 
منشآت دفاعية ومائية وشعائرية بالجبال 
أيضاً  ولوحظ  المدينة،  من  الشرق  إلى 

وجود عدة مقالع للحجر الرملي بالمقربة 
حجارة  أن  يعتقد  بينما  المستوطنة،  من 
عويرض  حرة  من  تجلب  كانت  البازلت 

لصنع األساسات لهذه المنشآت.
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الدادانيون واللحيانيون

التجارة واالتصاالت الدولية باأللفية األولى ق.م

الكبرى بالقوى  إياها  واصالً  لدادان،  األهم  االقتصادي  النشاط  التجارة   كانت 
 يف العالم القديم من خالل نقل البضائع العطرية عالية الجودة من جنوب شبه الجزيرة 

العربية.

يمين: مسالك محتملة لطريق البخور 
الهيئة الملكية لمحافظة العال

يسار: نقوش بعضها بالخط العربي بالمنطقة حول 
المدافن المنحوتة يف الصخر بدادان

الهيئة الملكية لمحافظة العال

البضائع  أثمن  البخور  كان  لقد 
المعروضة بأسواق الشرق األدنى وحوض 
ق.م.  األولى  األلفية  خالل  المتوسط 
بحمايتها  التجارة  هذه  من  العال  انتفعت 
والحرس  األدلة  وتقديم  الجمال  لقوافل 
مقابل أجرة وضريبة تجبيها على البضائع 
هذه  على  األدلة   .)MacDonald 2010: 9(
التجارة توجد بالنقوش المتروكة من سكان 
دادان بتلك األماكن البعيدة، باإلضافة إلى 
التنقيب  اآلثارية المستخرجة خالل  المواد 

بالعال.

البطالمة  أيام  بمصر  دادان  ربطت 
اكتشفت  التي  فالتماثيل  وطيدة،  عالقات 
بمعبد دادان المخصص لذو غيبت وكذلك 
بمصر  التماثيل  بنمطها  تشبه  درج  بأم 
على  أمثلة  هناك  الهلنستي.  والعالم 
)تلمي(  السم  لحيانين  ملوك  استخدام 
المحتمل ارتباطه مع حكام مصر البطالمة 

.)Rossi 2014: 111( بذاك الوقت

حافظت دادان على عالقات مع ممالك 
ق.م.  األولى  األلفية  خالل  أخرى  عربية 
الجنوبيتين  المملكتين  من  التجار  بعض 
بالشمال  تيماء  واحة  ومن  وسبأ  معين 
تركوا  الجندل  دومة  من  وكذلك  الشرقي 
نقوشاً على طول الطرق المؤدية إلى تلك 
القرن  إلى  تاريخه  يعود  ما  المناطق، منها 

.)Durand 2019: 86( السادس ق.م

بدادان،  جالية  المعينيون  أسس 
مع  جيداً  مندمجة  كانت  أنها  ويظهر 
السكان المحليين، وبالوقت ذاته احتفظوا 
الجالية  واللغوية. وكانت  الدينية  بعاداتهم 
مجلس  من  أو  ’الكبير,  قِبَلِ  من  تدار 
التجاري  إلدارة مصالحها وتسهيل نشاطها 

.)Alsuhaibani 2019: 62-63(



الدادانيون واللحيانيون

الدين بالمملكة الدادانية

ذات  فيها مناطق  كان  األولى ق.م، حيث  األلفية  هاماً خالل  دينياً  دادان مركزاً  كانت 
.)Al-Hasan 2010: 271( أسفل: منطقة المعبد بقمة جبل أم درج، موقعٌ أهمية دينية خاصة مثل جبل عكمة وأم درج وتل الكثيب

دينٌي آخر مهم بدادان
الهيئة الملكية لمحافظة العال

»ذو  كان  للحيانيين  األساسي  اإلله 
يف  الرئيسي  المعبود  اعتبر  حيث  غيبت« 
دَغَلٍ  »وذو  األَجََمة«  »كسيد  وعرف  دادان. 
له  وأشير  الغابة«،  أو  األيكة  أو  الَحرَجَة  أو 
 Hoyland( »بالغائب«  األحيان  بعض  يف 
141 :2001(. وقد شيد له معبد كبير بالجزء 
الشمالي من المدينة كما أظهرت عمليات 
التنقيب منشأة مستطيلة مساحتها بطول 

16 م وعرض 13,20 م.

عديدة  قطع  ومالحقه  المعبد  يف  وجد 
بعناصر  المعبد  زُيّن  وقواعدها.  لتماثيل 
حيوانات  فيها  منقوش  كاألعمدة  حجرية 
على  أيضاً  وعثر  والوعول،  الثيران  مثل 
ثعابين  شكل  على  بنقوش  مزينة  كتلٍ 
)Al-Said 2011(. أما القطع األثرية المكتشفة 
خالل التنقيب فقد تضمنت تماثيل بأشكال 
بشرية بعضها أكبر حجماً مما هو واقعي، 
كالمذابح  صغيرة  قطع  إلى  باإلضافة 

وأدوات السحن والطحن ومسارج حجرية 
.)Alsuhaibani 2019: 63(

يوجد خارج المعبد حوض دائري أحادِي 
الرملي، قطره يساوي  الحجر  القطعة من 
 27,000 لحد  وتتسع  2,15م  وعمقه  3,75م 
ألف لترٍ من الماء، ويعتقد أنه يعود للفترة 
الخامس والقرن األول قبل  القرن  ما بين 
من  يعبأ  الخزّان  هذا  كان  وقد  الميالد. 
اكتشافه  أعيد  بئر  من  أو  األمطار  مياه 

أدراج  هو  الحوض  لقاع  السبيل  حديثاً. 
داخلية، وهو َمحفوف من الداخل والخارج 
بنقوش دادانية ومعينية وثمودية وعربية 

 .)Alsuhaibani 2019: 63(
ذكرها  التي  اآلثار  أول  أحد  وكان 
المستكشفون يف الواحة وربطوها خطأ إلى 
اإلسالم،  قبل  ما  بفترة  صالح  النبي  قصة 
الناقة،  بمحلب  تسميتها  إلى  أدّى  مما 
تستخدم  كانت  الحوض  مياه  أن  ويعتقد 

والتنظيف  الغَسل  ألغراض شعائرية مثل 
خزانات  يوجد   .)Marquaire 2019: 50(
بدادان،  أخرى  تعبّدية  أماكن  يف  مشابهه 
الشعائري  الدور  يبرز  مما  درج  أم  مثل 

الهام للمياه بالمنطقة.

أعلى: الحوض الحجري الدائري بدادان
السحيباني

يسار: أدراج منحوتة داخل الحوض
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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أكثر األصناف الفنية شهرة بدادان هي 
سلسلة من التماثيل التي استخرجت من 
والتي  بدادان،  غيبت  ذو  ومعبد  درج  أم 
نحتت قبل 2,500 عامٍ تقريباً بالقرن الرابع 

والثالث ق.م.
التماثيل األولى عُرِّفت من قبل جوسان 
أكثر  العشرين.  القرن  ببداية  وسافينياك 
التنقيب  اكتشفت خالل  أخرى  من سبعة 
الذي قام به قسم اآلثار من جامعة الملك 
واقعي  حجمه  التماثيل  من  كثير  سعود. 
طول  يصل  حيث  الواقعي،  من  أكبر  أو 

المظهر،  متشابهة  كلها  2,7م.  إلى  بعضها 
وأبُْطنُ  قوية  بأطراف  رجاالً  تصور  حيث 
وأيدي  عريضة،  ومناكب  العضالت،  بارزة 
لألمام  تخطو  اليسرى  والقدم  مقبوضة، 
مع نظرة حازمة. تفاصيل مماثلة كمظهر 
الواثقة،  الخطوة  وتلك  والحواجب،  العيون 
كلها موجودة بتماثيل مصر وبالد الرافدين 

 .)Al-Said 2010: 267(
من ناحية أخرى يمكن تحديد خصائص 
الجزيرة  بشبه  خاصة  عديدة  إقليمية 
المحلي  اإلزار  استخدام  منها  العربية 

وإسورة  للرأس  عصابة  ونحت  القصير، 
 Al-Said 2010: 267;( المعصم  على 
 .)Rohmer and Charloux 2015: 300-301
التماثيل  على  المصورة  المالبس  أن  كما 
مثل اإلزار وأربطة اليد والنِعال مصدر مفيدٌ 
جداً للمعلومات عن زِّي الدادانين، ووجدت 
نماذج مشابهة أثناء التنقيب بتيماء أيضاً، 
لكن ال يزال الغموض يلف مكان أصل هذا 

.)Al-Said 2010: 268( النمط
التماثيل  تُمثُِّل  من  بالتحديد  نعلم  ال 
أنها  الُمرجح  لكن  نُحِتت،  لمن  أو  هذه 

نقشاً  تحوي  أحدها  القوم.  لعليَة  نُحِتت 
حجمها  يدل  فيما  لحيان،  من  ملك  يذكر 
بالمجتمع،  مهمين  ألُناس  تمثيلها  على 
ربما ملوك )Hausleiter 2012: 827(. كفكرة 
بديلة، ويمكن أن تكون تصاوير للمتعبّدين 
ذاتهم مقدّمة لآللهة للحصول على بركاتهم 
)Al-Said 2019: 66(. يعتقد أن ما يصل إلى 
بالطريق  رتبت يف صفوف تحيط  تمثاالً   36

.)O’Brien 2012( المؤدي إلى المعبد
المعبد  من  صغيرة  تماثيل  اكتشفت 
هذه  دادان،  تماثيل  مثل  مثلها  درج.  بأم 

 2,500 أيضا  عمرها  الذكرية  التماثيل 
يتجاوز  ال  الذي  الصغير،  حجمها  عام. 
احتمال  يرجح  20سم،  حوالي  طولها 
يشابه  نمطها  كقرابين.  استخدمت  كونها 
من  العديد  بينما  دادان،  من  مثيالتها 
التماثيل منحوتة بإتقان جيد، لكن يبدو أن 
غيرها نُحِتت من حرفيين أقل مهارة، من 
حيث شدة بساطة التصاميم والزخارف. إن 
طابعها إما أَثّر على طابع منحوتات تيماء أو 

.)Al-Hassan 2019( تأثّر بها

منحوتة  أخرى  عناصر  بدادان  نُقِّبت 
وجدت  حيث  لحيوانات.  تصاميم  مثل 
تأثير  تظهر  ألسد،  المعبد  داخل  منحوتة 
الحيثية واألشورية من خالل  النحت  طرق 
تفاصيل تربيع الفك واألنياب. كما وجدت 
تماثيل صغيرة فخارية تصور جِماالً زينت 
أو جير لخلق  بازلت  بخلط فخار أحمر مع 
.)Al-Said 2010: 269( تصاميم ملونة جذّابة

الفنون والتماثيل الدادانية

وجود تنوع بأصناف المنحوتات يف دادان يوحي باحتمالية وجود مدرسة أو مَشغَل نحت 
.)Al-Said 2010: 267( بالمنطقة يف ذاك الزمن

01 تمثال نُذُرِّي من أم درج
متحف العال

02 نقش بارز للبؤة وشبلها
جامعة الملك سعود

03 جسم تمثال من دادان
جامعة الملك سعود

04 كتلة حجرية بنقش ثعابين من دادان
جامعة الملك سعود
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المقابر  مجمع  اعتبار  الممكن  من 
منحوتة  قبر   87 حوالي  يحوي  الذي 
لنحت  البداية  نقطة  الصخري  بالجرف 
 Alsuhaibani( بالعال  الضخمة  المقابر 

 .)2015: 187-188
األرض  سطح  عن  المقابر  هذه  ارتفاع 
المقابر  أكثر  جعلها  أمتار  خمس  حوالي 
بروزاً بدادان. أغلبها له مدخل مربع وهي 
منحوتة أفقياً لمسافة مترين داخل واجهة 

الصخر مكونة تجويف المدفن المنفرد.

بعض المدافن يحوي حجرة صغيرة أو 
غرفة دفن بها عدد من التجاويف المنحوتة 
لسد  واستخدمت  األرضية.  أو  بالجدران 
القبر ألواح حجرية أو جدران طوب طيني، 
واللصوص  الحيوانات  من  الموتى  لوقاية 
 Al-Said 2011: 133-134; Alsuhaibani(
186 :2015(. وبالرغم من ذلك سرق الكثير 
قبل  إنشائها  منذ  بدادان  المدافن  من 

2,500 عام.

إن أكثر الصروح الجنائزية شهرة بدادان 
هي مقابر األُسود. نحتت يف الجزء الجنوبي 
القبور  الصخرية، كل من هذه  الكتلة  من 
نافر ألسد جالس  المتجاورة مزين بنقش 
األسود  كانت   .)Alsuhaibani 2019: 63-65(
كانت  أنها  ويحتمل  والمناعة،  القوة  رمز 
عالمة لمقبرة شخص من األسرة الملكية 
نستطيع  ال  بينما   .)Al-Said 2011: 133-134(
إال  القبور،  بهذه  مدفوناً  كان  بمن  الجزم 
النقوش يعرّف أحد شاغري  أن واحداً من 

القبور وربما كان من الصفوة المعينية.

هناك أيضا عدة قبور غير مكتملة تكشف 
كيف صنعت، فكان الحيّز المطلوب يُحجز 
بواجهة  مربع  إَطار  بحفر  األفراد  قبل  من 
الجرف الصخري، وكثيراً ما حُفر فيه كذلك 
نقٌش باسم مالك الحيّز. باستخدام المربع 
كحد، كان القبر يحفر بواجهة الجرف لعمق 

.)Alsuhaibani 2015: 186( يقارب المترين

مدافن دادان: مقابر األسود

يمين: مقابر األسود بين مقابر أخرى منحوتة 
بالصخر بدادان

الهيئة الملكية لمحافظة العال
يسار: مقابر األسود من قرب

Raguet, 2018



الدادانيون واللحيانيون

الطقوس  تُدَون  النقوش  من  العديد 
الدينية والُمكرَّسات لآللهة المكتوبة بِصيَغ 
النقش وما  معينة متضمنة اسم صاحب 
البركات  من  يطلب  وما  قربان،  من  قدّم 
معلومات  أيضاً  النقوش  تقدم  والحماية. 
عن التجارة والُمكوس وعن الحكم والدفاع 
إن   .)Al-Hasan 2010: 273-274( بدادان 
لمحات  كشفت  للموقع  العديدة  النقوش 
دادان  لسكان  الدينية  الطقوس  عن 
يعتقد  حيث  الميالد،  قبل  األولى  باأللفية 

راعٍ  أو  كاهن  إما  تصف  »أفكل«  كلمة  أن 
تشير  بينما  الشعائرية،  المهام  منفّذ  أو 
كاهن  للقبي  و»سحال«  »سحل«  كلمتي 
تلك  تظهر   .)Hoyland 2001: 159( وكاهنة 
النقوش  من  بالعديد  الثالثة  المسّميات 
الُحَجاج  بدادان وبجبل عكمة، حيث نقش 
واآللهة  غيبت  لذو  المكرسة  نقوشهم 
وزياراتهم  قرابينهم  ذكرى  إلحياء  األخرى 

للعال.

النقوش  من  األكبر  العدد  يوثق 
للمعبود  مراسمياً  دينياً  حفالً  الرسمية 
هذا  سمي  غيبت.  ذو  بدادان،  الرئيسي 
بـ»زلل«، وأقيم لحماية  المراسمي  الحفل 
توحي  نَقَشها.  من  وعائالت  محاصيل 
دينياً  مكاناً  اعتبرت  دادان  أن  النقوش 
قطنوا  الذين  الناس  قِبَل  من  أهمية  ذا 
الميالد،  قبل  األولى  األلفية  خالل  اإلقليم 
بأنهم  أنفسهم  المتعبّدون  يصف  حيث 
يسافرون من بعيد للقيام بمراسم الشكر 

محلياً،  أّما   .)Al-Hasan 2010: 272-273(
منها  القريبة  والمناطق  دادان  سكان  كان 
وبساتين  لمحاصيلهم  البركات  يطلبون 
المطر،  زاخر  ربيعاً  يبتغون  النخيل، 
وعائالتهم. ألنفسهم  الحماية  متمنين 
عُشر  أن  يظهر   .)Hoyland 2001: 86(
المحاصيل التي زرعت هناك كانت تذهب 
للمعبد كنوع من الضريبة تسمى »تهال«، 
اآللهة  وترضي  للملك  دخالً  تصبح  حيث 

بالوقت ذاته.

بجبل  توجد  النقوش  هذه  من  العديد 
عكمة، الكتلة الصخرية الكبيرة البارزة إلى 
جنوب غرب دادان. سطحها مغطى بمئات 
فيها  بما  المنقوشة،  والرسوم  الكتابات 
موسيقية  وآالت  وبشر  حيوانات  تصاوير 

.)Al-Hasan 2010: 274(

الكتابات والنقوش

ترك سكان وزوار دادان باأللفية األولى قبل الميالد نقوشاً مختلفة من كتابات ورسوم، 
وذلك بالطبيعة أينما تواجدوا.

يمين: نقوش قديمة بجبل عكمة
الهيئة الملكية لمحافظة العال

يسار: كتابات ورسوم منقوشة ُسّطِرت على 
جدار مكتبة الهواء الطلق بجبل عكمة

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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األنباط
المراجع



األنباط

األنباط بالحِجر

عينونة  ميناء  عبر  البحرية  التجارة  تطور  استغالل  إلى   باإلضافة 
.)Nehmé and Villeneuve 2019: 69-71(

الضخمة والتي تحيط  المقابر  بواجهات  اليوم  الموقع مشهور 
األكثر  الصامدة  النبطية  الهندسة  أنها  حيث  السكنية،  بالمنطقة 
بروزاً بالعال )Rohmer and Charloux 2015: 303-304(. أول الصروح 
تظهر  بينما  الميالد،  بعد  األول  القرن  لبداية  تعود  هنا  الجنائزية 
النشاط  من  طويلة  فترة  السكنية  بالمنطقة  اآلثارية  الحفريات 

البنائي يف القرنين األول والثاني بعد الميالد.

ومنشآت  كبيرة  مستوطنة  عن  بالحِجر  الحفريات  كشفت 
الهام  الدور  يوضح  مما  الحق،  عصر  من  دفاعية  وعناصر  دينية 
ضم  بعد  بعده.  وما  للعال  األنباط  حكم  خالل  الحِجر  لعبته  الذي 
الرومان المملكة النبطية إلى تحت سيطرتهم يف عام 106م، بقيت 
الحِجر مركزاً تجارياً هاماً لفترة من الوقت، وأصبحت أقصى بلدة 

حدودية بجنوب اإلمبراطورية الرومانية يف الجزيرة العربية.

ظهروا  الذين  الرُحّل  البدو  من  قبيلة  األنباط  كان 
الميالد  قبل  األولى  األلفية  بمنتصف  حالياً  األردن  بمنطقة 

 .)Rohmer and Charloux 2015: 303-304(
ويعتقد أنهم أصبحوا حضارة مستقرة حوالي القرن الثاني قبل 
الميالد، عندما بدأ األنباط بتوسعة أراضيهم إلى الجنوب، وكانت 
البتراء عاصمتهم. امتدت المملكة تدريجياً مسافة 800 كلم، من 
 Nehmé and Villeneuve( بالجنوب  الحِجر  إلى  بالشمال  دمشق 
الصقلي  ديودور  العتيق  اإلغريقي  المؤرخ  ذكرهم   .)2019: 69
كشعب »أصله شبه مرتحل« ويف أخبار الحقة عن األنباط ذكرهم 

اليهودي-الروماني  والمؤرخ  اإلغريقي سترابون  المؤرخ  كل من 
يوسيفوس كتجار تعاملوا مع شريحة واسعة من الحضارات التي 

عاصرتهم.
األساسية  الجنوبية  مدينهم  كانت  التي  الحِجر  األنباط  أسس 
كلم   500 يقرب  ما  وتبعد  الميالد  قبل  األول  القرن  بمنتصف 
القرن  بحلول   .)Nehmé and Villeneuve 2019: 69( البتراء  عن 
األول قبل الميالد كانت الحِجر قد حجبت دادان واحتلت مكانها 
جنوب  تربط  التي  التجارة  طرق  على  األساسي  المركز  لتصبح 
شبه جزيرة العرب بمصر وبالد حوض البحر األبيض المتوسط، 

واجهة المقابر بالجانب الغربي من جبل البنات 
يف الحِجر

الهيئة الملكية لمحافظة العال



األنباط

 التجارة:
زيادة بالعالقات التجارية

الكثير من أهمية وثروة األنباط تحقق من خالل سيطرتهم على 
السلع التجارية وكذلك الطرق المؤدية للشرق األدنى القديم. حيث 
سنة،  أربعمائة  لمدة  البخور  طريق  على  تامة  سيطرة  لهم  كان 
األنباط  التجار  لثراء  أدى  م. مما  عام 300  إلى  عام 100 ق.م  بين 
أثناء تجارتهم مع إمبراطوريات ما حول البحر األبيض المتوسط، 
التي كانت تفضل المواد العطرية المنتجة بجنوب شبه الجزيرة 

العربية الستخدامها يف المناسبات الدينية والحضارية.

بالرغم من شح المصادر من ذاك العصر، إال أنه من المعتقد 
أن العالقات الخارجية التي تمتع بها األنباط كانت »عالمية« بحق 
اتصال  لألنباط  كان  أنه  على  أدلة  هناك  العصر.  لذلك  بالنسبة 
وقد  وغيرهم،  واإلغريق  الروم  ومع  بالشرق،  والصين  الهند  مع 
كشفت الحفريات بالحِجر خزف وزجاج وقماش من بالد الرافدين 
ومصر والشام والهند، ويذكر سترابون، الذي كتب ببداية القرن 

كان لألنباط منافذ لثالثة طرق تجارية: طريق البخور القادم من 
الشرق  من  القادم  الحرير  وطريق  العربية  الجزيرة  جنوب شبه 
البحر األحمر.  القادمة عبر  البحرية من المحيط الهندي  والطرق 
الكريمة  واألحجار  العاج  المستوردة  األساسية  البضائع  اشتملت 

كالعَوهق والعقيق األحمر والزجاج والتوابل.

األول قبل الميالد، أن أجانب قطنوا بالمدن النبطية أيضاً. فموقع 
الحِجر بين منطقة البحر األبيض المتوسط والشرق األقصى جعلها 
تعمل كحلقة وصل سياسية وتجارية معاً: تقاطع طرق فعلي بين 
ثالث قارات. وكان األنباط وسطاء بارعين بعملية االنسياب الدولي 

للبضائع التجارية.

مقابر الحِجر الضخمة
الهيئة الملكية لمحافظة العال



األنباط

الديوان

من المحتمل أن ما يسمى بصاالت الوالئم هي مراكز االلتقاء 
للنقاش السياسي أو النشاط المحلي بكل بقاع األنباط. هناك أمثلة 
العجوز(  )قصر   78 رقم  الديني  الموقع  مثل  الحِجر  يف  ذلك  على 
وهو األصغر، أما األكبر فهو المعروف بالديوان. إن الديوان صالة 
والذي  إثلب  لجبل  الصخرية  بالواجهة  ونحت  جداً  ضخمة  والئم 
يعد أحد أكثر مناطق الحِجر الدينية أهمية. نحت بالجوانب الثالثة 
مصطبة، بينما تركت الواجهة مفتوحا كلياً، مما قد يدل على نوع 
األماكن  هذه  مثل  استخدام  إن  العروضية.  االستخدامات  من 

اإلمبراطورية  تحت  محظوراً  كان  القبلية  والشورى  لالجتماع 
الرومانية بعد سيطرتها على األنباط، وقد يحتمل أن السبب هو 

.)Nehmé 2019: 71( الخوف من التمرد والثورات
يسمى  صخري  طبيعي  ممر  الديوان  من  اليسار  إلى  يوجد 
توجد  كانت  حيث  إثلب،  جبل  قلب  إلى  ويفضي  بـ )السيق( 
الحجارة  ضمنها  من  الشعائرية  والعالمات  والنقوش  المحاريب 

المقدسة المنحوتة لتمثل اآللهة النبطية بشكل نمطي منمق.

أعلى: منظر من داخل الديوان
الهيئة الملكية لمحافظة العال

أسفل: مثال لنقش على قبر بصيغة 
رسمية

تايلر 2019

الحكم: ملوك األنباط والحكم المحلي

النبطية. بعض  المملكة  األنباط كجزء من  الحِجر ملوك  حكم 
الملوك مذكورين بالنقوش مثل الحارث الرابع ومالك الثاني ورب 
أيل الثاني. لكن لبعدها عن العاصمة البتراء، فالبد أن كان للحِجر 
مصالحها  على  يشرفون  عسكريين  وقادة  حكوميين  مسؤولين 
اليومية. أسماء وألقاب عدد من هؤالء المسؤولين ذكرت بنقوش 
يف القبور الضخمة التابعة للمدينة، منها ألقاب إغريقية والتينية 

عسكرية ومدنية مثل لقب إستراتيجوس »الحاكم العسكري«.

لكن هؤالء  األنباط،  بواقع  تداخل هذا  الواضح كيف  ليس من 
األشخاص كانوا من نخبة الحِجر.

منظر السيق والديوان بجبل إثلب يف الحِجر
الهيئة الملكية لمحافظة العال



األنباط

 مقابر الحِجر: 
الواجهات صنعها ونقشها

مقابر الحِجر الضخمة هي أكثر صروحها تميزاً، تحوي أكثر من 
نقوش،  عليها  منها  قبراً   30 وأكثر من  قبر، 94 منها مزينة   100
غالبا فوق مدخلها. إن عدد ونطاق نقوش المقابر بالحِجر عجيب، 
وعددها أكثر مما يف البتراء. ُسطِر فيها صيغ عدلية واسم صاحبها، 

أو من أمر بها وعائلته، وأحيانا اسم الحريف الذي صنعها.
الهندسية.  األنباط  مهارة  على  المزخرفة  الواجهات  تشهد 
يف  الباقية  اآلثار  أعجب  من  تجعلها  المحفوظة  وحالتها 
األنباط  حضارة  تركته  وما  العربية،  الجزيرة  شبه  شمال 

منفردة، صنعت هذا المقابر من قبل نحاتين ماهرين. عندما يتم 
اختيار موقع للقبر، يتم نحته من األعلى لألسفل مما يتيح أعمال 
النحت بدون ِسقالة. استخدمت أدوات خشبية ومعدنية بسيطة 
مثل األزاميل والمطارق والَمعاوِل لتفكيك كتل الصخر، والنحت 
الدقيق للزخارف والمنحوتات كالعُقاب وتماثيل جسد أسد ورأس 

بشر وأفاعي وأقنعة وجِرار وأقراص زهور.
التي صمدت تظهر أن من أمر بها كانوا رجاالً  المقابر  نقوش 
والقادة  والقضاة  كاألطباء  عامة  شخصيات  ضمنهم  من  ونساءً 

العسكريين. العديد من هذه النقوش مؤرخة وتشير لصنعها ما 
تعليمات  مجموعة  أيضاً  النقوش  تكشف  م.   75 إلى   1 بين سنة 
فيها،  يدفن  أن  يُسمح  ومن  مقابرهم  صمود  لضمان  صارمة 
يطيع  ال  لمن  المحتملة  والعقوبات  الغرامات  إلى  باإلضافة 

التعليمات أو من يؤذي القبر.

لتضم  تُصنع  المقابر  كانت   .)Sachet and Delhopital 2019: 40(
رفاة عائالت أو مجموعات من األكثر ثراء، أو النخبة من مجتمع 
أعالي  يف  بالمئات،  أعدادها  تجويفية،  قبور  أيضاً  توجد  الحِجر. 
للناس  األخير  المرقد  كانت  حيث  الحِجر،  حول  الصخور  نواتئ 

من المستويات الطبقية األدنى بالمجتمع.
البنات  جبل  الضخمة،  المقابر  لهذه  الرئيسية  المواقع  من 
المقبرة  الخريمات. قبر لحيان بن كوزا هو  وجبل األحمر وجبل 
األلمع بمنطقة الحِجر، يقف وحيداً بالطبيعة، كقبر منفرد بصخرة 

واجهات مقابر الحِجر المزخرفة تسطر نواتئ 
الصخور حول مركزها السكني
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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الطقوس الجنائزية بالحِجر

تكشف المقابر بالحِجر الكثير عن المجتمع النبطي، وخصوصاً 
األنباط بالحِجر. زخارف الواجهات بحد ذاتها مليئة بالرموز والمزايا 
لهم  وكان  عاصروها  حضارات  مع  وتفاعالت  تأثيرات  تظهر  التي 

صالت تجارية معها كبالد الرافدين والعالم اليوناني ومصر.

طقوس  على  أدلة  المقابر  ببعض  التنقيب  عمليات  قَدّمت 
جنائزية بالحِجر، حيث استخرجت بقايا بشرية كثيرة وقطع أثرية 
خالل التنقيب بقبر هينة بنت وَهْب )IGN 117(. دفن فيه حوالي 
80 شخصاً على األرجح من عدة أجيال. الرُفات التي وجدت بالقبر 
بيّنت أن األنباط بالحِجر كانوا يلفون األموات بعدة طبقات. الطبقة 
المالصقة للجسد كانت من صوف مصبوغ، أما الطبقتان التاليتان 

كُفن  فكانت  األخيرة  الطبقة  بينما  غير مصبوغ،  كتّانٍ  فكانتا من 
جلدي بعضه بمقابض لحمل الجسد للقبر، هذه الطبقة األخيرة 
قالدة  الحِجر  بمقابر  وجدت  التي  الحلي  ومن  مزينة.  تكون  قد 

مصنوعة من تمر يحتمل أنها ترمز للخصوبة أو الثراء.
عندما يُدخل الميت للقبر، فإما يسجى داخل كوّة أو حُفرة أو 

أحيانا بتابوت أو بوضعهم على األرضية مباشرة.

تحوي الزخارف بالوقت ذاته عناصر محلية ينفردون بها لم توجد 
الرموز يمكن  العديد من هذه  النبطية.  بالمملكة  بأي مكان آخر 
ربطها بمبادئ المعتقدات النبطية، مثل رموز اآللهة الرئيسة كذو 
شرى اآللهة األكبر عند األنباط، وكذلك حاجتهم للوقاية من األرواح 

الخبيثة، وإيمانهم بحياة الروح المخلدة بعد الموت.

قصر هينة بنت وَهْب
الهيئة الملكية لمحافظة العال

جبل األحمر الذي يحتوي على 
قصر هينة بنت وهب

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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 مدينة الحِجر:
مساكن ومنشآت عامة

عمليات التنقيب بالمنطقة السكنية للحِجر أظهرت مستوطنة 
الميالد  قبل  األول  القرن  بين  ما  أوجها  وصلت  مزدهرة 
لخمسة  يعود  بالموقع  نشط  تواجد  مع  ميالدي،  األول  والقرن 
الميالدي  الخامس  القرن  ألواخر  واستمر  الميالد  قبل  قرون 

.)Nehmé and Villeneuve 2019: 73(
يحتمل أن المستوطنة األقدم بالحِجر والتي قامت على أرض 
قبل  الخامس  القرن  من  دادان  من  جزءاً  كانت  قد  مستوية 
حضرية  دفاعية  لمنشآت  أثر  أي  لآلن  يكتشف  لم  لكن  الميالد. 

.)Nehmé and Villeneuve 2019: 73( مبكرة

وكانت أبنية المعبد ومالحقه بوسط المدينة تحيط بنتوء صخري 
أربعة  الذي يعلوه صرح من   IGN 132 الموقع رقم يعرف باسم 

أعمدة من الحجر الرملي األبيض.
األثرية،  بقاياها  خالل  من  المدنية  مباني  على  التعرف  يمكن 
 Nehmé and Villeneuve( وقواعدها  وتيجانها  الحجرية  كاألعمدة 

.)2019: 73

لكن  بهم،  الرومان  ألحقها  أن  بعد  استمرت  المدينة  أن  يبدو 
فلم  الميالدي،  الرابع  القرن  بفترة  اضمحلت  السكنية  المنطقة 
يضربوا نقوداً أو يتركوا نقوشاً أو مباني منمقة. مع بدايات القرن 
هناك  لكن  الموقع،  الحِجر  سكان  أواخر  ترك  الميالدي  الخامس 
من كان يزورها، ربما سكان المدينة الجديدة قرح أو قرية الحجر 

.)Nehmé and Villeneuve 2019: 73(

كانت  السكنية  المنطقة  بأن مساحة  توحي  التنقيب  عمليات 
حوالي كيلومتر مربع محاطة بسور محصن.

من  العديد  فيها  سكنية،  نواحي  عدة  المدينة  بداخل  كان 
المنازل المبنية بطوب طيني ومكونة من طابق واحد ذي سقف 
مسّطح، ويفصلها طرقات وزُقاق. تظهر المسوح األثرية أن هذه 
السبل  تقيد  الحضري حيث  التخطيط  من  كانت ضرباً  الطرقات 
للكثير من  المستوطنة. كان  إعادة تطوير  التي يمكن من خاللها 
المساكن أرصفة حجرية رصفت بعناية خالل فترة أوج المدينة 
الماء،  تصريف  وأنظمة  ومواقد  تنور  على  بعضها  احتوى  بينما 

عمليات التنقيب أظهرت مدينة مزدهرة بالقرن 
األول قبل الميالد فيها حَرَم أو معبد كبير

بابللي, 2019
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عليها  يحتّم  كان  والتجارة  البخور  طرق  على  الحِجر  موقع  إن 
وجود قوة حماية عسكرية من كل من األنباط والرومان، وبالرغم 
الحفريات  إال أن  البقايا العسكرية قد دُمِرت،  العديد من  من أن 
الرومانية  والقلعة  المحصن  المدينة  سور  من  أجزاءً  أظهرت 
القوات  قِبَل  من  المتروكة  النقوش  من  العديد  إلى  باإلضافة 

.)Nehmé and Villeneuve 2019: 72-73( العسكرية

يوجد بالحِجر أيضاً أثر تذكاريّات تركها أفراد كانوا يعملون على 
حماية المدينة وروابطها التجارية. الكتابات الجدارية »جرافيتي« 
الطريق  طول  على  تنتشر  والرومان  األنباط  الجنود  نقشها  التي 
مرافقتهم  أثناء  نقشوها  أنهم  ويحتمل  المستوطنة  إلى  المؤدي 
للقوافل التجارية. جُملة من الكتابات الجدارية اكتشفت على أحجار 

آثار السور المحصن اكتشفت بداية بطليعة القرن العشرين. 
كشفت حفريات تسعينيات القرن الماضي ومن خالل المشروع 
السعودي - الفرنسي الحالي أن المدينة كانت محاطة بسورٍ طوله 
على  بوابات، ومحمي  إلى خمس  ثالث  يتخلله  كيلومترات  ثالثة 
الطيني  الطوب  السور من  بأبراج ودعائم متينة. بني  أقل تقدير 
والحجارة ويتراوح ُسمكة بين 1,3 إلى ما يقرب 4 أمتار. يحتمل 
أن يكون السور األول قد بني بالقرن األول الميالدي ورمم بأواخر 

.)Nehmé and Villeneuve 2019: 72-73( القرن الثاني الميالدي

المرسومة  بالالتينية  الرسمية  النقوش  بينما  استخدامها،  ُمعاد 
منها والمحفورة كانت توجد على أحجار ضمن منشآت مثل بوابة 
سجل  نبطي  عسكري  لضابط  النقوش  هذه  أحد  المدينة.  بسور 
التجديد الكامل لسوق بعام 180م، تم استخراجه عام 2002م أثناء 

التنقيب بالمنطقة السكنية.

النشاط العسكري بالحِجر

إحدى بوابات السور المحصن لمدينة الحِجر
بابللي, 2019
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تتمتع الحِجر بجملة من المعالم الدينية التي يمكن مقارنتها 
بقريناتها من العالم القديم بالقرون األولى الميالدية. كان التعبّد 
عند األنباط يجوز عاّماً ومنعزالً،مستفيدين من معالم طبيعية من 

حولهم وأشياء مصنوعة تمثل اآللهة.
بالسجاّلت  يظهر  ذلك  على  الدليل  عديدين،  آلهة  لألنباط  كان 
اختلطت  أخرى  حضارات  من  اآللهة  صفات  المتروكة.  األثرية 
نطاق  التساع  يشير  وهذا  المحلية،  اآللهة  صفات  مع  مراراً 
مخالطة األنباط لثقافات أخرى. اآللهة الرئيس عند األنباط كان ذو 

بطريقة نمطية أو ال تجسيمية. بالحجِر وجدوا على شكل حجارة 
منفردة  توجد  أن  ويمكن  اآللهة،  لتمثيل  وكتل صخرية  مقدسة 
أو مجتمعة. بعض األنماط احتوت على أعيُن وأُنوف وأفواه. هذه 
حيث  بجروف  منحوتة  أو  محمولة  إما  كانت  المقدسة  الحجارة 
العادة بسيطة  الكوّات كانت يف  بكوّات. هذه  كانوا يجعلوها غالباً 
بعناصر  إمكانية زخرفتها  أو  ما، يميزها تجاويف قوسية  إلى حدٍ 
رمزية كالمستخدمة بالمقابر مثل األعمدة والعِقبان. يفترض أن 

القرابين كانت تترك بتلك الكوّات.

الشرى، ويعني اسمه سيد الَشراء، وهو جبل بالقرب من البتراء 
أنه  المتعددة  )Nehmé and Villeneuve 2019: 71(. من خصائصه 
ساللياً  إلهاً  لكونه  باإلضافة  والعواصف  والشمس  النباتات  آلهة 
مثل  أخرى  حضارات  من  بآلهة  الشرى  ذو  مقارنة  يمكن  ملكياً. 
آلهة األغريق زيوس والمصري أوزيريس وأعرا آلهة بصرى عاصمة 

األنباط ببداية القرن األول ميالدي.
كان األنباط يتعبدون كذلك آلهة إناثاً مثل العزّى )قوية عزيزة( 
تُمثّل  ما  غالباً  اآللهة  كانت  والمصير.  والعدالة  القدر  آلهة  ومناة 

الدين بالحِجر

مثال على وسٍم مقدس بأنف وعينين 
بموقع مرتفع بجبل إثلب يف الحِجر

الهيئة الملكية لمحافظة العال

مثال على كوّة تحتوي على أعمدة 
وجِرار بجبل إثلب يف الحِجر

الهيئة الملكية لمحافظة العال
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هناك حَشد كبير ألنماط حجارة مقدسة بجبل إثلب تلك الكتلة 
جبل  يحتوي  السكنية.  المنطقة  بشمال شرق  الواقعة  الصخرية 
وبـ»السيق«  الدينية،  والنقوش  المعالم  من  جملة  على  إثلب 
تحديداً يوجد العديد من األحجار المقدسة والكوّات والنقوش، بما 

.)Healey 1986: 113( »فيها واحد مكرّس لـ »أعرا

المنطقة  اليوم  يسمى  السكني  الحِجر  بمركز  موقع  هناك 
)Area 6( كان يستخدم دينياً خالل الحقبة النبطية، حيث أظهرت 
اآلثار  مركزي.  نتوء  حول  المنشآت  من  كبيراً  مجمعاً  الحفريات 
كانت  أنها  يرجّح   IGN 132 رقم  بالموقع  الجبل  التي وجدت على 
تستخدم كمعبد أو حَرَم أو منشأة دينية، أما كتلة الحجر الرملي 
يمكن  ال  إنما  كانت مذبحاً.  أنها  يحتمل  الموجودة هناك  األبيض 
آثار  بالمنشأة  يحيط  وظيفتها.  أو  استخداماتها  بماهية  الجزم 

النتوء  بقاع  حفر  بئر  من  الماء  لجمع  استخدمت  أحواض  عدة، 
بينما  لغايات شعائرية،  استخدمت  المياه  أن  يحتمل  الصخري. 
بعض  أن  األحواض  بين  وُجِد  الذي  البرونزي  البخور  وعاء  يوحي 
المكان.  بهذا  استخدمت  الحِجر  عبر  تنقل  التي  العطرية  المواد 
أن  الرملي  بالصخر  حفرت  التي  الُحجرة  من  المقصد  كان  ربما 
تستخدم كصالة والئم، لكن هذا لم يتم بسبب انهيار سقفها قديماً 

.)Nehmé 2010b: 116(

والئم  على  أمثلة  الروماني  المؤرخ  وتاسيتس  سترابون  ذكر 
أماكن  يف  النبطية  بالمملكة  أقيمت  التي  الشعائرية  أو  النخبة، 
األول  القرن  وأوائل  الميالد  قبل  األول  القرن  بأواخر  كالديوان 
عشر  ثالثة  يحضرها  كان  الوالئم  هذه  أن  االثنان  وثق  الميالدي. 
شخصاً، بينما يُعتقد أن موسيقيين وعارضين من الذكور واإلناث 

كانت مهمتهم تقديم الترفيه.

أقصى يمين: آثار منشآت ومباني بالمنطقة الدينية بجبل 
إثلب

بابللي, 2019
132 IGN يمين: الحرم أو المعبد بموقع رقم

بابللي, 2019
أسفل: مقابر الحِجر تحمل رموزاً تعطي أدلة على عقيدة 

سكان الحِجر من األنباط
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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نقش عربي مُبكّر موجود بجبل 
األقرع

الهيئة الملكية لمحافظة العال

توجد نقوش نبطية بأرجاء شتّى يف العال، لكن لها وجود أكثف 
والتي  األنباط،  عالم  نادرة عن  لمحات  تعطي من خاللها  بالحِجر، 
تظهر بشكل أبرز من خالل النقوش الجنائزية والكتابات الجدارية.

عربية  لهجة  يتكلمون  كانوا  األنباط  الحِجر  سكان  أن  يبدو 
اآلرامية  تتكون  نقوشهم.  لكتابة  اآلرامي  الخط  استخدموا  لكنهم 
رمزاً  عشر  من ستة  وتتألف  حرفاً،  وعشرين  اثنين  من  النبطية 
عربية  خطوط  عن  يختلف  هذا  تنقيط.  بنظام  بعضها  عن  تميّز 
حرفاً  وعشرين  ثمانية  تستخدم  والتي  الزمن  ذاك  من  أخرى 

.)McDonald 2019: 59(

أقدم النقوش بالخط العربي وجدت أيضا بهذه المنطقة، حيث 
العربي  للخط  تتطور  أن  العربي قبل  النبطي  بالخط  بداية  كتبت 
بنهايات القرن الخامس. بعد انحسار السلطة الرومانية يف المنطقة 
العربية،  لإلدارات  فيها  السيطرة  عادت  الميالدي،  الثالث  بالقرن 
وتطورت اللغة الكتابية من مالئمة للنقوش فقط إلى لغة تكتب 

.)MacDonald 2019: 59; Nehmé 2019: 82( بحبر بشكل رئيسي

العربي  الخط  اليوم أن  الحِجر والعال، نعرف  األدلة من  بفضل 
النبطي وليس من السرياني كما كان يعتقد سابقاً  مستمد من 
دراسة  ناحية  من  جداً  مهمة  العال  يجعل  هذا   .)Nehmé 2019(

أصول الخط العربي ومنشئه.

النقوش وأصول اللغة العربية

جبل األقرع فيه مئات النقوش اإلسالمية الُمبكّرة
الهيئة الملكية لمحافظة العال



األنباط

إدارة المياه

هندسة  يف  ببراعتهم  القديم  العالم  يف  يُعرفون  األنباط  كان 
قاحل.  بمناخ  حتى  بها  والتحكم  عليها  العثور  حيث  من  المياه، 

فبالحِجر استخدموا جملة أساليب لدعم مستوطنتهم.

الجوفية  للمياه  للوصول  بالحِجر  بئرا   130 عن  يزيد  ما  حفر 
المتواجدة بعمق 9 أمتار تحت سطح األرض. مع أنه من الصعب 
تأريخ كل هذه اآلبار إلى فترة األنباط، لكن مواقعها وأوجه الشبه 
كان  وقد  الفترة،  بنفس  بنيت  أنها  توحي  بينها  فيما  البنيوية 
مما  األمطار،  أو  الجوفية  المياه  من  اآلبار  تلك  تغذية  باإلمكان 
جعلها تعمل كخزّانات ماء أيضاً. أكبرها كان قطره 7 أمتار وعمقه 
إما  بخزّانات  تحفظ  كانت  اآلبار  المستخرجة من  المياه  متراً.   17
منحوتة بالصخر مباشرة أو مصنوعة من كتل أحادية القطعة مما 

يسهل تخزين المياه عبر المنطقة.

لجهات  حركتها  إلدارة  الموقع  عبر  للمياه  أقنية  استخدمت 
مختلفة فيه. أظهرت عمليات التنقيب بالمنطقة السكنية أنابيب 
عن  بعيداً  المياه  لتحويل  استخدمت  حجرية  وقنوات  خزفية 
الباحات نحو الطرقات. حفرت القنوات أيضاً فوق واجهات المقابر 
على  يساعد  مما  الدقيقة  التفاصيل  عن  األمطار  مياه  لصرف 

دوامها.

واحد من 130 بئر بالحِجر، أعيد 
استخدامه يف سبعينيات القرن الماضي

Raguet, 2018



األنباط

الرومان يف العال

والتي  الرومانية،  باإلمبراطورية  النبطية  المملكة  ألحقت 
بالعام 106م، وأضحى اسمها  تراجان  اإلمبراطور  كان على رأسها 
من  األقصى  الحد  على  تقع  أنها  من  بالرغم  العربية.  المقاطعة 
لموقعها  نظراً  مهمة  كانت  الحِجر  أن  إال  الجديدة،  المقاطعة 
التجارة  مراقبة  الرومان  بمقدر  أصبح  التجارة.  طرق  على 
المصادر  تواجد  على  وباالعتماد  الحِجر،  من  بالمنطقة  المارة 
هناك  تتمركز  قوة  إبقاء  استطاعوا  الخصبة  واألراضي  المائية 

.)Al-Theeb 2019: 80(

الناجية  النقوش  هي  العال  يف  بالذكر  الجديرة  الرومان  آثار 
الجدارية  الرسومات  من  العديد  التنقيب.  أظهرها  التي  والقلعة 
اإلغريقية والالتينية توجد على طول الطرق المؤدية للمدينة عبر 
شبه الجزيرة، باإلضافة لما يوجد على نتوء صخري يطل على هذه 

الطرق إلى الشرق من المدينة.

كتلة صخرية عليها نقوش بالالتينية بالحِجر
بابللي, 2019

النقوش الالتينية توثّق أعمال ترميم جوهرية للسور المحصن 
سنتوريون  برتبة  قائدان  عليها  أشرف  والتي  175م،  عام  حوالي 
)قائد المئة(. وقد أظهرت النقوش وجود سريتان مميزتان على 
إفريقيا(  شمال  من  بربرية  )قبائل  القيتول  الخيّالة  من  األقل 
محترفين  رومان  جنود  من  المؤلف  الثالث  القوريني  والفيلق 

.)Villeneuve 2019: 74(

عليها  طغى  الحِجر  أن  يبدو  ال  الروماني،  الوجود  من  بالرغم 
يوجد  فال  أخرى.  أوسطية  وشرق  عربية  كمدن  الروماني  الطابع 
والتي  ميدان  باحة  أو  مرصوفة  طرقات  أو  ُمدرّج  بالمدينة 
الحِجر  أن  يثبت  هذا  أن  اآلثاريون  يرى  كرومانية:  المدن  تميز 
أن يعود هذا  المحتمل  تراجعت بعد ضمها لإلمبراطورية، ومن 
البحرية  التجارة  على  االعتماد  تزايد  مع  التجارية  الطرق  لتغير 

.)Villeneuve 2019: 74-76(
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العصر اإلسالمي حتى اآلن

العصر اإلسالمي

الميالدي  الثالث  بالقرن  التجارة  تراجع  بالعصر اإلسالمي. فبعد  العال  تجددت أهمية 
الزراعية  اإلمكانيات  بدأ تأسيس مستوطنات جديدة مستغلة  الحِجر،  واالنصراف عن 

للمنطقة والوصول إلى طرق السفر الهامة لحفظ مكانة العال.

قد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  يُذكر  ملسو هيلع هللا ىلص.  الرسول محمد  يأتي من عصر  النقوش  بمصادر  للعال  ذكر  أول 
زار المنطقة ثالث مرات يف شبابه، يف السنة 7 هجرية والسنة 9 هجرية )629 و630 ميالدية تباعاً(. 
وأنه توقف بوادي القرى أثناء رحلته إلى تبوك عام 630 ميالدية ماراً بأَطالل الحِجر كما ورد بمصادر 
إسالمية مبكرة )Al-Muraikhi 2019: 101; Nehmé et al 2006: 43(. ترك بعض الصحابة األوائل أيضاً 
األوائل تركوا  الحديث والحجاج  التابعين وكتبة  بالعال، كما يعتقد أن  كتابات ونقوشاً على الصخور 

.)Al-Ghabban 2019: 91( نقوشاً تذكارية على الطرق التي سافروا عبرها
الشام  بالد  تصل  مهمة  نقطة  العال  وادي  أصبح  الميالدي،  السابع  بالقرن  اإلسالم  دخول  بعد 
باألماكن المقدسة يف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأصبحت مستوطنات المنطقة مكان زيارة 
المنورة  المدينة  يصل  الذي  »أيلة«  والمصري وطريق  الشامي  الحج  يتبعون طرق  الذين  الحجاج 
الحِجر للعال تستغرق  الرحلة من  بالعقبة عبر هضبة حسمي )Al-Ghabban 2019: 90(. وقد كانت 

.)Al-Muraikhi 2019: 100-101( نصف يوم
اإلصطخري  العربي  الجغرايف  دوّن  حيث  العال.  المشهورين  والحجاج  الرحّالة  من  العديد  ذكر 
القطعة  أحادي  الحوض  وبقايا  واللحيانية  النبطية  اآلثار  وذكر  زيارته  346هـ/957م(  سنة  )متوفّى 
الذي رُبِط خطأً بقصة النبي صالح المذكور بالقرآن الكريم )Al-Talhi 2000: 1(. أما الجغرايف العربي 
ياقوت الحموي بالقرن الثاني عشر والرحالة ابن بطوطة بالقرن الرابع عشر، والرحالة محمد كبريت 
السكان  ورحابة  األرض  وخصوبة  بالمنطقة  المياه  وفرة  عن  فكتبوا  عشر،  السابع  بالقرن  المدني 
)Al-Ghabban 2019: 91; Al-Muraikhi 2019: 100(. كانت العال آخر المطاف بالنسبة لغير المسلمين 
من المسافرين على طريق الحج، وتقول األخبار أن التجار النصارى كانوا يبيعون بضاعتهم بالعال. 
برحلتهم،  مرحلة  آخر  على  عكوفهم  قبل  بالمدينة  ممتلكاتهم  يتركون  كانوا  الحجاج  من  الكثير 

.)Al-Muraikhi 2019: 101( ويعودون بعد إنهاء حجهم السترجاع ما تركوا من متاع

بلدة العال القديمة
Raguet, 2018



العصر اإلسالمي حتى اآلن

المستوطنات اإلسالمية بالعال

مستوطنة قرح التي عرفت فيما بعد بالمابيات تأسست على بعد عشرين كيلومتر إلى 
الجنوب من العال يف القرن السادس.

تقع قرح بمنتصف سهل يطل على مجرى سيل طبيعي يف وادي مغيرا تصب مياهه يف وادي 
الجزل )Al-Aboudi 2019: 94(. كانت قرح قبل القرن السابع تعرف باسم سوق العرب إبرازاً ألهميتها 
االقتصادية. وقد ارتفع شأن قرح بقدوم اإلسالم، عندما أصبحت محطة وقوف أساسية على طريق 

الحج من مصر والشام وشهدت فورة اقتصادية.
مكة  بعد  بالحجاز  مدينة  أكبر  كانت  قرح  أن  العاشر  بالقرن  المقدسي  العربي  الرحالة  كتب   
بسور  محمية  المدينة  كانت   .)Al-Aboudi 2019: 94( بالتجارة  جداً  ناجحة  مدينة  وأنها  المكرمة 
محصن، وأظهرت الحفريات بالمنطقة الحضرية آثار أسواق ومنازل ومناطق حِرَفيّن. كانت مبانيها 
التي تفصلها الطرقات الضيقة، مزينة بإتقان بخطوط عربية وفن إسالمي وحجارة منحوتة وعناصر 
مجّصصة، باإلضافة إلى طوب متعدد األلوان. بجانب نشاطها التجاري اشتهرت قرح بأنها مكان نشأة 
ارتفعت  الثاني عشر حين  القرن  لغاية  المستوطنة  ازدهرت   .)Al-Aboudi 2019: 94( العربي  الغناء 

.)Nassif 2019: 112( أهمية المدينة المعروفة اآلن ببلدة العال القديمة

أعلى وأقصى اليسار: المنطقة المنقّبة بقرح
كلتاهما من الهيئة الملكية لمحافظة العال

يسار: شظايا فخارية مُزججة وجدت بالعال من القرن التاسع أو العاشر
جامعة الملك سعود



العصر اإلسالمي حتى اآلن

المستوطنات اإلسالمية بالعال

بنيت على مرتفع  العال.  بوادي  )الديرة( بأضيق مكان  القديمة  البلدة  تقع مستوطنة 
أقل  العاشر على  للقرن  تاريخها  يعود  التي  طفيف تطل عليه قلعة موسى بن نصير 

تقدير.

الماضي  القرن  ثمانينيات  إلى  الثاني عشر  القرن  منذ  باستمرار  مأهولة  القديمة  البلدة  كانت 
عندما رحل آخر سكانها للمدينة الحالية. حلّت البلدة القديمة محل قرح كمحطة الوقوف األساسية 
على طرق الحج، وذكرت باهتمام من قبل العديد من الرحالة المهمين بالفترة ما بين القرن الثاني 

عشر والقرن العشرين.
من  بعضها  أخذ  التي  الحجرية،  والكتل  النخيل  وخشب  الطيني  الطوب  من  المبنية  بيوتها 
المستوطنات القديمة المحيطة، كانت تتصل بشبكة من األزقة الصغيرة والتي غالباً ما كان عرضها 
أقل من ثالثة أمتار. تم تحديد ما يزيد عن 900 مبنى، منها المساجد والمنازل والدكاكين. الكثير 
من المنازل كان مزين برسوم فنية على الجدران الجيرية، مستخدمين أصباغ طبيعية مثل صبغة 
الجدران صور  المرسومة على  الزخارف  األبيض. اشتملت  الحديد األحمر والجص  النيلة وأوكسيد 
نباتات وحيوانات محلية وأدوات منزلية كالدلّة والمباخر إضافة للخطوط واألشكال الهندسية مثل 
المثلثات. شكل تالصق المباني ببعضها البعض جداراً طبيعياً واقياً، وكان الدخول للمدينة ممكن 

.)Nassif 2019: 112( من أربع عشرة بوابة عليها حراسة
استطاعت المستوطنة االعتماد على أراضيها الخصبة وعلى قنوات المياه المتوالية التي صنعوها 
لتمدهم بالمياه. أما بساتين النخيل والحقول فأّمنت للسكان الطعام مثل التمور والحبوب والفاكهة 
ببداية  والعسل  اللبن  بأرض  العال  يصفان  وسافينياك  جوسان  جعلت  المنطقة  خصوبة  والخضار. 

.)Nassif 2019: 112- 113( القرن العشرين
النخيل  وخشب  سعف  فيها  استخدم  البناء  مؤقتة  منشآت  على  الصيفية  البساتين  اشتملت 
لتوفير تهوية أفضل باألشهر الحارة من العام، حيث كان سكان البلدة القديمة يسكنون هناك، خالل 
هذا الوقت كانوا يقومون بأعمال صيانة لمنازلهم بالمدينة، ويعودون إليها بعد موسم جني التمور 
الترفيه مثل  أوجه  العديد من  بالبساتين تشمل  الصيف  ليالي  كانت  األول/أكتوبر.  بشهر تشرين 
الغناء وزيارة األسواق التي تقيمها نساء البلدة واالحتفال بمناسبات مهمة مثل الزفاف. أثر هذه 

المنشآت ال يزال موجوداً لليوم بين النخيل.

طريق ذو رونق ببلدة العال القديمة
الهيئة الملكية لمحافظة العال



العصر اإلسالمي حتى اآلن

العال يف أوائل القرن العشرون
المعالم الدفاعية

بنيت سلسلة من المنشآت الدفاعية عبر العال لحماية المسافرين 
المارين بالمنطقة.

للحجاج  وفرت  معاً  كلها  والقالع  والبِرك  الطريق(  تعب  من  )للراحة  القوافل  نُزل  من  العديد 
العال من  الطريق عبر  التي تحدد  الحدود  تأريخ حجارة  بآبار. يمكن  محطات استراحة آمنة مزودة 

.)Al-Ghabban 2019: 91( القرن الثاني عشر إلى بداية القرن العشرين
يعتقد أن قلعة مدائن صالح بالحِجر التي بنيت بالقرن الثامن عشر كانت تحمي بئراً باإلضافة 
إلى حماية طريق الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة. وكانت أيضاً محطة يمكن للحجاج فيها شراء 

بضائع كالتمور والليمون والبرتقال. كما يوجد آثار ألبراج مراقبة منتشرة عبر المنطقة.

القلعة بمدائن صالح )الحِجر(
Raguet, 2018
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العال يف أوائل القرن العشرون
سكة حديد الحجاز

كان الهدف من سكة حديد الحجاز، التي أمر بها السلطان عبد الحميد الثاني بشهر آذار/
مارس عام 1900م، هو وصل مكة المكرمة بدمشق ومن ثم القسطنطينية )إسطنبول 

.)Nicholson 2019: 5; UNESCO ND( )ًحاليا

قبل بناء سكة الحديد كان الحجاج يسافرون على طريق الحج سيراً على األقدام برحلة تستغرق 
الجوية  واألحوال  كاألمراض  أخرى  هناك مخاطر  وكانت  قاسية.  بيئة  عبر  يوماً  األربعين  يقارب  ما 

.)Nicholson 2019d: 8( الصعبة التي كانت تؤدي إلى نسبة عالية جداً من الوفيات بين الحجاج
بفضل سكة حديد الحجاز أصبحت الرحلة تستغرق ما يقرب أربعة أيام )UNESCO غير مؤرخ(. 
اليوم 4,000 ريال  )تعادل  وإياباً سبعة جنيهات  الثالثة ذهاباً  الدرجة  الرحلة من  كانت ثمن تذكرة 

سعودي أو حوالي 1,070 دوالر أمريكي( فقدمت السكة الحديدية بديالً أكثر أماناً للسفر.
كالماء  األساسية  الحاجات  توفر  كانت  حيث  كيلومتر،  عشرين  كل  توقف  محطات  هناك  كان 
البضائع مثل  تنقل  كانت  القطارات  أن  الحديدية. كما  السكة  لعمال  ونُزالً  المحرك  وورش صيانة 

.)Nicholson 2019d: 3( الحبوب والخشب والقهوة والسكر للقرى الواقعة على الخط
نُزل  استغلت  1907م.  عام  بحلول  الحديد  سكة  خط  وصلها  بالعال،  محطة  عشرة  اثنتي  بنيت 
القوافل الموجودة والتي كانت تخدم الحجاج المشاة. كان من المخطط للعال بناء محطة رئيسية 
تالئم أهميتها المحلية، لكن العديد من عمال البناء أصابهم داء الليشمانيات الجلدي. كتب عميل 
لدائرة المخابرات بالقاهرة آنذاك باعتقاده أن الداء عام 1907م هو بالحقيقة داء دودة غينيا »وهو 
داء منتشر بالحجاز يسببه ابتالع طفيليات توجد بالماء«، لذلك تم اختيار مدائن صالح إلى الشمال، 
التي هي أسهل حماية، كالمحطة الرئيسية )Nicholson 2019c: 5(. أقيم احتفال مشترك باليوم األول 
من شهر أيلول/سبتمبر عام 1907م الفتتاح محطتي العال ومدائن صالح، حيث ألقيت خطب تهنئة 

.)Nicholson 2019c: 5( وأقيمت الوالئم للمدعوين

بناء سكة حديد الحجاز بالقرب من تبوك
Moritz, 1906

محطة العال على خط سكة حديد الحجاز
Moritz, 1915
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وصلت سكة حديد الحجاز إلى المدينة المنورة بشهر آب/أغسطسص عام 1908م، واستخدمت 
تجارياً لمدة ست سنوات. تضاعف عدد الحجاج خالل هذه الفترة، فكان عائد خدمات الركاب يساوي 

.)Nicholson 2019d: 3( ما يقرب نصف مجموع عائدات السكة الحديدية اإلجمالية
المارين  يقرب 13,000 حاج من  لما  استخدمت مدائن صالح عام 1908م كمنطقة حظر صحي 
كليمو  ج.  ف.  الدكتور  ذكر  كما  الكوليرا،  أو  الطاعون  أعراض  يظهرون  كانوا  إن  لفحص  بالمنطقة 
الطبيب البريطاني العامل بالسفارة يف القسطنطينية، أن سبعة وخمسين شخصاً ماتوا من أصل 101 
تم تشخيص مرضهم بالكوليرا. وقد شيّدت مستشفى لتقديم خدمات طبية للعاملين على السكة 
الحديدية، حيث كان هناك العديد من األمراض الشائعة كالزحار واألسقربوط والتيفوئيد والكوليرا.

أدى اندالع الحرب العالمية األولى لجعل سكة الحديد كهدف. المحطات الكبيرة جيدة الحماية 
كالعال تصعب مهاجمتها براً، لكنها كانت مكشوفة للغارات الجوية. قامت الطائرات البريطانية بعدة 
حمالت قصف على العال عام 1917م، بينما قام الجنود بقيادة لورنس العرب بمهاجمة السكة خارج 
البضائع  حركة  أوقف  مما  الحديدية  السكة  الهجمات  هذه  شلّت   .)Nicholson 2019a: 6( المنطقة 

والجنود على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
لم تتعاَف سكة حديد الحجاز من دمار الحروب. أدت القالقل األهلية الالحقة وعواصف شتائية 
شديدة إلى تداعي والتخلي عن الجزء الحجازي من الخط بحلول عام 1920م. أما اليوم فسكة حديد 
الحجاز موضع دراسة يف »القائمة األولية« باليونسكو لتسجيلها كمواقع تراث عالمي )UNESCO غير 

مؤرخ(.

محطة مدائن صالح اليوم
الهيئة الملكية لمحافظة العال

أعيد استخدام مباني سكة الحديد القديمة من ضمنها مأوى لقاطرة مرممة
الهيئة الملكية لمحافظة العال
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