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 الشكر والعرفان

 

الشكر هلل سبحانو الذي يسر لي بنعمتو الغامرة إنجاز ىذه الدراسة لتكون بمثابة نقطة انطبلق كل 
 فمسطين. فيلدراسات أوسع في مجال التعدين األثري 

ار بكل ىيئاتو اإلدارية والتدريسية، وأخص أتقدم بالشكر إلى المعيد العالي لآلث ىذا وال يفوتني أن
تمام ىذا العمل فقدم إإلشراف عمى بابالذكر الدكتور مروان أبو خمف الذي تكرم  من  اكثير لي نجاز وا 

التوجييات والنصائح، ثم إلى الدكتور عيسى الصريع الذي قدم لي النصائح والعون الكثير، كذلك إلى 
 في مجال رسم القطع األثرية المعدنية.  األستاذ إبراىيم قطيط الذي ساعدني 

 كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور عمر عبد ربو الذي قدم لي الكثير من العون والمساعدة.

 لدكتور إلياس خميس الذي قدم لي الكثير من خبراتو وعممو ووقتو الثمين.ا وال أنسى

في ساعدني تاذ محمد السيخ الذي الشكر العميق لدائرة اآلثار الفمسطينية، وأخص بالذكر السيد األس
 معالجة القطع األثرية من أجل الدراسة.

لى كل من ساعدني في مجال جمع مصادر الدراسة أو في التصوير واألعمال المكتبيةو  أو  والترجمة ا 
 ليم مني جزيل الشكر واإلمتنان.الزيارات الميدانية، 
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 الممخص

كيمومتر  12التي تبعد  تم اكتشافيا في تنقيبات خربة شويكة ىذه الدراسة القطع المعدنية التي تناولت

عكست نماذج من تقنيات  ىذه القطعكم جنوب مدينة رام اهلل،  3وعمى بعد  شمال مدينة القدس،

)أواخر الفترة منذ منتصف القرن الثالث الميبلدي  ،تبعا الستيطان الموقع في صناعت المعادن مختمفة

 بدايةحتى األموية  الفترة)لقرن الثامن الميبلدي من ا، حتى النصف الثاني (طيةالفترة البيزنو  الرومانية

قام بيا المعيد العالي لآلثار التي التنقيبات األثرية من  موسماً  12(. ىذه المواد ىي نتاج  العباسية

حتى  2003، ثم من 2001حتى  1996من ) ،المعيداآلثار في لتدريب طمبة  كموقعلجامعة القدس 

 .(2012، وآخرىا موسم صيف 2008

، التي قطعة من معدن الحديد خمٍس وعشرينو  ،قطعة من سبائك النحاس شممت الدراسة سٍت وعشرين

 مكحلل يعصو ، ة نحاسيةحي: صفاشتممت عمى القطع النحاسية .اكتشفت في تنقيبات خربة شويكة

بزيم لممبلدبوس، و ، ومربطخاتم، و أقراط لؤلذن، و أساور، و ، (مرود)  لمخيل؛ ةقبلدو  كأدوات لمزينة؛ بسوا 

، وىو )الكشتبان( وأغراض أخرى الستعماالت منزلية أو ألعمال أخرى مثل أدوات الخياطة كالمرد

وجرس وسبلسل قد استخدمت في  عبارة عن قمع يغطي طرف إصبع الخياط ليقيو وخز اإلبر؛

را ثبلث قطع من المعدن وأخي ؛وعينات من قطع وأدوات عسكرية ؛وصنارة لصيد السمك ؛الكنائس

بعض  أما مجموعة القطع الحديدية فقد اشتممت عمى: .الخام الستخراج ما يمزم من معدن النحاس

 ؛دبوسوأدوات لمخياطة كاإلبرة وال ؛وسبلسلمفتاح، وفصاالت، و  ألغراض التعميق؛ الحمقات الصغيرة

ألعمال  شكال واالحجام المختمفةومسامير حديدية ذات اال ،زميلوا  ومنجل لمزراعة؛  منزلية؛ وسكاكين

 . سكرية مثل رأس سيم ورأس رمحوأدوات الستخدامات ع ؛البناء



 د

 

 الوصفي التحميمي والميداني االثنوغرافي والمقارنة ارتكزت طريقة البحث في ىذه الدراسة عمى المنيج

رسم القطع  ،ثالثاً  .معدنيةالتنظيف اليدوي والكيميائي لمقطع ال ،ثانياً  .والتسجيلالتصنيف  ،أوالً  :التاليك

توجد فييا  العمل الميداني اإلثنوغرافي التطبيقي وزيارة مواقع اثرية ومتاحف رابعا:المعدنية وتصويرىا. 

لفيم وذلك  لمقارنتيا، قطع معدنية تؤرخ إلى الفترات التي توازي فترات القطع المعدنية من خربة شويكة

ووظائف لكل قطعة من القطع التي قام بصناعتيا إنسان  طرق التعدين التقميدية من أشكال وزخارف

 خامسًا، وصف القطع وتأريخيا. .خربة شويكة

أظيرت المادة الحضارية المكتشفة في خربة شويكة بشكل عام والمعدنية بشكل خاص، أنيا تحوي 

 والجمالي، ال يقل عن أي موقع حضاري آخر من مواقع ببلد عمى المستوى المينيقيمة حضارية 

، وكذلك الفترة األموية، يزنطيةالب، والفترة نياية الفترة الرومانيةالشام التي كانت نشطة وفعالة خبلل 

. مما يشير إلى نوع العبلقات االجتماعية واالقتصادية والدينية التي سادت وبداية الفترة العباسية

 المنطقة، وتميز طرق االتصال بين الخربة ومحيطيا.
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Abstract 

This study dealt with the metal artifacts that were found in the excavations of 
Khirbat Shuwayka, 12 km north of Jerusalem and 3 km south of Ramallah. These 
metal artifacts reflect models of several techniques of metallurgy in the site of 
Khirbat Shuwayka, from the mid-third century AD (late Roman and Byzantine 
periods) until the second half of the eighth century AD (the Umayyad period until 
the beginning of the Abbasid period). These metal items were obtained by 12 
seasons of archaeological excavations “from 1996 until 2001; from 2003 until 
2008; and season of 2012”. All the excavations were conduct by Al-Quds 
University’s Higher Institute of Archaeology teams. 

This study included identification, examination, and labeling of twenty-six pieces of 
copper alloys and twenty-five pieces of iron metal, which were found in the 
excavations of Khirbat Shuwayka. The pieces of copper included: items for 
personal adornment, such as, a sheet of copper, eyeliner sticks, bracelets, 
earrings, a ring, a pin, a prick, a belt buckle; a bell, chains that were probably 
used in churches; a hook for catching fish; and samples of military pieces, such 
as, a necklace for horse and pieces of armor; and finally, three pieces of crude 



 و

 

metal to extract what is needed to make copper metal. The group of iron pieces 
included: some small circular pieces used as a hanger; a key, door hinges, chains; 
a sewing kit, such as, a needle and a pin; household knives; a scythe; and tools 
like a chisel and metal nails with different shapes and sizes for construction work; 
and implements for military use, such as, the head of an arrow and the head of a 
shaft. 

The research method in this study was based on descriptive analysis and 
ethnographic field work, as well as, comparison with previously identified objects 
from other archeological sites related to the same periods. Several steps were 
followed. First, manual sorting and registering. Second, cleaning the objects 
manual and with special chemicals. Third, drawing and photographing the metal 
pieces. Fourth, the Fieldwork at archaeological sites and museums contains metal 
artifacts similar to that found in Khirbat Shuwayka for comparison, and 
ethnographic work was observed to understand the different kinds of techniques 
applied in making those metal pieces with their decorative features as well as their 
functions. Fifth, describing and dating of the pieces.  

The metal materials discovered in Khirbat Shuwayka showed that it contains 
cultural value in its literal and aesthetic sense. This value is no less than any other 
site of the Levant in their active and effective throughout the end of the Roman, 
Byzantine, Umayyad, and the beginning of the Abbasid period. This illustrates its 
dynamic socio-economical and religious relationships within its area, as well as its 
surroundings. 
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 المقدمــــــــة

في اإلسبلمية آلثار العالي للمعيد ا بدأ التنقيب فييا مف قبؿاألثرية التي قع امك أكلى الخربة شكيكة ىي 

 مكسمان مف التنقيبات تـ الكشؼ عف معظـ 12كحقؿ لتدريب طمبة المعيد؛ كعمى مدار  جامعة القدس

كقطع نقدية، كمقابر مع ىياكؿ عظمية، فخار، "، المكقع بما يحكيو مف بعد معمارم كمكاد حضارية

تعكس النمط االجتماعي  .(Abu-Khalaf et al, 2006: 47-49) "كفسيفساء كقطع معدنية....ألخ

 .خربة شكيكة عبر الفترات التي استخدمت فييا ىذه المكادلسكاف كالديني  كاالقتصادم كالثقافي

 ككف ،كسبر مكنكناتيا الحرفية كالحضاريةجذبت انتباىي لدراستيا فكرة التعديف كالمكاد المعدنية قد 

كمتنكعة مف المكاد الحضارية المعدنية، مكنني مف ال بأس بيا يحتكم عمى كمية  مكقع خربة شكيكة

إختيارىا كعينة بحثية كذلؾ لعدة اسباب: أكالن، امكانية الكصكؿ الى المكاد لمدراسة ككنيا ضمف معيد 

الستشراؼ  ،عمى جانب مغمكر مف المكاد الحضارية المتكاجدة في المكقعإلقاء الضكء ، ثانيان . اآلثار

فيك الريادة في ىذا المجاؿ البحثي )رسالة  أما السبب الثالث .مسكافلمف الحياة اليكمية  ةميم جكانب

كذلؾ  د،كىي دراسة التعديف في خربة شكيكة مف خبلؿ نتائج التنقيبات التي نفذىا المعي الماجستير(،

يعكد إلى عدـ كجكد أم دراسة لمتعديف في المعيد سكاء كاف في خربة شكيكة أك الحفريات األخرل 

أنو لـ يكف ىناؾ أم دراسة لمكضكع المعادف في  دراستياتضح لي مف خبلؿ ك التي نفذىا المعيد. 

المكاقع األثرية المختمفة، التي تـ تنقيبيا مف قبؿ دائرة اآلثار كالتراث الثقافي الفمسطيني كجامعة بير 

أك دراسات تناكلت المعادف، قامت بيا مؤسسات فمسطينية مختمفة زيت، أك أية مشاريع إنقاذية أخرل 

دير "فالدراسات قميمة كتتمثؿ في، كتالكج . فمسطيف المحتمة فيكقطاع غزة في منطقة الضفة الغربية 

 عمى قمة جبؿ جرزيـ في نابمس كالذم نشره حديثا الدكتكر حمداف طو عمى شكؿ تكثيقي "بير الحماـ

(Taha et al, 2015) ،عمى مكاد  شممترسالة الدكتكراة لعادؿ يحيى فقد  الدراسة الثانية فيي أما
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لتنقيبات نفذت مف قبؿ بعثة المعيد األمريكي لآلثار قبؿ قياـ  ،مكقع تعنؾية مف حضارية معدن

 السمطة الفمسطينية بفترة طكيمة.

  منهجية البحث

، الكصفي التحميمي كالميداني االثنكغرافي كالمقارنة ارتكزت طريقة البحث في ىذه الدراسة عمى المنيج

 الدراسة.فقد اتبعت الخطكات التالية مف أجؿ اتماـ 

 القطع المعدنية المكتشفة حالتمعاينة   :ولا أ

جزاء مفقكدة كبعض األ ،كاآلخر مكسكران  القطع المعدنية عند العثكر عمييا متآكبلن  العديد مف كاف

كييرد الضرر إلى تغمغؿ الرطكبة كمياه األمطار في عمؽ جكىر المعدف،  . ىذاكمعطكبة إلى حد كبير

 ئية مع مككنات التربة بكجكد الماء.ايفيتأكسد كتككف أكثر عرضة لمتسكس نتيجة التفاعبلت الكيم

فسبائؾ النحاس يغطي سطحيا طبقة خضراء كمع مركر الزمف تتحكؿ إلى المكف البني ثـ إلى المكف 

ىا بالتربة المحيطة لرقة سمكيا كتأثر  اشة معدف بعض القطع النحاسية نظران ىش إضافة إلىاألسكد، 

القطع الحديدية فكانت متأثرة بالصدأ الداخمي كالتكمس القكم المبلصؽ حيث كاف أما  كعكامؿ الزمف.

، كليذا يصبح حجـ قطعة الحديد أكبر بكثير مف حجميا الطبيعي باإلضافة عمى شكؿ طبقات صمبة

 ر الكبير في الشكؿ العاـ لمقطعة.إلى التغي

 Inventoryالقطع المعدنية وتسجيل : تصنيف ثانياا 

في مكاتب كمختبرات المعيد العالي لآلثار في فرع جامعة القدس القائـ في مدينة البيرة كالقريب مف 

لحظة منذ التي عثر عمييا أثناء التنقيب في مكقع الخربة القطع المعدنية  سيجمتمكقع خربة شكيكة، 

كلكحات مف النايمكف الشفاؼ ضمف أكياس  ،أولا كالتالي:  العثكر عمييا بالطرؽ العممية المتعارؼ عمييا
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كرقـ الحيز  ،كتاريخ العثكر عمييا ،كنكع المعدف ،القطعة اسـمدكف عمييا  Tagsمف خشب الفكنير 

Locus،  كرقـ السمةBasket حسب مكسـ الحفريات  ككاف ىذا التسجيؿالقطع،  التي كضعت فييا

مكسمان حتى مكسـ سنة  12لفحص مجمكعات  1996بالتسمسؿ، ابتداء مف مكسـ صيؼ سنة 

 تترك لقطع المعدنية الصالحة لمدراسة، تـ تحضير كرؽ لمتسجيؿ حيثجمع ابعد ، ثانياا ـ. 2012

مف أجؿ رسـ القطع أسفؿ عنكاف كؿ قطعة بمكسميا، مع تدكيف كؿ ما  كرؽالة عمى مساحة كافي

كصؼ كتصنيؼ أكلي لشكميا  ،ثالثاا ، tagيتعمؽ بالقطعة المعدنية مف معمكمات نقبل عف المكحة 

جدا لمحفاظ عمى المعمكمات التابعة لكؿ قطعة  ةميم ه الخطكةىذكاستعماالتيا ككظائفيا بقدر اإلمكاف، 

لمخبرم أك خبلؿ الدراسة الفنية اؿ تبلفي احتماؿ فقداف أم معمكمة أثناء التنظيؼ معدنية، ذلؾ مف أج

أم خطأ قد يسبب فقداف القيمة الحضارية التي تحمميا أم قطعة ألف الكصفية أك المقارنة المكتبية، 

كىك عند العثكر عمى  stratigraphyمعدنية إذا حصمت قبؿ التكثيؽ، ألف التكثيؽ الستراتيغرافي  

عتماد عمى معرفتنا القطع في محتكاىا الطبقي أم ضمف طبقة ما ميـ جدا، حيث نؤرخ الطبقة باال

مفترة العباسية بسبب احتكائيا عمى قطع معدنية مف الفترة لمثبل تؤرخ  5ف الطبقة إفنقكؿ  ،بتاريخ القطع

ـ العثكر عميو مف كسر فخار متناثرة في نفس كالتي بدكرىا يتـ التأكيد عمى تاريخيا بما يتالعباسية، 

الطبقة أك المكقع، أك ممكف لما يتمتع بو المكقع مف بقايا ألبنية كمنشآت تعكد لفترات معينة حسب 

 كىكذا.اسمكب كطرؽ كنظاـ البناء، 

 والرسم: التصوير الفوتوغرافي ثالثاا 

 Canonمف نكع فكتكغرافية  ديجتاؿ القطع كزخارفيا بشكؿ مبدئي باستخداـ آلة تصكير تـ تصكير

كأحيانا تـ اإلستعانة بجياز االتصاؿ الخمكم لما يتمتع بو مف جكدة عالية في  مناسبة ليذا الغرض،

كذلؾ قبؿ التعامؿ مع القطع مخبريا باستخداـ المكاد الكيميائية، مف التصكير كالتخزيف األلكتركني، 

أك فقداف بعض األجزاء مف  مطأصميا، تخكفا مف الخلى إأجؿ الحفاظ عمى انتماء أجزاء كؿ قطعة 
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رسـ القطع بشكؿ سريع لجميع أجزائيا، كذلؾ في الفراغ الذم ترؾ ب قمت بعد ذلؾ ثـ جسـ أم قطعة.

ككميبر  سطرةتنزيؿ قياسات كؿ قطعة مباشرة عمى الرسـ باستخداـ متـ عمى كرؽ الفرز كالتسجيؿ، ثـ 

Kleiber لقياسات كالرسـ تساعد في التفريؽ بيف أجزاء القطع المتشابية،مناسبة ليذا الغرض. ىذه ا 

لييا مف أجؿ تجميعيا ثـ الرسـ األثرم كالتصكير النيائي لكؿ إكخصكصا بيف المسامير عند الرجكع 

 قبؿ البدء بدراستيا.  ةقطع

المخبرم  أما التصكير الفكتكغرافي كالرسـ األثرم النيائياف تماف بعد االنتياء مف أعماؿ التنظيؼ

مع التركيز عمى الزاكية التي تتطابؽ مع تـ التصكير مف عدة زكايا دنية، بحيث لجميع القطع المع

مف أجؿ التكضيح كتسييؿ التكثيؽ كالكصؼ كالمقارنة  كذلؾ كضعية القطعة في الرسـ األثرم،

كافية كمقياس  ةءليذا العمؿ، مع تكفير إضا مناسبةديجيتاؿ ر ياستخداـ آلة تصك حيث تـ المكتبية، 

أما  خطي معدني كاضح كمناسب لمقطع مف ناحية الحجـ ليتـ تصكيره مع كؿ قطعة كفي كؿ صكرة.

، مع أخذ كضعية الرسـ مف زاكية تناسب كؿ قطعة 1/1 تـ بمقياس رسـالرسـ األثرم الدقيؽ فقد 

كتبيان، بحيث كدراستيا ككصفيا م حسب أصكؿ الرسـ األثرم، بما يتناسب مع عرض القطعة في البحث

تـ تصكير نتياء مف الرسـ ثـ بعد االتـ الرسـ عمى قطع مف الكرؽ الشفاؼ المناسب ليذا العمؿ. 

كالحفاظ عمى الكرؽ  ،مؿ مع الكرؽ العادم مكتبياامف أجؿ التعكاحدة  ،شفاؼة كرقف لكؿ ينسخت

 تخذأي ثـ بعد ذلؾ لدراسة أك بعدىا. لييا في أم كقت أثناء اإمف التمؼ أك الفقداف عند الحاجة الشفاؼ 

ككميبر  سطرةبما يتناسب مع الكصؼ األثرم لكؿ قطعة بمقياسات لجميع أجزاء القطع كىي نظيفة 

Kleiber عمى نسخة كاحدة مف الكرؽ المصكر الذم  ىذه القياسات تندك ك ليذا الغرض،  تافمناسب

ا الحقا مكتبيا كتدكينيا في فصؿ يحتكم عمى الرسـ األثرم لكؿ قطعة، كذلؾ مف أجؿ استخدامي

 كصؼ القطع المعدنية ضمف البحث.
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 : العمل المخبريرابعاا 

  .راـ اهلل –تمت معالجة كتنظيؼ القطع المعدنية في مختبر دائرة اآلثار الفمسطينية 

القطع المعدنية كانت بحالة سيئة كتعاني مف الصدأ الكيميائي الناتج مف تفاعؿ المعدف مع الغازات 

الجافة كخاصة غاز األكسجيف كالذم ينتج عنو األكسيد ، اضافة الى الصدأ المتجانس الذم كاف 

حيث بعد التدخؿ الكيميائي أصبحت القطعة  ،يعاني منو معدف الحديد مشكبل طبقة كاممة مف الصدأ

 .ألستمر الصدأ مسببا فناء القطعة كلك بقيت القطعة دكف تدخؿ كيميائي أقؿ سمكان 

الحفرم كالذم تسبب في حدكث الثغرات  مف الصدأ المكضعي قطع أيضا كانت تعانيكما أف ال

 .نتيي بعمؿ ثقكب في العمؽكالشقكؽ بيا كي

كذلؾ فاف بعض القطع كانت تعاني مف مرض البركنز كالذم ينتج مف تفاعؿ الكمكريد مع الرطكبة 

 .بكجكد التربة الممحيةكاليكاء 

 .مى نكع المعدف كالمرض المصاب بوية عيعتمد عبلج كصيانة المعادف األثر 

 : قبؿ البدأ فى العبلج كىي  كىناؾ بعض األمكر يجب أخذىا فى األعتبار

 الحفاظ عمى مبلمح القطع كما عمييا مف نقكش كزخارؼ  -1

 . خدمة فى العبلج عمى المدل البعيدتأثير المكاد المست يتحاش -2

 .لحفظ القطع المعدنية كؼ المبلئمةالصيانة الدكرية كتييئة الظر  -3

 :تمت المعالجة أكال بػػػػ

الطرؽ الميكانيكية اليدكية باستخداـ اإلبر الدقيقة كالمشارط كذلؾ مف أجؿ ازالة الترسبات السطحية . 1

 كاألتربة.
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زالة الطبقة الصمبة لنكاتج   :التنظيؼ الكيميائي .2 تـ باستخداـ مكاد كيماكية ليا القدرة عمى إذابة كا 

معادف كما قد يكجد معيا مف مكاد غريبة عمى سطح ىذه القطع فتكشؼ عف السطح األصمي صدأ ال

 :نقكش كزخارؼ ، كمف ىذه المحاليؿ كماعميو مف

 .إلزالة الصدأ لمدة ساعة% كيستخدـ لمعدف الحديد 3. حامض الكبريتيؾ بنسبة تركيز1

 الطبقة الخضراء مف عمى سطحإلزالة نصؼ ساعة % لمدة 85 بنسبة تركيز . حامض الفكرميؾ2

 .معدف البركنز

% محمكؿ بالماء المقطر كيستخدـ فى إذابة كتحمؿ كمكريدات 20 بنسبة تركيز حامض السيتريؾ. 3

 .نحاسالالمتككنة عمى أسطح  النحاس أك كمكريدات النحاسيؾ القاعدية

كنقعيا لمدة طكيمة مع الغمياف لفترة  ،جيدان بالماء القطع المعدنيةكينبغى بعد التنظيؼ باألحماض غسؿ 

 .ة أثناء التنظيؼ كتجفيفييا جيدان مناسبة إلزالة جميع آثار الكيماكيات المستخدم

 : العمل الميداني واإلثنوغرافيخامساا 

لدراسة. فقد تـ التعرؼ عمى بابعد االنتياء مف معالجة القطع األثرية أصبحت في حالة جاىزة تسمح 

بعد المشاىدات كالمقاببلت كالمقارنات المبدئية لكثير مف القطع  المعدنيةاسـ ككظيفة كثير مف القطع 

تحاكي نفس الفترات الزمنية التي مرت عمى المماثمة، كالتي عثر عمييا في تنقيبات لمكاقع أثرية أخرل 

ة لبعض المكاقع األثرية كالمتاحؼ، ككذلؾ كرش مف خبلؿ الزيارات الميدانيخربة شكيكة، كذلؾ 

 ؿ التقميدية إضافة إلى العمؿ المكتبي.اعماأل
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ورشة بمبول التقميدية وصناعة بعض النماذج

الدراسة اإلثنكغرافية لمصناعات المعدنية التقميدية المحمية، مف خبلؿ لقاءات شفكية كأخرل عممية في 

 ،عاما في ىذه الحرفة 60عمى مدار  عمؿـ البمبكؿ(، الذم م  مسحدادة لمحداد التقميدم )محمد كرشة 

التقميدية في منطقة محافظة بيت لحـ كالمقيـ في مدينة  م ال يزاؿ يمارس الحدادة العربيةكىك الكحيد الذ

يد األثرية كتقنيات صناعة الكثير مف قطع الحد ر. مما ساعدني عمى التعرؼ عمى كظيفةالخض

المطرقة " فييأما االدكات الرئيسية التي يستخدميا الحداد التقميدم في عممو  ة.المكتشفة ضمف الدراس

، كالسندياف حتى ترتكز قطعة تستعمؿ بيد كاحدة كأخرل خفيفة كتستعمؿ بكمتا اليديف بكزنيف كاحدة ثقيمة

ضعيا الممقط الحديدم لئلمساؾ بالقطعة عند ك ، أثناء الطرؽ عمييا كتشكيميا كىي محماة دف عميوالمع

داخؿ الجمر المشتعؿ ككذلؾ التحكـ بالقطعة المراد الطرؽ عمييا لتشكيميا، أما النار فيي عبارة عف 

 احجر نارم أحمر عمى شكؿ مربع صغير ال تزيد مساحتيحجرة مبنية مف فحـ حجرم مشتعؿ داخؿ 

بكب متصؿ حكاؼ مبنية مف نفس الحجر، يكجد أسفؿ ىذا المربع فتحة متصمة بؤن اعف متر مربع كلي

إلعطاءه األكسجيف الكافي لئلحتراؽ أك مف أجؿ نفخ اليكاء داخؿ الفحـ كذلؾ  ،بدكره بمحرؾ كيربائي

 . (1نظر شكؿ ا)اإلستمرار في اإلشتعاؿ 

أما بالنسبة لتقنيات صنع بعض القطع كالفصالة كالمسامير ذات الرأس الحمقي كالمسامير العادية 

 الحديدية، فقد تـ تطبيؽ طريقة صنعيا عمى قطع حديدية مف الكرشوكاإلبرة كرأس السيـ كباقي القطع 

تقميدية التي تـ استخداميا عمى ، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى تقنيات طرؽ الصناعة اليدكية النفسيا

المكتشفة في خربة شكيكة كالمكجكدة ضمف الدراسة، أما شرح تقنيات طرؽ صناعتيا الحديد قطع 

  ؿ الرابع مف ىذا البحث.فمكجكد بالتفصيؿ في الفص
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 ( 1)شكؿ 

 )تصكير الباحث( في كرشتو لمحدادة العربية التقميدية ماأثناء عمميكابنو الحرفي البمبكؿ 

 

 الزيارات الميدانية برفقة أخصائي لبعض المواقع األثرية والمتاحف

مثؿ، بانياس، كطبرية،  كزيارات ميدانية لمكاقع أثرية ميمة في شماؿ فمسطيفمقاببلت شخصية 

مدينة شبتا البيزنطية األثرية التي كانت نشطة في تمؾ الحقبة مف  فمسطيف مثؿ، كجنكب كبيساف؛

عمى خط المكاصبلت البرم الذم كاف يربط مدينة العريش شماؿ سيناء مع مدينة بئر  ، التي تقعالزمف

 تحؼ إسرائيؿ في القدس.تحؼ رككفمر كمي . كما تمت زيارة الميتحؼ الركسي في مدينة أريحا، كمي السبع

الذم  ،)إلياس خميس(كالمحاضر في جامعة أيكسفكرد البريطانية مع عالـ اآلثار الدكتكر الباحث كذلؾ 

 كيؿ في عمـ التعديف األثرم.لو باع عممي ط
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 : العمل المكتبيسادساا 

 كمجبلت عممية أثرية كمقاالتكتب مبدئية سريعة ل ءاتقرازيارات لمكتبات متخصصة في عمـ اآلثار ك 

ع ما يمـز مف تصكير آلي ألم معمكمة أك صكر كرسمات يتبحث في ىذا المكضكع، ثـ تدكيف جم

بما يتناسب  وضمف ىذه المراجع. كذلؾ البحث باستخداـ اإلنترنت كتدكيف كؿ ما تـ العثكر عمي

كالبحث األثرم، كقراءات  أكلي بعناكيف لفصكؿ بما يتناسب مع الدراسة تثـ تحضير فيرس كالبحث.

مركزة مف جميع الكتب كالمقاالت كالمجبلت التي تـ جمعيا، كتدكينيا كمراجع ككضع المبلحظات 

لكتركني لكؿ صكرة أك رسمة لقطع معدنية مشابية أك إالميمة مف كؿ مرجع، كذلؾ عمؿ تصكير 

ممقارنة كالنقاش كالكصؼ. ثـ ستعانة بيا ليدينا مف قطع معدنية أثرية مف أجؿ االأابقة لما بيف طمت

تكزيع جميع ىذه المعمكمات كالمبلحظات كفيرستيا مبدئيا بممفات حسب المكضكع كالمحتكل لعناكيف 

. كذلؾ العمؿ عمى فيرسة ما تـ تجميعو مف صكر كمعمكمات مف الفصكؿ التي تـ كضعيا مبدئيان 

نية لمذاكرة. أيضا العمؿ عمى لكترك إفي الحاسكب كحفظ نسخ في شرائح  ممفاتالمتاحؼ، ذلؾ ضمف 

كاحد مف  ممؼ صكر القطع المعدنية لخربة شكيكة مع رسماتيا، بحيث تككف ضمف Montageة منتج

أجؿ تكحيد المقياس الخطي لكؿ صكرة كرسمتيا بشكؿ يتناسب مع حجـ الكرؽ كالخط معا. ثـ العمؿ 

ناسبة، ىذا العمؿ يتـ عمى تحضير كرسـ ما يمـز البحث مف مخططات كخرائط بمقاييس رسـ م

باستخداـ مراجع لخرائط قديمة أك حديثة كالعمؿ عمى ترتيبيا مف جديد، ككذلؾ رسـ خرائط جديدة ألكؿ 

مرة بما يتناسب كحاجة البحث. حيث تـ استخداـ برامج لمرسـ كالتخطيط كأخرل لمتصميـ مثؿ 

 لى جنب مع برامج المايكركسكفت.إاألكلستريتر كالفكتكشكب جنبا 
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  مساهمة البحث

كذلؾ مف خبلؿ دراسة القطع المعدنية المكتشفة في  ،إلى اآلثار الفمسطينية سيقدـ ىذا البحث إضافةن 

ظيار الدكر ك ، التي عكست نماذج مف تقنيات مختمفة تبعا الستيطاف المكقع خربة شكيكة،  الحضارم،ا 

جنبا إلى جنب مع باقي المكاقع كالقرل كالخرب الريفية األثرية في  لممكقع قتصادمالكا جتماعي،الكا

 .ببلدنا فمسطيف

الذم يتضمف مكقع  "خربة شكيكة " بعنكاف األولالفصل  :ةصكؿ رئيسف خمسة ىذه الرسالة تضمنت

الذم يحتكم عمى مفيـك ك " المعادف كالتعديف في فمسطيف " بعنكاف الثانيالفصل  الخربة كتاريخيا.

مف بداية ظيكر كاستخداـ المعادف في منطقة ببلد ف يعدكعمى التطكر التاريخي لمت ،التعديف بشكؿ عاـ

الفصل  لى أخرل عبر العصكر التاريخية المختمفة.إكطرؽ انتقاؿ التعديف مف حقبة زمنية  ،الشاـ

الميداني الذم تـ عمى  يتناكؿ منيج العمؿك  ،"خربة شكيكة في القطع المعدنية المكتشفة"  فبعنكا الثالث

لجميع القطع الرسـ الفني كالتصكير الفكتكغرافي ك  ،القطع مف حيث التنظيؼ كالتحميؿ الكيميائي هىذ

مع  كالنكع الكظيفة حيث مفكالمقارنات  كمف ثـ  التصنيؼ كالكصؼ ،المكتشفة األثرية المعدنية

تقنيات التصنيع كالزخارؼ الذم ىك بعنكاف "  الرابعالفصل  كأما .المختمفة ثريةاأل المكاقع في نظائرىا

 التي الزخرفية كاألشكاؿ التعديف، في المستخدمة التقنياتتطرؽ إلى " فقد المستخدمة عمى القطع

 .المختمفة نكاعياأك  فيةر الزخ شكاؿاأل هليذ ككصؼ ،المكتشفة األثرية القطع صناعة في استعممت

يناقش النتائج لئلجابة عمى فرضيات الدراسة، كذلؾ مف " النقاش كالنتائج"بعنكاف  الفصل الخامس

خبلؿ المقارنات بيف القطع المعدنية األثرية مف خربة شكيكة كغيرىا مف مكاقع أثرية أخرل تحاكي نفس 

 باإلعتماد عمى األشكاؿ كالصكر المعركضة في الفصؿ الثالث. ، كذلؾالفترات الزمية
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 الصعوبات التي واجهت الدراسة 

القطع ملي على هذا البحث واجهتني صعوبات جمة تتمثل في قلة الدراسات التي تناولت أثناء ع

 أو في المواقع المجاورة لها. المعدنية في منطقة الدراسة

تم الكشف عنها في المواقع  التي بالرغم من األهمية والقيمة الحضارية للمواد األثرية المختلفة -

األثرية، فإن المواد المعدنية عادًة ما تكون قليلة ناتجة عن الحفظ السيء في التربة. وبالتالي فإن 

التآكل والتحلل لهذه المواد يكون ذا وتيرة سريعة، لذا فإن ما يتبقى في المواقع ال يعكس بكل األحوال 

إبان فترة استخدامها، وما يتم العثور عليه يكون بالعادة  الكمية والنوعية الحقيقية التي كانت سائدة

بحالة رثة ويحتاج إلى الكثير من العناية والمحافظة في المختبرات المتخصصة وهذا ما تفتقر اليه 

مؤسساتنا. بالتالي فإن المواد المعدنية المكتشفة في الحفريات ال تتمتع بنفس االهتمام من المحافظة 

 والدراسة.

تمتعت شويكة بمشهد ارتبط بالمنطقة الجبلية والذي كان يحتوي على مناطق صخرية صالحة للرعي  -

ومساحات من الحقول الزراعية التي تتناسب وطبيعة المنطقة. وبالنظر إلى المشهد الحالي الذي تقع 

يرات بداخله الخربة، حيث  تأثر بشكل كبير سواء في محيط شويكة أو في المنطقة ككل بظهور متغ

جديدة خاصة في الستين عامًا األخيرة، كان من أبرزها التمدد العمراني والبنية التحتية. وبهذا دخلت 

فشق  (.17-15: 2005)أبو خلف،  المشهد الحضاري المحيط بالخربةعوامل جديدة في تشكيل 

ت نشاء األبنية دمر الكثير من المساحات التابعة للخربة، وبالتالي تدمير وا  الف الكثير من الطرق وا 

عمال الزراعة وحراثة األراضي التي زادت من رطوبة التربة أ القطع األثرية الحضارية. باإلضافة إلى 

ودمرت وغيرت مواقع الكثير من القطع األثرية من أماكنها األصلية، مما يعيق أعمال تأريخ القطع 

 األثرية الذي هو أهم عنصر من عناصر دراسة تاريخ المنطقة. 



12 
 

يف القطع األثرية من األتربة والتكلسات المتراكمة عليها باستخدام المواد الكيميائية، كان صعبا تنظ -

وذلك لدقة العمل بها، من جهة خطورة التعامل مع تلك المواد الخطرة والتي من الممكن ان تسبب 

ن أجزاء كبيرة الحروق، ومن جهة أخرى بحيث ال يتم إتالف وتحلل القطع فيسبب فقدانها كامال أو فقدا

منها، لذلك وفي بعض الحاالت من األفضل استعمال فرشاة مناسبة وأداة ذات رأس مدبب وحاد من 

زالة األتربة والشوائب العالقة على القطع األثرية.  أجل التنظيف وا 

قلة المراجع التي تدرس وتعالج هذا النوع من األبحاث، وباألخص في هذه الفترة الزمنية من التاريخ  -

 التي مرت على فلسطين والمناطق المجاورة.

قلة الباحثين وعلماء اآلثار وبالذات في فلسطين، من الذين تطرقوا لهذا النوع من الدراسات في هذه  -

 الفترة الزمنية من تاريخ فلسطين.

 القديمة تقييم المصادر الرئيسية

الجماهر في معرفة المصدر العربي األولي الوحيد الذي يتناول المعادن في الفترات هو كتاب  -

الذي يتناول فيه مصادر المعادن وخاصة  ،ه( 1355هجري للبيروني )البيروني،  430عام  الجواهر

ترة في بعض أقاليم العالم اإلسالمي خالل ف ، وذلكنتاجهاان النحاس والحديد وطرق تصنيعها و معد

 الخالفة العباسية مثل بالد فارس، والعراق، واليمن.

  الحديثةتقييم المصادر 

، الذي درس التعدين 1976عام   Hans E.Wullf الحرف التقليدية في بالد فارس للباحثكتاب  -

نواع المفاتيح الحديدية التي كانت أ(، والذي قام بتصنيف بعض Wulff, 1976اإلسالمي في إيران )
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والرومانية  ةبالد فارس كتقليد لنماذج مفاتيح قد صنعت في فلسطين في الفترة اليونانيتصنع في 

 والبيزنطية واستمر هذا التقليد عبر الفترات االسالمية حتى العصر الحديث والمعاصر.

 J.W. Allanللباحث  ميالدي 1300الى  700تكنولوجيا التعدين الفارسي في الفترة من كتاب  -

 الىالتعدين الساسانية والبيزنطية  توضح فيه انتقال وتأثير الكثير من تقنياا، 1979 عامالذي صدر 

اللقى المعدنية المكتشفة  1982 (. ودرس أيضًا في عامAllan, 1979التعدين اإلسالمي العباسي )

ر نتقال وتأثياالعباسية األولى، حيث نالحظ ة ابور في إيران التي تعود للفتر سفي مواقع حفريات ني

الكحل  اعص "المرود" ،تقنيات التعدين البيزنطي على الصناعة العباسية للمعادن وخاصة األبازيم

(Allan, 1982 .) 

 1996بعنوان القطع المعدنية المكتشفة في حفرية بانياس عام  Qedem 3مقالة نشرت في  -

للباحث خميس، حيث عثر على قطع معدنية تعود للفترات اإلسالمية األولى، مثل رأس السهم األموي، 

 .(Khamis, 1996)وذلك خالل التنقيبات التي أجرتها الجامعة العبرية في بانياس في نفس السنة 

تمنا في صحراء  مناجم في منطقةوالصهر مواقع للتعدين   Craddockاكتشف الباحث 1999عام  -

حيث أثبت كرادوك ، جنوب فلسطين أضاف من خاللها دالئل عن المراحل األولى في تاريخ التعدين

أفران الصهر، بأن هذا الموقع استخدم  أحدباستخدامه لألشعة الراديو كربونية على عينة متفحمة من 

والبرونزي،  لعصر الحجري الحديث الفخاري، وخالل العصر الحجري النحاسي،لصناعة المعادن منذ ا

 (.Craddock, 2000) م700 حتى واستمر استخدامهوالحديدي القديم، 

لى العصر الحجري إبعض المواقع التي تعود بتاريخها قام بدراسة  2002عام  Lovellالباحث  -

 (.Lovell, 2002النحاسي )
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بعنوان األوزان البرونزية في حفرية  Journal of the Royal Asiatic Societyمقالة نشرت في  -

للباحث خميس، حيث عثر على قطع معدنية متنوعة تحاكي الفترات الرومانية  2002بيسان عام 

والبيزنطية واإلسالمية األولى، وذلك خالل التنقيبات التي أجرتها الجامعة العبرية في بيسان خالل 

  .(Khamis, 2002)من القرن الماضي التسعينيات 

جراها في غرب صربيا أفرانًا كبيرة أاكتشف من خالل التنقيبات التي  2009عام  Zivicالباحث  -

 (.Zivic, 2009لصهر الحديد وتجهيزاته تعود للعصر البيزنطي )

م، تم نشره في تقرير بعنوان النتائج األولية للتنقيبات األثرية في طبقة فحل للباحث اسماعيل ملح -

 (.2009، تضمن اكتشاف منجل حديدي ومرود )ملحم، 2009حولية دائرة اآلثار العامة األردنية عام 

تقرير بعنوان قالب لصناعة الحلي والمجوهرات من تل دير عال )الكنيسة الغربية والمدرج( للباحث  -

، تضمن اكتشاف قالب معدني 2010زيدان كفافي، تم نشره في حولية دائرة اآلثار العامة األردنية عام 

 (.2010لصناعة الحلي )كفافي، 

، حيث تم اكتشاف مجموعة 2013للباحث خميس عام  صناعة المعادن الفاطمية من طبريةكتاب  -

كبيرة من القطع المعدنية البرونزية تعود للفترة الفاطمية، وذلك خالل التنقيبات التي أجريت في طبرية 

 (. Khamis, Tiberias 2013)تحت اشراف الجامعة العبرية في التسعينيات من القرن الماضي 

في مدينة زوغما األثرية الرومانية في األناضول، حيث تم  2013عام لتنقيبات جامعة أوكسفورد  -

اكتشاف قطع نحاسية لدرع عسكري روماني شبيه ومطابق لقطع الدرع الروماني المكتشف في خربة 

نارة صيد السمك البرونزية صشويكة، كذلك التطابق في الشكل والصناعة الرومانية في الموقعين ل

 (.Khamis, Zeugma 2013النادرة )
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 Hamdan مجموعة من الباحثين الفلسطينيين وعلى رأسهمل دير بير الحمام في بيت فلسطينكتاب  -

Taha   معدنية أثرية بيزنطية في غاية األهمية، والتي تم اكتشافها  اً قطع هرض في، الذي عُ 2015عام

واآلثار موقع الدير على قمة جبل جرزيم في نابلس وبإشراف وزارة السياحة في خالل التنقيبات 

قتصادية البيزنطية بين جتماعية واالالعالقات اال ةعلى عظمالفلسطينية. أظهرت تلك القطع واكدت 

شكال أنالحظه من خالل التطابق في ما ذلك و مختلف المواقع التي كانت منتشرة في أرجاء فلسطين، 

فلسطين، مثل السالسل القطع وتقنيات صناعتها مع قطع معدنية اكتشفت في مواقع أخرى بيزنطية في 

 .(Taha et al, 2015) لقات على مختلف أحجامها وأشكالهاوثريات اإلنارة والمسامير الحديدية والح

شكال والزخارف ن مواضيع التقنية واألأرى أ ،من خالل استعراض الدراسات السابقة لموضوع التعدين

اني للقطع. في هذا البحث سوف المك من العمل البحثي ومن التركيز على الوصف كبيراً  خذ حيزاً أقد 

تماعية على البنى االج تلفة للتعدين والزخارف في خربة شويكة،لدراسة انعكاس الطرق المخ تجهأ

قتصاد زدهار االاهل شاركت خربة شويكة في  :التالي البحث ة على سؤالجابواالقتصادية والدينية لإل

 األخرى في فلسطين؟. المحلي البيزنطي كسائر القرى الريفية البيزنطية
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 الفصل األول. 1

_______________________________________________ 

 خربة شويكة
 

 وقع والتاريخالم 1-1

موقع كم شمال مدينة القدس، و  12كم جنوب مدينة رام هللا، وعلى بعد  3تقع خربة شويكة على بعد 

من حماية عسكرية به على اختياره واالستيطان فيه، لما يتمتع السكان شجع  خربة شويكة الجغرافي قد

تل طبيعية وخصوبة التربة وتوفر مياه الينابيع القريبة منه، حيث يقع على سفح واٍد بالقرب من 

جمالية حسب الترسيم إم بمساحة  800ويرتفع الموقع عن مستوى سطح البحر حوالي ، النصبة

على خط  الموقع وجود ن المساحة الحالية ال تتجاوز سبع دونمات،إال أ ،دونما 25البريطاني حوالي 

من ، ة على امتداد خط تقسيم المياه الجغرافيذي يربط المدن الفلسطينية الرئيسال المواصالت الرئيس

من على جوانب هذا الخط و في منتصف امتداد سلسلة الجبال الوسطى،  ،شمال فلسطين إلى جنوبها

با باتجاه البحر المتوسط وشرقا إلى وادي األردن، أعطى هذا الموقع كباقي تتوزع مياه األمطار غر 

مكانة تجارية وحضارية وصناعية وزراعية ال تقل قيمة عن  ،المدن الواقعة على نفس الخط الجغرافي

 .(Abu-Khalaf et al, 2006: 47-49)المدن األخرى 
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باجاتي بيالرمينو  أجريت في فلسطين، حيث ذكرهاي المسوحات األثرية الت ُذكرت الخربة في العديد من

(Bagatti, 1979: 118-122) كما  ،1951التي أجراها في فلسطين عام  خالل عمليات المسح

عرفها السكان من قبل مجموعة من المستكشفين. و  1935أشار أن خربة شويكة كان قد تم ذكرها عام 

أما تسميتها بشويكة فهو تصغير لكلمة شوكة  .1ن الذين كانوا يسمونها قصر الملكة هيالنةو المحلي

الذي  3مجموعة من المواقع األثرية المهمة، من أهمها تل النصبة خربة شويكةوتحيط ب .2باللغة العربية

كم، والذي يشكل الحلقة األولى في تاريخ منطقة رام هللا  0.5حوالي وعلى بعد يقع إلى الشرق منها 

لى الغرب منها تقع كم، وتعتبر عين الماء أقرب  0.5حوالي على بعد  4خربة عين أم الشرايط والبيرة. وا 

لى الجنوب تقع خربة عطارة (. كما تنتشر في المنطقة 2)شكل  نظر إلىا، 5مصادر المياه إليها. وا 

ة لخربة مجموعة من المقابر المقطوعة بالصخر والتي تعود بتاريخها إلى الفترات الرومانيباالمحيطة 

 (.Abu-Khalaf, 2008: 147) واإلسالمية المبكرة والبيزنطية

 

                                                           
م.، فرّبياها تربية مسيحية وأّدباها باآلداب  247م( بمدينة الُرها من أبوين مسيحيين نحو سنة  327-250ُولدت القديسة هيالنة )حوالي  1

ا طلبهالدينية. وكانت حسنة الصورة جميلة النفس، واتفق لُقنسطنس ملك بيزنطية أن نزل بمدينة الُرها وسمع بخبر هذه القديسة وجمال منظرها، ف
فرّبته أحسن تربية وعّلمته ومؤسس اإلمبراطورية البيزنطية(  أول إمبراطور روماني مسيحي) بقسطنطينم. فرزقت منه  270وتزوجها حوالي عام 

   داب.الحكمة واآل

يوجد في فلسطين عدة مواقع تحمل هذه التسمية والتي تدل على تصغير الكلمة إلى شويكة، حول هذه المواقع أنظر  2
(http://www.palestinapedia.net.) 

لى الجنوب منكلم إلى الشمال من مدينة القدس  12يقع تل النصبة على بعد  3 تكمن أهمية الَمعلم في كونه مدينة كنعانية.  .مدينة البيرة وا 
  .مترًا فوق سطح البحر 800وترتفع دونمًا ,  32ويقع المعلم فوق هضبة منخفضة بمساحة تزيد عن 

 هو موقع أثري مهم يقع جنوب غرب مدينة البيرة ويوجد فيه عين ماء.  4

 هو موقع أثري مهم يقع جنوب مدينة البيرة وتل النصبة. 5

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1396.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1396.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
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ظهرت أ قد أن الفترة الرومانية ،(3)شكل خربة شويكة  فييت ر  ج  أُ لتي ايوضح مخطط التنقيبات األثرية 

في منطقة جنوب حرم الكنيسة مع تراكمات ترابية سميكة تحتوي على كسر فخارية، أثرية  بقايا

لى بعض ال، البرج الذي يقع في شمال غرب الخربةباإلضافة إلى القليل من أساسات   نقديةالقطع وا 

وبعضها اآلخر تم العثور عليها فوق سطح الصخر الطبيعي  ،بالقرب من أساساتهبيزنطية الو  ةرومانيال

. أما الفترة البيزنطية التي استمرت (61-59: 2004الهودلية، ) مباشرة في المنطقة الغربية من الخربة

تعتبر أكثر الفترات التاريخية بروزا في الموقع حيث ف ،ينالرابع حتى القرن السابع الميالديمن القرن 

ة التي تم لى ذلك من خالل المكتشفات الرئيسيستدل عو يمكن تعريف الموقع على أنه قرية بيزنطية، 

لبازيليكا( العثور عليها والمتمثلة في سور تحصيني يحتوي على بوابة من جهته الغربية، والكنيسة )ا

الدير المكون األساسي للموقع، ومعصرة عنب لصنع و  ،ملونالفسيفساء من البأرضيات مرصوفة بقطع 

النبيذ، وبيوت سكنية، وآبار مياه، ومقابر إما محفورة في الصخر أو مبنية بحجارة، باإلضافة إلى قطع 

 . (Abu-Khalaf et al, 2006: 47-49) أدوات حجرية وأوان أو كسر فخاريةمعدنية، وزجاج، و 

استمر استيطان الخربة خالل الفترة األموية وبالتحديد في الساحة الوسطى التابعة لحرم الكنيسة وقد 

بداية الفترة  ستيطان حتىواستمر اال الخربة من جهته الجنوبية الغربية، وعلى الطريق الذي يتوسط 

لموقع بالتحديد استيطان القرن الثامن الميالدي، حيث تركز من اأي حتى النصف الثاني العباسية 

لتحصيني ابناء البنيت فوق بقايا بيوت بيزنطية، مع إعادة وذلك بمساكن بسيطة  حول البرج الرئيس،

 .(61-59: 2004الهودلية، ؛ (Abu-Khalaf et al, 2006: 47-49 في شمال غرب الخربة
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 شويكة والمواقع المجاورة لهاربة ( مخطط يوضح موقع خ2)شكل 

 (15: 2005)أبو خلف،  
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 (16: 2005)أبو خلف،  عتماد علىعمل الباحث باال 



21 
 

 

 

 لثانيالفصل ا. 2

_______________________________________________ 

 المعادن والتعدين في فلسطين
 

بالتحديد، عددًا من الحضارات والثقافات التي قامت في  وسط وفلسطينشهدت منطقة الشرق األ

أحضانها عبر العصور المختلفة. هذه الحضارات خلفت كثيرًا من الشواهد التي تتحدث عن معتقداتها 

يعتبر التعدين من الحرف والصناعات التي قامت بها هذه و  ،شتها والتقنيات التي توفرت لديهاومعي

نسان ن تطورت صناعة المعادن بالتزامن مع ازدياد قدرة اإلألفة. فمنذ الحضارات عبر حقباتها المخت

تنقيبات الفتشكيلها. على التحكم بالنار لدرجات عالية من الحرارة، أصبح باإلمكان صهر المواد الخام و 

م ثرية والبحوث والكتابات التي قام بها العلماء عكست آفاقًا جديدة لفهم طرق التعدين القديم. فبالرغاأل

تعود بتاريخها إلى بدايات استخدام اإلنسان ثرية إال أنه وجدت قطع معدنية من نقص الدالئل األ

 .تم تشكيلها بالصهرليها في حياته، حيث إللمعادن في صناعته لألدوات التي احتاج 

 

 المعادن 2.1

التعدين كشفت الدراسات المختلفة حول المعادن القديمة، أن أول المعادن التي استخدمت في 

 والصناعات المعدنية هو معدن النحاس، ومن ثم معدن الحديد.
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 معدن النحاس 1.1.2

أو المستخلص من أول استخدام لمعدن النحاس كان في العصر الحجري النحاسي بشكله النقي 

برز هذه أالخامات، حيث يتمتع بصفات جعلت منه معدنا ذا أهمية في تاريخ الحضارات القديمة، ومن 

 .(Coghlan, 1975: 18-25) قابليته للطرق والصهر والسحب فاتالص

في صحراء النقب  (Temna)في محيط الموقع األثري تمنا  1999اكتشف الباحث كرادوك عام 

جنوب فلسطين، بقايا نشاطات لصهر المعادن، كحطام أفران للصهر مع قصبات لتزويد الهواء، وبقايا 

، علما أن الموقع كان منجما الستخراج خامات النحاس ايات تحتوي على حبيبات منمتفحمة، ونف

أفران  أحدحيث أثبت كرادوك باستخدامه لألشعة الراديو كربونية على عينة متفحمة من  معدن النحاس،

الصهر، بأن هذا الموقع استخدم لصناعة المعادن منذ العصر الحجري الحديث الفخاري، وخالل 

 800واستمر استخدامه خالل الفترة ما بين والبرونزي، والحديدي القديم،  العصر الحجري النحاسي،

ولقد أثبت هذا الباحث أن صحراء  .%95.4م، كما أن نسبة دقة هذا الفحص تُقدر ب 700لى إق.م 

ي العصر البيزنطي وأوائل لمعدن النحاس ف كانت من أهم المواقع كمصدر رئيس النقب في فلسطين

العصر الحجري النحاسي انتشارًا لتجمعات  شهدولقد  .( Craddock, 2000: 151-156) اإلسالم

سكانية، تميزت بحضارة عريقة في بالد الشام على شكل قرى زراعية، تركزت على طول وادي األردن 

 5كم شمال البحر الميت، وكذلك وادي مشمار الذي يبعد  5مثل تليالت الغسول، التي تقع على بعد 

جنوب غرب البحر الميت، والتي تعتبر أحد أهم المواقع في هذه الفترة. بحيث أظهرت  اتكيلو متر 

التعدين في العصر الحجري النحاسي، حيث الحفريات التي أجريت في هذه المواقع، عن وجود بداية 

هتمام ا مما جذب تم العثور على عدٍد من األواني  واألدوات النحاسية وتماثيل في غاية األهمية، 

 .(Lovell, 2002: 89-102)احثين في دراسة مواقع العصر الحجري النحاسي، الب
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 معدن الحديد 2.1.2

ألسلحة الحديد  أو )الفلستيين( باستخدامهم ستخدم الحديد ألول مرة في فلسطين من قبل شعوب البحرا 

صغيرة الهجرات من جماعات هذه ق.م، تشكلت  1150 -1250الصلب، خالل هجراتهم الكبيرة بين 

 .(Bauer, 1998: 1-5) عة مثل األناضول واليونان وجزرهامن المحاربين من مجتمعات متنو 

في مناطق القوقاز حوالي  بشكل رئيس ةالحديد له جذور جغرافية هندية أوروبية متمركز  لكن اكتشاف

ا قد يكون هذو ق.م، فأقدم تكنولوجيا الستخالص الحديد تأسست من رمال البحر األسود،  2000

وبالتحديد  آسيا الصغرى من Chalybeans أول من استخدم الحديد كان الذي االزدهار يعود للشعب

ل بالد ما بين النهرين، هذا كمصدر لتكنولوجيا صهر الحديد وصناعة جنوب البحر األسود وشما

 لها سس والقصدير كمصدر مادة رئيمن النحا السيوف الحديدية والرماح، مستعمال خام الحديد بدالً 

(Muhly et al, 1985: 67-84) . بشكل عام كانت المواد الخام التي استعملت إلنتاج الحديد و

من الطين المحتوي  اً في الهند وبعض الدول المجاورة لها مزيج)وعاء صهر المعادن( الصلب بالبوتقة 

من  مواد الخامال تحضرفكانت أما في بالد الشام وفلسطين رة األرز الغنية بمادة الكوارتز. على قش

ليها بعد فحص إتلك النتيجة تم التوصل  .الكوارتز وذلك بصهر مزيج من الطين المحتوي على الرمال

وبعد أن  .(Feuerbach, 2006: 49) فحم من بقايا أفران الصهرمخبري لمخلفات من الطين المت

العرب  توجه م،640ين المسلمين تقريبا في عام سقطت فلسطين والبالد المجاورة في أيدي الفاتح

البرونز الروماني والبيزنطي كمصدر للمعدن في قطع المسلمون في بداية األمر إلى إعادة استخدام 

أسلوب إعادة البداية، مما يعكس وضعية التشغيل وأسلوب التصنيع والتقنيات الجديدة، علما بأن 

وبالد الشام كذلك توجه المسلمون في فلسطين  .(Ponting, 1999: 1315) الصهر متوارث حضاريا

 للمعادن غير األناضول وشمال المتوسط مصادر أخرىاإلسالمية المبكرة إلى  خالل الفترة العربية

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ar&u=http://en.wiktionary.org/wiki/Asia_Minor&usg=ALkJrhgsqW90ehUnaAmu5sSffYLeVeaV5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ar&u=http://en.wiktionary.org/wiki/Asia_Minor&usg=ALkJrhgsqW90ehUnaAmu5sSffYLeVeaV5g
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لتوفير المواد الخام كالحديد والرصاص والقصدير وخام النحاس، حيث امتد اإلسالم شرقا ليصل إلى 

وسيستان  وخوارزمراسان ر تلك المعادن وسط شمال إيران وخإيران وباكستان وأفغانستان، فكانت مصاد

لتصدير القصدير،  شمال باكستان المركز الرئيس kalahمدينة كاال  أهمها مناجم ،وأذربيجان والقوقاز

 :Allan 1979) لمعدن الحديد خوارزم كمصدر رئيسراسان و شرق خالتي تقع باإلضافة إلى فرحانة 

23-27). 

 التعدين 2.2

 اإلكسابه اعن خاماته ابعد فصله اهو تقنيات أو علم صناعة أو تسخين المعادن وخلط السبائك منه

 خصائص وأشكال مختلفة.

 تاريخ تطور التعدين 1.2.2

في صحراء في الجنوب من موقع تمنا  كانتأظهرت الدراسات على أن بدايات التعدين في فلسطين 

جمع تحضير و بشكل مباشر من أجل في نفس الموقع و النقب، حيث تمت عملية صهر النحاس الخام 

الحديث ته في العصر الحجري ابداي كانتحيث السبائك النحاسية وبالتالي صناعة األدوات منها، 

وأوضح مثال على الصناعات المعدنية في العصر . (Craddock, 2000: 151-156) الفخاري

الت الغسول شمال شرق البحر الحجري النحاسي، ما تم اكتشافه من قطع معدنية نحاسية في موقع تلي

لكن أشارت دراسات حديثة على أن التعدين أقدم مما هو . (Blackham, 2013: 1-2) لميتا

م أنه تمكن من العثور 1975أكد في كتابه الصادر سنة  Coghlanفالباحث كوغالن معروف لدينا. 

على داليات مثقوبة وخرز صنعت من النحاس النقي الطبيعي في شندهار في كردستان العراق وأرخت 

لسابع قبل الميالد. كذلك تتبع تعدين النحاس في مواقع أخرى شرقي تركيا وغرب إيران احتوت لأللف ا
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على مصنوعات تشكلت من النحاس الخام مباشرة، أرخت ما بين األلف التاسع واأللف السابع قبل 

 .(Coghlan, 1975: 40) عصر الحجري الحديث ما قبل الفخارالميالد أي خالل ال

القطع واألدوات البرونزية ابتدأت تظهر في الشرق األوسط خالل العصر البرونزي كميات كبيرة من 

حقيقة واحدة تظهر أهمية تعدين و  .(Levy et al, 2002: 425-427)ق.م  2000-3600 القديم

صلب بكثير تقنية تصنيع األسلحة البرونزية والخناجر التي كانت أ نالبرونز في هذا العصر، وهي أ

قد لعبت دورًا رئيسًا في الهيمنة النسبية لإلمبراطورية القديمة لبالد ما بين حاسية، من األسلحة الن

وعلى مر التاريخ الطويل أكدت  (Moorey, 1982: 13-38) قبل الميالد 3000هرين بعد عام الن

الجدوى والمصير للمجتمع أكثر من أي عامل ثقافي آخر، مما كان السبب  المعدنية فعالية األسلحة

 ,The Davistown Museum) وجيا المعادنتكنولنتشار واركيز على تطور المباشر في التو  الرئيس

v. 6: 13) . في منطقة الشرق  الخام بسبب قلة توفر عنصر القصدير لت صناعة البرونزءتضالكن

هذا حيث أدى البرونز،  تحضيرصناعة سبيكة النحاس لفي لذي يستخدم ااألوسط، هذا العنصر الهام 

قد و  ،بالد الشامفي منطقة العصر الحديدي بداية م وهو ق. 1200حوالي  فيإلى بداية عصر جديد 

 :Ponting, 1999) صناعةهذه الدخول أقوام جديدة حاملة معها من خالل األخير برز هذا المعدن 

1311-1316). 

تعود لفترة  لمعادنعلى بقايا  ةمخبريالتحاليل من خالل ال 2001عام  Sherbyشيربي الباحث أكد 

قبل الميالد، أن الحديد المطاوع المستخرج من الرمال عن طريق الصهر احتوى على نسبة  2000

أي ، درجة مئوية 1150إلى كربون عالية، لكن تعرضت الحقا إلى درجات عالية من الحرارة تصل 

 2001أيضا عام  نفس العالمشار أو  .اً جيد اً صلب اً حديد أعطىمما الحديد نصهار ادرجة قريبة من 

الحديد ظهرت في الهند حوالي منتصف األلفية األولى قبل الميالد،  معدن أن تكنولوجيا صناعة على
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انتقل سريعا  الذي بدوره، بالبوتقة Wootzالتي تطورت لتصل إلى القدرة على صناعة الحديد الصلب 

كان يدعى بوالد فإلى آسيا الصغرى حيث سمي الحقًا بالصلب الدمشقي، أما في إيران وروسيا 

Bulat السابع عشر والثامن بيين بين القرن و كانت بعد اقتناء تجار أور ف، أما التسمية بالصلب الدمشقي

 جميلة من ذلك الصلبنقوش مع إضافة زخارف و ناعتها سيوفًا دمشقية مميزة تمت ص عشر الميالدي

(Sherby, Wadsworth, 2001: 351-352) .مدار  ىهذه األنماط من الصناعة سادت عل

عام، وحسب المكتشفات العلمية األثرية وجدت على األقل بضعة قرون قبل القرن الثالث  2000

لبابا زوسيموس في القرن الرابع االميالدي، أي قبل الوقت الذي ذكر فيه المؤرخ الروماني السكندري 

 اإليراني والشرق أوسطي بالبوتقةالهندي و  إنتاج الصلبعن طرق الميالدي وصفا مفصال 

(Feuerbach, 2006: 48-49).  هناك أيضا أدلة أثرية لدعم األدلة التاريخية، إذ أن القياسات التي

، Wootz ة أثرية صنعت من الصلبمعدني ىللقأجريت باستخدام األشعة الراديو كربونية على نموذج 

 ةميالدي 20قبل الميالد حتى  176القديم في الهند، ُأثبت تاريخه بين  Junnarمن موقع وذلك 

(Park, Shinde 2013: 3991).  أيضا في الهند وعلى الموقعKodumanal  الذي يعود إلى

القرن الثالث قبل الميالد حتى القرن الثالث بعد الميالد، يعتبر أقدم موقع يحتوي على مخلفات معدنية 

خالل الفترة الزمنية كذلك . (Feuerbach, 2006: 49) ستعمل في إنتاجها الصلب بالبوتقةاأثرية 

تصف األلفية األولى بعد الميالد، التي سبق ذكرها وهي بين منتصف األلفية األولى قبل الميالد ومن

 اإلمبراطورية األخمينيةحكم الشرق القديم وأجزاء من أوروبا ثالث إمبراطوريات كبار وهي بالترتيب، 

 اإلمبراطورية الهيلينيةثم  ،قبل الميالد 559صاحبة الحضارة الفارسية القديمة مبتدئة من عام 

 افالرومانية التي حلت محلهم ،ارات الشرق القديموحضارتها اإلغريقية المقدونية الممزوجة مع حض

على أدوات الحرب  أنه لم يتم عمل ترتيب زمني معتمد حيثأوروبا وعاصمتها روما.  امضيفة لهم

المعدنية وفنون النقش الهيلينية، إنما وباالعتماد على التحاليل العلمية للقطع المعدنية األثرية الهيلينية 
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في أن التقاليد والفنون األخمينية  إلى أشارت ،The J. Paul Getty Museumالموجودة في متحف 

ثرت مباشرة على الحضارة الهيلينية أ ،يرانإالتي استمرت لقرون عديدة متمركزة في صناعة الحديد و 

 . (Pfrommer, 1993: 1-3) تمت الصناعة في بالد فارس نفسها حتى ولو

في وسط القرن األول قبل الميالد، واستمرت باستخدام تكنولوجيا صناعة  اإلمبراطورية الرومانيةابتدأت 

الحديد في صناعة األسلحة والتطور الحضاري، وصوال فيه إلى اإلمبراطورية البيزنطية بعد التحول 

أهم حدث في هذه الفترة هو علما بأن ميالدي.  325على يد اإلمبراطور قسطنطين وذلك في عام 

ة في صناعة المعادن وذلك في القرن األول الميالدي أي في البرونز بصورة رئيسم العودة إلى استخدا

هي التدعيم العصر الروماني، ففي هذه الفترة توصل اإلنسان إلى تقنية جديدة في صهر المعدن و 

. هذه العملية تحد من تبخر الزنك خالل الصهر )البوتقة( تشكيل السبيكة بعملية واحدة في وعاء واحدل

نتاج brass يعطي المنتج المواصفات المطلوبة إلنتاج النحاس األصفر مما ، ومنه تتم عملية صنع وا 

عد إضافة القصدير للنحاس العملة واألسلحة والمصوغات بمختلف أشكالها من سبيكة البرونز ب

قبل الرومان كانت سبيكة النحاس تحتوي في نه أعلما  .(Craddock, 1978: 1-2) األصفر

على الزنك، أما الطريقة الجديدة فقد انتشرت بكل أنحاء روما وأوروبا والشرق األوسط ومنها معظمها 

استمرت طريقة الصنع هذه حتى القرن السادس عشر حيث  ،ثم لإلسالم للعصور المسيحية األولى

م في الميالدي إلى أن تم استيراد الزنك كمعدن من الهند والذي بدوره أدى إلى توفر هذا العنصر المه

 .(Ponting, 1999: 1311-1316)صناعة السبيكة النحاسية لتحضير البرونز، 
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 التعدين في العصر البيزنطي وأوائل العصر اإلسالمي 2.2.2

ثقافية بالغة خاصة في الشرق القديم. إذ أهمية  ذو اإلسالمي التحول من العصر البيزنطي إلى العصر

الفترة البيزنطية حيث التحول إلى المسيحية ومن ثم حلت مكانها بواكير التحوالت قد حدثت إبان أن 

 .حضاريةالثقافة اإلسالمية، هذه التغيرات والتحوالت وجدت لها تعبيرا أو تمثيال في المواد الثقافية ال

توسط بالصناعات تميزت الفترة البيزنطية منذ بداياتها المبكرة حتى أواخرها وخصوصا في حوض الم

تباع نفس التقنية الرومانية اكان ذلك واضحا من خالل . (Zivic, 2009: 2001) دويةالمعدنية الي

في تحضير المعدن، واستمرت في نفس األسلوب مع اختالفات في نوعية الخلط للسبائك حسب توفر 

المواد، وبسبب فقدان نسبة ليست بالقليلة من الزنك خالل صهر النحاس أو سبائكه ثم يعود ويتأكسد. 

لى معدن إتتم بخطوة واحدة في بوتقة واحدة، حيث يضاف  أنها هذه العملية تكون مزدوجة أيفإن 

، أو أكسيد الزنك المحضر Smithsoniteعملية التدعيم خام كربونات الزنك المؤكسد النحاس خالل 

في فرن على درجة  الوعاءوضع . ثم يZnsمن كبريتيد الزنك الخام وهو معدن من معادن فلز الزنك 

ال يقل، لكن ، أما إذا كانت درجة الحرارة أقل من ذلك فإن خام الزنك مئوية 1000-930حرارة بين 

مكن أن يالحرارة األعلى تصهر النحاس وتقلل من مساحة سطح المادة مما يحد من كمية الزنك التي 

أن وكنتيجة للممارسة وخبرة العمل أثبت . (Craddock et al, 1980: 1-3) يستوعبها المعدن

 :Ponting, 1999)  %28 اد يحتوي على نسبة زنك أقصاهالنحاس األصفر المنتج بهذه الطريقة ق

حيث ساهمت كانت مكثفة وواسعة بدرجة كبيرة فالبيزنطية في الفترة صناعة الحديد أما . (1316

اكتشاف فرن لصهر  ، إذ تم التعرف على ذلك بعدالحدادة بدعم جزء كبير ومهم من االقتصاد البيزنطي

األناضول خامات الحديد بحجم كبير في منطقة رومليانا الواقعة في صربيا، ومواقع أخرى شبيهة في 

ى سويسرا وألمانيا واسكندنافيا حيث كانت اإلمبراطورية البيزنطية مسيطرة علوروبية مثل أمناطق و 
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أنهم كانوا يضيفون للحديد نطية البيز وأهم ما ميز هذه الصناعة  معظم حوض البحر المتوسط ومحيطه.

هذه النتائج تم قرون الغزالن الغنية باألكسجين فتنتج الكربون إلكسابه المرونة من أجل التشكيل الحقا، 

التعرف عليها بعد فحص حجم وسماكة طبقات غرف النفايات وبعض المعثورات األثرية مثل رؤوس 

 حيثصناعات عسكرية كاألحزمة واألبازيم، سهام من معدن الحديد وقوالب حجرية لسكب الحديد ل

نتاج الضخم إيجابيا على ازدهار بالد الشام وفلسطين اقتصاديا وتجاريا كجزء من انعكس هذا اال

اإلمبراطورية ، فساعدهم على االستمرار والحماية حتى منتصف القرن السابع الميالدي مع بداية 

 .(Zivic, 2009: 200-204)عصر جديد بعد الفتوحات اإلسالمية، 

حكم مل على أعمال تعدين البالد التي كانت تحت التشتف في الفترة اإلسالميةالتعدين أعمال أما 

المدن والمناطق على امتداد كان هنالك تقاليد تعدين مميزة في حيث  ،ميالدي 622اإلسالمي منذ عام 

ميالدي  749-661من سالمي عالم اإلالخالفة األموية حكمت الف .(Ward, 1993: 1) واسع

، وأعمال الزخارف والصناعات المعدنية استعانوا لها بحرفيين مصريين وسوريين دمشق اوعاصمته

ن األولى وبيزنطيين، مما عكس تأثير الصناعة الحرفية البيزنطية على الصناعة اإلسالمية خالل القرو 

المعدنية األثرية المكتشفة ورات معثالتبين أن فلقد  .(Barrett, 1949: 5) لإلسالم في هذه المنطقة

كانت مميزة في نمط استخدام السبائك،  (،5)شكل  شمال فلسطين Beyt sheanبيسان في حفريات 

 Silkيعكس أن المدينة كانت مهمة ومزدهرة خالل الفترة األموية بوجودها على طريق الحرير  مما

Route صدير من خالل التجارة مع إلى الصين والشرق. وقد يفسر اهتمام العرب بالبرونز بتواجد الق

في  لمخبري لألبازيم وأدوات التجميل البرونزية األموية المكتشفةاالتحليل  من خاللو الشرق، كذلك 

 يكةنسبة وجود الزنك في السبفي ، تبين أن األسلوب في الصهر بالبوتقة أعطى انخفاضًا بيسان

 :Ponting, 1999) حاسيةاألدوات الن مما دعم تفسير إعادة صهر ،%22و  %14-8بين  النحاسية

، على أن انخفاض نسبة الزنك يمثل إعادة تشكيل 1996كرادوك وهوك عام كما أكد  .1319 ,1316
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 ,Hook, Craddock) من الزنك %10خسارة حوالي بسبب تالذي ي ،أخرى النحاس األصفر مرة

 قصدير في سبيكة النحاس، فإذا زادتحيث توجد عالقة عكسية بين تواجد الزنك وال .(151 :1996

كمية القصدير فإن الزنك ينقص وهذا نتيجة استخدام سبائك النحاس المحتوية على القصدير في عملية 

ير افة البرونز والقصدالتدعيم، مما يفسر أيضا أن النحاس العالي الزنك قد تم تخفيضه عن طريق إض

  .(Thornton, 2007: 124) إلى المزيج

شمال فلسطين،  Beyt Sheanفي بيسان  1992لياس خميس عام إها الباحث بخالل حفرية قام 

من نوع  ةالوزن ه، هذةفترة األمويالاكتشف وزنة برونزية مرصصة فريدة من نوعها، تم تصنيعها في 

باإلضافة إلى ما تم العثور عليه في نفس الموقع من حمل كتابات باللغة العربية، تاألقراص البيزنطية 

لنفس الحقبة الزمنية، تحمل كتابات باللغة العربية ولكن جميعها  1990قبل الجامعة العبرية في عام 

زخارف البيزنطية واليونانية أيضا من حيث الشكل بيزنطية، والتي في بعض األحيان تحمل الرموز وال

(Khamis, 2002:143)إلضافة إلى ما أكده . هذا باPonting  والذي عمل مع  1999عام

الجامعة العبرية على موقع حفرية بيسان، على أن الفترة األموية تميزت في أغلبيتها بإضافة معدن 

الرصاص إلى سبيكة النحاس البرونزية وخصوصا في صناعة األوزان مع غياب أو عدم وجود النحاس 

عدة لجميع ة البيزنطية المتأخرة التي كان فيها النحاس األصفر القااألصفر، وهذا تغير ملحوظ عن الفتر 

 .(Ponting, 1999: 1319) القطع التي تم تحليلها

الذين نقلوا العاصمة إلى بغداد في  ،الخلفاء العباسيون نياألموي ميالدي استلم الحكم بعد 749 عام

فباإلضافة إلى انتقال  أنشأوها لهذا الغرض.بعد أن العراق كموقع استراتيجي يتوسط العالم اإلسالمي 

 ريعا بالفنون الساسانية الفارسيةس اإلسالمية ابتدأ تأثر تلك الفنونالتأثير البيزنطي على الفنون 

(Barrett, 1949: 5)راسان وخوارزم من الشرق القديم بتصدير القطع . خصوصا بعد أن قامت خ
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إلى المناطق  Oxusكذلك األسلحة مثل الدروع عبر نهر الفنية واألواني الحديدية المصنعة محليا و 

وبذلك راسان. جنوب خ Heratأما السيوف فكانت تصنع من الحديد الصلب وتصدر من . اإلسالمية

للمعادن في تلك الحقبة،  اً مهم اً خطوطًا تجارية مع تلك البلدان التي تعتبر مصدر  نو فقد أسس العباسي

(Allan, 1979: 67) . ة الصناعية بالخط التجاري من خالل ربط هذه المراكز اإلنتاجيذلك فقد تم

اسان المركز التجاري ر ابور غرب خسغرب وهو طريق الحرير، مرورًا بنيالذي يربط الشرق بال الرئيس

على هذا الخط والذي يتوسط المدن جميعها ليربطها ببغداد ثم دمشق ومنها إلى فلسطين،  ةاألكثر أهمي

ناعة الحربية المعدنية الص تأثرت بهاوالتجهيزات الحربية التركية والمغولية التي ناهيك عن الصناعات 

. (Allan, 1982: 17-24) في صناعة المعادن، فكانت النتيجة طابعًا إسالميًا جديدًا اإلسالمية

 (.4نظر شكل ا)

عالقة  وهنالكأن المعادن األساسية التي استعملت في التعدين هي النحاس والحديد، مما سبق نالحظ  

فمثال في لغتنا الحديثة سبائك النحاس  (؛6الموضحة في )الشكل  سبائك النحاس بين مسميات

المضاف إليها القصدير تعطي البرونز، بينما سبائك النحاس والزنك تعطي النحاس األصفر، وسبائك 

، الذي (Gunmetalالنحاس المضاف إليها كميات من الزنك والقصدير تعرف بالنحاس األحمر )

افة كميات مختلفة من يمكن إضوكذلك . %2، وزنك %10قصدير و ، %88نحاس  يتركب من

(  (leaded Copperتعرف عادة بسبائك النحاس المرصص التي ،جميع هذه السبائك ىالرصاص إل

(Ponting, 1999: 1311). 

الحديث الفخاري واستمر أما بالنسبة للتعدين وتقنياته، فقد بدأ منذ عصور قديمة، العصر الحجري 

 .بتطور متسلسل حتى فترة متأخرة
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 (4)شكل 

 )رسم الباحث(  العباسية( -)الفترة الرومانية  خارطة خطوط مواصالت الشرق القديم
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 (5)شكل 

 ة وبعض المواقع األثرية المهمة )رسم الباحث(خارطة فلسطين تبين المدن الرئيس 
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 (6)شكل 

 (Thornton, 2007: 123رسم ثالثي يوضح مسطرة المسميات لسبائك النحاس ) 

 )الترجمة إلى اللغة العربية عمل الباحث(
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 لثالفصل الثا. 3
_______________________________________________ 

 خربة شويكة في القطع المعدنية المكتشفة
 

 150تم العثور على  جريت على موقع الخربة،أالتي  التنقيبات األثريةمن  اً موسم الثالثة عشرخالل 

منها لعرضها في هذا الفصل، ذلك بسبب الوضع  إحدى وخمسينولكن تم اختيار فقط  ،قطعة معدنية

ي عليه باقي القطع نتيجة التأثيرات المناخية والتحاليل التي تعرضت لها وهي تحت األتربة ذالصعب ال

تصنيف الذي اعتمدته تنقيبات ومخططات خربة شويكة، وذلك إذ قمنا باتباع العلى مر الزمن. 

وقد تم تصنيف القطع المعدنية إلى  .بإعتمادها نظام التقسيم التربيعي فيما يتعلق بالمعثورات

، وصفائحتحتوي على قالدة للزينة من سبائك النحاس قطعة  26تتكون من األولى ، مجموعتين

أقراط و أساور، و ة ومستلزمات التجميل كعصا الكحل، وأغراض ذات استخدامات شخصية مثل الزين

دبوس، وقالدات تعاويذ، هذه جميعها تعكس نظرة شاملة حول نوع و مشبك أي عروة، و خاتم، و لألذن، 

الزينة المعدنية التي استعملها كل من الرجل والمرأة. وأغراض أخرى الستعماالت منزلية أو ألعمال 

هذا باإلضافة إلى القطع البرونزية التي استخدمت في الكنائس أخرى مثل أدوات الخياطة كالمرد، 

صنارة لصيد السمك، وعينات من قطع وأدوات عسكرية، وأخيرا و سالسل، الالبيزنطية مثل األجراس، و 

ثالث قطع من المعدن الخام الذي تم استيراده من خارج الخربة الستخراج ما يلزم من معدن النحاس 

قطعة  خمس وعشرينمن  تكونفت الثانيةالمجموعة  أما المحلي.واإلنتاج  مما يوضح نوعية الصناعة

هي مجموعة الحديد التي تحتوي على بعض الحلقات الصغيرة، مفتاح، وفصاالت، وأدوات للخياطة 



36 
 

بزيم للمالبس، وسكاكين، و  زميل ألعمال البناء، وأدوات الستخدامات عسكرية مثل ا  كاإلبرة والدبوس وا 

الحديدية. جميع هذه القطع  رمح ، وعدة أشكال وأحجام وأطوال مختلفة من المساميررأس سهم ورأس 

حتى شكل  1الذي يحمل الرقم التسلسلي  6األثرية معروضة في كتالوج ضمن هذا الفصل، من الشكل 

جلها، أ. هذه القطع تعبر عن نوعها والوظيفة التي صنعت من 33الذي يحمل الرقم التسلسلي  44

العصر من البعد التاريخي والحضاري لتواجد اإلنسان الذي سكن خربة شويكة، ابتداء حيث أظهرت 

الروماني ثم العصر البيزنطي ومن ثم تأتي الفترات اإلسالمية من الفترة األولى األموية والقليل من 

 العباسية.
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 وصف القطع النحاسية 1.3

 (7خاتم أصبع يّد )شكل  -1

الخاتم في الساحة الوسطى من تم اكتشاف هذا 

وسطحه  وهو متآكل جزئياً  ،l11مربع ال في الموقع

 خضراء متأكسدة.سوداء و مغطى بطبقة 

يتكون هذا الخاتم من جزء دائري من األسفل وطبعة 

سم،  2.5بيضاوية في جزئه العلوي. قطر الخاتم 

 0.2سم، وعرض المقطع  0.15وسمك المقطع 

 1.4طول الطبعة سم، و  0.2سم، وسمك الطبعة 

 سم. 0.9سم، وعرض الطبعة 

الطبعة البيضاوية بداخلها زخرفة محفورة، عبارة عن 

صورة لمريم العذراء في حالة وقوف وتحمل على 

يدها اليسرى طفلها السيد يسوع المسيح عليهما 

 السالم.

لرسم في األسفل ا ( الخاتم المكتشف،7)شكل 
 والصورة في األعلى، خربة شويكة.

Kh. Sh. 00/ Sq. l11/ L. 08/ B. 20)) 
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من سبيكة نحاس برونزية، وفي نهاية المطاف تلميعه للحصول والطرق الخاتم مصنوع بتقنية الصب 

 على قطعة ملساء.

م، فإن قطعة الخاتم 2000عام حسب الحفريات األثرية التي أجريت على الموقع في خربة شويكة في 

، مرافق لها قطع فخارية تعود بتاريخها إلى الفترة البيزنطية. لقد تم l11المربع  على أرضية وجدت

ومن العثور على خواتم مشابهة له في مواقع أخرى في فلسطين، مثل بيسان شمال غرب فلسطين، 

فقد أعلمنا لياس خميس والموجود حاليا في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، إاتصالنا مع الدكتور  خالل

لر في القدس مجموعة من روكففي متحف  فإنه يوجدكذلك للنشر عن هذا الخاتم.  اً اهز ج اً لديه ملفأن 

اكتشفت خالل حفريات أجريت في منتصف القرن الماضي في منطقة  ،الخواتم البرونزية البيزنطية

واكتشف في بيسان خالل حفرية أجرتها الجامعة (. 98: 1943، متحف روكفلر) الحفير الجش وعوجة

 .(Khamis, 1996: 175-176) رونزية تحاكي نفس الفترة الزمنيةموعة من الخواتم البالعبرية مج

 (8)شكل  سوار يد -2

وجدت كتشفت هذه القطعة في المنطقة السكنية التي تتوسط الشارع المتجه إلى معصرة العنب، حيث ا

والذي يعود للفترة البيزنطية  8والحيز  i14أجزاء من سوار برونزي بين كسر فخارية في المربع 

 المتأخرة.  نصف هذا السوار مفقود ومتآكل جزئيا، يغطيه طبقة سوداء وخضراء متأكسدة. 

 سم. 0.3سم، والسمك  7.8طول القطعة الموجودة من السوار 

 نتيجة الطرق. ن منبسطانيب والطرق، نهايته مفتوحة ذات طرفهذا السوار مصنوع بتقنية الص
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 ( سوار يد،8)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.

Kh. Sh. 98/ Sq. i14/ L. 08/ B. 14)) 

 

 أ( 8، من الجش، )شكل U، خزانة 1524في متحف روكفلر ، قطعة رقم  يوجد شبيه لهذا السوار

                           (.  95: 1943، لرمتحف روكف)

 

 

 

 

 ،برونزي أ( سوار يد 8)شكل 

 معروض في متحف اآلثار الفلسطيني، من الجش، تصوير الباحث. 
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  (9)شكل  سوار يد -3

 لساحة الوسطى، مرافق لكسر فخار أموية.ل 3وحيز  l11في المربع  وجدت قطعة من سوار يد

 سم. 0.2سم، السمك  6.2الطول 

الصب، نصف السوار مفقود ومتآكل هذا السوار مصنوع من سلك برونزي ذي مقطع دائري بتقنية 

 جزئيا ويغطيه طبقة سوداء وخضراء متأكسدة.

 

 

 

 

 

 

 

 ،( سوار يد9)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.

Kh. Sh. 04/ Sq. l11/ L. 03/ B. 12)) 

  



41 
 

 (10)شكل  سوار يد -4

ويغطيه طبقة سوداء  منه مفقود، متآكل جزئياً منطقة البرج، يعود للفترة البيزنطية المتأخرة، جزء كبير 

 وخضراء متأكسدة.

 سم            0.1سم؛ السمك  0.9سم؛ العرض  4.2الطول 

استخدمت تقنية الطرق وبعد ذلك باستخدام أداة حادة تم حفر أخدود على طول السوار من الطرفين، 

 .(Crummy, 1983: 40-44) راجع مع إضافة دوائر صغيرة في الوسط.

 

 

 

 ، ( سوار يد10)شكل 

 الرسم في األسفل والصورة في األعلى، خربة شويكة.

Kh. Sh. 05/ Sq. c5/ L. 06/ B. 7)) 
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 (11قرط أذن )شكل )حلق(  -5

متآكل جزئيا وهو  ومرافق لكسر فخار عباسية، ب من البرج الرئيسقر وجدت أجزاء من هذا القرط بال

 وخضراء متأكسدة.ها مكسور ويغطيه طبقة سوداء حدأو 

 سم.           0.3سم، والسمك  1.9القطر 

دائري، استخدمت تقنية الصب في صناعته، يوجد  الرئيس هالقرط عبارة عن سلك برونزي مقطع هذا

م قطعة سلك ، يبدو أن هذا من أجل التشبيك والتثبيت في األذن وذلك باستخداحد أطرافهأتحزيز على 

  .أخرى أقل سماكة

 

 

 

 

 

 

 ( قرط أذن،11)شكل  

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 01/ Sq. h5/ L. 03/ B. 7)) 
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 (12حلقة مفتوحة )شكل  -6

الذي يعود للفترة البيزنطية حسب المعثورات  12والحيز  m8وجدت في الساحة الوسطى، المربع 

 ويغطيها طبقة سوداء وخضراء متأكسدة.   جزئياً  ةالفخارية المرافقة، هذه الحلقة متآكل

 سم. 0.4سم؛ السمك  2.8القطر 

 .صناعتهدائري، استخدمت تقنية الصب والطرق في  الرئيس هن سلك نحاسي مقطعوهي عبارة ع

 

 

 

 

 

 

 ( حلقة مفتوحة،12)شكل  

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

(Kh. Sh. 00/ Sq. m8/ L. 12/ B. 17) 
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  (13)شكل مغلقة منبسطة حلقة  -7

، وحسب المعثورات للكسر الفخارية تعود للفترة f5وجدت في المنطقة السكنية قرب البرج في المربع 

 ويغطيها طبقة سوداء وخضراء متأكسدة.  البيزنطية. هذه القطعة متآكلة جزئياً 

 سم. 0.1ها كسم، وسم 0.4سم، وعرض المقطع  2.9قطرها  

، استخدمت تقنية الصب مقطعها مستطيلالقطعة عبارة عن حلقة دائرية من صفيحة لسبيكة نحاسية 

 .في صناعتها

 

 

 

 

 

 

 حلقة مغلقة، (13)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 012/ Sq. f5/ L. 08/ B. 5)) 

 

 

 



45 
 

 (15( و )شكل 14)شكل  عصا كحل )مرود( -8

 (14)شكل . 1

بين بقايا بيوت تعود للفترة األموية، حسب القطع الفخارية المرافقة  h8هذه القطعة في المربع  توجد

التي وجدت في المربع، هذه القطعة مكسورة  من كال الطرفين ومتآكلة جزئيا وتغطي سطحها طبقة 

 سم. 0.4سم؛ والسمك  5.6سوداء وخضراء متأكسدة. الطول 

 (15)شكل  .2

في مربع جنوب غرب المنطقة الصناعية من الجهة الجنوبية للموقع، وهي مرافقة لقطع فخارية  توجد

تعود بتاريخها إلى الفترة اإلسالمية األولى، متآكلة جزئيا وتغطيها طبقة سوداء وخضراء متأكسدة. طول 

 سم. 0.4سم، وسمكها  7.7القطعة 

دائري. استخدمت تقنية الصب في صناعتها وبعد عملية  الكحل من البرونز، مقطعها الرئيس اعص

أطرافها من أجل تسهيل اإلمساك بها بأصابع اليد. أما الطرف اآلخر  حدأالطرق بأداة حادة تم تحزيز 

 فهو شبه مدبب لوضع الكحل وتثبيته على أطراف رموش العين. 

ابور في سحفريات ني حيث وجد في ،أ( 14األول مؤرخ للفترة العباسية )شكل  ،نشر شبيه لهذه القطع

 وجد في ،ب( 14فهو مؤرخ للفترة األموية )شكل  ،(. أما الشبيه الثانيAllan, 1982: 76إيران )

 (.17: 2009)ملحم،  حفريات طبقة فحل في األردن
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( مرود للكحل، الرسم على اليسار والصورة على اليمين، 14)شكل 
 خربة شويكة.

Kh. Sh. 01/ Sq. h8/ L. 07/ B. 6)) 

 

 

 

 

 

 

 

( مرود للكحل، الرسم على اليسار والصورة على 15)شكل 
 اليمين، خربة شويكة.

Kh. Sh. 99/ Sq. b21/ L. 07/ B. 6)) 

 

 

 

 

 

 

 

لعصا كحل برونزية عباسية على اليسار، وصورة أ( رسم  14)شكل 
ابور سمين، من حفريات نيباإلضافة إلى صورة قارورة الكحل على الي

 (Allan, 1982: 76) إيرانفي 
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وي، من ب( مرود للكحل برونزي أم 14)شكل 
 حفرية طبقة فحل في األردن

  (.17: 2009)ملحم، 

 

 (16)شكل دبوس للشعر  -9

برفقة قطع فخارية تعود بتاريخها إلى الفترة حيث كان ب من الكنيسة، قر بال n8وجد في المربع 

 وتغطيه طبقة خضراء متأكسدة. البيزنطية. متآكل جزئياً 

 سم.                                0.5سم؛ وسمك المقطع  11.9الطول 

عبارة عن سلك من البرونز مقطعه العرضي دائري وأطرافه شبه مدببة، استعمل لشبك وربط شعر 

، استخدمت تقنية النساء، أو ممكن استعماله كمرود للكحل

 الصب في صناعته.

 

 

 دبوس للشعر،  (16)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.

Kh. Sh. 98/ Sq. n8/ L. 08/ B. 5)) 
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 (17دبوس مالبس )شكل  -10

، معه كثير من المعثورات الفخارية التي طقة سكنية قريبة من البرج الرئيسوجد هذا الدبوس في من

غطيه تو  سالمية عباسية. هذا الدبوس متآكل جزئياً إتعود للفترة البيزنطية، فوق الحيز تأتي مباشرة بيوت 

 طبقة سوداء وخضراء متأكسدة.

 سم.                                0.4سم؛ وسمك المقطع  6.0الطول 

األطراف مدبب والطرف  حدأز ومقطعه دائري وصنع بتقنية الصب. الدبوس عبارة عن سلك من البرون

 .آلخر مقطوع. استعمل لشبك المالبسا

 

 

 

 

 ( دبوس مالبس، الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة،17)شكل 

Kh. Sh. 12/ Sq. f5/ L. 08/ B. 4)) 

 

 (18إبزيم للمالبس )شكل  -11

وسط الساحة الرئيسية أمام بقايا الذي يمثل ، l10لقد تم العثور على هذه القطعة في أسفل المربع 

 الكنيسة، والتي حسب كسر الفخار المرافقة تعود إلى الفترة البيزنطية.
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سالمية أموية حسب ما تم العثور عليه من قطع فخارية أموية. إهذه القطعة تأتي مباشرة أسفل مساكن 

 وتغطيها طبقة خضراء متأكسدة. معدنية هذه متآكلة جزئياً القطعة ال

 سم.  0.5سم، أما سمكها فهو  2.5سم، وعرضها  2.8طول القطعة 

القطعة المعدنية عبارة عن إبزيم من البرونز مفقود منه السلك الذي عادة يوضع بالوسط والذي يمسك 

 الصب في صناعته. بالحزام لشد المالبس، مقطعه العرضي بيضاوي، استخدمت تقنية

 أ( 18لفترة العباسية )شكل ابور في إيران، وهو مؤرخ لسى شبيه لهذه القطعة في حفريات نيلقد عثر عل

(Allan, 1982: 67). 

 

 

 

 ( إبزيم للمالبس، الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.18)شكل 

Kh. Sh. 03/ Sq. l10/ L. 35/ B. 85)) 

 

 

 

 

 أ(  18)شكل 

 .(Allan, 1982: 67) ابور في إيرانسباسي من حفريات نيصورة إبزيم برونزي ع
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 (19كشتبان )مرّد( )شكل  -12

الذي يعود حسب الكسر  2والحيز  n19وجد في الطرف الجنوبي للمنطقة الصناعية في المربع 

سم؛ وقطر الدائرة  0.3سم، والسمك  1.8سم، والعرض  1.9الطول  الفخارية إلى الفترة البيزنطية.

 سم. 2.3الكبيرة المفتوحة 

القطعة هي جزء صغير متبٍق من مرّد برونزي ألعمال حياكة المالبس اليدوية، متآكل بنسبة عالية 

ويغطيه طبقة خضراء متأكسدة، سطحه الخارجي مغطى بثقوب من أجل تثبيت رأس اإلبرة والضغط 

يه في وقتنا الحاضر، أما السطح الداخلي فهو عليها حتى ال تؤذي أصابع اليد كما هو الحال عل

أملس. استخدمت تقنية الصب في صناعته باإلضافة إلى الطرق ومن ثم استعمال أداة حادة  مع 

 الطرق عليها لعمل التجاويف الصغيرة على السطح الخارجي. 

 

 

 

 

 

 

 ( كشتبان )مرّد(،19)شكل 

 ة.الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويك

Kh. Sh. 07/ Sq. n19/ L. 02/ B. 1))  



51 
 

 (20)شكل  (pinمربط ) -13

وهو أسفل المستويات البيزنطية وأمام بقايا الكنيسة مباشرة،  46الحيز في  m10وجد في أسفل المربع 

ويعود حسب المعطيات الفخارية للفترة الرومانية. حالة المربط جيدة لكن تغطيه طبقة خضراء 

 سم.     0.1سم وسمكه  0.35سم؛ وعرض المقطع  5.0الطول  متأكسدة.

المربط مصنوع من سلك نحاسي ذي مقطع مستطيل وبتقنية الصب والطرق، تم طيه من الوسط مع 

جل تعليق أعمل دائرة ليتم إدخاله في خشب الصناديق وثني أطرافه من الداخل بشكل متعاكس من 

ة، ومن المالحظ أن المسافة المحصورة بين زاوية الثنية وتثبيت األيدي الحديدية للصناديق الخشبي

والخشب،  المربطوطرف حلقة المربط تمثل سمك خشب الصندوق مع الصفيحة المعدنية المحشورة بين 

رات أ(. استعملت هذه الطريقة من قبل الرومان واستمرت خالل العصر البيزنطي ثم الفت 20)شكل 

 .(Khamis, Tiberias 2013: 200) ب( 20اإلسالمية األولى )شكل 

 

 

 

 

 

 (20)شكل 

 ( نحاسي، الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.pinمربط ) 

Kh. Sh. 00/ Sq. m10/ L. 46/ B. 144)) 
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 (21)شكل  نحاسيةسبيكة صفيحة  -14

بقايا الكنيسة وهو أسفل المستويات البيزنطية وأمام  46الحيز في  m10وجدت في أسفل المربع 

مباشرة، تعود للفترة الرومانية حسب القطع الفخارية التي وجدت في نفس الحيز. الصفيحة متآكلة 

سم،  3.8سم، والعرض  4.9الطول  وأجزاء كبيرة مفقودة منها وتغطيها طبقة خضراء متأكسدة.

 سم.   0.1والسمك 

فة ثقوب إليها حسب الحاجة من  صفيحة من النحاس مصنوعة بتقنية الصب والطرق والقص، تم إضا

جل تثبيتها على حواف وزوايا الصناديق الخشبية باستعمال المسامير المعدنية، وذلك من أجل شّد أ

 .(Crummy, 1983: 85-88) أ( 21نظر )شكل اعدنية للصناديق، المرابط والزوايا الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21)شكل 

 اليمين، خربة شويكة.صفيحة نحاسية، الرسم على اليسار والصورة على 

Kh. Sh. 00/ Sq. m10/ L. 46/ B. 144)) 



53 
 

 

 أ( 20)شكل 

 .رسم يوضح طريقة عمل المربط النحاسي، رسم الباحث 

 

 

توضح عمل المربط النحاسي لشد  ،صورة صفيحة نحاسية كجزء من صندوق خشبي ب( 20)شكل 
 المعدنية للصناديق، كذلك توضح ثقوب مسامير تثبيت الصفيحة على الصندوق أليديا

(Khamis, Tiberias 2013: 229). 

 

 

 أ( 21)شكل 

  ر الحديدية لشد الصناديق الخشبيةرسم يوضح طريقة استعمال الصفائح النحاسية باستخدام المسامي 

(Crummy, 1983: 87). 
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 (22)شكل  فصالة لإلقفال -15

عباسية القائمة فوق منطقة سكنية بيزنطية، وحسب الكسر الفخارية التي البيوت الوجدت بين أنقاض 

للفترة البيزنطية. الفصالة مكسورة وتغطيها طبقة خضراء  تعود 3والحيز  g7وجدت في المربع 

 سم.    3.4سم ، وقطر الجزء الدائري  0.2سم، والسمك  4.6متأكسدة. الطول 

ة من النحاس بتقنية الصب والطرق، باإلضافة إلى زخارف دائرية على السطح الفصالة مصنوع

الخارجي مع وجود ثقب في وسط الجزء الدائري. تثبت الفصالة على سطح الصندوق الخشبي من 

خالل الثقب بالمسامير البرونزية. أما الطرف اآلخر فيكون رفيعًا ومنتهيًا بحلقة صغيرة من أجل 

نتوء معدني مثبت على سطح الصندوق من الخارج إلغالق أو فتح غطاء  وضعها وتثبيتها على

الصندوق. استعملت هذه الطريقة بداية من قبل 

 رت إلى الفترات اإلسالمية األولىالرومان واستم

(Khamis, Tiberias 2013,: 176, 226, 

227). 

 

 

الرسم في األسفل  ( فصالة لإلقفال،22)شكل 
 شويكة.والصورة في األعلى، خربة 

Kh. Sh. 03/ Sq. g7/ L. 03/ B. 36)) 
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 (23)شكل  جرس -16

، وتغطيه طبقة بيزنطية. متآكل جزئياً تعود للفترة المنطقة سكنية  ، وهي8والحيز  i14مربع الوجد في 

 خضراء متأكسدة.

 سم. 0.2سم، والسمك  1.0سم، واالرتفاع  2.5قطر الدائرة 

بتقنية الصب والطرق. في وسطه يوجد ثقب صغير من أجل  جرس برونزي مصنوع على شكل قبة

للحمل أو التعليق. وهو جزء من قنديل أو ثرية أو مبخرة  من خالل الثقب وذلك  تثبيت سلسلة معدنية

في الكنائس والمساجد أو في المنازل. هذا الجرس ستخدم اتستخدم لإلنارة أو لحرق البخور. كانت 

ية أيضا ثر و (. 98: 1943، لرمتحف روكف) يفلسطيناآلثار التحف في م أ( 23)شكل  له يوجد شبيه

ب يوضح استعمال الجرس  23. والشكل (Baer, 1983: 42) بأجراس إلنارة المسجدمزودة إسالمية 

 .(Crummy, 1983: 51) ضمن سلسلة

 

                                                                              

 ،برونزي ( جرس23)شكل 

 ل والصورة في األعلى، خربة شويكةلرسم في األسفا

Kh. Sh. 98/ Sq. i14/ L. 08/ B. 14)) 
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 جرس برونزي معروض في متحف روكفولر،( أ 23)شكل 

 من الجش، تصوير الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب 23)شكل 

 رسم يوضح استعمال الجرس البونزي ضمن سلسلة 

Crummy, 1983: 51)). 
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 (24)شكل S-Shaped سلسلة  -17

يعود للفترة  4والحيز  n19الطرف الجنوبي لمنطقة الصناعات اليدوية، وحسب مخطط الموقع والمربع 

 البيزنطية. متآكل بنسبة عالية وتغطيه طبقة خضراء متأكسدة.

 سم. 0.15سم؛ السمك  1.2طول الحلقة الواحدة 

، كل حلقة تتكون من سلك ذي مقطع دائري. بعضها مشكلة سلسلةلقات متصلة مع عبارة عن ثالث ح

أما طريقة الصنع فتكون بقص أطوال متساوية من سلك، ثم ثني أطراف كل سلك بشكل دائري وثنيه 

. ثم توصيل Sليصبح على شكل حرف  بشكل معاكس من أطرافه بكلتا اليدين لتشكيل حلقة واحدة

حسب الطلب. تستخدم هذه السالسل لتعليق القناديل والثريات الحلقات مع بعضها حتى تشكل السلسلة 

 للتوسع، ب( 24شكل و ) أ( 24والمفاتيح واألجراس والصلبان وغيرها. كما هو موضح في )شكل 

 ,Taha et al) (.34: 1997(؛ )كراسنة، 117: 1943)متحف روكفولر،  انظرحول هذا الموضوع 

2015: 79, 83-84). 

 

 

 

 

  سلسلة برونزية ،(24)شكل 

  الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.

Kh. Sh. 07/ Sq. n19/ L. 04/ B. 3)) 
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 أ(  24)شكل 

 ، من الدير في بيسان،اً تحمل صليب بيزنطية سلسلة برونزية

 ، تصوير الباحث.1693، تحت رقم روكفلرمعروض في متحف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ب 24)شكل 

 نابلسفي بير الحمام دير ثرية برونزية بيزنطية لحمل قناديل لإلنارة، من 

(Taha et al, 2015: 84). 
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 (27-25أنواع من الدروع العسكرية من الشكل  ة)يوجد ثالث دروع -18

 ( 25)شكل الدرع األول  .1 

 الكنيسة مباشرة. يبدوأمام بقايا وهو أسفل المستويات البيزنطية و  46، حيز m10وجد في أسفل المربع 

أن هذا الحيز والدروع تعود للفترة الرومانية حسب القطع الفخارية التي وجدت فيه. القطع متآكلة 

خضراء سوداء و وعرضه للكسر بسهولة وتغطيها طبقة 

 1.2سم، وعرضها  2.4طول القطعة الواحدة  متأكسدة.

 سم. 0.5سم، وأما سمكها فهو 

 ( درع نحاسي،25)شكل 

 في األسفل والصورة في األعلى، خربة شويكة.لرسم ا

Kh. Sh. 00/ Sq. m10/ L. 46/ B. 144)) 

 

قطع لدرع عسكري، كل  ذه القطعة تتشكل من أربعه

ثقوب  ةيوجد فيها خمس .قطعة مصنوعة على شكل مستطيل أما الضلع المتدلي فهو على شكل قوس

يحاكي نفس شكل الدرع من الفترة . يوجد شبيه منتصف كل جانبواحد في األعلى واثنان في 

 أ(25 الرومانية في األناضول )شكل Zeugmaالرومانية أي القرن الثالث الميالدي من مدينة 

(Khamis, Zeugma 2013: 113). 

الصورة أ( درع نحاسي، الرسم على اليسار و  25)شكل 
 .(Khamis, Zeugma 2013: 113) على اليمين
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 ( 26. الدرع الثاني )شكل 2

من الدرع الذي سبقه ويعود لنفس الفترة الزمنية، متآكل ومعرض للكسر بسهولة وتغطيه طبقة  اً وجد قريب

 سم. 0.5سم، والسمك  1.2سم، والعرض  3.0الطول  خضراء متأكسدة.سوداء و 

قطع لدرع عسكري، كل قطعة مصنوعة بشكل ورق شجر الغار ويوجد  هذه القطعة تتشكل من ست

 .كل جانبثقوب واحد في األعلى واثنان في وسط  ةفيها خمس

 

 ( درع نحاسي،26)شكل 

 لرسم في األسفل والصورة في األعلى، خربة شويكة.ا

Kh. Sh. 00/ Sq. m10/ L. 47/ B. 150)) 

 

 ( 27)شكل  .الدرع الثالث3

وحسب وجدت بين أنقاض بيوت تعود للفترة البيزنطية، والتي هي قائمة تحت بيوت سكنية عباسية. 

للفترة البيزنطية.  ن فإن قطعة الدرع هذه تعوديالكسر الفخارية التي وجدت في المربع والحيز المذكور 

 أجزاء من أطراف هذه القطعة مكسورة وتغطيها طبقة سوداء وخضراء متأكسدة.

 سم.  0.1سم، والسمك  1.8سم، العرض  3.0الطول 

 أطراف دائرية ويوجد فيه يشكل مستطيل ذ هذه القطعة البرونزية من درع عسكري، مصنوعة على

 .كل جانبثالثة ثقوب واحد في األعلى واثنان في وسط 
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 درع عسكري، (27)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 03/ Sq. g7/ L. 13/ B. 75)) 

النحاس البرونزية، أما الثقوب استخدمت تقنية الصب والقص في صناعة أجزاء هذه الدروع من سبائك 

فهي من أجل تشبيك وربط القطع مع بعضها البعض لتشكيل الدرع الذي يلبسه المحارب في المعركة 

لحماية جسده. عملية الربط بين القطع تكون باستخدام سلك نحاسي رفيع. هذه األنواع من الدروع 

 (Croom, 2000: 34-129 يزنطير استعمالها خالل العصر الباستعملت من قبل الرومان واستم

Stephenson, 1999: 42-40, 3-13; (Khamis, Zeugma 2013: 113;. 

 

 (28تعليقه للخيل( )شكل تعويذة ) -19

 تم اكتشاف هذه القطعة في المنطقة الصناعية أي خارج المناطق السكنية. هذه القطعة متآكلة جزئياً 

وال يوجد زخارف على السطح المغطى بطبقة متأكسدة  سوداء وخضراء. القطعة تأخذ شكل ورقة شجر 

 ويتدلى من أسفلها بروز كقطرة الماء.  leaf-shapeالغار 

 سم. 0.1سم، وأما سمكها فهو  2.5سم، وعرضها  5.1طولها 

الغالب كان يتم تعليق هذه  فيبدايات استخدام هذا النوع من التعويذات كانت في العصر الروماني. 

باإلضافة إلى شكل ورق الغار فقد  .القطعة على جبين الخيل لجلب الحظ أو إظهار العظمة والقوة

استخدموا أيضا شكل القلب مع بعض األشكال والزخارف الهندسية والنباتية، واستمرت هذه العادة في 

 .(Crummy, 1983: 103-104) ة حتى نهاية العصر البيزنطيالممارس
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األسفل لرسم في ا( تعويذة للخيل، 28)شكل 
 والصورة في األعلى، خربة شويكة.

Kh. Sh. 012/ Sq. j18/ L. 03/ B. 1)) 

 

 

 

 

 (29)شكل  صنارة لصيد الَسَمك -20

، أي  الذي يحتوي على مدخل الكنيسة Bed Rock Theالمربع  على أرضيةتم اكتشاف هذه القطعة 

أسفل جميع المستويات التي تعود للعصر البيزنطي. على األرجح تعود هذه الطبقة إلى العصر 

والمكسور  ،لكن محافظ على الشكل العام المخروطي االنسيابي جزئياً متآكلة الروماني. قطعة الصنارة 

مكها سم، وس 4.8منه الرأس المدبب. سطح القطعة مغطى بطبقة متأكسدة خضراء. طول القطعة 

 سم. 0.3

 ،رومانية ( صنارة َسَمك29)شكل 

 لرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.ا

Kh. Sh. 99/ Sq. n10/ L. 29/ B. 16)) 
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مقطع الصنارة دائري وصنعت بالصب. ُعث َر على صنارة برونزية مشابهة لها في حفرية المدينة 

 .(Khamis, Zeugma 2013: 158) أ( 29في األناضول )شكل  Zeugma الرومانية

 

 

 

 

 ،رومانية َمكأ( صنارة سَ  29)شكل  

 م على اليسار والصورة على اليمينلرسا

(Khamis, Zeugma 2013: 158). 

 

 (30)شكل   Oreمعادن خام -21

مواسم من الحفريات  ةوجدت هذه القطع في الساحة الوسطى أمام بقايا الكنيسة من خالل ثالث

 43وبمستويات مختلفة. وجدت جميع القطع بمرافقة كسر من الفخار البيزنطي. تظهر في الشكل 

 كالتالي:

شم،  2.6سم، ومتوسط العرض  4.0قطعة واحدة مكسورة إلى ثالث قطع صغيرة. متوسط الطول . 1

 سم. 2.5ومتوسط االرتفاع 

 سم. 6.1سم، وأكبر ارتفاع  6.0رض سم، وأكبر ع 7.0قطعة واحدة. أكبر طول . 2

 سم. 2.6سم، وأكبر ارتفاع  2.9سم، وأكبر عرض  4.2قطعة واحدة. أكبر طول . 3
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 (30)شكل  

 ،خمس قطع للمعادن الخام 

 كل صورة مع رسمتها، خربة شويكة.



65 
 

 وصف القطع الحديدية  2.3

 (31)شكل  مفتاح الكنيسة -22

. الحلقة الدائرية مع جزء بسيط من p10تم اكتشاف هذه القطعة على وسط أرضية الكنيسة في المربع 

 الجسم المتآكل والمغطى بالصدأ هو ما تبقي من المفتاح.

طرف المفتاح على شكل حلقة دائرية. عادة يستعان بقضيب معدني لإلغالق أو للفتح توضع داخل 

ما ويقل عرضه عند الجزء األخير  المفتاح مستطيل انسيابي نوعاً  المفتاح، جسم الحلقة من أجل لفّ 

سم،  0.8سم، ومقطعها  2.9الذي يحتوي على المسننات التي على شكل المشط. قطر الحلقة الدائرية 

سم. من  0.6سم، والسمك  5.2والطول اإلجمالي للقطعة المتبقية 

 . سم 11المفروض أن يكون طول المفتاح تقريبا 

 في عثر عليهأ(،  31يزنطي من الحديد شبيه لهذا المفتاح )شكل مفتاح ب

 1376لر تحت رقم روكفمعروض في متحف  ،في نابلس بالطةتنقيبات تل 

 (.79: 1943)متحف روكفولر، 

 

 ( المفتاح المكتشف،31)شكل 

 شويكة.، خربة لرسم في األسفل والصورة في األعلىا 

Kh. Sh. 97/ Sq. p10/ L. 05/ B. 4)) 
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واستمر . (Crummy, 1983: 125-126) استخدمت هذه النوعية من المفاتيح في العصر الروماني

العرب  وصل عن طريقفي فلسطين في العصر البيزنطي وبعدها الفترات اإلسالمية بحيث  ااستخدامه

 Tumbler Lockقفل هذا المفتاح يسمى . إلى أقاصي الشرق مثل اندونيسيا وبالد فارس المسلمين

ن أن يكون مصنوعًا من الخشب أو الحديد، أما نمط صناعة هذه المفاتيح فقد استمر حتى يومنا ممك

قبل الميالد، حيث اكتشف بأن فرعون مصر القديمة  2000هذا. علما أن أول صناعة له أرخت لسنة 

عام،  4000  رمسيس الثاني استخدمه، أي أن صناعة هذه المفاتيح أو نمطها استمرت ما يزيد عن

 .(Wulff, 1976: 67-72) إمكانية التنوع في وضعية األسنانهو  والسبب الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،مفتاح من الحديد أ( 31)شكل  

 ، من بالطة، تصوير الباحث.1376معروض في متحف اآلثار الفلسطيني تحت رقم  
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 (32)شكل  مسامير فصالة -23

اكتشف على الطريق باتجاه معصرة  1تم اكتشاف هذه المسامير بين بقايا بيوت بيزنطية وأموية، رقم 

في الساحة الوسطى أمام بقايا الكنيسة. أجزاء كبيرة من هذه المسامير مفقودة وخاصة  2العنب ورقم 

 المتبقي فهو متآكل ومغطى بالصدأ.أما الذيل، 

سم، والمقطع العرضي مستطيل  2.0، وقطر الحلقة الدائرية سم 7.7يصل طول المسمار األول إلى 

1.0 x 0.7  سم. والمقطع  3.5سم، وقطر الحلقة الدائرية  9.4سم. أما المسمار الثاني فهو بطول

  سم. x 1.0 1.0العرضي مربع 

تستعمل هذه الفصاالت لتركيب األبواب الخشبية على حجر البناء مباشرة. يصنع الحرفي مسمار 

لة بتقنية الثني والطرق من قطعة حديد واحدة، طول تلك القطعة ضعف طول المسمار المراد الفصا

تشكيله منها ومقطعها العرضي مستطيل أو دائري. يتغير مقطع القطعة إلى مقطع مربع بعد الطرق 

 عليها للحم الطرفين والحديد محمى، هذا الجزء من الفصالة يثبت في حجر البناء الذي سيحمل الباب

ويشبك بين  ،يكون له حلقة أيضا لكن يثبت في البابفالخشبي، أما الجزء المعدني الثاني من الفصالة 

 يدخل في الحلقتين ليكمل عمل الفصالة.  بدون رأس مدبب، قطعتي الفصالة مسمار من حديد

ستعملت هذه المسامير ذات الرأس الحلقي لحمل ثريات قناديل اإلنارة في الكنائس واألديرة اكذلك 

والمساجد والمنازل، وذلك بعد تثبيت المسمار بالجدران ووضع حلقة حديدية بها كما هو موضح في 

 (.Taha et al, 2015: 85-86)أ(  32)شكل 
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 ( مسامير فصالة،32)شكل 

 ، خربة شويكة.وعلى اليسار كٌل من الصورة ورسمتهاعلى اليمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ 32)شكل                                             

 الرسم في األسفل والصور في األعلى، ،ةس حلقيؤو امير حديدية ذات ر حلقات حديدية مع مس

 .(Taha et al, 2015: 85-86دير بير الحمام في نابلس )من 
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 (33)شكل  فصالة -24

للكنيسة، الفصالة مغلقة  سالذي يقع فيه المدخل األمامي الرئي n10تم اكتشاف هذه القطعة في المربع 

 ومتآكلة وأطرافها متالصقة وكأنها قطعة واحدة بسبب تراكم الصدأ.

 سم. 1.2سم، والسمك  2.4سم، والعرض  6.2الطول 

 

 

 

 

 

 

 

 (33)شكل 

 اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة.فصالة، الرسم على 

Kh. Sh. 00/ Sq. n10/ L. 34/ B. 67)) 

يبدو أن باب الكنيسة كان مفتوحا عند لحظة انهيار الكنيسة ذلك ألن الفصالة في وضعية اإلغالق، 

وزيادة على ذلك أن مفتاح الكنيسة وجد على أرضية الكنيسة من الداخل، علما أن هذا النوع من 

الفصاالت وبهذا الحجم يمكن استعماله لألبواب والشبابيك الخشبية المصنوعة مع إطار خشبي أو 

 .(Khamis, Tiberias 2013: 100, 421) راجع معدني،
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 (34مغلقة )شكل  حلقة دائرية -25

وجدت في المنطقة السكنية قرب البرج، وهي منطقة بيزنطية حسب المعثورات للكسر الفخارية في 

 أجزاء وتغطيها طبقة كبيرة من الصدأ.  ة. متآكلة ومكسورة ألربعf5المربع 

 سم. 0.7 الدائري سم، وسماكة المقطع 5.5القطر 

 

  

 ( حلقة حديدية،34)شكل 

 ين،الرسم على اليسار والصورة على اليم

 خربة شويكة.

Kh. Sh. 012/ Sq. f5/ L. 13/ B. 9)) 

 

بعد تثبيتها في الحائط باستخدام مسمار  والكنائسواألديرة ستعمل البيزنطيون هذه الحلقات في المنازل ا

أ(  32التي تحمل ثريات قناديل اإلنارة )شكل  كجزء من السالسل ذلكو رأس حلقي للتعليق،  يذ

(Taha, 2015: 85-86.) على الصناديق والتوابيت واألبواب والشبابيك.  كمقابض استعملوها كذلك

كأيد لألبواب والشبابيك وعلى الجدران والقالع  المساجد والمنازلأيضا استعملها العرب المسلمون في 

؛ (Crummy, 1983: 161-162) انظرحول هذا الموضوع  للتوسعاإلنارة، من أجل تعليق فوانيس 

(Khamis, Tiberias 2013: 422, 99-100).  
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 (11-7؛ 36( و )شكل 6-1؛ 35)شكل  مسامير حديدية -26

العدد البسيط والمستصلح  من المسامير الحديدية التي وجدت خالل الحفريات األثرية في خربة شويكة 

آخر هو أحد عشر مسمارًا بمختلف األحجام واألطوال. الغاية من االستعمال يختلف من مسمار إلى 

ك، انظر للشكل فمنها من كان لتثبيت حذوة الخيل وأخرى لصناعة الصناديق الخشبية واألبواب والشبابي

. والمسامير (Crummy, 1983: 87) أ( 21. وكذلك للشكل )(Khamis, 2013: 229) ب( 20)

جرد قرص على هيئة وجه أسد فيه حلقة أو م هي الحديدية التي كانت تشد بها الصفائح البرونزية التي

للتوابيت الخشبية وكذلك لألبواب  ةة، هذه الصفائح تكون مقابض زخرفيمستدير محدب فيه حلق

كذلك مجموعة من  (.80: 1943لر، روكف)متحف  أ( 35ابيك وبعض قطع األثاث )شكل والشب

الل التي استخدمت في قطع األثاث، والتي تم اكتشافها خذات مقطع مربع المسامير الحديدية المشابهة 

تنقيبات دائرة السياحة واآلثار الفلسطينية على موقع دير بير الحمام البيزنطي على قمة جبل جرزيم في 

لتثبيت الرفوف  المسامير واألهم من هذا استخدام (.Taha et al, 2015: 85ب( ) 35نابلس )شكل 

عض المساكن واألبنية ليحمل القرميد األحمر في بناء أسقف ب ، وذلكوالجسور الخشبية لبناء الجملون

، ممكن الرجوع إلى الخارطة الفسيفسائية البيزنطية التي وجدت واألديرة وباألخص أسقف الكنائس

أسقف  معظماألردنية، حيث ُتظهر هذه الخارطة بأن  االكنائس البيزنطية في مدينة مأدبكأرضية ألحد 

. كما ذكر كل من (Piccirillo, 1993: 91-83) لك العصر كانت من القرميد األحمرالكنائس في ذ

هما حول نتائج أعمال الصيانة والترميم في كنيسة الكاهن يالباحثين الحمارنة ومجلي في تقرير 

سقف القرميد في بناء الكنيسة في تلك أجيونيسيوس البيزنطية والموجودة في جرش، عن كيفية استخدام 

في كتابه تاريخ  1949اآلثار هميلتون عام ذكر عالم كذلك . (30: 2009الحقبة الزمنية )الحمارنة، 

 دّ ة لشبك خشب الجملون الذي كان َيشُ إنشاء المسجد األقصى، أنه قد تم استعمال مسامير حديدي
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ويدعم األعمدة الرخامية التي َتحمل أسقف المسجد. كذلك ذكر أن أكبر طول لهذه المسامير كان 

   .(Hamilton, 1949: 95) وبرأس دائري رًا بمقطع عرضي مربعيصل إلى اثنين وعشرين سنتمت

حالة المسامير المكتشفة في خربة شويكة بشكل عام سيئة جدا، ومعظمها مكسر إلى أجزاء حيث 

يغطيها الصدأ بشكل كامل ويظهرها بأحجام غير حقيقية، لكن بمجملها تعكس الحالة وطريقة 

يتشكل عن طريق تقنية الطرق والحديد االستعمال في وقت الصناعة، فجميعها لها مقطع مربع الذي 

محمى ولونه احمر لحظة خروجه من فوهة الفرن وذلك لتسهيل تشكيله، مع المراعاة أثناء الطرق 

 م تشكيله بالطرق عليه بشكل عموديتشكيل ذيل المسار بشكله الهرمي المدبب، أما الرأس فدائري يت

(Wulff, 1976: 48-54) ؛(Khamis, Tiberias 2013: 422, 99-100). 

، بعضها حول البرج والبعض اآلخر على وجدت في شمال غرب الموقع 35لشكل المسامير في ا

الب تعود هذه المسامير الطريق القديم المؤدي إلى المنطقة الصناعية ومعصرة العنب البيزنطية، في الغ

 نتقالية بين العصر البيزنطي واإلسالمي. وهي حسب األرقام: للفترة اإل

 سم.  2.4سم، وقطر الرأس  1.0سم، وسمك المقطع  8.5مفقود منه الذيل، الطول  مسمار .1

 سم.  3.4سم، وقطر الرأس  1.3سم، وسمك المقطع  10.6مفقود منه الذيل، الطول مسمار  .2

 سم. 1.2سم، وقطر الرأس  0.6سم، وسمك المقطع  4.7. مسمار الطول 3

 سم.  2.0سم، وقطر الرأس  0.7سمك المقطع سم،  9.0 بطولالذيل،  منه مكسور ومفقودمسمار . 4

 سم. 1.5سم، وقطر الرأس  0.9سم، وسمك المقطع  4.1. مسمار مفقود منه الذيل، الطول 5

 سم. 4.5سم، وقطر الرأس  0.7سم، وسمك المقطع  1.4، الطول مفقود معظم جسمه. مسمار 6
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سالمية، وجدت في الساحة الوسطى وحول ال 36المسامير في الشكل  كنيسة بين بقايا بيوت بيزنطية وا 

 تعود في الغالب للفترة االنتقالية بين العصر البيزنطي واإلسالمي. وهي حسب األرقام:

 سم.  3.0سم، وقطر الرأس  1.6سم، وسمك المقطع  12.3مفقود منه الذيل، الطول مسمار . 7

 سم.  2.4سم، وقطر الرأس  1.2سم، وسمك المقطع  12.3مكسور ومفقود الذيل، الطول مسمار . 8

 سم.  1.6سم، وقطر الرأس  0.6سم، وسمك المقطع  6.8مفقود منه الذيل، الطول مسمار . 9

 سم. 2.1سم، وقطر الرأس  0.7سم، وسمك المقطع  7.9مفقود منه الذيل، الطول مسمار . 10

 سم. 0.8سم، وسمك المقطع  6.8وجزء بسيط من الذيل، الطول  مفقود الرأسمسمار . 11

 

 

أ( صفيحة برونزية  35)شكل 
على هيئة رأس أسد مع الحلقة 
كمقبض لتابوت بيزنطي، 
يوضح عمل المسامير 

من  .لتثبيت الصفيحة الحديدية
)متحف سبسطية معروض في 

 ، 1385، تحت رقم لر(روكف

 تصوير الباحث.
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 (ب 35)شكل                                              

 الرسم في األسفل والصور في األعلى،                     بمقطع عرضي مربع، مسمامير حديدية 

 .(Taha et al, 2015: 85-86دير بير الحمام في نابلس )من 
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 (6-1؛ 35)شكل 

 ، خربة شويكة.على اليساررسوماتها على اليمين و الصور مسامير حديدية، 
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 (11-7؛ 36)شكل 

 ، خربة شويكة.على اليساررسوماتها على اليمين و الصور مسامير حديدية، 
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 (37)شكل S-Shaped سلسلة  -27

، السلسلة بيزنطية حسب المعثورات 1والحيز  o13وجدت خارج جدران الكنيسة من الجنوب في المربع 

الفترة البيزنطية واإلسالمية على السواء.  وعية استخدمت فيلها. علما بأن هذه النالفخارية المرافقة 

   سم. 0.4سم، والسمك  3.2طول الحلقة الواحدة  .ةالسلسلة متآكلة بنسبة عالية ويغطيها الصدأ كامل

عبارة عن حلقتين متصلتين مع بعضهما لتشكيل سلسلة حديدية. كل حلقة تتكون من سلك ذي مقطع 

ائري. أما طريقة الصنع فتكون بقص أطوال متساوية من د

السلك، ومن ثم تتم عملية ثني أطراف كل سلك بشكل دائري 

 ثم ثنيه بشكل معاكس من أطرافه باليدين لتشكيل حلقة واحدة

. يتم توصيل الحلقات مع بعضها Sويصبح على شكل حرف 

حتى تشكل السلسلة التي تتفاوت أطوالها حسب الطلب. 

دم هذه السالسل لتعليق القناديل والثريات والمفاتيح تستخ

هناك ما يشبهها في متحف واألجراس والصلبان وغيرها. 

 (.79: 1943، متحف روكفلر) أ( 37روكفلر )شكل 

 

 

 أ( 37)شكل 

 طان بسلسلة حديدية، من الشيخ بريك،بو مفتاحان مر  

 ، تصوير الباحث.1375تحت رقم  روكفلرمعروضة في متحف 
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 (38)شكل  زميلإ -28

تم اكتشاف هذه القطعة في منطقة البرج في 

بين بقايا أبنية بيزنطية.  5والحيز  f5المربع 

ين ولكن يعطي ئزميل مكسور إلى جز اإل

   شكال كامال. وهو متآكل ويكسوه الصدأ.

هو و زميل هذه من قطعة اإل اً أعرض جزء

. Axeلطرف الحاد على شكل رأس شرخ ا

مستطيل وعريض عند طرفه مقطع الجسم 

العلوي الذي يطرق عليه بالمطرقة، ويستدق 

بالتدريج وصوال إلى الطرف السفلي الحاد 

   الذي يقطع في الصخر.

 سم. 3.1سم، وعرض الطرف الحاد  x 1.5 1.9سم، والمقطع  13.3الطول 

الروماني وخصوصا في زميل بشكل عام هو لتشذيب حجارة البناء. انتشر بكثرة في العصر استخدام اإل

وجدت ، واستمر استخدامه  في العصر البيزنطي والفترات اإلسالمية. قطعة مشابهة حوض المتوسط

 . (Khamis, 1996: 186) أ( 38في حفرية بانياس )شكل 

 

 من بانياس زميل حديدي،إ أ( 38)شكل 

(Khamis, 1996: 186) 
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 (39)شكل  منجل -29

قطعتان متبقيتان من جهة الرأس المدبب لمنجل على شكل شفرة لقطف عناقيد العنب، عادة يكون له 

ذراع طويل ومقبض خشبي، وجدت قطع المنجل هذه على الطريق المؤدي لمعصرة العنب البيزنطية 

ويكسوه ، متآكل إلى الفترة البيزنطية حسب المرفقات الفخارية الذي يعود 3والحيز  k16في المربع 

 سم. 0.3سم، والسمك  4.5سم، والعرض  15.0الصدأ. الطول 

ستهالك في في زراعة العنب لصناعة النبيذ لالوادي خربة شويكة كان مشهورًا في العصر البيزنطي 

الكنائس والمنازل. واستمرت مهنة الزراعة في المنطقة خالل الفترات اإلسالمية منذ البداية، ففي 

تم العثور على مناجل حديدية مشابهة وتحاكي نفس  ،فلسطين بانياس شمال يحفريات أخرى أجريت ف

العصر  أ، حيث أرخها علماء اآلثار المنقبون إلى 39الحقبة الزمنية كما هو واضح في الشكل 

ل أموي . كذلك في األردن تم العثور على منج(Khamis, 1996: 180) البيزنطي وأوائل اإلسالمي

قرب مدينة  على سفح جبل نبو(. أيضا في األردن 17: 2009)ملحم،  فحل مشابه في حفريات طبقة

يت في القرن ( التي بنKalanusتم الكشف عن أرضية فسيفساء للكنيسة البيزنطية السفلى ) ،مأدبا

يقطف عناقيد العنب  اً بيزنطي اً ب( تصور ُمزارع 39جزء من هذه الفسيفساء )شكل  الرابع الميالدي،

 ل الحديدي المكتشف في خربة شويكةيشبه المنج وهو يحمل بيده اليمنى منجالً ويضعها في سلة، 

(Piccirillo, 1993: 191-189).  

 

 ( منجل حديدي،39)شكل 

 الرسم في األسفل والصورة في األعلى، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 012/ Sq. k16/ L. 03/ B. 13)). 
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 منجل حديدي، من بانياس أ( 39)شكل  

 (Khamis, 1996: 180). 

 

 

 فسيفساء بيزنطية،  ب( 39)شكل  

 في األردن ة كاالنوس في جبل نبوأرضية كنيس

 (Piccirillo, 1993: 190). 

 

 (41( و)شكل 40حديدية )شكل  سكاكين -30

عرفت السكاكين في السجل األثري منذ العصور الحجرية حيث صنعت من الصوان، وبعدها صنعت 

مع بداية العصر الحديدي أي منذ  توسبائكه، لكن صناعتها من الحديد ابتدأمن المعادن كالنحاس 

 ,Crummy) ع مختلفة حسب الغرض من استعمالهاعام قبل الميالد، وكانت بأحجام وأنوا  1200

.   السكاكين التي بحوزتنا من خربة شويكة حالتها جيدة نسبيا، األولى تعود (110-111 :1983

ي أما الثانية فلبداية العصر اإلسالمي. هذه السكاكين لها جسم بمقطع عرضي بتاريخها للعصر البيزنط

على شكل مثلث طرف عريض واآلخر يكون الحد القاطع لينتهي بالرأس المدبب، من الطرف اآلخر 

مقطع دائري يدخل في مقبض من خشب أو حديد أو عاج. يوجد مثال مشابه  وللسكين يوجد لسان ذ

  .(Khamis, 1996: 179) 58بانياس تحت رقم أ( من حفرية  40)شكل 

 أ( سكين صغيرة، من الفترة اإلسالمية األولى، 40)شكل 

 (.Khamis, 1996: 179) من بانياس 
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 (40صغيرة )شكل  . سكين1

وسط الساحة الوسطى أمام بقايا الذي يقع في  36والحيز  l10سكين صغيرة وجدت في المربع 

بيزنطية، المقطع على شكل مثلث مكسورة من جهة الرأس المدبب وجزء الكنيسة مرافقة لكسر فخار 

 من اللسان مكسور بدون المقبض وطرفه الحاد متآكل ويكسوها الصدأ.

  سم. 0.5سم، والسمك  1.6سم، والعرض  5.6الطول 

 

 ( سكين صغيرة،40)شكل 

 الرسم في األسفل والصورة في األعلى، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 03/ Sq. l10/ L. 36/ B. 107)) 

 

 (41صغيرة )شكل  . سكين2

. عباسيةبالقرب من البرج مرافقة لكسر فخار الذي يقع  06والحيز  f5سكين صغيرة وجدت في المربع 

المقطع على شكل مثلث مكسورة قليال من جهة الرأس المدبب وجزء من الجسم مع المقبض مكسور، 

 سم. 0.5سم، والسمك  1.6والعرض سم،  9.8متآكلة ويكسوها الصدأ. الطول 

 الرسم في األسفل ( سكين صغيرة،41)شكل 

 والصورة في األعلى، خربة شويكة.

Kh. Sh. 012/ Sq. f5/ L. 06/ B. 2)) 
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 (43( و)شكل 42)شكل إبر حديدية للخياطة  -31

إبر خربة شويكة صنعت من معدن الحديد بمقطع عرضي دائري أما الرأس المثقوب فمقطعه مستطيل 

دن المختلفة أو العظم عبر العصور شكالها صنعت من المعاأالشكل. علما أن  إبر الخياطة في جميع 

(Crummy, 1983: 65-66).  يوجد مثال مشابه شكال إلبرة خربة شويكة من حفريةZeugma 

 ,Khamis) د بتاريخها للقرن األول الميالديأ(، لكنها مصنوعة من البرونز وتعو 42نية )شكل الروما

Zeugma 2013: 122).  

 (42)شكل  إبرة خياطة -1

الذي يقع في الساحة الوسطى أمام بقايا الكنيسة ومرافقة لكسر فخار  n8وجدت اإلبرة في المربع 

بيزنطية، وهي مكسورة قليال من جهة الطرف المدبب وجزء من الرأس المثقوب مكسور، أيضا متآكلة 

سم،  0.8سم، وعرض الرأس المثقوب  8.5الطول  ويكسوها الصدأ.

 سم. 0.5والسمك 

  

 

 ( إبرة خياطة،42)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 98/ Sq. n8/ L. 08/ B. 5)) 
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 (43)شكل  إبرة خياطة -2

البرج ومرافقة لكسر فخار بيزنطية، القطعة متآكلة ويكسوها  الذي يقع في منطقة h8وجدت في المربع 

  الصدأ والرأس المثقوب مفقود.

  سم. 0.5سم، والسمك  10.6الطول 

 

 ( إبرة خياطة،43)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 01/ Sq. h8/ L. 09/ B. 10)) 

 

 

 

 

 

 

 أ( إبرة خياطة،42)شكل 

 األناضولفي ، From Zeugmaالرسم في األسفل والصورة في األعلى، 

(Khamis, Zeugma 2013: 122). 
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 (44)شكل  رأس سهم حديدي -32

الذي يقع في وسط الساحة الوسطى أمام بقايا الكنيسة، هذا الحيز  1والحيز  m10وجد في المربع 

لسهم هرمي الشكل وله مقطع اقريب من سطح األرض ومرافق لكسر فخار تعود للفترة األموية. 

عرضي مربع. في وسط القاعدة الهرمية يوجد لسان مكسور ومقطعه مربع. فقط قلب حديد السهم 

  أما السهم فمغطى بطبقة من الصدأ الكثيف. ،ظ عليهمحاف

 سم. 0.7سم، وعرض المقطع  4.9الطول 

 

 

 

 

 

 

 ( رأس سهم،44)شكل 

 الرسم على اليسار والصورة على اليمين، خربة شويكة. 

Kh. Sh. 99/ Sq. m10/ L. 01/ B. 1)) 
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 عصر الرومانيالظهور في الرؤوس السهام الهرمية ذات المقطع العرضي المربع والمثلث بدأ في 

(Crummy, 1983: 111-113) . واستمر استخدام هذا النوع في فلسطين حتى أوائل العصر

استمرت بدال من رؤوس السهام ذات المقطع المثلث فاإلسالمي، أما رؤوس السهام ذات المقطع المربع 

أ 44 لشكلانهاية المملوكية. و ية حتى بمنذ بداية العصر اإلسالمي، واستمر استعماله في الفترة الصلي

 ومن بانياس ذ 66تحت رقم لرأس سهم خربة شويكة، مسجل  مشابه يظهر رأس سهم هرمي حديدي

 .(Khamis, 1996:182 -181) بع يعود للفترة اإلسالمية األولىمقطع مر 

 

 

 

 

 

 

 

  ،أ( رأس سهم44)شكل 

  ترة اإلسالمية األولى، من بانياسمن الف

(Khamis, 1996: 181.) 
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 (45)شكل  leaf-shaped head of a spear رأس رمح حديدي -33

الذي يقع في وسط الساحة الوسطى أمام  (on the Bed Rock) 37والحيز  n10وجد في المربع 

أ( من حفرية  45بقايا الكنيسة. القطعة رومانية الصنع على شكل ورقة الشجر ويوجد شبيه له )شكل 

. (Crummy, 1983: 135-136) 4230انية في بريطانيا ويحمل رقم مدينة كولشستر األثرية الروم

مقطع مستطيل وكامل لكنه ملوي، قلب  ومقطع الجسم مستطيل والرأس المدبب مكسور لكن اللسان ذ

 لكن يكسوه الصدأ. الحديد محفوظ جيداً 

  سم. 0.9سم، ومقطع اللسان 1.1سم، والسمك  2.6سم، والعرض  7.5الطول 
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الرابعالفصل . 4  

_______________________________________________ 

 القطع على المستخدمة زخارفالو  التصنيع تقنيات

 

 قطع من الخربة هتحتاج ما لصناعة تقنيات من يده في ما يعمل أن المحلي الحرفي بمقدور نكا

 قطع تجهيز في تقنيا وطبقت اتبعت التي الُطرق إن. الحديد أو النحاس سبائك سواء معدنية وأدوات

 في أولية خام مواد على العثور تم فقد. الخربة نفس في مورست قد تكون أن مكنمال من شويكة خربة

 حسب يستدل بالسكان، المأهولة المنطقة من الجنوبي الجزء في كبيرة مساحة في( 30 شكل) الموقع

 هذه أن على ،(16: 2005)أبو خلف،  المرافق( 2 شكل) والمخطط األثرية الحفرية تقرير نتائج

. ليهاإ بحاجة الخربة كانت التي الحرف نواعأ جميع لممارسة صناعية منطقة لتكون خصصت الساحة

 لهذا عام، بشكل الخربة في أو الساحة هذه في خام لمواد مناجم وجود على تدل لم األثرية الحفريات

 يلزم ما تحضير من مكنهم مما ،الخربة خارج من قتناءالبا الخام المواد على حصلوا الصناع أن يعتقد

 تم وما التصنيع تقنيات بين ميزأ أن الدراسة هذه في ارتأيت الذ. صهرها بعد لصناعتهم معادن من

 كانت سواء األخرى، الصناعية الحرف باقي عن ومنفصلة مميزة فنية كحرفة زخارف من استعماله

 .الصب عملية بعد القطع لىإ ضافتهاإ تمت التي أو الصب قوالب نفس على مثبتة زخارف
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 التصنيع تقنيات 1.4

 تقنيات تصنيع الزخارف على سبائك النحاس 1982عام  James Allanألن  لخص جيمس

 (Allan, 1982: 11). كالتالي: 

: وذلك بالقحط والقشط على سطح الصفيحة المعدنية باستخدام أداة حادة (Chasing)النقش بالقحط  -

 لعمل أشكال هندسية أو رسومات ونقوش.  

شظايا من على سطح لاشكال خطية على سطح المعدن وذلك بإزالة أ: لعمل (Engraving)الحفر  -

 ومدببة للحفر. المعدن باستخدام أداة حادة جداً 

 : عمل أشكال ونقوش بتثبيت أسالك رفيعة على سطح المعدن.(Filigree)الزركشة أو الصياغة  -

 : زخرفة سطح المعدن بتثبيت قطع دقيقة وصغيرة من الذهب.(Granulation)التحبيب  -

: تستعمل إلضافة أعمال حفر وشف وذلك للتأكد والتيقن على أن القطعة (Incising) التحزيز -

 أي نقص من الناحية التقنية.المعدنية قد اكتمل العمل فيها وال يوجد 

: إنشاء وتجهيز سطح المعدن بتثبيت ولحم أجزاء صغيرة من (Openwork)عمل مفتوح بالتخريم  -

 ما بينها.يضها البعض وترك فراغات مناسبة فالمعدن مع بع

 : عمل ثقوب في المعدن.(Piercing)الثاقب  -

 معدني بالدق بأداة.: إنتاج تصميم متكرر على سطح (Punching)التخريم  -



89 
 

: زخرفة تظهر على سطح المعدن المصبوب ومن ثم يتم (Relief Decoration) الزخرفة البارزة -

بطريقة مباشرة من أمام السطح، أو عمل جميع هذه التضاريس باستخدام أدوات  إنهاء العمل فيه يدوياً 

 حادة من األمام مباشرة.

: زخارف بارزة تعمل في صفيحة معدنية من الخلف (Repousse)رف بتضاريس بارزة خلفية ازخ -

 من أجل أن تكون بارزة من األمام، ثم إنهاء العمل يتم من األمام.

 مع استخدام أداة حادة. على سطح المعدن بالشف ثم بالطرق: زخارف خطية (Tracing)الشف  -

صنعت بالصب باستعمال األثرية، في مثالنا هنا من خربة شويكة يوجد صفائح من سبائك النحاس 

جل أخرى من أالقوالب التي أحيانا تحتوي على بعض الزخارف، وبعد ذلك يتم التعامل مع تقنيات 

 بالقصدير، واللحام ،والَطرق ، والقص،لصبا الحصول على الشكل النهائي للقطعة. أما التقنيات فهي:

 والتلميع. ،التربيطو  ثني،، والوالتقطيع ،والتثقيبالحفر، والتخريم، و والزخرفة البارزة، 

معدن النحاس من أجل  هجكثر بكثير مما يحتاأ لى درجات حرارة عالية جداً إيحتاج معدن الحديد عادة 

حديدية من خربة شويكة تمت صناعتها بالسكب في قوالب،  ةثريألهذا السبب ال يوجد قطع و صهره، 

تشكيلها أو لحمها في كتلة من جمر الفحم مكن أن يقوم الحرفي بإدخال قطعة الحديد المراد يلكن 

ص المشتعل، بطريقة يتجنب فيها من مالمسة قطعة الحديد اللهب المشتعل المؤكسد الناتج من امتصا

من الصالبة. فيمكن الحصول على درجة حرارة بحيث يصبح عندها  الكربون حتى ال يفقد الحديد شيئاً 

لى درجة حرارة أعلى إيتعرض للطرق والتشكيل، أو  اً اهز الحالة يكون ج هوهو بهذاللون، حمر أالحديد 

فيكون الحديد قد اقترب من درجة  ،لى اللون األبيضإمن األولى حتى يصبح لون الحديد أقرب 

  ة وذلك بالَطرق أيضا عليهما سويا.الذوبان، وفي هذه الحالة تتم عملية لحم قطعتين من الحديد بالحرار 

ديان الرتكاز القطعة التي يريد تشكيلها عند تطبيق معظم التقنيات. أما علما أن الحرفي يستخدم السن
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التقنية األخيرة إلنهاء العمل لبعض القطع التي تحتاج إلى صالبة معينة وخصوصا القطع ذات 

علما أن صالبة الحديد تزداد طرديا مع زيادة  محمياً الحواف الحادة هي السقي، ويجب سقي الحديد 

من الليونة وأن ال يكون  يكسب الحديد شيئاً ب أن يكون التبريد بالسقي بالتدريج حتى الحرارة، كذلك يج

هشًا، علما بأن السقي يكون بالماء أو بالزيت أو االثنين معا حسب نوع الحديد المستخدم. لذلك فإن 

 جميع ما بحوزتنا من قطع حديدية طبقت عليها تقنيات كانت في متناول يد الحرفي المحلي، ليسد

صيد أو حتى حاجة الخربة مما تحتاجة من أدوات وقطع حديدية للوازم المنزلية والبناء والزراعة وال

لم ذلك بناًء على مشاهدات اثنوغرافية في محددة الكان  أدوات وأسلحة عسكرية. حرفي السيد محمد مس 

باالعتماد على تطبيق تقنيات  فالوصف يكون البلبول والمقيم في قرية الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

 ،هي: الَطرقصناعة الحديد صعيد تقنيات استخدمت على  الصنع المشتركة بين القطع. ولهذا فإن أهم

 والتغطيس أي )السقي(. ،والشحذ ،والتبشيم ،والثني ،عيَقطتوال ،والتثقيب بالطرق،واللحام 

 الصب

ن المعادن وأشكال سبائك النحاس، أل صنافأالصب هي التقنية األساس في تحضير وصناعة جميع  

واعطاء سبائك نحاسية حسب  ،جل المزجأالنحاس يجب أن تكون منصهرة من  التى تتكون منها سبائك

 (.6شرنا له في نهاية الفصل األول )شكل أالطلب كما 

لعلمي العثور على أي منها في  ىثر لها في خربة شويكة، ولم يتناهإن قوالب الصهر لم يعثر على أ

في موقع  منطقة بالد الشام إبان الفترة الكالسيكية. إن أقدم قالب لصناعة الحلي المعدنية تم اكتشافه

قبل الميالد )كفافي،  1200-1300أرخ إلى حوالي والذي  (، 46شكل ) تل دير عال في األردن

يؤكد فكرة صناعة الحلي  لكن وجودهلى زمن غابر إ. مع أن هذا القالب يعود (14-15: 2010

 ، وخربة شويكة ليست بالضرورة استثناًء.بطريقة الصب بالقوالب
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 (15: 2010)كفافي،  معدنية، من تل دير عال في األردن( قالب لصناعة الحلي ال46)شكل 

 القص

كبر حجما بما يتناسب أ(، حيث تم قصها من صفيحة 21تقنية القص طبقت على الصفيحة )شكل  

 طراف الصندوق الخشبي وتثبيتة باستخدام المسامير.أجل شد أذلك من و والطلب، 

 الطرق

األدوات المعدنية كانت بالعادة تأخذ شكلها النهائي بعد الصب كسبائك النحاس أو واألداة  بعض 

كل  طرقرفعها وقلبها ل ةويتخلل هذه العملي، محماة كالحديد، وذلك بالطرق عليها أثناء تدويرها باليد

أي شكل  أو اً دائري ا أومستوي كان سواءاألجزاء من أجل التليين واعطاء القطعة الشكل المطلوب، 

 آخر.

إلعطائها السماكة والشكل  ،تقنية الَطرق تستخدم في تشكيل صفائح سبائك النحاس بعد الصب

بوبة بشكل منبسط ورقيق على مص الذي وجد في خربة شويكة،( 10سوار اليد )شكل ن إالمطلوب. 
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عملية الطرق من الداخل تتلو التشكيل  وطول يتناسبان مع قياس معصم اليد.شكل شريط بعرض 

لتأخذ شكلها الدائري. أيضا المرد أي الكشتبان  ، والتي بالغالب تكون مرتكزة على سنديانوالخارج

من الجهتين، يتم تجليسة  اً مفتوح هرماً  هكقطعة واحدة ويكون شكل( يتم تجهيزه بالصب 19)شكل 

أما المرود  .هلإلضافات الضرورية لتكملة صناعت بالطرق الخفيف إلعطائه الشكل المناسب وتجهيزة

جل أطرفه الذي يمسك به بأصابع اليد من ، فيطبق عليه الطرق فقط من أجل تشكيل (15)شكل 

 التحكم به.

، ذلك دائرية لها نفس القطر المطلوب ىى قطعة أخر قبل عملية التدوير، يتم ارتكاز قطعة المعدن عل

 هذا النوع من العمل الحرفي هوعلى  من أجل تشكيل األداة دائريا حسب المطلوب. إن خير مثال

الطرق على السلك المصبوب  هذا الشكل يظهر ،(7)شكل موقع خربة شويكة في الذي وجد الخاتم 

التعامل  نفسهاالطريقة وبيد. من الممكن بوضوح أنه تم ي ليتم تشكيله على حجم اصبع الئر ابمقطعه الد

 (.12والحلقة المفتوحة )شكل  ،(11)شكل  ، وقرط األذن(9و شكل  8اليد )شكل  يسوار تشكيل مع 

( من أجل تشكيل 32( ومسامير الفصاالت )31تطبق على قطع الحديد، كالمفتاح )شكل  هانفس التقنية

مكن أن يوضع فيه حلقة حديدية قبل تشكيل وصناعة المسمار، وذلك من يالجزء الدائري الحلقي، الذي 

الحرفي أ(؛ حيث يختار 32أجل استخدامها لغرض التعليق والمسمار مثبت في الحائط كما في الشكل )

وبمقطع عرضي مستطيل أو دائري كما في أو المفتاح، قطعة حديد طولها تقريبا ضعف طول المسمار 

من وسطها بحيث تكون مرتكزة على قضيب معدني  محماةطعة بالطرق وهي مثالنا هذا، يثني الق

أو الجزء الدائري من المفتاح، ثم يستمر سطواني، فيحصل على حلقة لتكون بمثابة رأس المسمار أ

ار الحرفي باستخدام تقنية الطرق وقطعة الحديد محماة من أجل لحم وتكملة باقي األجزاء، فمسم

 المفتاح فيخرج بمقطعه المستطيل. أما ،ضي مربعالفصالة يخرج بمقطع عر 
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(، تمت صناعتهما بخطوات مشابهة لصناعة مسامير الفصالة 43( و )شكل 42إبرة الخياطة )شكل 

نفسها الطريقة بوالمفتاح، لكن بمقطع عرضي مربع، والفتحة في اإلبرة لها شكل بيضاوي وليس دائري. 

(. وكذلك الحلقة الدائرية المغلقة )شكل 33اب الخشبية )شكل سطواني لفصالة األبو يتم تشكيل الجزء األ

يتم الطرق عليها من أجل الحصول على مقطع ف(، 36و  35(. أما المسامير في األشكال )34

مودي ل الهرمي المدبب، ثم يطرق بشكل عيستمر الحرفي في تشكيل الذيعرضي مربع متناسق، و 

مة، ويستمر بالطرق على الرأس من األطراف ليعطية على الطرف اآلخر للمسمار وهو مثبت بالملز 

 بمقدار قطر رأس المسمار الدائري حسب الحاجة والطلب. دائري. بهذه الطريقة يتحكم الحرفيشكله ال

وهو مرتكز األطراف  أحد(، يتم الطرق على 38زميل المستخدم لتشذيب حجارة البناء )شكل أيضا اإل

كثر قليال من عرض القطعة أولكن بعرض  Axeحد الشرخ  يشبهالسنديان، فيعطيه الشكل الذي على 

على الرأس  مودياً ملزمة ويقوم بالطرق ع زميل، ثم يثبته فينفسها، ثم يحمي الحرفي الطرف اآلخر لإل

زميل، ذلك الرأس سيتلقى كبر من عرض جسم اإلأقطره  اً ليعطيه شكال منبسطا بيضاويا أو دائري

يضرب بالمطرقة الثقيلة  زميل بيد وباليد األخرىكه لإلامسإ البناء أثناءالضربات وسيحمي يد عامل 

 .زميل أثناء العملعلى رأس اإل

واحدة من معدن  ن،قطعتيالحرفي من  ههذا المنجل يصنع(، 39منجل قطف عناقيد العنب )شكل 

ض الذي الحديد وهي نسلة المنجل ذات الحافة الحادة من الداخل، واألخرى من الخشب وهي المقب

يمسك به المزارع. يحضر الحرفي قطعة حديد ذات مقطع عرضي مستطيل وبأبعاد تناسب الهدف منها 

من  اً كبير  اً لصناعة المنجل، ُيَحمي الحرفي طرف واحد من قطعة الحديد ويشكل بالطرق عليها جزء

طع، فسيأخذ جسم المنجل، وتحضير الطرف الداخلي ليكون الطرف الحاد الذي سيستعمله المزارع للق

في على شكل بيضاوي، ثم يقوم بتحضير الطرف اآلخر للتشكيل بعد وضعه  اً عرضي اً المنجل مقطع
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النار، بالطرق يشكل الحرفي الطرف اآلخر وهو الذيل بحيث يكون مناسبا إلدخاله في مقبض الخشب 

 .المعد لذلك الغرض

ولى معدنية حادة من جهة واحدة ن، األ( تصنع من قطعتي41( و )شكل 40شكل )السكاكين الحديدية 

من الخشب. يحضر الحرفي قطعة حديد بمقطع  اً مصنوع قد يكونوالثانية مقبض السكين الذي 

 أحدمستطيل وطول وسمك يتناسبان وحجم السكين المطلوب صناعتها، يحمي الحرفي القطعة من 

كون برأس مدبب ليدخل األطراف ومن ثم بتقنية الطرق يشكل ذيل السكين، الذي من المفترض أن ي

ويثبت في المقبض الخشبي الذي يعد لذلك الغرض، يجهز الحرفي الطرف اآلخر بوضعه في النار 

أطرافه يكون الحد  أحدحتى االحمرار، ثم بالطرق عليه ليشكل السكين بمقطعها على شكل مثلث 

 القاطع، فتأخذ السكين الشكل االنسيابي على طولها حتى تصل للرأس المدبب.

(، تمت صناعته بتقنية الطرق فقط من قطعة واحدة من معدن 44رأس سهم هرمي حديدي )شكل 

الحديد، بحيث أن الحرفي شكل رأس السهم الهرمي بعد وضعه في الفحم المشتعل حتى درجة 

فرز أأيضا بتقنية الطرق  يدية وبمقطع عرضي،االحمرار، وبنفس طريقة تشكيل ذيل المسامير الحد

من الطرف اآلخر للسهم بطرف مدبب لكن بأقل سماكة من الرأس، ومقطع اللسان مربع  اً الحرفي لسان

 أيضا حتى ال يتحرك من داخل رأس الخشبة التي ستشكل باقي السهم.

طيل. على ( تمت صناعته من قطعة حديد واحدة وبمقطع عرضي مست45رأس رمح حديدي )شكل 

ه إلى درجة ئأس الرمح بتقنية الطرق بعد إحماوبطرف مدبب صنع الحرفي ر الغار شجر شكل ورقة 

االحمرار، وبنفس الطريقة من الطرف اآلخر لرأس الرمح شكل الحرفي الذيل بمقطع عرضي مستطيل، 

جل تثبيت الرأس داخل طرف أبحيث يكون عرض الذيل أقل من عرض رأس الرمح وبطرف مدبب من 

 خشبة الرمح.
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 الطرق والثني

ال على مربط يد إموقع خربة شويكة، فإنه لم يتم العثور في ددة التي حفر بها بالرغم من المواسم المتع

قد مر بعدة مراحل وطرق  هذا المربط(. 20لصندوق خشبي روماني ذي المقطع المستطيل )شكل 

سطواني من منتصفه لتشكيل أعلى سلك آخر  تصنيع خالل إنتاجه، فقد تم ثنيه وتشكيله بالطرق

أما  ل بالصفيحة المعدنية والخشب سويا.جل تشكيل الذيل الذي يدخألطرق من الحلقة الصغيرة، مع ا

بشكل متعاكس مع ترك الحلقة الصغيرة في الخارج للشد، فتكون فقد تم ثنيها من الداخل  األطراف

أما وظيفة هذا المربط كالوظيفة التي يؤديها عمل البرشام في ربط وشد المعادن مع بعضها البعض. 

، اً ل مسامير الفصالة كما ذكرنا سابقللحديد فقد طبقت هذه الطريقة في المراحل األولى لتشكيبالنسبة 

 .من وسطها محماةثني القطعة بالطرق وهي وذلك ب

 اللحام بالقصدير

واحدة أو اداة جل تجهيز قطعة أضافة أو تجميع قطعتين من سبائك النحاس أو أكثر من إمكن ي 

طراف قطعة واحدة من أيضا تستخدم لشبك وربط أتقنية اللحام التي معينة، وذلك عن طريق تطبيق 

جلها. وهذا اللحام عادة يتم باستعمال أعطائها القوة وتكملة شكلها أو وظيفتها التي صنعت من إ أجل 

معا مادة للحم سبائك النحاس بعضها ببعض،  و الزنك مع الرصاص ليشكالً معدن الزنك المنصهر أ

بدرجة حراره منخفضة. وهكذا فإن الكثير من القطع المعدنية تظهر في شكلها  عادة هذه الخطوة تتم

(، 7النهائي عن طريق لحم وجمع قطعتين أو اكثر، ومثال على ذلك خاتم اصبع اليد البرونزي )شكل 

حيث انه بعد صب الطبعة البيضاوية التي تحمل بعض الزخارف وكذلك صب الجزء الدائري، يتم لحم 

نتوء الذي ( وذلك بلحم ال28سفل الطبعة مع حلقة األصبع. أيضا تعويذة الخيل )شكل أالقطعتين من 

معا التعويذة  ليشكال ،على شكل ورقة الشجرالتي  ةسفل الصفيحة البرونزيأدمعة على على شكل 

 كقطعة واحدة. 
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 اللحام بالطرق

( من رأسها بالملقط ويدخلها في النار حتى تصبح بدرجة 32مسامير الفصاالت )شكل  يمسك الحرفي 

جل لحم طرفي قطعة الحديد على طولهما مبتدئًا من طرف الحلقة أللطرق عليها، ذلك من حرارة جاهزة 

ن فيصبحان قطعة واحدة ويستمر بالطرق ليعطي ب، خالل الطرق يتم لحم الطرفيبالرأس المدب اً منتهيو 

ينتهي بالرأس المدبب، علما أن جميع المسامير التي تثبت في الحجر يجب  اً مربع اً عرضي اً لها مقطع

بر الخياطة )شكل 31م التعامل مع المفتاح )شكل تينفسها الطريقة ب. أن تكون بمقطع مربع و  42(، وا 

النار حتى درجة  الحلقة فيقضيب (، فيضع الحرفي طرفي 34(. أما الحلقة الدائرية المغلقة )شكل 43

بحيث يعطي لهذا الجزء من  يقوم بالطرق على الطرفين وهما فوق بعضهما حتى يلتحمابعدها اللحام، و 

 جزاء الحلقة.أي كباقي ر المقطع العرضي الدائ لشكالحلقة 

 ، والتبشيمالتربيطو  ،الثنيو التقطيع، و التثقيب، 

(، حيث الثقب 22قفال الصناديق )شكل أتقتية التثقيب على الكثير من القطع مثل فصالة  استخدمت 

في وسط الدائرة الكبيرة حتى تصبح سهلة الحركة يمينا وشماال بعد تثبيتها على الصندوق الخشبي، يتم 

 هقبة. كذلك الجرس الذي تمت صناعت على شكل هرأس اً ذلك باستخدام مسمار عادة يكون برونزي

تمرير السلسلة التي تقوم جل أمن  هعلى نقطة في قبتأ من  هلصب كقطعة واحدة برونزية، ثم ثقببا

ضافة الثقوب إ(، تمت 27و 26و 25ب. والدروع العسكرية )األشكال  23لى الشكل إ، انظر هبحمل

سالك نحاسية رفيعة ولينة تم أجزاء الدرع الواحد المتشابهة، ذلك باستخدام أجل تشبيك أعليها من 

 استخدامها. تقطيعها بأطوال تناسب الغرض من

سل المميزة )شكل اللتقطيع على األسالك النحاسية التي استخدمت في صناعة السكذلك طبقت تقنية ا

. بعد ذلك تأتي هالمراد تحضير  لةسل(، حيث يتم تقطيعها بأطوال متساوية حسب حجم وعرض الس24
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طراف كل قطعة سلك على شكل دائري حتى أسل، حيث يتم ثني التقنية الثني في صناعة الس

جل أمن  ،ذلك وبكلتا اليدين يتم ثني الدائرتين باتجاهين متعاكسين وبتعامد ، وبعدهمنتصف السلك نفس

، وبعد ذلك توصيل القطع من خالل Sعلى شكل حرف  لسلةالحصول على قطعة واحدة من الس

وحسب الغرض من  لسلةالدوائر بداخل بعضها، لكن بعدد من األجزاء يتناسب مع الطول المطلوب للس

التي تستخدم في تحضير  هانفستطبق التقنيات  ،(37السلسلة الحديدية )شكل  ولصناعة .استعماله

 .سلسلة البرونز

ه ؤ يتم إحما(، حيث 33سطواني لفصالة األبواب الخشبية )شكل تطبق تقنية التقطيع على الرأس األ

 جزاء حسب حجمأجزاء كما في مثالنا هنا أو خمسة أ ةلى ثالثإبالنار لدرجة االحمرار ثم يجزأ 

ن من طرفي يأجز  سطوانة لطرف واحد من الفصالة، ويقطعمن وسط األ اً الفصالة، يقطع الحرفي جزء

وهو عبارة عن  المعدني بالمربطالفصالة  للفصالة، ثم يجمع في ما بين طرفي سطوانة للقطعة الثانيةاأل

 بعد تثبيت الفصالة في الباب واإلطار الخشبي. ،مسمار

(، الذي سيدخل في المقبض الخشبي، حيث يتم 39طرف المنجل )شكل طبقت تقنية التثقيب على 

جل تبشيم المنجل مع مقبضه، وذلك باستخدام قطع أهذا الطرف في مكانين في الوسط من  ثقب

في ذلك الحرفي صغيرة من الحديد التي تشبه المسامير وهي البرشام لكن بدون رأس مدبب، يدخلها 

مع آخر من الجهة المقابلة، فيتم شد المنجل  اً البرشام ليعطيه رأس الثقب بعد جمع المنجل ويطرق على

 .بشكل جيد بحيث يتحمل ضغط العمل في الحقلالمقبض 

 والتغطيس )السقي( الشحذ

التي ستقطع في (، يتم شحذ حافته 38)شكل  زميلتطبق هذه التقنيات على قطع الحديد فقط، كاإل 

يتم شحذ حافة كل من السكين نفسها الطريقة وب معادن،الحجارة وذلك باستخدام حجر خاص لشحذ ال
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الحرفي في الفحم ليقوم  هذه القطعإحماء  (، وبعدها يتم39)شكل  (، وحافة المنجل41و  40)شكل 

 جل إعطائه صالبة مناسبة.أبتغطيسه في مزيج الزيت والماء من من بعدها مباشرة 

 الزخرفة البارزة

صب البرونز في ب تتم، (7تقنية عمل الزخارف البارزة على السطح الخارجي العلوي للخاتم )شكل  

 .قالب أعد خصيصا لهذا الشكل، حيث يتم وبهذه الطريقة إنتاج الخواتم التي تحتوي مثل هذه الزخارف

عة مصبوبة ، ألن القالب لكل قطومن ثم يتم إنهاء العمل فيه يدويا بطريقة مباشرة من أمام السطح

 .يتكون من نصفين متقابلين من أجل إنتاج المجسمات بكل أشكالها وأحجامها

 التخريم

حول زخرف الخاتم )شكل تصميم متكرر ك حفر صغيرة منتظمة بخط واحد نتاجطبقت هذه التقنية إل 

بجانب ومتكررة مرتبة صغيرة  حفر يتم عمل(، وذلك بالدق على أداة حادة مدببة. وبنفس الطريقة 7

( تم 10كذلك على السوار )شكل . (19على السطح الخارجي للمرد )شكل بعضها  وبشكل كثيف 

تصف وعلى طول سطح لمنالبعض في امرتبة بجانب بعضها متكررة و محفورة صغيرة  عمل دوائر

  أداة رأسها على شكل دائرة بحواف حادة. يتم بالدق علىعمل هذه الدوائر و  السوار الخارجي،

 الحفر

 لسوار اليد فقد طبقت على السطح الخارجي .باستخدام أداة حادة جدا ومدببة للحفرتطبق هذه التقنية  

على طول  وذلك بإزالة شظايا نتيجة حفر اثنين من األخاديد المتقابلة، والمتوازية، والممتدة، (10)شكل 

أحد أطراف على كلحلقات بجانب بعضها أخاديد غائرة . كذلك توجد جوانب سطح السوار الخارجي

(. أما 15(. أيضا وبنفس الطريقة توجد أخاديد على أحد أطراف المرود )شكل 11األذن )شكل قرط 
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(، فقد تم حفر أخاديد على شكل دوائر داخل بعضها 22على السطح الخارجي لفصالة اإلقفال )شكل 

 البعض. 

 التلميع

ليها أو تطبق عليها أي إ ف  ضَ التي لم تُ من سبائك النحاس  تمت عملية الصب بالقالب لبعض القطع 

 سائر القطع. مثلخرى تغير من شكلها، إال فقط تقنية التلميع إلعطائها المنظر النهائي المقبول أتقنية 

هذا ال يعني بالضرورة أن السبائك التي تم تطبيق تقنيات مختلفة عليها لتحضير أدوات ذات أشكال 

يطبق عليها التلميع، ألن التلميع تقنية نهائية تعطي األداة مظهرها الخارجي  ووظائف مختلفة ال

 الجميل البراق. وتتم تقنية التلميع باستخدام قطعة قماش خشنة يتم فرك سبيكة النحاس بها.

 

   الزخرفية العناصر 2.4

استعملت بشكل خاص على قطع الزينة كالحلي التي صنعت من سبائك النحاس إن معظم الزخارف 

وباألخص البرونز، كالخاتم واألساور وقرط األذن. باإلضافة إلى بعض القطع األخرى المصنوعة 

رف حسب أن يضاف إليها بعض الزخاإلى أيضا من سبائك النحاس، كاألدوات التي تكون بحاجة 

 وفصالة لإلقفال. ،والمرود )عصا الكحل( ،شتبان(، كالمرد )الكوظيفة األداة
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 (47)شكل  (Relief Decoration) زخرفة مريم العذراء -1

من األعلى، هذه الزخارف ته ظهرت على طبعبارزة بوجود زخارف البرونزي المكتشف لخاتم تميز ا

الطفل يسوع المسيح عليه تصور مريم العذراء عليها السالم وهي واقفة، وتحمل على يدها اليسرى ابنها 

هما هالة دائرية تمثل النور والقداسة ي، ومحفور حول رأسطويالً  اً السالم، كل واحد منهما يرتدي ثوب

حسب المعتقد المسيحي، كذلك يوجد إطار من حفر صغيرة مجوفة تحيط باللوحة على امتداد حواف 

  الطبعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شويكة، خربة زخرفة مريم العذراء (47)شكل 

Kh. Sh. 00/ Sq. l11/ L. 08/ B. 20).) 
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 (48)شكل  خطيةزخارف  -2

 ماوهالزخارف في هذا المثال موجودة على السطح الخارجي المنبسط على شكل شريط لسوار اليد، 

ويوجد في على طول جوانب سطح السوار الخارجي،  ممتدانو  متوازيانو  متقابالناألخاديد  ن منااثن

 البعض.دوائر صغيرة مرتبة بجانب بعضها وبشكل خطي  األخاديدالوسط بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 48)شكل 

 ى والرسمة في األسفل، خربة شويكةعلى سوار اليد، الصورة في األعلخطية زخارف 

Kh. Sh. 05/ Sq. c5/ L. 06/ B. 7).) 
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 (50و )شكل  (49)شكل  ألخاديد حلقيةزخارف  -3

  (49)شكل  -أ

، القرط ذي المقطع العرضي الدائري أطراف هذا أحدأخاديد غائرة على خمسة زخارف على شكل 

لى وظيفة هذه األخاديد الجمالية، فإنها تستعمل من أجل تثبيت القرط على األذن باستخدام إوباإلضافة 

 سلك رفيع يدخل في ثقب األذن.

 

 

 

 

 

 

 ( 49)شكل 

 شويكةعلى قرط لألذن، خربة  ألخاديد حلقية رسمة زخارف

Kh. Sh. 01/ Sq. h5/ L. 03/ B. 7).) 
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 (50)شكل  -ب

ي من المفروض تال ،)عصا للكحل( بجانب بعضها البعض على طرف المرود حلقيةخاديد زخارف أل

 .ستعمالهاأثناء  بأصابع اليد بالمرودإلمساك ااألخاديد هي  وظيفةكون تأن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 50)شكل 

 المرود، الصورة على اليمين والرسمة على اليسار، خربة شويكةعلى ألخاديد حلقية زخارف 

Kh. Sh. 99/ Sq. b21/ L. 07/ B. 6).) 
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 (51)شكل  لندوب غائرة )حفر صغيرة(زخارف  -4

، يستعمل برونزي)كشتبان( لقطعة صغيرة متبقية من مرّد على السطح الخارجي  هذه الزخارف موجودة

ومتكررة مرتبة أو ندوب غائرة صغيرة  حفرأعمال حياكة المالبس اليدوية، الزخارف عبارة عن  في

 على السطح الخارجي للمرد.بجانب بعضها  وبشكل كثيف 

 

 

 

 

 

 

 (51)شكل 

 على المرد، خربة شويكةلحفر صغيرة زخارف  

Kh. Sh. 07/ Sq. n19/ L. 02/ B. 1).) 

 

 

 

 



105 
 

 (52)شكل  لدوائر غائرةزخارف  -5

على السطح الخارجي للفصالة غائرة مشتركة في نفس المركز، موجودة دوائر  على شكلزخارف 

، وذلك من أجل تثبيت الفصالة الدوائر وعلى مركز الدوائر مباشرةمع وجود ثقب في وسط  ،النحاسية

موجودة في  صغر قطراً أغائرة دوائر  جزاء منأيوجد أيضا  .على خشب الصندوق باستخدام المسامير

لكن بدون وجود ثقب في  مشترك منتصف الذراع المستطيل للفصالة، هذه الدوائر الصغيرة لها مركز

 ألنه ليس من الضروري وجود الثقب.منتصفها فهي للزينة فقط 

 

 

     

 

 (52)شكل 

على فصالة لإلقفال، الصورة في األعلى لدوائر غائرة زخارف  
 والرسمة في األسفل، خربة شويكة

Kh. Sh. 03/ Sq. g7/ L. 03/ B. 36).) 
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لخامساالفصل . 5  

_______________________________________________ 

 النتائـجالنقاش و 

 

من ناحية الصناعة، والزخرفة،  نية في خربة شويكة وجود تنوع عالٍ الدراسة للقطع المعدأظهرت 

والوظيفة من مواقع في فلسطين وأخرى في حوض البحر المتوسط. أولى هذه األنواع وجدت في 

الدرع  ،(26و  25)شكل  من الفترة الرومانية بقايا درعين نحاسيين خشبي متحلل ممثلة فيصندوق 

مدينة زوغما عثر عليه في حفريات  ميالدي 253ُأرخ للعام  اً معدني اً يشبه درع( 25شكل ) األول

( فهو ذو 26شكل )(؛ أما الدرع الثاني Khamis, Zeugma 2013: 113) األثرية في األناضول

 .على المكانة العسكرية لصاحبه في الجيش الروماني ما يدلدقيقة على شكل ورق الغار صناعه 

، فإن الصندوق نفسه وما يرتبط به إضافة إلى محتويات الصندوق من بقايا الدروع العسكرية المعدنية

رغم البعد الجغرافي في كال الحفريتين، من معادن في صنعه أيضًا يعطي داللة الستخدامه الوظيفي 

لى إكون هذه الصناديق تعود  ،تصنيعه، ووظيفتهو هو من األهمية بمكان من حيث تاريخه، بينهما 

نما القطع النحاسية المكتشفة التي  نهاية الفترة الرومانية. فإن الدالئل على ذلك ليست األثرية وحدها وا 

(، 21(، وصفيحة نحاسية )شكل 20تستعمل في صناعة الصناديق الخشبية، وهي المربط )شكل 

تم اكتشاف  اً خشاب الصناديق المتحللة. أيضأباإلضافة إلى الدروع الحربية التي وجدت ضمن بقايا 

(، رأس الرمح هذا 45من الحديد )شكل  اً رأس رمح عسكري روماني بالقرب من البرج الرئيس مصنوع
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يتطابق بالشكل والصناعة والمعدن مع رأس رمح تم اكتشافه في حفرية المدينة األثرية الرومانية 

 (.Crummy, 1983: 135-136أ( )45كولشستر في بريطانيا )شكل 

في خربة شويكة مع أخرى تعود للعسكرية الرومانية  األدوات المعدنية العسكريةبير بين ن التشابه الكإ

 العالم بنفس الفترةفي العسكرية كانت منتشرة في مناطق عدة  القطع ظهر أنيُ  ،)رأس الرمح، والدروع(

لى إفي زيه وتصنيعه ألدواته العسكرية. هذا باإلضافة  اً موحدلذي كان االروماني  الجيشتبعاً النتشار 

خرى تم اكتشافها في الموقع، توضح نشاطات يومية ضرورية كان يمارسها أقطع برونزية رومانية 

الجندي الروماني من أجل سّد احتياجاته الشخصية، مثل تعويذة الخيل على شكل ورقة شجرة الغار 

. هذا رومانيفي المعتقد الظهار القوة ا  الخيل لجلب الحظ و  (، التي كانت تعلق على جبين28)شكل 

بالضرورة يعني أن خربة شويكة تمتعت بتنوع في ممارسة الحياة أسوة بالكثير من المواقع الرومانية في 

 فلسطين أو خارجها. 

على يد وتبني المسيحية كديانة رسمية لإلمبراطورية لى البيزنطية إمنذ أن تحولت اإلمبراطورية 

 دي، أخذت أعداد السكان بالتزايداإلمبراطور قسطنطين األول في الربع األول من القرن الرابع الميال

هذا القرار كان له ارتداداته وأثره على  لمقدسة باإلمبراطورية البيزنطية،ربط قسطنطين األراضي ا نتيجة

كنيسة المهد في في بنائها مثل السكان واالقتصاد والعمارة في بالد الشام. فالمنشآت الدينية والتوسع 

قتصاد من حيث العمل في مدينة بيت لحم وكنيسة القيامة في مدينة القدس، أدى الى تحريك عجلة اال

زدهارها. فاألماكن الى ديمومتها و إالبناء والحرف األخرى الداخلة في عملية اإلنشاء، والذي أدى بالتالي 

فلسطين، جالبين معهم  لزيارةميع أرجاء اإلمبراطورية الدينية تجذب المؤمنين الجدد والحجاج من ج

باإلضافة إلى ذلك قام الكثير من هؤالء  ،لدعم خصوصا من النبالء واألغنياءاألموال والتبرعات وا
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 Avi-Yona, 1966: 101الحجاج بشراء قطع اآلثار القيمة والثمينة ونقلها معهم إلى بالدهم )

Parker, 1999: 136; .) 

فمثال خاتم فت في خربة شويكة عكست الطابع الديني للمكان، واد الحضارية التي كشبعض من الم

الكنيسة التي تتوسط الخربة، تميز بوجود زخارف  ردم( المكتشف أمام 7أصبع اليد البرونزي )شكل 

ظهرت على طبعة الخاتم من األعلى، هذه الزخارف تصور مريم العذراء عليها السالم وهي واقفة، 

، ومحفور حول طويالً  اً وتحمل على يدها اليسرى ابنها الطفل يسوع المسيح، كل واحد منهما يرتدي ثوب

لقداسة حسب المعتقد المسيحي، ويوجد إطار من نقط مجوفة تحيط رأسيهما هالة دائرية تمثل النور وا

تم العثور على خاتم واحد فقط متطابق مع خاتم شويكة، وذلك في  ؛متداد حواف الطبعةاباللوحة على 

 ،جتماعيةنوع وقوة العالقات اال نعهذا يميط اللثام ؛ )خميس: قيد النشر(حفرية بيسان شمال فلسطين 

التي كانت تربط التجمعات السكنية البيزنطية في فلسطين، متمثلة باإليمان المسيحي ية والدينوالتجارية، 

وما يتبعها من حركة تجارية للمناطق والمدن  اجحركة الحج .إلى كافة أرجاء اإلمبراطورية امتدالذي 

ما  الكبرى األخرى، تطلب إنشاء شبكة من الطرق التجارية المحمية بشبكة من الحاميات العسكرية،

نتقال الناس اف ؛سهيل الوصول إلى األماكن المقدسةساعد على ربط أواصر اإلمبراطورية ببعضها وت

أو  اقتصاديةوبعضهم استقر في إحدى هذه المدن أو القرى ألسباب  من مدينة إلى أخرى كان ميسراً 

 (. Sivan, 1990: 54-65العريض )السكاني نتشار دينية، تبعا ألماكن العمل التي رافقت اال

شويكة تعتبر من األرياف على أطراف المدن، إال أن ما وجد في بقايا الحفريات األثرية  مع أن خربة

، عكست أثرية مختلفة ومتنوعة من مواد حضاريةمن أبنية عامة وأخرى خاصة، وما تم العثور عليه 

اط األذن األساور وأقر  .الذي تمتعت بهقتصادي مع تلمس مستوى من الحراك االجتماعية نوع الحياة اال

بمجملها تمثل نوع الزينة التي كانت تتزين بها كشفت في خربة شويكة، التي  وبعض الحلقات البرونزية
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التشابه بين  إنمنتشرة في كافة قرى ومدن فلسطين البيزنطية. هذه كانت المرأة البيزنطية، الصناعة 

والمعروض في متحف  أ( من الجش8)شكل لسوار البيزنطي ( من خربة شويكة، مع ا8السوار )شكل 

الجرس  ، يظهر أنماط الصناعة المتداولة في هذه الفترة.1524الفلسطيني )روكفلر( تحت رقم اآلثار 

من قنديل أو مبخرة تستخدم  اً عادة يكون جزءاكتشف في خربة شويكة (، الذي 23البرونزي )شكل 

يوضح  ب23(. والشكل 24برونزية )شكل  لإلنارة أو لحرق البخور، حيث يعلق من وسطه بسلسلة

أ( من الجش معروض في المتحف 23استعمال الجرس ضمن سلسلة، يوجد شبيه لهذا الجرس )شكل 

 . 1555الفلسطيني لآلثار روكفلر تحت رقم 

في خربة  ( على وسط أرضية الكنيسة31كتشاف مفتاح )شكل اتم  فقد حديديةأما فيما يتعلق بالمواد ال

كان مفتوحا  الباب أنعلى فالردم يدل  ،باب الكنيسة الرئيسيعود إلى مفتاح هذا ال يعتقد أن، شويكة

وجدت على المدخل الرئيس للكنيسة في  (33فصالة الباب )شكل أن نهيار الكنيسة، ذلك الحظة 

بالطة معروض في تل أ( بيزنطي من 31)شكل وهو شبيه لمفتاح شويكة  هناكوضعية اإلغالق. 

)شكل  في خربة شويكة المكتشفالحديدي زميل اإل .1376ر الفلسطيني روكفلر تحت رقم ثامتحف اآل

كان  ،(Khamis, 1996: 186أ( )38)شكل  البيزنطي األثري بانياسفي موقع  ، وجد شبيه له(38

وحرفة تشذيب الحجارة إضافة إلى دليل على حركة البناء وهو يستخدم لتشذيب حجارة البناء، بالغالب 

  .التي كانت تتمتع بها خربة شويكةالتعدين حرفة 

من المعتقد  ،كانت منتشرة في موقع خربة شويكة كمية المسامير الحديدية ذات األحجام المختلفة والتي

كانت تستخدم في تثبيت األبواب الخشبية والشبابيك واألثاث المنزلي، إضافة إلى استخدامها بشكل  أنها

ستخدامه منتشرا ارئيس في تثبيت أسقف الكنائس الخشبية التي كانت تحمل القرميد األحمر، الذي كان 

مع ما تم  قبيتطاو  يتشابه  وموحدا كنظام بناء للكنائس البيزنطية في كافة أرجاء فلسطين، هذا المثل
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وهي المسامير ب( لها نفس طريقة صنع مسامير خربة شويكة، 35اكتشافة من مسامير حديدية )شكل 

 Taha)موقع دير الحمام البيزنطي على قمة جبل جرزيم في نابلس  منالتنقيبات األثرية المكتشفة في 

et al., 2015: 85-86).  أيضا نستطيع الرجوع إلى الخارطة الفسيفسائية المكتشفة على أرضية

(، التي تؤكد على أن النسبة Piccirillo, 1993: 91-83لكنيسة بيزنطية في مدينة مأدبة األردنية )

رميد قها باستخدام الؤ العظمى من األديرة والكنائس البيزنطية التي كانت منتشرة في فلسطين، قد تم بنا

على جملون من الخشب المثبت باستخدام  اً ومرتكز  الذي يكون بالعادة محموالً و ألسقف األحمر ل

جتماعية ودينية أسوة االمسامير الحديدية. هذا بالضرورة يعني أن خربة شويكة تمتعت بميزة ومكانة 

بباقي قرى الريف والمدن البيزنطية في فلسطين، ما يوضح نوع العالقة وتواصل خربة شويكة في 

ركة الداخلية التي كانت تربط جميع تلك المراكز الدينية والتجارية في الداخل، ومن ثم العالقة مع الح

 باقي المقاطعات التابعة لإلمبراطورية خارج فلسطين. 

وخربة شويكة كقرية ريفية كانت نشطة في مجال الزراعة، وخصوصا زراعة كروم العنب التي كانت 

حتياج الكنيسة من نبيذ كطقس ديني بيزنطي اغذائية، باإلضافة إلى  توفر ما تحتاجه الخربة من مواد

  .ان وال يزال متبعا إلى يومنا هذاك

ألرضية لمنجل الذي يظهر في امشابه لفي خربة شويكة شف تكاالذي ( 39المنجل الحديدي )شكل 

ستخدام المزارع البيزنطي اوضح ي، ب(39)شكل  فسيفسائية لكنيسة كاالنوس في جبل نبو في األردنال

 خربة وجود معصرة العنب في إن .(Piccirillo, 1993: 190لعنب )لعناقيد اللمنجل أثناء قطفه 

النشاط الذي  حجم(، دليل على Abu Khalaf, 2008: 150-152) على نطاق إنتاجي كبير شويكة

علما  والمدن المجاورة. في صناعة وتصدير النبيذ على نطاق محلي بين األريافمارسته خربة شويكة 

أن الفائض من اإلنتاج الزراعي عادة يتم التبادل به مع باقي المواقع والمراكز األخرى، ذلك من أجل 
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حتياجات للكنائس والمنازل، ما يوضح الدور الذي شاركت به اتوفير ما يلزم الخربة من نواقص و 

قتصاد البيزنطي زدهار االاساهمتها في الخربة في الحركة التجارية البيزنطية النشطة، وبالتالي م

 المحلي.

فلسطين بريفها هي جزء مهم من الريف الروماني والبيزنطي الشرقي، فتطور الريف الفلسطيني سبب 

قتصاد المحلي الذي تصاعد مع الزيادة في عدد السكان الناتج عن النمو الطبيعي رئيس في تطور اال

عدة ماليين من السكان داخل  في ذروته إلىقتصادي لمهاجرين، حيث وصل اوعوامل جذب ديني و 

حدود فلسطين وذلك في وسط القرن السادس الميالدي، ولم يعد ذلك الرقم للسكان في فلسطين إاّل في 

(. هذا باإلضافة إلى أن معظم هؤالء Stemberger, 2000: 114بداية القرن العشرين الميالدي )

ما ساعد على ، تحولوا من الوثنية إلى المسيحيةمن مناطق الريف الفلسطيني  صالً السكان الذين هم أ

زيادة عدد القرى ونسبة األراضي المزروعة مقابل األراضي غير المزروعة، ألن التزايد في عدد السكان 

 (.Arensberg, 1999: 33-42يحتاج إلى زيادة في اإلنتاج الزراعي والصناعي على السواء )

أن الكثير من القرى الريفية كانت تقع على أطراف المدن وعلى خطوط المواصالت الرئيسية والواقع 

قتصادي والتوسع في نشاطاتها مع باقي المدن داخل فلسطين ومع زدهار االوالفرعية، حيث تمتعت باال

 (. Broshi, 1979: 1-10مبراطورية )باقي مقاطعات اإل

طور الريف المميزة أنه من القرن الثاني الميالدي حتى القرن ومن األسباب الرئيسة في ظاهرة توسع وت

السابع تمتعت فلسطين بفترة هدوء وسالم بعيدا عن الحروب واألوبئة والكوارث الطبيعية كالزالزل التي 

 (. Amiran, 1950: 223-226كانت شحيحة )

طيني، فمنها قرى تقع لكن وجدت تباينات واضحة في نسبة االستقرار والثبات بين قرى الريف الفلس

ويتوسط الريف الجبلي مدن  ،مرتفعات ضمن سلسلة الجبال الوسطىعلى الساحل واألخرى تقع على ال
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رئيسة تمتد على طول هذه السلسلة من الجنوب باتجاه الشمال كالتالي: بئر السبع، الخليل، بيت لحم، 

ن، الناصرة، صفد، باستثناء نين، بيساالقدس، البيرة مع جاراتها األحدث رام هللا، نابلس، سبسطية، ج

 ، إالّ خارج نطاق السلسة الجبلية نن تقعايوبيسان في األغوار الشمالية اللتبئر السبع في النقب  يمدينت

أن موقع كل من المدينتين يقع على أهم التقاطعات لتفرع المواصالت الرئيسة بين الشمال والجنوب في 

فالحماية الطبيعية والجو المميز بفصوله األربعة الكاملة (؛ Amiran, 1953: 192-193فلسطين )

ن تمتعت بهما هذه المدن والقرى الريفية من حولها ساعد على توفر أرض يعلى مدار السنة واللذ

زراعية ممتازة؛ باإلضافة إلى المواصالت الفرعية والرئيسة المهمة التي تربط فلسطين مع العالم 

 خط الحرير التجاري القديم.الخارجي من خالل تواصلها مع 

حين  م640سبة إلى فلسطين ال تتعدى سنة يمكن أن نضيف لما تقدم أن فترة العصر البيزنطي بالن

نطينية في متداد هذا العصر حتى سقوط القسطا، وهذا ال يعني على فلسطين وجوارها سيطر المسلمون

 (. 2: 1943في الشرق )روكفلر،  والقضاء على العصر البيزنطي نهائياً  م1453أيدي األتراك سنة 

لى معظم مدن وقرى إبالتدريج حتى وصل وبسنين قليلة  م640انتشر اإلسالم في فلسطين بعد 

، كان ذلك واضحا من والعباسية ةاألموي مرت عليها الفترةفلسطين. أما بالنسبة الى خربة شويكة فقد 

موية في الساحة الوسطى أمام الكنيسة خالل ما تم اكتشافه من آثار وخصوصا القطع المعدنية األ

لى قطع معدنية أخرى عباسية في منطقة البرج إضافة مباشرة وعلى الطريق التي تتوسط الخربة؛ باإل

شمال غرب الخربة، هذا إن دل فيدل على أن المسلمين عندما سكنوا الخربة كانت شبه خالية من 

وبالتحديد في الساحة الوسطى التي كانت مدمرة أسوة البيزنطيين، ذلك لسكنهم مباشرة أمام الكنيسة 

بباقي ومعظم الكنائس البيزنطية األخرى في فلسطين، التي تم تدميرها على أيدي الفرس قبل الفتح 

 (. باإلضافة الى الزالزلAmiran, 1950-51: 223م ) 610اإلسالمي بسنوات قليلة حوالي سنة 
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، الذي دمر ةميالدي 747سنة زلزال وآخرها  717و  658ات السنو  المتتالية المدمرة التي حدثت في

 (. 14: 2009معظم ما تبقى من كنائس بيزنطية )ملحم، 

بالحركة التجارية الداخلية بين مدن وقرى  بة شويكة ونشاط سكانها المسلميناستمرار الحياة في خر  إن

طريق التجارة مع الشرق  يمكن مالحظته من خالل انتقال بعض تقنيات صناعة المعادن عن فلسطين

يشبه  (44)شكل خربة شويكة في  أمويتم اكتشاف رأس سهم  لقد .(4القديم، شاهد الخارطة )شكل 

 ,Khamisأ( )44بانياس شمال فلسطين )شكل إسالمي يعود للفترة األموية في  إلى حد بعيد رأس سهم

مع ، (15)شكل التشابه الكبير في صناعة عصا الكحل المكتشفة في خربة شويكة  .(181 :1996

عودان ت وكلتاهما ،(17: 2009ب( )ملحم، 14)شكل تلك المكتشفة في موقع طبقة فحل في األردن 

مكتشفة في مدينة نيسابور والتي تعود للفترة العباسية )من لمع عصا الكحل ا ماهللفترة األموية وتشابه

بسبب  بشكل عام دل على تواصل ثقافي وحرفي وتجاريي ،أ(14)شكل يقة الصنع والزخرفة( حيث طر 

خط المواصالت الرئيس أي ، سيما وأن مدينة نيسابور تقع على الدور الذي لعبته التجارة اإلسالمية 

هذا المثل يؤكد على الدور  .(Allan, 1982: 76خط الحرير الذي يربط فلسطين بالشرق القديم )

ودمج فن صناعة  وربط الخبرات وتوزيع المادة الحضارية والحرفالذي لعبه المسلمون في نقل 

ت صناعة ما أكس إن صح التعبير المعادن البيزنطية مع صناعة المعادن في بالد فارس والشرق

 المعادن اإلسالمية طابعًا ونمطًا جديدًا له مميزاته المستقلة.

ر في تطو  ساهمت كغيرها من المواقع الفلسطينية الريفية في منطقة رام هللاخربة شويكة صة أن والخال

الموقع الجغرافي الذي تمتعت به  ،أولا هذه المساهمة تظهر من خالل:  ،اقتصاد المنطقة المحلي

متداد المرتفعات الوسطى في فلسطين وعلى أهم خط للمواصالت يربط االخربة، ذلك لوقوعها على 

شمال البالد بجنوبها، وتقع بالقرب من مدينة رام هللا وضمن حدود مدينة البيرة في وقتنا الحاضر 
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التنوع في الحرف والمهن التي كانت واضحة من خالل القطع المعدنية األثرية  ،ثانياا (. 1)شكل 

المكتشفة في الخربة. فالتعدين بحد ذاته حرفة مارسها اإلنسان في الخربة من أجل توفير ما يلزم من 

من  ،ثالثاا أدوات لمهن أخرى كالزراعة أو الصيد والحياكة والزينة وأخرى للكنائس أو لألبنية المختلفة. 

المؤكد أن الخربة كانت في تواصل مع باقي المواقع األخرى من أجل التبادل التجاري وبيع الفائض 

( 30نتاج وخصوصا الزراعي، فقطع المعادن الخام المكتشفة )شكل عن االستهالك المحلي من اإل

ا تم خير دليل على التبادل التجاري وكذلك دليل على ممارسة صناعة المعادن محليا، خصوصا م

اكتشافه من مساحة تقع جنوب المنطقة المأهولة للخربة، التي استعملها الحرفيون كمنطقة صناعية، 

  ( لحفريات موقع الخربة يوضح ذلك.2والمخطط )شكل 
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 الخاتمـــــة

أظهرت المعادن المكتشفة في موقع خربة شويكة أبعاد العالقة المكانية بين الخربة كمكان ريفي 

ن فيه، ومع سكان الريف الفلسطيني الذي كان منتشرا في قرى وخرب جميع أرجاء فلسطين، والقاطني

وأخيرا الفترة  ةخر الفترة الرومانية ثم البيزنطيذلك التواجد الحضاري الذي تخلل الحقبة الزمنية بين أوا

الحياة اليومية نعكاس أوجه اكتشافات وعباسية، وبالتالي أظهرت تلك اال اإلسالمية األولى من أموية

استمرارية السكن في موقع خربة شويكة لفترات زمنية طويلة، وانتقالها السلمي ف بكل تجلياتها وأبعادها.

 ةصناعة المعادن فيها، وذلك بإضاف والحضاري من حقبة إلى أخرى، أثر في تطور التعدين وطرق

بتدئًة بالرومانية ومنتهيًة لمسات فنية في هذه الصناعة بما يعكس سمات كل حضارة بحد ذاتها، م

سالمية كجسر وملتقى لحضارات مختلفة خلطت فنها بما الحضارة اإلحيث أن بالحضارة اإلسالمية. 

وهذا التأثير بالتالي  ،تلقته من فنون بيزنطية وفنون فارسية ساسانية متمثلًة بصناعة المعادن العباسية

حيث شاهدنا هذه العالقات الحضارية برات، لى خربة شويكة من حيث تبادل معرفة وخإوجد طريقه 

ظهار أوجه التشابهمن خال في كل من النوع والشكل والوظيفة بين القطع المعدنية  ل المقارنات، وا 

كتشافها في مواقع أثرية ا من قطع معدنية أخرى كان قد تم االمكتشفة في خربة شويكة، مع نظائره

اقعة على حوض المتوسط، فقد تجلى من خالل هذه أخرى في فلسطين أو في الدول المجاورة والو 

نتعاش وتطور وتنوع لحرف مختلفة مارسها السكان على مر الزمن، وخاصة التنوع في ا الصناعات

، هذه الصناعة التي استمرت حتى يومنا هذا، حيث امواضيع تقنيات صناعة المعادن وزخارفه

الحرفي  التي أجريت على ورشةثنوغرافية توضحت الكثير من تلك التقنيات من خالل الدراسة اإل

لى المشاركة والدراسة والنقاش والتحليل مع األخصائي اعة الحديد التقليدية، باإلضافة إالبلبول في صن

 الدكتور إلياس خميس، وذلك للكثير من القطع األثرية المصنوعة من سبائك النحاس.   
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بداع حرفي  أظهرتهما    ينعلى البعدعكس مدى الحراك  ،في تقنية التصنيعالقطع المعدنية من تنوع وا 

جتماعي ان االقتصادي واالباإلضافة إلى جوانب تواجد البعد الديني؛ فالبعدجتماعي االقتصادي واال

الحياكة وأدوات أدوات حلي للزينة و  السكان منحتياجات ال من خالل تغطية هذه القطع المعدنية اظهر 

مكانيات إمن أما ما يوفره الموقع  التي تدخل بالعمل الزراعي والبناء.منزلية مختلفة، كذلك األدوات 

نتاج فائض من هذه الصناعة المميزة، والذي بإمكانه إل قد يكون دافعا قويا ومحفزاً ففنية ومعادن خام 

 أن يكون دافعًا تجاريًا قويًا للتجار من خارج الخربة، لتمتين أواصر وروابط تجارية تعكس بدورها وضعاً 

 اقتصاديًا واجتمعيًا إيجابيًا على الحياة داخل الخربة. 

خاتم ف ؛ستلزمات الكنيسة من أدوات وزخارفالقطع المعدنية المميزة من م لالبعد الديني تجلى من خال

نوعية الحياة الدينية  عكسي ،األصبع الذي يحتوي على لوحة فنية زخرفية غاية في الروعة والجمال

هذا باإلضافة إلى وجود مبنى الكنيسة وساحتها الرئيسية في منتصف المساحة العامة  ،ونشاطاتها

للخربة مع انتشار سكان الخربة من حولها، مما يعكس أهمية البعد الديني وتقاليده للقاطنين في الخربة، 

 مها ومبادئهاتلك التقاليد الدينية التي تواجدت في فلسطين واستمرت حتى يومنا هذا بمستوى يليق بتعالي

 .السامية
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