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 :حضارة امَلَقر

أضواء على أقدم شواهد لصناعة النسيج يف شبه اجلزيرة العربية

 

 :امللخص

ثار أعمال احلفائر والكشف عن مقتنيات موقع باشرت اهليئة العامة للسياحة واآل

من اللقى األثرية  احضارة املقر، وذلك بعدما اكتشف أحد املواطنني مبحض الصدفة بعًض

. وكان هلذه القطع األثرية امُلكتشفة م2101هـ/0730 يف عاموذلك  ،املنتشرة على سطح املوقع

واململكة العربية السعودية بوجه  ،بالغ األثر يف مد جذور التاريخ القديم باجلزيرة العربية

خاص إىل فرتات زمنية أكثر عمًقا مما كان سائًدا قبل اكتشاف هذا املوقع. خاصة وأن 

قد أكد على أن اإلطار الزمين للموقع  07 ونحتليل بعض املعثورات من خالل أسلوب كرب

عام من الوقت احلالي. وعلى الرغم من تعدد  2111 أي منذ ،سنة قبل امليالد 4111 يرجع إىل

نسان هذه احلضارة من التقدم والرقي، فإن هذا إأشكال املعثورات اليت عكست ما أدركه 

ة اليت كان هلا الريادة عن باقي البحث يلقي الضوء على جانب واحد من تلك املظاهر احلضاري

من البقايا األثرية  ا شهدت كثرًييتال ،صناعة النسيج وأال وه ،أطراف اجلزيرة العربية

 باملوقع.

حضارة املقر؛ صناعة النسيج؛ شبه اجلزيرة العربية؛ املعثورات.الكلمات املفتاحية:

 
 

 

 

 



 د. عماد أمحد الصياد

6 

Al-Magar Civilization: 

Lights on the Earliest Evidence of the Textile Industry  
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The Saudi Commission for Tourism and National Heritage began 

excavation work and revealed the holdings of the Al-Magar civilization site, 

after a citizen accidentally discovered some of the archaeological finds 

spread on the surface of the site in the year 1431 AH - 2010 AD. These 

discovered artifacts had a great impact in extending the roots of the ancient 

history of Arabia and the Kingdom of Saudi Arabia in particular to deeper 

periods of time than prevailing before the discovery of this site. Especially 

since the analysis of some finds through the Carbon 14 method has 

confirmed that the time frame of the site dates back to 7000 BC, that is, 

9000 years from the present time. In spite of the multiplicity of forms of 

finds that reflected the progress and sophistication of the human being of 

this civilization, this research sheds light on one side of those civilizational 

aspects that had pioneered the rest of the Arabian Peninsula, namely the 

textile industry, which witnessed a lot of archaeological remains in the site. 

Keywords: al-Magar Civilization; Textile industry; Arabian Peninsula; 

discovered artifacts. 
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 املقدمة

من املظاهر احلضارية غري املألوفة اليت متيز بها موقع حضارة املقر، هو أن جيمع بني 

 ،واليت حتتاج إىل عصور تارخيية طويلة ،طيات أطالله العديد من األنشطة البشرية املتباينة

كي يستطع االنسان أن يدركها، خاصة وأننا نتحدث عن مرحلة زمنية تعود إىل ما قبل 

اليت أصبحت تعرف اصطالًحا بني باحثي التاريخ بالعصر احلجري احلديث، ذلك  ،خالتاري

وتنظيم لبعض عاداته  ،نسان أن عرف قدًرا من االستقراراألخري الذي مل يلبث فيه اإل

وغموض املبتغى. ويهدف  ،وسلوكياته احلياتية اليت لطاملا اتسمت من قبل بعشوائية التصرف

ال  ،نسانيةإمن تلك األنشطة غري املتوقعة من حضارة  ء على واحٍدهذا البحث إىل إلقاء الضو

زالت يف مرحلة املهد، أال وهو صناعة النسيج اليت شهد عليها العديد من البقايا األثرية يف 

 موقع املقر.

جدير بالذكر أن أرض اململكة العربية السعودية تضم العديد من املواقع األثرية اليت 

الذي تنتمي له ر احلجرية بصورة عامة، والعصر احلجري احلديث تؤرخ حلضارات العصو

بصورة خاصة، وذلك على طول البالد وعرضها. وقد اتسم ذلك العصر بالدقة  حضارة املقر

إىل جانب التحول يف ظروف العيش من مرحلة مجع  ،تقان يف صناعة األدوات احلجريةواإل

 .(0)استئناس احليواناتنتاجه عن طريق الزراعة وإالطعام إىل مرحلة 

نسان جنوب غرب اجلزيرة العربية ومنطقة عسري العديد من مواقع االستقرار إل وقد ضم

ه العديد من الشواهد األثرية اليت أكدت بلوغه ئالذي خلف من ورا ،العصر احلجري احلديث

على  أمكن العثور إذتقان يف فن التعامل مع احلجر يف صناعة أدواته، درجة كبرية من اإل

جمموعات متنوعة من رؤوس السهام املدببة واملصنعة بدقة عالية من حجر الكوارتزيت أو 

استناًدا على  (ق.م01112111)واليت أمكن حتديد اإلطار الزمين هلا يف الفرتة  ،الصوان

وذلك على عكس ما كان سائًدا من قبل بأن الغالبية  .(2)مثيالتها يف العراق وسوريا القديم

من أماكن االستقرار البشري يف العصر احلجري احلديث يف اململكة إمنا كانت العظمى 

 11هناك على ما يقرب من  فقد عثر ،تتمركز على ساحل اخلليج العربي باملنطقة الشرقية

م 2101ـ/ه0730 ويف عام.(3)يضم العديد من شواهد حضارية لالستقرار البشري ا،أثريًّ اموقًع

سياحة واآلثار الكشف عن موقع أثري على درجة كبرية من األهمية، أعلنت اهليئة العامة لل

التابع  القريةيقع يف منطقة متوسطة بني وداي تثليث ووادي الدواسر، ويبعد عن مركز 
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ُأطلق اسم  فقد ،كم. ويعرف هذا املوقع باسم املقر71ما يقرب من  ،حملافظة وادي تثليث

لُتعرف يف التصنيف الزمين باسم  ؛ملعثور عليه باملوقعاملوقع من بعد على هذا النتاج احلضاري ا

 .(7) حضارة املقر

وواقع األمر أن موقع املقر ينفرد بالعديد من السمات احلضارية اليت تستدعي ألكثر 

من وقفة، إىل جانب العديد من الدراسات البحثية ُبغية إماطة اللثام عن ماهية املعثورات اليت 

بأحناء خمتلفة من اجلزيرة  ،باقي مواقع العصر احلجري احلديثأكسبت املوقع تفرًدا عن 

وثانيهما نوعية املعثورات. فأما  ؛العربية. ويتجلى هذا التفرد يف اجتاهني، أوهلما اإلطار الزمين

ا من بني مواقع العصر احلجري عن اإلطار الزمين، فيعترب موقع املقر هو املوقع األقدم زمنيًّ

اآلن، ففي الوقت الذي ُأرخت فيه بعض مواقع العصر احلجري احلديث املكتشفة حتى 

إىل  0111 من وليس حصًرا اجلوف مثااًلاحلديث سواء يف مشال اجلزيرة العربية 

، جند أن (1)ق.م2111إىل  7111 من، أو يف بعض املواقع اجلنوبية يف الربع اخلالي (0)ق.م7111

قد أسفرت  07املقر باستخدام تقنية كربون  حتليل بعض البقايا العضوية احملروقة من موقع

، أي أنه (4)آالف عام من وقتنا احلاضر 2111خر وجود بشري بهذا املوقع إمنا يعود إىل آعن أن 

 املوقع لفرتات أقدم من ذلك. امما يؤكد على استغالل هذ ،ق.م4111مل يعد له وجود بعد 

و نوعية املعثورات اليت كان هلا أما األمر الثاني والذي أبرز من تفرد موقع املقر، ه

دالالت حضارية بالغة األهمية. وجاء يف مقدمتها جمموعة من التماثيل احلجرية اليت جتسد 

واألمساك والنعام  ،تفاوتت ما بني اخليول والكالب السلوقية ،حيوانية متعددة ألشكال

عل اجلدير بالذكر هنا مثل املاشية واألغنام. ول ،وغريها من احليوانات املستأنسة ،والصقور

ومقطوعة  مكج 030وتزن ما يقرب من  ،اًلسم طو81هو أن متاثيل اخليول واليت بلغ أكربها 

ُتعد هي األكرب من بني اجملسمات احليوانية اليت ظهرت يف   بالكامل من حجر حملي

ات ، حيث كان املتبع يف احلضار(8)من بلدان الشرق األدنى القديم ،العصر احلجري احلديث

أو حتى من بعض  ؛إما مصنوعة من الطني أو الفخار :املماثلة أن تكون التماثيل احليوانية

، (2)وهذا من جانب ،ى أو متاثيل نذريةوكأنها دًم ،وهلا أحجام صغرية للغاية ،األحجار اهلشة

يف كون ظهور احملاوالت األوىل الستئناس  اًلفُيعد هذا الكشف فاص :أما من اجلانب اآلخر

ق.م، بعد أن كان معروًفا أن 1021-4201يول يف جنوب غرب اجلزيرة العربية فيما بني اخل

أي  ،ق.م3011حوالي عام  ،أول من استأنس اخليل هم أهل املناطق الواقعة مشال كازاخستان

 .(01)عام من وقتنا احلاضر 0011ما يقرب من 
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تلك األهمية ومل تكن متاثيل اخليول وحدها هي ما منحت هذا املوقع وحضارته 

سبغت على هذه احلضارة مسات أالعظمى، فهناك العديد من الدالالت احلضارية اليت 

ومظاهر سابقة لعصرها، إال أن هذا البحث ليس مبكان لعرض كافة هذه املظاهر 

ملا هلا من أثر كبري يف احلكم على  ؛بل يكتفي فيه الباحث بعرض واحدة منها ،احلضارية

ومنافسة معاصريها يف منطقة الشرق األدنى القديم، أال وهي  ،مدى تقدم هذه احلضارة

 صناعة النسيج.

لغزل والنسيج يف العصر احلجري اقد يبدو للوهلة األوىل حني نتحدث عن صناعة و

احلديث باجلزيرة العربية، أنه ال يعدو أن يكون جمرد ضرب من اخليال. حيث كان املألوف 

املنتشرة باجلزيرة العربية أن األدوات املكتشفة بها ال  يف شتى مواقع العصر احلجري احلديث

مثل املكاشط والسكاكني ورؤوس  ،تعدو أن تكون جمموعة من الصناعات األولية

 .(00)وبعض من األواني احلجرية اليت أصبحت ُتشكل بدقة وبراعة أكثر من سابقيها ،السهام

والتقنيات وأنظمة إلدارة العمل، مبا يف حني أن مثل تلك الصناعة حتتاج من األدوات واخلامات 

ال يتسق وطبيعة العصر يف باقي املواقع. يف الوقت ذاته نلحظ أن هناك مثة اتفاق زمين مع 

منذ  ،احلضارة املصرية القدمية، فقد ُعرفت صناعة النسيج للمرة األوىل يف مصر القدمية

، وكذلك (02)سالمة ،ينيف كل من مواقع الفيوم ومرمدة ب ،العصر احلجري احلديث أيًضا

وكان قاصًرا يف بداية أمره على صناعة جمموعات  ،صناعة الغزل الذي بدأ يف عصر البداري

مثل األلياف النباتية أو  ،مستخدمني يف ذلك مواد وخامات أولية من الطبيعة ،من احلبال

بداية العصور فلم تظهر قبل األسرة األوىل، أي مع  :احلشائش. أما احلبال املغزولة من الكتان

وكذلك احلال يف بالد النهرين، اليت عرفت صناعة النسيج منذ العصر احلجري .(03)التارخيية

وبنفس القدر  ،ومن ذلك جيب التعامل مع حضارة املقر بصورة مماثلة .(07)احلديث هي األخرى

 من األهمية للحضارات الكربى يف العامل القديم.

ومدى انعكاس ذلك على  ،ج يف حضارة املقرالنسيوولدراسة حيثيات صناعة الغزل 

وهي:  ،وما بلغه سكانها من تقدم ملحوظ، علينا تناوهلا من ثالثة حماور ،تقييم هذه احلضارة

وسيلة إدارة العمل يف ورش النسيج، واملواد اخلام املستخدمة يف عملييت الغزل والنسيج، 

 وأخرًيا اآلالت واألدوات املستخدمة يف هذه العملية.
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 وسيلة إدارة العمل:

وهو وسيلة إدارة العمل، فال ريب يف أن صناعة النسيج يف  ،وفيما يتعلق باحملور األول

موقع املقر، إمنا كانت من الصناعات الرئيسة اليت انتشرت على نطاق واسع بالقرية. وميكن 

تبني و ،شف عنهاذلك من خالل الكم الكبري من األدوات احلجرية اليت ُك لىاالستدالل ع

نها قد خصصت لصناعة الغزل والنسيج، اليت سوف يعرضها الباحث الحًقا. أمن فحصها 

 ،والذي يؤكد شيوع وأهمية هذه احلرفة يف املقر، هو صناعة سروج اخليول ،األمر اآلخر

أو من خالل النقوش  ،اليت وضحت بصورة كبرية سواء يف األعمال النحتية املكتشفة باملوقع

 .(00)وهو ميتطي فرسه قابًضا بيديه على السرج ،توضح صورة ألحد الفرسانواليت  ،الصخرية

وعليه، فكان لزاًما يف هذه احلرفة اجلماعية أن يكون هناك شكل من أشكال التنظيم 

ويراقب سري العمل  ،ويصرف هلم املواد اخلام ،اإلداري هلؤالء العمال، من شأنه أن يوزع املهام

وقد  ؟رفة بوجود مثل هذا التنظيم يف هذا العصر املبكر، ومل الوانتظامه. وقد توحي هذه احل

أقرب  ،شهدت قرية املقر نفسها شكاًل من هذا التنظيم اإلداري الذي كان يرتأسه شخص ما

أو احلاكم. وهو األمر الذي ميكن االستدالل عليه  ،أو شيخ القبيلة ،ما يكون ملعنى الزعيم

 .(01)حيمل جمموعة من الزخارف على مقبضه من خالل العثور على خنجر من احلجر،

  (0)شكل
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ومبالحظة هذا اخِلنجر وأسلوب تنفيذه، يتبني أن هذا اخِلنجر ال يعدو أن يكون ِخنجًرا 

ن نوع احلجر املقطوع منه، وكذلك النصل السميك، إا، وليس لالستخدام الفعلي. حيث رمزيًّ

رمبا كان مملوًكا  ا يستخدم للنزال، بل هو ِخنجر رمزّييًّسالًحا فعل َعدِّهحيوالن دون 

كما كان يف مصر  ،كنوع من التدليل على السيادة والسلطة ،حيثية يف القرية يلشخص ذ

يف حزامه  احني ظهر امللك نعرمر من األسرة األوىل مرتدًيا خنجًرا مثبًت ،منذ بداية األسرات

ا للزعامة عصا الراعي اليت كانت يف مهدها رمًز، وكذلك احلال يف (04)تعبرًيا عن السلطة

والسلطة يف دفنات عصور ما قبل التاريخ، ثم أصبحت مبرور الوقت من رموز السلطة واحلكم 

أضف إىل ذلك أن صناعة األسلحة النصلية والقواطع من السكاكني  .(08)للملك املصري

قطعها نوع من األحجار  واخلناجر واملكاشط يف العصور احلجرية، إمنا كان ُيستخدم يف

حتى  ،عن تشذيب نصلها وتدقيقه اًلالصلبة مثل الكوارتزيت أو الصوان أو العظام، فض

وهو ما مل يتحقق يف هذا النموذج من اخلنجر  .(02)يسهل استخدامها يف القطع أو الكشط

 احلجري.

اكم أو وبالقياس على مدى بلوغ الوعي يف التنظيم اإلداري للقرية أو القبيلة ووضع ح

زعيم على رأسها، فباألحرى أن يسري ذاك الوعي التنظيمي نفسه على احلرف الصغرى 

وكذلك صناعة النسيج. فاملظاهر احلضارية ال  ،مثل الزراعة وورش النحت ،السائدة بالقرية

نساني من يتمثل يف السلوك اإل ،تتمثل فقط يف البقايا املادية، بل هلا جانب آخر معنوي

حتى كان له  ،، وهو ما بلغه جمتمع املقر وتفوق فيه(21)ألفكار والعقائدالتنظيمات وا

من الدفنات داخل الكهوف  افنجد بعًض ؛انعكاساته على املعتقدات اجلنائزية والدينية

ُبغية  .(20)وقد مت تغطيتها بطبقة من الطني املمزوج بالقش يف أسلوب أشبه بالتحنيط ،الصخرية

 يف العامل اآلخر. احلفاظ عليها متهيًدا للبعث

    املواد اخلام املستخدمة يف عملييت الغزل والنسيج:

أما احملور الثاني من الدراسة والذي يتعلق باملواد اخلام املستخدمة يف عملييت الغزل 

على نوعية  اًلبد من إلقاء الضوء أو خلالف. وحلسم األمر الاوالنسيج، فهي حبق مثار 

املقر وفًقا لطبيعة البيئة اجلغرافية للمكان. فمن اإلطار  نسانإنتجها أاحملصوالت اليت 

األودية املنحدرة من  ا تكثر بهيتيوجد موقع املقر على أطراف هضبة جند ال :املكاني

فتغذي السهول باملياه العذبة تاركة من ورائها أراض خصبة صاحلة للزراعة  ،املرتفعات
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ما بعد العصر  مدةفهذه احلضارة تتزامن مع  :والرعي واالستقرار. أما من الناحية الزمنية

اجلليدي الذي نتج عنه مساحات شاسعة من الشجريات واألعشاب اليت تنمو حول العيون 

وجماري األودية مثلما كان احلال يف مناطق الدواسر ووداي رماح واجلوف، حتى حدث 

ويف هذه البيئة  .(22)والذي أودى باحلياة يف املنطقة بعد العصر احلجري احلديث ،التصحر

اليت لنا منها بعض الشواهد األثرية  ،اخلصبة انتشرت زراعة بعض احملاصيل احملدودة

وليس  .(23)وأنواع خمتلفة من احلبوب ،املستخدمة لصحنها يف حضارة املقر، مثل القمح والشعري

 ،وليس هناك من الشواهد األثرية ما يؤكد وجود بعض املزروعات الصاحلة للغزل أو النسج

القطن أو الكتان يف هذه البقاع. وعلى عكس احلال، فقد ظهر الكتان يف بعض  مثل

وخباصة يف مقربة من حضارة أم  ،مصنوعات النسيج يف املنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية

زمنية الحقة. ورغم ذلك فغري معروف حتى اآلن إن كان هذا  مدةالنار بتل أبرق، ولكن يف 

  .(27)ضمن سلع التجارة اخلارجية اأم جملوًبا حمليًّ االنسيج مصنوًع

تكاد تكون متشابهة يف ربوع اجلزيرة  ،ومن ناحية أخرى، مثة مظاهر حضارية

أن أهل وسكان املناطق الساحلية كانوا يعتمدون يف املقام األول من نشاطهم  :العربية، ومنها

وكذلك  ،ق الداخليةاالقتصادي على صيد األمساك والكائنات البحرية، يف حني أن املناط

غالًبا ما كان يعتمد سكانها على النشاط  ومنها املقر األودية اليت تتوسط املرتفعات

وتوفر حياة  .(20)عن نشاط الصيد والقنص اًلالرعوي، حيث رعي األغنام واملاعز واإلبل، فض

 :املثالالرعي أكثر من مادة خام صاحلة ومناسبة لعمليات الغزل والنسيج، ومنها على سبيل 

أصواف األغنام وشعر املاعز. وهذا األخري كان يتم غزله واستخدامه على نطاق واسع يف 

فلم  .(21)اليت تتسق والعصر ذاته ،صناعة اخليام أو تكسية املنازل الصغرية اخلاصة بالسكن

يكن املبتغى الوحيد من تربية األغنام واملاعز هو احلصول على اللحم فقط، بل كانت متثل 

ا للصوف والشعر واجللود، مما أعطاها مكانة وأهمية كبرية يف اجملتمعات ا مهمًّمصدًر

بد أن يكون هلا  ، ال(28)ولعل مناذج متاثيل األغنام اليت عثر عليها يف موقع املقر .(24)البدائية

نسان هذه احلضارة ألن يشكل من احلجر ما جيسد صورة هذا إدفعت  ،داللة حضارية مهمة

 (2)شكل احليوان.
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وإذا كان الرأي السائد قدمًيا أن اجلزيرة العربية اعتمدت يف صناعاتها من النسيج 

0311وخباصة يف عصر حضارتي أور وجريسو  ،واألصواف على االسترياد من بالد النهرين

 واألدوات املتعددة املستخدمة يف ،وبعد اكتشاف موقع املقر، ، فيمكن اآلن(22)ق.م 7811

القول بأنه قد بات هلذه الصناعة جذور أقدم من حضارتي أور   عملييت الغزل والنسيج به

ق.م. فحتى وإن 4111وجريسو مبا يقرب من ألفي عام، أي أن أقدم شواهد هلا كانت حوالي 

صحت اآلراء باسترياد تلك املواد من بالد النهرين يف عصور الحقة، فقد يكون األمر قاصًرا 

واليت فرض موقعها  على سبيل املثال ءجا ماالشمالية والشمالية الشرقية  على املناطق

أما عن  .(31)اجلغرايف ومتامختها حلدود بالد النهرين أن تنشأ بينهما عالقات جتارية حتمية

وال املوقع اجلغرايف الذي يتوسط السالسل  ،فما مسحت حقبتها املبكرة :حضارة املقر

ات الصوفية أصول خارج املوقع ال سيما وأن أدوات النسج اجلبيلية، أن يكون للمنسوج

 مما يوحي بانتشار الورش اخلاصة بالنسيج. ،منتشرة بكثرة يف املقر

حتى أصبح يصرف  ،وقد بلغت أهمية الصوف بعد ذلك يف منطقة الشرق األدنى القديم

ضة وتبادل السلع، أو ومطلوبة تستخدم يف املقايمهمًة  أو سلعًة ،من أنواع األجور للعمال انوًع

وقد يوحي ذلك بأن سكان  .(30)ليصنعوا منها املالبس والسجاد واألغطية ؛هدايا لعلية القوم
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أو األربطة واحلبال الصوفية  ،املقر كان هلم السبق يف استغالل وتصنيع املنسوجات الصوفية

 على أقل تقدير.

شهدت على وجود بعض القطع وجتدر اإلشارة إىل أن البقايا األثرية من موقع املقر قد 

أو  ،احلجرية اليت تزدان بزخارف بسيطة، وقد متثلت هذه الزخارف على هيئة احِلبال

كعنصر زخريف متكرر، فمنها إحدى الثقاالت املستخدمة  ،الشرائط املنسوجة من الصوف

واألخرى جاءت على بقايا إناء من احلجر الصابوني  ،(3يف صناعة نسج الصوف )شكل

ولعل ما مييز كون هذه الزخارف حتاكي نسيج الصوف هو ما يتسم به هذا  .(32) (7)شكل

وهو  ،األخري من اتساع الغرز يف نسيجه، حتى تبدو فيه األنسجة واضحة ومتباعدة عن بعض

ق.م على إناء حمفوظ  3111ما جتلى بوضوح يف حضارة أوروك يف بالد النهرين يف عصر الحق 

  .(33) (0 )شكل عملية نسج الصوف ويصور ،ا مبتحف بغدادحاليًّ
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( باملنظر املوجود يف املتحف 7 )شكل ومبقارنة شكل وحجم اإلناء احلجري يف

والذي ميثل جمموعة من محلة الصوف اجمللوب ضمن  ،(1الربيطاني من حضارة أور )شكل 

 ، فيمكن أن نالحظ اآلتي:(37)الغنائم

 ًّله حبل  ا،ضخًم من الشخص الثاني واخلامس حيمالن على ظهورهما إناًء يتبني أن كال

والذي كان حيفظ به اجلدائل القصرية من الصوف اخلام،  رمبا من الصوفمسيك 

 وهو يكان أن يتطابق مع إناء املقر.

 ناء املعثور عليه يف املقر من احلجر الصابوني قد يفسر ذلك سبب صناعة هذا اإل

كافة املصنوعات واألواني احلجرية األخرى، وذلك نظًرا الستخدامه بعكس  ،اخلفيف

 يف احلمل والتنقل وليس للتخزين.

  رمبا يكون هناك رابط بني استخدامه ووظيفته يف حفظ ونقل الصوف، وطبيعة

 من الصوف. اًلواليت متثل يف الغالب ِحبا ،الزخارف املنقوشة على سطحه اخلارجي

 ة بالقرب من فوهة اإلناء، أنها كانت خمصصة لربط احِلبال يتبني من الثقوب املوجود

 ،املستخدمة حلمله، وهنا خيتلف يف تشكيله عن أواني أور اليت أصبح هلا فوهة بارزة

 حتى ميكن ربط احلبال يف التجويف أسفل هذه الفوهات.
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 الشواهد األثرية املكتشفة باملوقع:

فريتبط بالشواهد  :راسة النسيج ومراحل صناعته حبضارة املقرأما احملور الثالث يف د

واليت تصنف ضمن األدوات واآلالت املستخدمة يف تصنيع النسيج،  ،األثرية املكتشفة باملوقع

لُتعد هي الشاهد املادي الذي من شأنه التأكيد على ممارسة هذا النشاط من قبل سكان 

ستخدمة يف استخراج الصوف والشعر من الكشط وامل أدواتهذه احلضارة. بداية من 

ظهر ضمن مقتنيات املوقع جمموعة  إذالدواب، وصواًل ملراحل الغزل وصناعة اخليوط واحلبال؛ 

 ، )شكل(30)وهلا حواف حادة من إحدى جانبيها ،من املكاشط احلجرية املصنوعة بدقة عالية

ا مييز صناعات العصر وجدير بالذكر أن هذا النوع من األدوات احلجرية كان أهم م ،(4

، ولعل هذه املكاشط كانت (31)يف منطقة الشرق األدنى بالكامل ،احلجري احلديث

كان من املتبع يف  فقدخمصصة يف املقام األول لوظيفة ختدم صناعة الغزل أو النسيج. 

اجملتمعات القدمية من أجل احلصول على مواد النسج أن تقتلع الصوف أو الشعر من احليوان 

مل وليس بقصه من أجل احلصول على أقصى طول هلذه األنسجة، وكانت وسيلتهم بالكا

املثلى يف ذلك املكاشط اليت يقبضون عليها يف راحة اليد من الطرف املمهد، مستخدمني 

 .(34)الضغط بالطرف احلاد القتالع الصوف

تستخدم يف كشط  تويبدو من حالة مكاشط املقر ذات اهليئة البيضاوية، أنها كان

ال تستدعي جهًدا كبرًيا، خاصة وأن مثيالتها من املكاشط اليت كانت  ،مواد لينة وبسيطة

تستخدم يف تشذيب وتسوية املواد الصلبة، غالًبا ما كان يستخدم فيها الطرق لتقوم بدور 

زميل، وهو ما مل يتحقق يف مكاشط املقر اليت تعتمد على ضغط راحة اليد. ومن ناحية اإل
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أخرى، فكان من املعتاد أن يظهر على حواف املكاشط املستخدمة مع املواد الصلبة بعض 

، وهو ما مل يظهر بدوره يف (38)اآلثار واخلدوش والكسور الناجتة عن الطرق والكشط

 تخدامها يف اقتالع مواد النسيج.مكاشط املقر، مما قد يؤكد اس

اليت هلا عالقة وطيدة بصناعة  كذلك من بني األدوات احلجرية املكتشفة باملوقع،

دون اإلشارة  ،دكتور الغبانالكبرية احلجم وفًقا لوصف الالنسيج، هي تلك األداة احلجرية 

والواقع أن هذه األداة يف وصفها العام عبارة عن  .(8)شكل ،(32)إىل وظيفتها أو الغرض منها

إىل  اًلا وصوتدرجييًّثم تضيق  ،كتلة حجرية طولية الشكل، هلا كتلة ممتلئة يف مقدمتها

 خيلو من أية زخارف أو نقوش. ،نهايتها اليت تشكلت على هيئة مقبض بسيط

وواقع األمر أن هذه األداة البدائية بهذا التصميم ُتعد من املعثورات الفريدة ذات الداللة 

واليت كانت  ،اخلشبيةإذ أنها تكاد أن تتطابق مع هيئة املضارب  ؛احلضارية املهمة ملوقع املقر

إال أن الفارق هنا أن هذه األداة تنتمي حلقبة  ،تستخدم يف مصر القدمية خالل عملية النسج

وخباصة من العصر احلجري احلديث، يف حني أن هذه املضارب قد ظهرت يف  ،زمنية مبكرة

مصر ليس قبل عصر الدولة الوسطى. وكانت هذه املضارب تستخدم يف األصل من أجل 

وتنقيتها من الشوائب قبل غزهلا، أو أنها كنت تستخدم يف  ،يص األنسجة من العوالقختل

 .(71)جتفيف املنسوجات واخليوط بالضرب عليها

أو املصورة على جدران املقابر  ،وقد صورت العديد من مناظر احلياة اليومية املنقوشة

ع النسيج يف مراحله وهم يقومون بتصني ،من مصر القدمية جمموعات من الرجال أو النساء
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املختلفة، وكان فريق املرحلة النهائية غالًبا ما خيتص بضرب النسيج، مستخدمني يف ذلك 

بيد أن الفارق يف مادة  .(2 )شكل ،(70)واملصنوعة من اخلشب ،سالفة الذكرالتلك املضارب 

حضارة  إمنا كان مرجعه إىل التفاوت الزمين الكبري بني ،تصنيع هذا املضرب بني تلك وذاك

ق.م، ولعل هذا الفارق الزمين 0448 2023وعصر الدولة الوسطى مبصر  ،ق.م4111املقر 

 الكبري يرسخ من عمق املنجزات احلضارية املكتشفة مبوقع املقر.

ويبدو  ،باإلضافة إىل ذلك، فهناك بعض القطع احلجرية اليت مت الكشف عنها باملوقع

بعناية، وبينما كان للبعض منها ثقب واحد يعلوها، فكان البعض  من هيئتها أنها مقطوعة

 ،اآلخر منها حيتوي على ثقبني، أحدهما يف الطرف العلوي للحجر، واآلخر يف طرفه السفلي

 .(72)الثقاالت اليت تستخدم يف أنوال النسيج لشد األنسجة عملكانت هذه القطع تقوم ب هولعل

 (01 )شكل
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املتبع خالل مراحل تصنيع الغزل من خاماته املختلفة، أن يتم بعد جتميعه  فقد كان

 ىوذلك عن طريق لف األنسجة حول بعضها، حت ،وتنظيفه وضربه، البدء يف غزل األنسجة مًعا

يتحول الكتان أو الصوف أو أي من غريها من حالة األنسجة القصرية إىل خيوط خشنة 

وكان  .(73) هيئة كرات من اخليط استعداًدا لتصنيعهاوطويلة، وذلك متهيًدا لتخزينها يف

لتعمل  ؛وسيلتهم يف تيسري عملية الغزل أن يثبت طرف اخليط يف ثقاالت من احلجر أو اخلشب

 .(77)(00)شكل  ،على جعل اخليط دائًما يف متناول يد العامل

 ،وكذلك احلال بالنسبة جملموعة من احللقات احلجرية ذات الثقب الواحد أو االثنني

اليت عثر عليها بني املكتشفات باملوقع، وقد كان ُيرجح أنها متثل عناصر زخرفية مقطوعة 

إذا  إال أنها، (70)(02)شكل وتستخدم يف صناعة أدوات احللي والزينة ،من احلجر امللون

فيمكن  اليت ترتبط بشكل كبري حبرفة النسيجوضعت يف سياق باقي املكتشفات 

الرتجيح بأن هذه احللقات كانت جمرد أجزاء من أنوال النسيج، اليت كانت فيها هذه 

احللقات أحياًنا ما حتل حمل العصا املتفرعة اليت مير من خالهلا اخليط خالل عملية الغزل، 

لسابق. فكان أحياًنا أن تستبدل هذه العصا ببعض احللقات كما هو موضح بالشكل ا

ا يف األنوال املصرية املثقوبة اليت مير من خالهلا اخليط املغزول، وهو األمر الذي ظهر جليًّ

  .(71)(03 القدمية )شكل
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كذلك على عدد من البكرات املنحوتة ُعِثر وإىل جانب هذه احللقات احلجرية، 

وهلا درجة كبرية من األهمية  ،اليت ُيرجح استخدامها يف عمليات الغزل والنسيج، بعناية

وتكمن هذه األهمية احلضارية يف مدى معرفة العامل القديم . (07 )شكل، (74)احلضارية

عن جماالت استخداماتها املتعددة. فعلى الرغم بأن  اًلها، فضبالبكرات وبداية ظهور

يف مصر القدمية قبل  اكن معروًفينشائية مل استخدام البكرات العمالقة لألغراض اإل

، فإن هناك نوع آخر من البكرات صغرية احلجم قد ظهرت يف العديد من (78)العصر الروماني

أو حتى املصورة  ،عديد من الشواهد األثرية املاديةاجملاالت احلياتية األخرى، وقد دلت عليها ال

 .(72)لف عليها خيوط الصيدُتعلى جدران املقابر، ومنها على سبيل املثال بكرات بسيطة 

أما عن استخدام البكرات يف أعمال النسيج، فكان هلا شواهد عديدة يف مصر 

الوسطى ما ميثل أحد األنوال اخلشبية ظهر يف أحد مناظر مقابر عصر الدولة  فقدالقدمية، 
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ومن  .(01)من بكرة مثبتة يف إطاره العلوي ايتدىل كل منه ،عشر خيًطا امشدود عليه اثنو

واحملفوظة اآلن يف  ،عصر الدولة احلديثة أمكن العثور على واحدة من البكرات اخلشبية

ه البكرات وعليها نقوش حتمل اسم ونسب صاحبها. وكانت هذ ،(00 متحف ليدن )شكل

ع إما تصنَّوعن ثقب يف حمورها،  اًلوهلا جتويف يف خط املنتصف فض ،سطوانيةأتأخذ هيئة 

من اخلشب أو البورسلني أو أي من املواد األخرى، إال أن اخلشب كان هو مادة الصنع 

مة للغرض منها، أال وهو لف اخليوط عليها بعد غزهلا ءألنه األقل وزًنا واألكثر موا ؛املفضلة

 .(00)نوالستعداًدا الستخدامها أو لرتكيبها يف أحد األا

مل تكن ، فكانت البكرات الصغرية معروفة يف جماالت متعددة :أما يف بالد النهرين

صناعة النسيج من بينها، فكانت تصنع من بعض املواد أو املعادن النفيسة كأداة زينة 

واملصنوعة من الفضة يف  ،ن هذه البكراتتستخدم لربط الشعر، حيث ُعثر على واحدة م

حيث  ،ومن ناحية أخرى فقد كان هلا وجود يف اآلالت الضخمة .(02)إحدى الدفنات للسيدات

  .(03)يف آالت رفع املياه والري اأساسيًّ كانت تستخدم جزًء

ومما سبق يتبني أن البكرات املستخدمة يف أعمال النسيج مل تظهر يف مصر قبل عصر 

وسطى، يف الوقت الذي ظهرت فيه عدة مناذج من البكرات املصنوعة من احلجر يف الدولة ال

ومالمح العصر وطبيعته. وعليه، ويف ظل توافر عدد من املعثورات اليت  لتتسق ؛موقع املقر

نسان املقر لصناعة النسيج، فيمكن إسناد وظيفة هذه البكرات إىل أدوات إتؤكد ممارسة 

الذي فاق بتأرخيه كافة احلضارات القدمية  ،ملظهر احلضاريالنسيج ليستكمل بها هذا ا

 كشف حديًثا عن ما يثبت غري ذلك.يإىل أن  ،املعاصرة
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 :اخلامتة

م، وحتليل بعض عينات من البقايا 2101بعد الكشف عن موقع حضارة املقر عام 

ية اليت ينتمي العضوية به يف معامل الواليات املتحدة األمريكية، والتأكيد على احلقبة الزمن

تلك اليت تتوافق مع العصر احلجري ق.م 4111نتاج احلضاري وحتديده بالفرتة هلا هذا اإل

 فيمكن حتديد نتائج الدراسة يف ذلك اإلطار على النحو التالي: احلديث

ميكن القول من خالل التحديد اجلغرايف ملوقع املقر الواقع بني املنطقة الوسطى  -

اجلزيرة العربية، أن تلك احلضارة كانت ذات جذور حملية، فعلى واجلنوبية الغربية من 

الرغم من وجود ما يشري إىل عالقات قدمية تتوافق مع هذا العصر بني اجلزيرة العربية 

فلم يصل إىل موقع  وخباصة مصر وبالد النهرينواحلضارات الكربى اجملاورة هلا 

ي تركت فيه بالد الرافدين أثًرا املقر أية مؤثرات حضارية خارجية. ففي الوقت الذ

واضًحا يف املراكز احلضارية بشرق اجلزيرة العربية، وكذلك ما تركته مصر من 

ا وكذلك يف جنوبها الغربي، فلم جند أيًّ ،بصمة واضحة يف مناطق مشال غرب اجلزيرة

 من هذه املؤثرات يف حضارة املقر.

ارة املقر ومصر القدمية، فكان بات من الواضح يف حال أن هناك مثة عالقات بني حض -

ظهر أثر تلك العالقات يف النواحي احلضارية أو العناصر املصورة يمن املتوقع أن 

يقرب من مخسة آالف  إال بعد ما ،بالنقوش، ولعل أشهرها اخليول اليت مل تعرفها مصر

 عام من تاريخ حضارة املقر.

يت أكسبتها صفة التفرد اتسمت حضارة املقر بالعديد من املظاهر احلضارية وال -

واالستثنائية، ولعل أشهرها استئناس اخليول قبل حضارات العامل القديم أمجع، 

مل تشهد أي من مواقع  إذوكذلك صناعة النسيج الذي بدأ مبكًرا يف هذا املوقع، 

العصر احلجري احلديث باجلزيرة العربية أية شواهد من شأنها أن تشري إىل وجود أي 

 النسيج وغزله. نشاط يف صناعة

شهدت الدالئل األثرية مبوقع املقر أن تقنيات صناعة النسيج فيها كانت هي األسبق يف  -

ن األدوات اليت عرضها الباحث مثل املضارب أو البكرات، مل إالعامل القديم، حيث 

 عام. 7011يكن هلا ظهور يف مصر القدمية قبل عصر الدولة الوسطى بفارق يقرتب من 

بول أن أهل املقر قد استخدموا الصوف يف صناعة النسيج والغزل، حيث أصبح من املق -
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زراعة الكتان أو استرياده، يف  وانه ليس هناك ما ميكن أن يشري إىل أن القوم قد عرفإ

الوقت ذاته الذي انتشرت فيه شواهد استئناس احليوانات املختلفة ومنها املاعز واألغنام، 

 ج الصوف والشعر.اليت متثل املصدر الرئيسي إلنتا

ملا له من أهمية  ؛حيتاج موقع املقر ملزيد من الدراسات واستكمال أعمال احلفائر -

كبرية، خاصة وأن هناك ما يشري إىل أن سكان هذا املوقع كان هلم من العقائد الدينية 

واجلنائزية ما يستحق الدراسة، وذلك يف ظل ما أشارت له بعثة هيئة السياحة والرتاث 

العثور على أبنية مشيدة من كتل حجرية، وكان ببعض منها جمموعة من الوطين ب

متاثيل اخليول، مبا يوحي بارتباط هذه التماثيل بإحدى العبادات يف املنطقة، وكذلك 

مرتفعة، وما يف ذلك من داللة هامة عن بواكري الوعي  تبةوجود ما يشبه احلصن على 

املبكرة.    الدفاعي للمستوطنات البشرية يف تلك احلقبة
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