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ملخص البحث

يتنــاول البحــث الــدور الــذي أدتــه مناطــق االســتقرار البشــري األول يف منطقــة دمشــق، والعائــدة إىل 
ــات  ــات البعث ــج تنقيب ــا نتائ ــث منحتن ــة، حي ــدة النيوليتي ــات يعــرف بامل ــا ب ــث، أو م العصــر احلجــري احلدي
األثريــة العاملــة يف مواقــع غوطــة دمشــق )تــل أســود وتــل الرمــاد والبحاريــة( وثائــق مهمــًة جــدًّا عــن املعتقدات 
الدينيــة املرتبطــة بوجــود اجلماجــم املقولبــة، واألفــكار الروحيــة حــول حقيقــة عبــادة األجــداد مــن خــال 

تقديــس مجامجهــم.
متهيد:

مــن املعــروف أن علمــاء التاريــخ والباحثــن يف اجملــال األثــري يتفقــون –مبــا ال يقبــل الشــك- علــى قــدم 
تاريــخ منطقــة دمشــق ومــا حوهلــا، إال أن الوثائــق التارخييــة املكتوبــة حــول املدينــة يف عصــور مــا قبــل 
التاريــخ قليلــة جــدًّا، وتــكاد تكــون نــادرة يف حقيقــة األمــر، وهــذا األمــر جعــل الباحثــن عــن تفاصيــل احليــاة 
بشــتى جماالهتــا يتَّجهــون إىل الوثائــق األثريــة الــي تُقــدِّم لنــا تأرخيــاً علميـّـاً دقيقــاً ملنطقــة دمشــق ومساهتــا 

احلضاريــة عــر التاريــخ.

وقــد شــاركت منطقــة دمشــق وتاهلــا األثريــة يف صياغــة جــزء مهــم جــدًّا مــن تاريخ باد الشــام وحضارهتا 
يف العصــر احلجــري احلديــث)2(، فقدمــت لنــا غوطــة دمشــق معلومــات مهمــة جــدًّا عــن بدايــات اســتقرار 
وتشــاهبت  األفــكار  تقاربــت  الدينيــة، حيــث  ومعتقداتــه  األوىل  االقتصاديــة  وأنشــطته  القديــم  اإلنســان 
املعتقــدات يف التــال الدمشــقية الــي انتشــرت فيهــا عــادةُ تقديــس األجــداد بعبــادة مجامجهــم املقولبــة، كمــا 
ــت الكشــوف األثريــة يف أســود وتــل الرمــاد وتــل البحاريــة، مــع املعتقــدات الــي عرفتهــا  أرحيــا بفلســطن  دلَّ
ــة شــواهد  ــة الثاث ــة ذاهتــا، لتبقــى هــذه املراكــز احلضاري ــدة للفــرتة التارخيي ــا العائ ــوك برتكي وشــاتال هوي

هامــًة علــى العصــر احلجــري احلديــث حتــى اليــوم.
أواًل _ املكتشفات األثرية املرتبطة بتقديس األجداد يف منطقة دمشق: 

بــدأت الدالئــل األكثــر قدمــاً لاســتقرار البشــري املرتبــط بالزراعــة وتدجــن احليــوان، يف منطقــة دمشــق، 
تأتــي مــن املواقــع األثريــة القريبــة مــن حبــرة العتيبــة ومنخفــض اهليجانــة، والــي كانــت حيــاة الســكان فيهــا 
مرتبطــة بشــكل رئيســي بوجودمهــا واتســاعهما، كمــا يف تــال أســود وتــل الرمــاد وتــل البحاريــة، الــي تؤكــد 
ــث، كمســتوطنات بشــرية  ــزات العصــر احلجــري احلدي ــة اســتثنائية وهامــة جــدًّا ملي أن دمشــق قدمــت أدل

لاســتقرار والزراعــة وبدايــات التدجــن، وظهــور مســات فنيــة مميــزة يف هــذه املنطقــة. 

تل أسود: يقع تل أسود األثري يف غوطة دمشق يف منطقة جنوب شرقي مدينة دمشق حبوايل 20 كم، 
إىل الشرق من بلدة جديدة اخلاص، ومساحة التل قرابة 5 هكتارات، ويتبع اليوم إداريّاً لناحية النشابية 

بريف دمشق.
)2( العصر الحجري الحديث أو العصر النيوليتي هو عصر االستقرار البشري والزراعة وتدجين الحيوانات، وقد بدأت ثورة النيوليت تدريجيّاً حوالي10000 

ق.م، عرفت في تالل غوطة دمشق حوالي9000ق.م في تل أسود وتل الرماد 6200 ق.م، وتل البحارية 6000ق.م.
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هبــذا  أســود  تــل  سُــمِّي 
مــن  املكونــة  لرتبتــه  االســم 
الرمــاد الضــارب إىل الســواد، 
اكتشــف التــل العــامل األثــري 
الفرنســي هنــري دوكنتســون 
قــاد  حيــث   ،1967 عــام  يف 
فيــه  التنقيــب  أوىل محــات 
 ،1972-1971 عامــي  بــن 
ــع  ــب يف املوق ــد التنقي ــم أُعي ث
 ،2006-2001 األعــوام  بــن 
جبهــود بعثــة أثريــة فرنســية-

دانيــال  بقيــادة  ســورية، 
جامــوس. وبســام  ســتوردور 

عُثــر يف التــل علــى ســويتن 
حضارتــن رئيســيتن أكــدت 
أن  علــى   14 الفحــم  نتائــج 

الســوية األوىل تـُـؤرَّخ حبــوايل 7790-7690 ق.م)3(، وهــي ذات بنيــة غضاريــة، ُكشــف فيهــا عــن بيــوت ســكنية 
بســيطة مبنيــة ضمــن وســطٍ طبيعــي غــيّ باملــوارد الطبيعيــة، وهــي عبــارة عــن أكــواخ دائريــة غــر منتظمــة 
ــا، والبعــض اآلخــر مبــي فــوق  الشــكل واســعة وكبــرة، بعضهــا حمفــور يف عمــق األرض مبســافة 13م تقريبً
ــه داخــل هــذه البيــوت  ــر علي ــاء فهــي مــن اللــن والطــن والقصــب، وممــا عُث ســطح األرض، أمــا مــادة البن
مصاطــب وأفــران وحفــر أساســات لتثبيــت األعمــدة، والعديــد مــن أحجــار اجلــرش واألوانــي احلجريــة، فيمــا 
عثــر بشــكل متفــرق علــى أحجــار أوبســيديان )الســبج( والعقيــق والســيتاتيت، واملميــز اجتــاه هــذه البيــوت 

حنــو الشــرق ممــا جيعلهــا حمميــة مــن الريــاح الغربيــة املؤثــرة علــى منطقــة التــل. 
تؤكــد لنــا الوثائــق األثريــة أن ســكان تــل أســود مــن أوائــل الذيــن مارســوا الزراعــة املرويــة املعتمــدة على مياه 
البحــرات القريبــة، لعــدم كفايــة ميــاه األمطــار، وعرفــوا تدجــن احليوانــات كاملاعــز واخلــراف واخلنازيــر 
والثــران، حيــث ازداد الحقــاً تدجــن احليــوان يف وقــت تناقــص فيــه الصيــد الــري والنهــري، دون أن ينتهــي 
ــي وفرهتــا  ــة ال ــة األنشــطة االقتصادي ــي زادت مــن فاعلي ــاز مبنخفضاهتــا وحبرهتــا، ال ــة متت ــون املنطق ك

البيئــة الطبيعيــة احمليطــة للســكان احملليــن.
 السوية الثانية األحدث تارخييّاً يف التل تُؤرخ بـ6770-6590 ق.م)4(، وعُثر فيها على رؤوس نبال ومناجل، 

)3( الوحدة الحضارية في بالد الشام بين األلفين التاسع والثامن قبل الميالد: جاك كوفان، ص49.
)4( Leroi-Gourhan Arlette, Van Zeist Wilhem, Cauvin Marie-Claire, De Contenson H., Bakker-Heeres Johanna. 
A.H. Tell Aswad )Damascène), Vol. 5. pp. 153176-.
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ــال  ــن ت ــى م ــة العظم ــي انتشــرت يف الغالبي ــةِ األمِّ، ال ــدة الربّ ــد عقي ــل لنســاء تُجسِّ ــى إنســانية ومتاثي ودم
املشــرق العربــي، وعلــى كامــل البقعــة اجلغرافيــة الســورية والرافديــة املاصقــة هلــا، والــي تؤكــد قدســية دور 
النســاء يف احليــاة االجتماعيــة والسياســية. فمــن املعــروف أن عبــادة الربــة األم قــد ارتبطــت يف مجيــع املواقــع 
الــي عُثــر فيهــا علــى دالئــل أثريــة لدمــى أنثويــة بعبــادة مظاهــر اخلصوبــة يف الشــرق القديــم بشــتى صورهــا، 
كخصوبــة األرض وخصوبــة املــرأة وخصوبــة الطبيعــة، وقــد بــات مــن املؤكــد أن انتشــار القطــع األثريــة الدالــة 
علــى الربــة األم يف مجيــع املواقــع األثريــة املعروفــة يف منطقــة دمشــق منــذ األلــف الثامنــة ق.م، كمــا يف غالبيــة 
املواقــع الســورية العائــدة إىل الفــرتة التارخييــة ذاهتــا، ليســت ظاهــرة فنيــة يف املرتبــة األوىل بــل هــي ظاهــرة 
دينيــة كرســها الفــن، ارتبــط فيهــا مفهــوم التقديــس الديــي للنســاء بقدرهتــن علــى منــح احليــاة، مــن خــال 
فكــرة اخللــق املرتبطــة باإلجنــاب وحفــظ اســتمرارية البشــر، فاألنثــى بالنســبة لســاكي تــل أســود هــي األصــل 
يف الكــون، ومنبــت كل حيــاة فيــه، لتأثرهــا يف خصــب الطبيعــة ولدورهــا يف عمليــة التكاثــر واســتمرار احليــاة 
البشــرية، مــن خــال إجنــاب األطفــال وإرضاعهــم ومحايتهــم حتــى مراحــل متقدمــة مــن حياهتــم، بالتـــأكيد 
ــة دمــى صغــرة  ــا هبيئ ــة دفعــت اجملتمــع لتقديســها وعبادهتــا ومتثيله ــزات لنســاء الفــرتة النيوليتي ــذه املي فه
ــاء احلمــل  ــة أثن ــًة هلــن لغــرض احلماي ــوت تبقــى مازم ــات البي ــات شــخصية لرب ــا مقتني لنســاء كان بعضه

والــوالدة.
كان ملكتشــفات تــل أســود أمهيــُة كبــرة لكثافــة مــا مت العثــور عليــه مــن مكتشــفات جنائزيــةٍ، أوضحــت لنــا 
األفــكار الدينيــة والطقــوس الــي رافقــت ســكان هــذه املنطقــة خــال حياهتــم إىل حلظــات املــوت والدفــن 
ــة 100 شــخص حمفوظــة  ــث لقراب ــى جث ــل أســود عل ــور يف مدافــن ت ــة املــوت، لقــد مت العث ومــا بعــد مرحل

البيت الدائري يف تل أسود
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بشــكل جيــد جــدًّا، و كان هــؤالء املوتــى يُدفنــون يف البيــوت يف حفــر بدائيــة أو مســتودعات تُفصَــل بداخلهــا 
ــان عــن  ــوالدة والفتي ــي ال ــال حديث ــن األطف ــكان دف ــف م ــة، هــذا وكان خيتل ــاكل العظمي اجلماجــم عــن اهلي
الكبــار، حيــث يدفنــون يف األماكــن األكثــر خصوصيــة يف البيــوت، كمــا ختتلــف طريقــة الدفــن أيضــاً )فــردي-

مزدوج-مجاعــي(، العتبــارات اجتماعيــة يف غالــب األحيــان، أمــا وضعيــة الدفــن فكانــت تتــم بوضــع اجلســد 
علــى اجلانــب األيســر، أو بالوضعيــة اجلنينيــة الــي كان اجلســد فيهــا يُســجَّى علــى جانبــه األميــن بوضعيــة 
ــى ارتفــاع الكــوع األميــن، كمــا وُجــد  ــان عل ــى الوجــه، والركبت ــان عل االنكمــاش اجلنيــي، واليــدان موضوعت
الكــوع األيســر يف غالبيــة اهليــاكل املدفونــة منحنيــاً حنــو األســفل يف اهتمــاٍم واضــح بــكل تفصيــٍل مــن 
تفاصيــل الشــعائر اجلنائزيــة املتبعــة حمليـّـاً، كمــا عُثــر يف تنقيبــات عــام 1971 علــى جيــب يف األرض مملــوء 
بالــرتاب، ووُجــد فيــه علــى عمــق 2.50م مججمــة مفــردة مــع هيــكل عظمــي، وأربــع مجاجــم مفــردة، اثنتــان 
منهمــا لطفلتــن صغرتــن)5(، وعندمــا بــدأت أعمــال البعثــة الفرنســية الســورية يف املوقــع عــام 2000 عَثــرت 
علــى جمموعــة مــن اجلماجــم املقولبــة واملطليــة باللــون األمحــر والقــار، وأعينهــا منزلــة بالصــدف، ومجيعهــا 

مدفونــة حتــت أرضيــات البيــوت الســكنية)6(.
 كمــا قــدم لنــا تــل أســود يف تنقيبــات الحقــة كشــف عنهــا دانييــل ســتوردور وبســام جامــوس يف عــام 
2008-2009 تســعًة مــن اجلماجــم املقولبــة الواضحــة جــدًّا، مــا تــزال هــذه اجلماجــم حتتفــظ بالفــك 
ــة بشــريط مــن القــار،  الســفلي واألســنان وأعينهــا مغمضــة، الوجــه حقيقــي وناعــم جــدًّا، واألهــداب ممثل

)5( هنري دوكونتسون: تل أسود في غوطة دمشق، الحوليات األثرية السورية، ص188.
)6( محمود حمود: شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي، ص96-94.

دمى صغرة متثل عقيدة الربة األم- تل أسود 
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أنــوف اجلماجــم طويلــة، واألذنــان كبرتــان، وتظهــران عــر احننــاء حنــو اخلــارج لطــرف اجلســم)7(، اجلماجــم 
الــي عثــر عليهــا يف التــل كانــت مقولبــة باجلــص ومطليــة باملغــرة احلمــراء وســط قبــور مجاعيــة)8( ، كمــا 
احتــوت هــذه القبــور اجلماعيــة علــى عــدد مــن اهليــاكل العظميــة البشــرية علــى مســافات متباعــدة، أحــد 
هــذه اهليــاكل هــي لشــاب صغــر مُمــدَّد علــى جانبــه األيســر بوضعيــة الثــي، ويــده اليمنــى موضوعــة فــوق 
اجلمجمــة يف وضعيــة جديــدة نســبيّاً، حيــث تقــلُّ الوضعيــات املشــاهبة هلــذه الوضعيــة يف التــال القريبــة 
ــغ، مت نــزع فكــه  ــاً لشــابٍّ بال املعروفــة، بينمــا مكتشــفات أخــرى داخــل هــذه القبــور أظهــرت هيــكاً عظميّ
الســفلي، ثــم وضعــه جبانبــه، لتبــدو حالــة نــزع الفــك الســفلي للجماجــم أو اإلبقــاء عليهــا تَحظــى بأمهيــةٍ 
ملحوظــة، كــون بعــض اهليــاكل كان حيافــظ علــى بقــاء الفــك، بينمــا يُنــزع وال يُعثــر عليــه جبانــب مجاجــم 
ــن باألســباب الــي  ــا التكهُّ أخــرى، ويُنــزع ويُدفــن ماصقــاً جلماجــم يف مواضــع مغايــرة، كمــا أنــه ال ميكنن
دفعــت الســكان هلــذا األمــر فيمــا لــو كان ألســباب تقنيــةٍ خاصــةٍ حبالــة القولبــة والتجصيــص، أو العتبــارات 

فلســفية دينيــة حمليــة.

)7(- Des crânes surmodelés à Tell Aswad de Damascène )PPNB – Syrie), Vol. 29 N°2. pp.109115-.
)8( منطقة دمشق والثورة النيوليتية: دانييل ستوردور وبسام جاموس، الحوليات األثرية السورية، مج51-52، ص91-87.

اجلماجم واهلياكل العظمية املكتشفة يف مدافن تل أسود
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-تل الرماد:
يقــع التــل جنــوب غربــي دمشــق حبــوايل 25 كــم، بالقــرب مــن بلــدة قطنــا بريــف دمشــق، تقارب مســاحته 3 
هكتــارات، ويعــود إىل ذات الفــرتة التارخييــة الــي يعــود إليهــا تــل أســود حيــث تــؤرخ مكتشــفاته حبــوايل6200 
ــع  ــل يرتبَّ ــا، فالت ــل أســود أيًض ــة ت ــه الســوداء املشــاهبة لرتب ــة تربت ــف لنوعي ــي تســميته كتوصي ق.م)9(، وتأت
فــوق هضبــة بازلتيــة يف أســفل جبــال لبنــان الشــرقية، حيــث كان مــن الافــت قيــام مســتوطنة زراعيــة 
يف منطقــة بعيــدة عــن منخفضــي العتيبــة واهليجانــة، معتمــدة بشــكل أساســي علــى الزراعــة البعليــة تبعــاً 
لألمطــار اهلاطلــة يف املنطقــة، أول مــا مت التعــرف علــى التــل األثــري كان يف عــام 1936، إذ قــام بــأول أســباٍر 
أثريــةٍ فيــه املوظــف الفرنســي يف مصلحــة اجلمــارك كومبــان، مــع الضابــط الفرنســي بوتــو، واســتطاعا 
العثــور علــى عــدد مهــم مــن القطــع األثريــة يف التــل، بــدأت البعثــات األثريــة الرمسيــة املختصــة بالتنقيــب 
ــري  ــل أســود هن ــذي عمــل يف ت ــاري الفرنســي ال ــادة اآلث ــى 1973، بقي ــل يف عــام 1963 وحت العلمــي يف الت
دو كونتنســون، حيــث عُثــر علــى ثــاث ســويات أثريــة تعــود للعصــر احلجــري احلديــث، تُــؤرَّخ أقدمُهــا بنحــو 
6250- 6000ق.م، والســوية الثانيــة 6000- 5800 ق.م، والثالثــة 5800- 5500 ق.م، كشــفت تنقيبــات تــل 

)9( الوحدة الحضارية في بالد الشام بين األلفين التاسع والثامن ق.م، جاك كوفان، ص78.

مناذج من اجلماجم املقولبة من تل أسود
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الرمــاد عــن مســتوطنة زراعيــة بــدأت بيوهتــا علــى شــكل أكــواخ دائريــة غــر منتظمــة البنــاء، أرضياهتــا مكلّســة 
أو مرصوفــة بالطــن يف الطبقــات األوىل وباحلجــر يف طبقــات أحــدث، كمــا اختلفــت أشــكاهلا ومســاحتها 
ومساكــة جدراهنــا، وتعــدَّدت وظائُفهــا الســكنية أو اخلدميــة الحقــاً، ومتَّ العثــور فيهــا علــى الكثــر مــن األدوات 
احلجريــة والدمــى الطينيــة لنســاء، يف إشــارة إىل التشــاركية مــع مــا جياورهــا مــن مناطــق اســتقرار بشــري 

يف عبــادة الربــة األم كمظهــر مــن مظاهــر اخلصوبــة .

دمية طينية المرأة جالسة من تل الرماد-املتحف الوطي يف دمشق)10(

ــادة  ــة مرتبطــة أيضــاً بعب ــة جــدًّا عــن طقــوس جنائزي ــاد معلومــات هام ــل الرم ــا مكتشــفات ت قدمــت لن
اجلماجــم البشــرية املقولبــة واملطليــة باللــون األمحــر، لكــن مجاجــم تــل الرماد متيَّــزت بكوهنا متطاولة بشــكٍل 
وســطي، فيمــا كان اجلبــن عريًضــا تــرتاوح مساكــة مجاجــم البالغــن بن5-9مــم يف احلدبــات اجلبهيــة و5-

10مــم يف اليافــوخ و6-8مــم يف احلدبــات اجلداريــة، وتعتــر هــذه الســماكة طبيعيــة، يف حــن تظهــر اجلبهــات 
األماميــة جلماجــم النســاء أضعــف مــن اجلبهــات األماميــة للرجــال)11(. 

لقــد مت التعامــل مــع هــذه اجلماجــم بالطــرق املتعــارف عليهــا، حيــث ُفصلــت عــن اجلســد، ومت جتصيصهــا 
أي تغليفهــا باجلــص، بعــد نــزع أســناهنا، مــع احملافظــة علــى ماحمهــا األصليــة، وتصديــف العيــون، ومســح 

)10( فنون العصر الحجري: مجموعة من المختصين، ص11
)11( دراسة انتروبولوجية للعظام البشرية في تل الرماد، دينز فيرمباخ، الحوليات االثرية السورية، مج19، ص153.
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احلواجــب بالقــار األســود، وطائهــا يف مراحلهــا النهائيــة باملغــرة احلمــراء، لــون احليــاة، يف إشــارةٍ واضحــة 
ــون عمليــات القولبــة جلماجــم  إىل احليــاة بعــد املــوت، كانــت هــذه الطقــوس تتــم مــن قبــل أخصائيــن يُتِمُّ
املوتــى، ليكــون آخــرَ مرحلــة مــن مراحــل عملهــم اختيــارُ املوضــع املناســب الــذي ســتُدفن بــه مجاجــم هــؤالء 
ــى، وغالبــاً ابنــه األكــر الــذي حيمــي مجاجــم أجــداده وحيافظ  األجــداد، ويتــم ذلــك حســب رغبــة أقربــاء املتوفَّ
عليهــا، تأكيــداً علــى أحقيتــه لوراثتهــم ودوره حبمايــة مكانتهــم بعــد املــوت. ووُضعــت هــذه اجلماجــم يف 
مواضــع شــتى ماصقــة لســكن البشــر، إمــا داخــل البيــوت أو يف حفــر خاصــة هبــا قريبــة مــن املســاكن، أو 

حتــت األساســات أثنــاء بنــاء املنــازل، دون أن تُجمــع مــع قبــور املوتــى االعتياديــة.

مججمة مقولبة مطلية بالكلس من تل الرماد )40x20 سم( -املتحف الوطي يف دمشق.)12(

لقــد اتَّفقــت آراء الباحثــن والعاملــن يف اجملــال األثــري بــأن الطقــوس اخلاصــة باجلماجــم املقولبــة يف تــل 
الرمــاد مل تكــن بالســهولة الــي ميكــن افرتاضهــا، بــل كانــت هــذه اجلماجــم أثاثــاً جنائزيـّـاً يتــم معاملتــه بعنايــة 
واهتمــام بالغــن، فيُحفــر هلــا حفــرٌ تُخبَّــأ بداخلهــا حتــت أرضيــات املســاكن، وتُعــرَض خــال املناســبات 
والطقــوس الدينيــة اخلاصــة بالعائلة)13(ضمــن هالــة قداســية كبــرة، ال تقــل أبــداً عــن تلــك الطقــوس 

)12( فنون العصر الحجري: مجموعة من المختصين، ص9.
)13( هنري دوكونيتسون، وليم فان لير: أسبار تل الرماد عام1963م، مجلة الحوليات األثرية، مج14، ص284-275.
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اجلنائزيــة الــي قــام هبــا املصريــون يف مراحــل متقدمــة، بــل يُمكــن أن نصفهــا هــي واألفــكار املصاحبــة هلــا 
بأهنــا أكثــر تطــوُّراً فيمــا لــو قارناهــا بالفــارق الزمــي الفاصــل بــن حضارتــي املنطقتــن، ومــع أن مجيــع مــا 
عُثــر عليــه مــن مجاجــم يف تــل الرمــاد كانــت جمصصــة ومقولبــة ومطليــة باملغــرة احلمــراء، إال أنــه مت العثــور 
علــى مجاجــم أخــرى غــر جمصصــة أيضــاً)14(، اعتُقــد أهنــا ألنــاس عاديــن ليســوا مــن طبقــات اجتماعيــة 
رفيعــة، حيــث مل تســمح هلــم طبقتهــم االجتماعيــة وحالتهــم املاديــة بالقيــام بقولبــة مجاجــم أجدادهــم، 
هــذا إذا اســتثنينا أن معتقداهتــم الفكريــة والدينيــة هــي الــي مل جتعلهــم يتبعــون هــذه الطقــوس، باعتبــار أن 
األفــكار الدينيــة جلميــع الســكان كانــت متشــاهبة، ومل ختتلــف حتــى بينهــم وبــن الســكان يف تــال ســكنية 
علــى بعــد جغــرايف منهــم، كتــل أســود وتــل البحاريــة، إذ مل تتــم اإلشــارة إىل أيــة بــوادر انقــاب علــى الطقــوس 
والعــادات الدينيــة الــي اتبعهــا ســاكنو منطقــة دمشــق، جبميــع مناطــق االســتقرار فيهــا، خــال هــذه الفــرتة 

الزمنيــة علــى العمــوم، ويف تــل الرمــاد خصوصــاً.
املميــز يف اجلماجــم الــي عُثــر عليهــا يف تــل الرمــاد أنــه مت العثــور علــى عــدد كبــر منهــا ضمــن جمموعــات 

منفصلــة مغروســة يف األرض هــي علــى الشــكل التــايل:
1-مججمة لطفل مرتكزة على لوح حجري من حجر البازلت مستطيل الشكل.

2-ثاثــة خمــازن احتــوت علــى مجاجــم منزوعــة اهليــاكل، ضــمَّ املخــزن األول مثانــيَ مجاجــم، مخســًة 
منهــا مجاجــم أنثويــة، واثنتــن ذكريــة، وواحــدة لطفــل، وضــمَّ املخــزن الثانــي ثــاث مجاجــم المرأتــن ورجــل، 

واملخــزن الثالــث علــى اثنــي عشــرة مججمــة جمصصــة لرجــال ونســاء)15(.

منوذج من اجلماجم املقولبة املكتشفة يف تل الرماد)16(

)14( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص98.
)15( خالد محمود أبو غنيمة: أساليب الدفن خالل العصر الحجري الحديث في بالد الشام، مجلة دراسات تاريخية، العدد 75-76، من ص3-49، ص20.

)16( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص96.
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اجلماجــم كانــت حمفوظــة يف حفــر بيضويــة، جدراهنــا مــن الطــن غــر املشــوي، داخــل أواٍن بيضــاء خشــنة، 
مت الفصــل بــن األوانــي بواســطة كــرات طينيــة للحفــاظ عليهــا حبالــةٍ ســليمة)17(، وعُثــر عليهــا حتــت 
أساســات بيــت صغــر مــن بيــوت تــل الرمــاد)18(، حيــث ال يُســتغرَب وجــود هــذا التآلــف األســري الواضــح 
مــن خــال تاصــق هــذه اجلماجــم ودفنهــا ســويّاً رجــاالً ونســاءً وأطفــاالً، بــل مــا يُثــر االهتمــام هــذا العــدد 
الكبــر، حتــى إنــه ليبــدو أن األســرة كاملــًة كانــت حتــرص علــى اتبــاع شــعائر القولبــة للحفــاظ علــى صــورة 

األجــداد مســتمرةً يف أذهــان كل مــن ســيأتي بعدهــم.
-تل البحارية: 

تــل أثــري يقــع يف غوطــة دمشــق 
ــم شــرق دمشــق،  ــى بعــد 25 ك عل
بريــف  النشــابية  لناحيــة  يتبــع 
دمشــق، مت التنقيــب فيــه ببعثــة 
أعماهلــا  بــدأت  ســورية  وطنيــة 

.1996 عــام 
عُثــر يف البحاريــة علــى ثــاث 
ســويات أثريــة يعــود تاريــخ أقدمها 
إىل األلــف الســادس ق.م، فيمــا 
باأللــف  الثانيــة  الســوية  أُرِّخــت 
ــزت بيــوت  اخلامــس ق.م)19(. متيَّ
تــل البحاريــة بشــكلها الدائــري، 
يف  املعمــاري  منُطــه  اتُّبــع  الــذي 
الفخــاري  احلجــري  العصــر 
مدخــل  ذو  فالبيــت  احلديــث، 

مســتطيل ينفتــح يف الواجهــة علــى الغــرف الدائريــة املقسَّــمة، ُقسِّــمت يف الداخــل إىل غــرف للســكن، وأخــرى 
كمطابــخ، وُجــد يف بعضهــا أفــران لشــي الفخــار، بدليــل املصاطــب املوجــودة لوضــع األوانــي الفخاريــة بعــد 
ــت  ــا بُني ــي(، بينم ــوك الطي ــوك )البل ــس أو الطــن املدك ــوت بالكل ــات هــذه البي ــد ُفرشــت أرضي ــيِّها، وق شَ

جدراهنــا بالطــن املقولــب، وســقوفها مــن الطــن واخلشــب. 
ــة يف الدمــى املكتشــفة بشــكٍل  ــادةُ اإلهلــة األم، فكانــت تظهــر املامــح األنثوي ــة عب ــل البحاري عُرفــت يف ت
واضــح، إضافــًة إىل دمــى لطيــور وحيوانــات، كاخلنازيــر والثــران والــكاب أيضــاً، يف حــن ظهــرت طقــوس 
الدفــن اجلماعــي والفــردي يف القبــور الــي مت الكشــف األثــري عنهــا يف التــل، والعائــدة إىل األلــف الســادس 

)17( هنري دو كونتينسون، وليم فان لير: أسبار في تل الرماد، ص284-275.
)18( جاك كوفان: ديانات العصر الحجري الحديث في بالد الشام، ص70.

)19( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص103.
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ق.م، وعُثــر علــى هيــاكل عظميــة مُســجّاة بوضعيــة القرفصــاء، فاأليــدي واألرجــل بعضهــا فــوق بعــٍض، 
والوجــه يتَّجــه حنــو الغــرب، بينمــا لوحظــت فكــرة تغيــر جهــة الدفــن، فاجتهــت بعــضُ الوجــوه حنــو الشــرق 

خافــاً للهيــاكل الســابقة الــي دُفنــت حنــو الغــرب.
الافــت للنظــر أيضاً نوعية 
األثــاث اجلنائــزي الــذي عثــر 
البحاريــة،  مدافــن  يف  عليــه 
الفخاريــة  بــاألدوات  املتمثــل 
والصوانيــة، كمــا وُجــدت كتــٌل 
مــن الطــن، ُجهِّــزت لتُوضــع 
تُفــرَش  أو  الــرؤوس،  فــوق 
أو  اجلســد،  عليهــا  ليوضــع 
مــع  اهليــاكل،  بــن  كفواصــل 
خــرز مــن الطــن واحلجــارة، 
ــى  ــت عل وبعــض احلجــارة كان
شــكل هــال قمــري وعليهــا 
حــن  الرســومات، يف  بعــض 
كانــت مدافــن أخــرى تعتمــد 

الوضعيــة اجلنينيــة يف الدفــن، مــع وجــود مــا يُشــبه الوســائد كان يوضــع عليهــا رأس املتوفــى.

يف  عليــه  عُثــر  وممــا   
مدافــن تــل البحاريــة ميكننــا 
تأكيــد وجــود عبــادة األجــداد، 
مجامجهــم  تقديــس  عــر 
عــن  مفصولــًة  وُجــدت  الــي 
حتــت  ومدفونــًة  اجلســد، 
أرضيــات البيــوت، موضوعــة 
حماطــة  دائريــة،  حفــر  يف 
بالفخــار املكســور أو احلجــارة 
للفصــل  احلجــم،  متوســطة 
وحتقيقــاً  اجلماجــم،  بــن 

احلمايــة. لعامــل 
واملختلــف  املُميَّــز  مــن  إن 

هياكل عظمية من مدافن البحارية

الطريقة اجلنينية يف مدافن البحارية
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أيضــاً يف مكتشــفات تــل البحاريــة أنــه مت العثــور علــى أجــزاء مــن حيوانــات مدفونــة إىل جانــب اهليــاكل 
البشــرية، فتــمَّ العثــور علــى مجاجــم حيوانيــة مدفونــة بعنايــة يف حفــر مليئــة بالرمــاد، وأخــرى حماطــة بقطــع 
الفخــار حلمايتهــا والفصــل بينهــا وبــن مــا تبقــى مــن موجــودات املدفــن، حيــث وُجــدت مجاجــم خلنازيــر 
بريــة دُفنــت حتــت أرضيــات البيــوت يف طقــوس مشــاهبة لطقــوس دفــن مجاجــم البشــر، لدرجــة العثــور علــى 

ــاكل البشــرية. ــب اهلي ــة إىل جان ت ــة مُفتَّ ــة حيواني ــاكل عظمي هي
عُثــر  آخــر  مدفــن  يف 
علــى هيــكل عظمــي لطفــٍل، 
ماعــز  قــرن  منــه  وبالقــرب 
قــرون  وُضعــت  كمــا   ،)20(
لثــران ضمــن جــدران املعبــد، 
وهــذا مــا يشــر إىل اعتقــادات 
دينيــة وفكريــة هامــة آمــن هبــا 
ســكان البحاريــة قدميــاً، فمــن 
املؤكــد أن كل هــذه املوجــودات 
املدفونــة  احليوانيــة 
انتشــار  إىل  تشــر  بعنايــة 
تقديــس  إىل  تدعــو  عبــادات 

األســباب جمتمعــًة. هــذه  لــكل  أو  للبشــر  يقدمــه  ملــا  تقديــراً  أو  منــه  رهبــًة  أو  بــه  رأفــًة  احليــوان)21( 

ثانياً _ املعتقدات الفكرية والدينية حول اجلماجم املقولبة:
كانــت اجلماجــم املقولبــة الفكــرة األوىل واألقــدم لنحــت بورتريهــات لوجــوه بشــرية، بقصــد احلفــاظ علــى 
رأس اإلنســان املتوفــى بشــكل أقــرب مــا يكــون للطبيعــة، مــع شــيء مــن الفــن، الــذي يُبقــي علــى صــورة مَــن 
تعــود لــه اجلماجــم اجملصَّصــة واملطليــة باملغــرة واملكلّســة بعنايــة حيــًة يف أذهــان حمبيهــم، واألجيــال املتقدمــة 

مــن عائلتهــم، فتغيــب فكــرة املــوت لصــاحل فكــرة احليــاة.
ولــو تبــادرت إىل األذهــان التســاؤالت حــول ختصيــص اجلماجــم ليتــم قولبتهــا وجتصيصهــا فلــن يكــون 
أجــدى مــن التفكــر بأنــه مــن الطبيعــي جــدًّا وغــر املســتغرب احلفــاظ علــى اجلمجمــة دون ســائر اجلســد، 
كوهنــا حتــوي العقــل بداخلهــا، والــذي هــو أصــل املعرفــة وســر احليــاة، كمــا أهنــا حتمــل مامــح وجــه اإلنســان 

الــي تُميِّــزه عــن غــره بشــكل فــارقِ متامــاً.

ــم،  ــادة األجــداد وتقديــس مجامجه ــرة، فيمــا خيــص عب ــةٍ كب ــى فكــرة ذات أمهي ــد عل ــد مــن التأكي وال ب
)20( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص102.

)21( غادة سليمان: نتائج أعمال التنقيب في تل البحارية لموسم 2009م، الوقائع األثرية السورية، مج7، ص21-11.

هياكل عظمية حيوانية من مدافن البحارية
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ــدل  ــز بــن الرجــال والنســاء مــن حيــث جتصيــص اجلماجــم أو قولبتهــا، وهــذا ي ــه مل يكــن هنالــك متيي أن
علــى مكانــة املــرأة، وهــو أمــر مل يشــكل غرابــة يف تلــك العصــور التارخييــة، فيمــا لــو تذكرنــا أن النســاء كــنَّ 
حيظــن بعبــادة كاملــة، هلــا طقوســها عــر جتســيدهن لفكــرة الربــة األم رمــز اخلصوبــة والــوالدة واحليــاة، 
فــكان جتصيــص ســكان تــال دمشــق األثريــة جلماجــم نســائهم حالــة طبيعيــًة، تنبــع مــن اهتمامهــم هبــنَّ، 

وحرصهــم علــى إيائهــنَّ مكانــة عظيمــة يف احليــاة، وبعــد املــوت أيضــاً.
ولكــن مــاذا يُمكــن أن يعــي دفــن اجلماجــم حتــت أساســات البيــوت؟ وهــل ميكــن أن يكــون هلــا أي داللــة 

اجتماعيــةٍ أو دينيــة؟
يبــدو أن ســكان تــال دمشــق األثريــة كانــوا يدفنــون مــن يفــارق احليــاة أثنــاء تأســيس البيــت، أو إنشــاء بيــت 
جديــد، بعــد فصــل اجلمجمــة عــن اهليــكل العظمــي، كأساســاتٍ أو ودائــع حتتهــا، بقصــد محايتهــا، أو لرمبــا 
قامــوا بنقــل مجامجهــم مــن أماكــن دفنهــا إىل أرضيــة بيوهتــم للتأكيــد علــى فكــرة أن ســاكي هــذه البيــوت 
ســيبقون مقدســن جلماجــم أصحاهبــا، لتكــون أساســات بيوهتــم قويــة ومتماســكة ومقدســة، كمــا هــي رابطــة 

الــدم بينهــم وبــن أجدادهــم.
ومــن املؤكــد أنــه حتــى وإن كانــت فكــرة قولبــة اجلماجــم فكــرة دينيــة حبتــة قدمتهــا لنــا املكتشــفات األثريــة 
ــري اجملســم وفــن الرمــوز،  ــا ال ميكــن أن ننكــر أهنــا تطــور هــامٌّ جــدًّا يف فكــرة النحــت والفــن التصوي فإنن
تضــاف إىل تفاصيــل الفنــون الــي عُرفــت يف العصــر احلجــري احلديــث، كنحــت الدمــى والتماثيــل األنثويــة 

ســابقة الذكــر.

قرون ثران- تل البحارية
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ثالثًا _ ترميم اجلماجم املقولبة املوجودة يف املتحف الوطين بدمشق:
مــن الطبيعــي أن تتعــرَّض القطــع األثريــة الــي مــر عليهــا الزمــن لعوامــل تُســهم يف تشــوُّه الشــكل األساســي 
أو البنيــة العضويــة للقطــع، ممــا يســتدعي احلاجــة إىل إعــادة ترميمهــا، بإضافــات أثريــة مدروســة، يف وقــتٍ 
أكــدت فيــه املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف يف دمشــق أنــه قــد مت االالساســب أو البنيــة العضويــة للــرررمت 
الكشــف عــن تدهــور يف شــكل اجلماجــم املقولبــة، وانفصــال وتقشــر باملــواد الاصقــة الطينيــة الــي تغطــي 

اجلماجــم املقولبــة الــي عثــر عليهــا يف تــل أســود يف غوطــة دمشــق.

  اجلماجم املقولبة صور حديثة من املخر الفي
املتحف الوطي-دمشق

ليتــم اختــاذ القــرار بالبــدء برتميــم هــذه اجلماجــم يف خمــر املــواد العضويــة، التابــع ملتحــف دمشــق الوطــي، 
علــى عــدة مراحــل علميــة دقيقــة متثلــت يف:

1-البدء بإزالة بؤر األتربة واألماح ومواد الرتميم السابقة. 
2-احلرص على عدم ختريب الطينة األصلية املغلفة لعظام اجلمجمة أو الكلس إن وجد.

3-لصق األجزاء املنفصلة وتدعيم البنية العظمية بطن شبيه بالطينة األصلية.
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صور حديثة من املخر الفي –دمشق

وأخريًا:
يبــدو أن قاطــي دمشــق وغوطتهــا، منــذ العصــور احلجريــة، قــد ابتدعــوا فكــرة حتنيــط مجاجــم املوتــى 
بطريقــة تتناســب مــع مــوارد بيئتهــم الطبيعيــة ومعتقداهتــم الفكريــة والدينيــة، وعبــدوا هــذه اجلماجــم كنــوٍع 
مــن التأكيــد البشــري علــى أن عاقــة األحيــاء باألمــوات ال تنتهــي باملــوت، بــل تبقــى مــا بقيــت مجاجــم املوتــى 

قريبــة مــن أماكــن ســكنى أحبائهــم وأحفادهــم.
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