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  :ملخصال

الذي في الجنوب اللبناني في الّريف المتاخم لمدينة صور الخرايب  الواقع في بلدة معبدالالمقال موضوع هذا يتناول 
 تة. كشفت التنقيباالحقبة الهلنستيّ ُيستخدم حتى مرحلة متقّدمة من  بقي والذي ةوالهلنستيّ ة الفينيقيّ  تينيعود إلى الحقب

التي قامت  الّطينّيةمى المعبد وعن أعداد كثيرة من الدّ اني من القرن العشرين عن بعض إنشاءات صف الثّ ة في النّ يولوجيّ كاألر 
في محيط المعبد وفي بلدة  ةبالمسوح األثريّ  روعزامن مع الشّ ( بدراستها بالتّ 2020-2013ة المشتركة )ة اللبنانيّ البعثة اإليطاليّ 
ة الطقوس الممارسة في المعبد ماهيّ راسات عن أضاءت الدّ وقد ة عن سابقاتها. يّ أسفرت عن اكتشافات ال تقل أهمّ عدلون التي 

 ره.يتمكنت من إعادة تكوين شكل المعبد وتطو  إذة ة والفنيّ وعن التأثيرات الهندسيّ 

 الكلمات الدالة:

 .ةدمى طينيّ ؛ ةمعالم دينيّ ؛ ةاآلثار الريفيّ ؛ ةالهلنستيّ  حقبةال؛ ةالحقبة الفينيقيّ ؛ الخرايب؛ بنانل 
Abstract:  

This article focuses on the temple located in the locality of Kharayeb, which dates back to 

the Phoenician and Hellenistic eras. The archaeological excavations undertaken in the second 

half of the twentieth century revealed some of the temple’s features and numerous terracotta 

figurines that were studied by the joint Italian-Lebanese archaeological mission (2013-2020) in 

addition to the archaeological surveys in the vicinity of the temple and in the town of Adloun, 

which resulted in the discoveries of various sites and archaeological features. The latest 

archaeological researches shed the light on the rituals practiced in the temple and in its 

architecture and artistic influences, thus resulting on the reconstruction of its several phases. 

Keywords:  

Lebanon, Kharayeb, Phoenician period, Hellenistic period, Rural archaeology, Religious 

monuments, Terracotta figurines. 
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 :مقدمةال
تقع و " الخرايب"مكتظة بالسكان تسمى  ةحاليّ  على بعد كيلومترات قليلة شمال مدينة صور توجد قرية

ة في أراضيها: تعني اسمها عن وجود بقايا أثريّ . يكشف المتوسط الل المطلة على البحراخل على التّ في الدّ 
بمعنى آخر الخرائب. خارج  ،اثرةة المكان الذي توجد فيه بقايا العمائر القديمة الدّ "الخرايب" في اللهجة اللبنانيّ 

 ةسميّ ، ويعود أصل التّ "حفرة الخواتمويعني ""جورة الخواتم"  اسمحمل مكان ييوجد كنية في البلدة المنطقة السّ 
على السطح لصنع  ظاهرةال ةجاجيّ الزّ  لجمع الخرزات ذاك المكانهاب إلى أن السكان اعتادوا الذّ  إلى

كانت  صغيرةة زجاجيّ  عجينةهي في الواقع و  ،ا من خواتم قديمةها كانت جزء  أو العتقادهم أنّ  المجوهرات
ما لتزيين القماش و  ،القديم ينيّ رح الدّ ا لتزيين جدران الصّ تستعمل إمّ   (.اليومغير الخرز الصّ كما )ا 

ة، بدأ مدير راعيّ أثناء األعمال الزّ  الصغيرة في هذه المنطقة الّطينّيةمى الدّ على العديد من  عيد العثوربُ 
ف أنقاض مبنى ، واكتشم1946عام الا من في الموقع بدء  التنقيب  ة آنذاك األمير موريس شهاباآلثار اللبنانيّ 

ة غنيّ حفرة على  ُعِثر. أمام المبنى وبالقرب من فناء مرصوف العصر الهلنستيّ ى مستطيل يعود تاريخه إل
عالم  تولى م1969عام الفي  .1واألول قبل الميالدالتي يعود تاريخها إلى القرنين السابع  الّطينّيةبالتماثيل 

مى الدّ العديد من بحملة تنقيب واسعة نتج عنها اكتشاف وقام  ،الحفريات كوكبانيّ  اآلثار اللبناني إبراهيم
ثالين على الطراز ، وتمةلّ صاأل تحمل نقوش تب  ة ذات صلة من بينها عُ يّ عناصر معمار باإلضافة إلى  الّطينّية

 ا تمهيدي ا عن األنشطةتقرير  إ. كوكباني شر ن 19733عام ما بعد تحديد ا في ال في. 2يرتديان الشنديتالمصري 
ه ألنّ باسم المتحف  امحلي   ا  ، أصبح اسم الموقع معروفبعد هاتين الحفريتين. و الخرايبموقع  في ةاألركيولوجيّ 

 .والمناطق المجاورة ،لزيارة سكان البلدة مكان اأصبح 

ووزارة  في إيطاليا 5الوطني للبحوث مركزلل لتابعا 4علوم اإلرث الثقافي، دعم معهد م2009عام الفي 
ة العامة المديريّ  مخازن في دةو موجال الّطينّيةمى دّ مشروع ا بحثي ا جديد ا إلعادة دراسة ال (ةاإليطاليّ  ةالخارجيّ 
لوجهات  دراسة المادة وفق احصلت . جميعها ظايا المحفوظةالشّ القطع و من خالل تحليل  في بيروت لآلثار

                                                           
1
 CHÉHAB, M., «Les Terres Cuites de Kharayeb. Texte», Bulletin du Musée de Beyrouth 10, 1951-1952; 

CHÉHAB, M.,  «Les Terres Cuites de Kharayeb. Planches», Bulletin du Musée de Beyrouth 11, 1953-1954. 

 .يتم ارتداؤه في مصر القديمة وكان ُيلبس حول الخصر ويمتد عادة  إلى ما فوق الركبتينمن القماش ثوب ا  عبارة عنالشنديت 2 
3 KAOUKABANI, B., «Rapport Préliminaire sur les Fouilles de Kharayeb», Bulletin du Musée de Beyrouth 

26, 1973, 41-58; KAOUKABANI, B., “Les Terres Cuites de Kharayeb”, Thèse 3e cycle, Université Paris I, 

1977.  
4 Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. 
5 Consiglio Nazzionale delle Ricerche, Roma. 
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 هذهالهدف الرئيس من دراسة وكان  ،وما إلى ذلك، األلوان اا، األسلوب، األيقونوغرافيّ نظر مختلفة: التكنولوجيّ 
ابع والقرن األول يف في منطقة صور بين القرن السّ في الرّ  عاشوااس الذين ماثيل هو إعادة بناء حياة النّ التّ 

 دة فيو القطع الموجعلى  احصر   راسة، ال يمكن تقييد الدّ ة أكبر لهذا المشروعإعطاء أهميّ  وبغية ،قبل الميالد
 الّطينّيةللتماثيل  موضع المثاليّ إعادة التّ  انطالق ا من المفهوم األساسي المتمثل في أنّ و  ،الوطنيّ  المتحف

، بعد االتفاق 2013ح في تشرين الثاني ، بدأ مشروع جديد للتنقيب والمساريخيّ والتّ  ستكون في سياقها األثريّ 
 ة.الجامعة اللبنانيّ قسم الفنون واآلثار في و  المديرية العامة لآلثارو ، معهد علوم اإلرث الثقافيّ  بين

على  6الخرايب وعدلون ة المشتركة العاملة في بلدتيّ ة اإليطاليّ ة اللبنانيّ أنشطة البعثة األثريّ  اإذ   تتركز  
 ،لهذه المنطقة د البشريّ و تهدف إلى فهم الوجهي إذ ، و ة الواقعة شمال نهر الليطانيّ يفيّ دراسة المنطقة الرّ 

 بينتتراوح واسعة ة جد ا، يغطي شريحة كرونولوجيّ  معقد وغنيّ  األبحاث عن مشهد استيطانيّ كشفت هذه و 
إلى العصور  ةالبيزنطيّ  من ثم  و ة ، الحقبة الكالسيكيّ ، الحديديّ عصور ما قبل التاريخ، مرورا  بالعصر البرونزيّ 

  .7ةالوسطى والعثمانيّ 

 :ةالمواقع األثري  .1

لم و  ،ةة الغنيّ يعاالزر  ة في جنوب فينيقيا من األراضيّ احليّ ة للمدن السّ اخليّ الدّ ة يفيّ تتكون المناطق الرّ 
التالل استبدال مساحات البساتين و  باستثناء اليوم ةرئيّ تكن المناظر الطبيعية القديمة مختلفة تمام ا عن تلك الم

يف سكان الرّ  نعتقد أن ، واحالي   البرتقالة للموز أو أشجار بالزراعة األحاديّ  ،وكرمة ازيتون   اقديم   المزروعة
التي كانت فيها ة ة النائيّ الجبليّ حتى في المناطق  الماشية ورعيّ  ،زراعةالّ يكسبون عيشهم من خالل كانوا 

 .تهار و المحاصيل محدودة بسبب وع

كما األوسط(  )العصر الباليوليتيّ القديم األوسط  كان منذ العصر الحجريّ كانت المنطقة مأهولة بالسّ 
ا أقدم دليل على أمّ  ،ة والتي تكثر في المنطقةحقبال التي تعود إلى هذهوان يتضح من شظايا أدوات الصّ 

بلدة في  الواقع األثريّ  "ميجمج"موقع في  فشِ فقد اكتُ  ،ةاريخيّ لهذه المنطقة في العصور التّ  راعيّ االستخدام الزّ 
                                                           

 الخرايب وعدلون على الّساحل اللبنانّي بين مدينتي صيدا وصور. إّن تمويل مشروع الخرايب وعدلون األثريّ  اتقع بلدت 6

(Kharayeb Adloun Archaeological Project )هو من قبل وزارة الخارجية اإليطالية، المركز الوطني اإليطالي للبحوث  
  .Honor Frost Foundation ةومؤسس

7 OGGIANO, I. & KHALIL, W., «The Hinterland North of Tyre between the Late Bronze Age and the 

Roman Period. The Examples of Kharayeb, Jemjim and Tell Qasmiye», BAAL 19, 2019 (in press). 
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 تاستخدم صغيرة، ةريفيّ  قريةالضوء على ة ة اللبنانيّ البعثة اإليطاليّ ات طت حفريّ سلّ وقد (. 1)صورة  خرايبال
حيث يشهد و ، التي يعود تاريخها إلى العصر الحديديّ و  خرخزانات المحفورة في الصّ من ال امعقد   انظام  

 ة قبل الميالد.الثانيّ ة إلى األلفيّ على األقل واستعمال للموقع يعود  ،د بشريّ و وجعلى  المكتشف الخزف

 
 .تصوير إ. أوجيانو© خروحوض مستطيل، جزء من معصرة محفورة في الصّ  جمجيم، حوض دائريّ  (1صورة )

 باسم، ويشار إليه أحيان ا "ميجمج"من  يقع بالقربو  "المهدومة"ُيدعى  آخر في بلدة الخرايب مكان في
ة حقبحتى نهاية ال قبل الميالدابع باستمرار منذ القرن السّ  متواضع الحجم قد استعمل يوجد معبد "المتحف"

في أربعينيات  الّطينّيةمى الدّ حتوي على اآلالف من ي بجانبه 8(Favissa) مستودع نذريّ ف شِ ة. اكتُ الهلنستيّ 
ة على دراسة هذا ة اإليطاليّ بما في ذلك البعثة اللبنانيّ  منذ ذلك الحين، عكف علماء اآلثار. القرن الماضيّ 
 .9كتشفة ضمنهوالمواد الوفيرة الممن نوعه وعلى المكان الفريد 

                                                           
 ذور التي لم تعد مستخدمة.مستودع على شكل حفرة لوضع التماثيل والنّ   8

9 KAOUKABANI, Rapport Préliminaire sur les Fouilles de Kharayeb 1969–1970, 41-58; OGGIANO, I., «Le 

Sanctuaire de Kharayeb et l’Évolution des Expressions Iconographiques dans l’Arrière-pays Phénicien», 

In Phénicie Hellénistique. Nouvelles Configurations Politiques, Territoriales, Économiques & Culturelle, edited by 

J. ALIQUOT, & C. BONNET, (Topoi. Orient-Occident 13.1), 2015, 239-266 ; OGGIANO I. et al.: “The Cult 

Place of Kharayeb. Report of 2013-2014 Missions», BAAL 16, 2016, 193-214; OGGIANO I., “Collecting 

Disiecta Membra: What Did the Cult Place of Kharayeb Look Like?”, In Cercando con zelo di Conoscere la 

Storia Fenicia. Atti della Giornata di Studio Dedicata a Sergio Ribichini, Roma, 2018, 17-37. 
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كان  إذ ،الحاليّ  طبيعيّ ال المشهدتمام ا عن  امختلفبين صور وصيدا ة احليّ المنطقة السّ  مشهد كان
ة راسات الجيولوجيّ ويعتقد من خالل الدّ  ،للقوارب ا  ربما كانت توفر مأوى جيدمستنقعات  مل علىتيش احلالسّ 
كان ، حيث نهر الليطانيّ  ي بالقرب من مصبّ نِ بُ  أحدها أنّ ا ة حديث  قامت بها البعثة األثريّ التي ة يولوجيّ كواألر 

ة ن الفارسيّ حقبتيلى اليعود تاريخه إا جزئي ا بالمستنقعات. هذا الموقع المكتشف حديث   يوجد تل محاط كلي ا أو
 .(2 صورةة )قاسميّ ال تلّ بي مّ سُ وقد ، ةوالهلنستيّ 

 
 .تصوير إ. أوجيانو© الخرايب، مقطع من الموقع األثري المسّمى تل القاسمية (2صورة )

وماني الرّ  ينوكمقبرة في العصر  ،قلع لألحجاركمة خريّ الصّ  اطئو الشّ  تماستخدا في بلدة عدلون، فقد أمّ 
 (. 4 صورةعام )كمنطقة إلنتاج ملح الطّ  ا( ومؤخر  3 صورة) والبيزنطيّ 

ة ينتميان إلى قديمين على سواحل عدلون الحاليّ  كان هناك ميناءين هأن يبدوومما تقّدم الحديث به 
ات السكن هذه من حقببعض من  ت  ددِ ، حيث حُ لحقبات متقّطعة تنكِ ة صغيرة قد سُ ساحليّ  قريتين أو بلدات
 منو  ومانيّ والعصر الرّ  العصر الحديديّ  خ منرّ تؤ  و  ،هذين الموقعينسطح لمنتشر على خالل الخزف ا

 في مرّ ت احل في العصر الرومانيّ يت على طول السّ نِ التي بُ ة كانت الطريق البحريّ و  ،العصور الوسطى
نهر أبو األسود  حجري من قنطرة واحدة فوق، حيث يمكننا رؤية بقايا جسر المنطقة الواقعة شمال الليطانيّ 

 (.5 صورة)الذي يفصل بين الخرايب وعدلون 
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 .تصوير ل. تيراباسي©عدلون، فوهة غرفة جنائزية محفورة في الصخر )3صورة )

 
 تصوير إ. أوجيانو.© عدلون، ماّلحات حديثة العهد (4صورة )
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 .ك. بايوني ©تصوير ثالثي األبعاد  الخرايب، صورة ثالثية األبعاد للجسر الروماني على نهر أبو األسود (5صورة )

  :الفينيقي   معبدال.1.1

 فيال سيما ة كبيرة ذو أهميّ  د  عويُ  "جمجيم"موقع هضبة و خرايب بالقرب من بلدة الفي  المعبديقع هذا 
، إذ حالة فريدة المعبد هذا يشكلو  .ةة الفينيقيّ حقبخالل ال ةيفيّ والرّ  ةة للمناطق النائيّ األثريّ  اتراسدّ بال يتعلق ما

بين  ضمنهس التي كانت تمار  قوسر لماهية الطّ وضع تصوّ في  ة اللبنانيةالبعثة األثرية اإليطاليّ  نجح باحثو
 (.6 صورةة )ة الهلنستيّ حقبوالالعصر الحديدي 

 
 تصوير إ. أوجيانو.© 2016الخرايب، بقايا المعبد كما ظهرت بعد حملة التنقيب عام  (6صورة )
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ال القرنين التاسع والثامن قبل الميالد.  حديد منوبالتّ  ،اآللهةلعبادة هذا المكان من قبل األقدمين تير خ  اُ 
 .مثال   لخشبكامن مواد قابلة للتلف  مبنيّ ربما إذ كان المرحلة األولى نعرف الكثير عن شكل المعبد من هذه 

ر عليه عث من تمثالجزء شف حيث اكتُ  ت تمثال واحد على األقل في المنطقة المقدسةبِ ثُ  في هذه المرحلة
ادس قبل صف األول من القرن السّ إلى النّ ويمكن تأريخه  ،المستودع النذريّ غرب متر ا شمال  20على بعد 
 المكتشف مستودع النذريّ الة المكتشفة ضمن ماثيل القبرصيّ بعض التّ  كان هذا التمثال صغير ا ويشبهالميالد. 

 كوكبانيّ  إ. اللبنانيّ يات عالم اآلثار ة" من حفر ة الثانيّ ويّ سّ في "ال تمثال آخر ر على قدميّ ثِ وعُ  .10عمريت في
ة وع من األقدام عاديرتبط هذا النّ  إذ، جزء من تمثال من نوع مشابه لتلك المكتشفة في عمريت اوهي أيض  

من مذبح صغير  مثل ة قرب المعبدينيّ الدّ مرتبطة بالطقوس  غراضر على أثِ ، عُ ة مختلفة. أخير ابأنواع أيقونيّ 
ا و . دون قاعدة  ةة الفارسيّ لمرحلافي مواقع عمريت وصيدا )مؤرخة من ة مماثلة قطع أثريّ  مشاهدةيمكن أيض 

بداية القرن السادس ابع و )يعود تاريخها إلى نهاية القرن السّ  البرك ( وتلّ قبل الميالد 333-538 ةخمينيّ اإل
 .11قبل الميالد(

وال الذي كان الصغير  المعبد لبدِ ، استُ الهلنستيّ في مرحلة من المحتمل أن تعود إلى بداية العصر 
وقد  .أحجار كبيرة ومقصبةباستخدام  وقد ُبِني ومختلف تمام ا ،بمبنى أكبر العصر الحديديّ  ذمن زال مستعمال  ي
بمحيط  من الحجر الجيريّ  طبقةعلى م 2015و 2014عامي لة العاملة في الخرايب ثرت البعثة األثريّ ع

 العائد إلىحجارة المعبد  قتطاعمن المقالع التي استعملت ال ف على مساحةر  عُ ا حيث تُ متر   390يبلغ  دائريّ 
 والشماليّ  ، بينما الجزء الغربيّ ى فناء مرصوفعل ةيّ بو الجنإلى الجهة المبنى المربع  طلّ يُ  .ةة الهلنستيّ مرحلال

مغطاة (. ُبنيت الجدران بأحجار مختلفة األحجام 2و 1 لاشككل )األغرفة مستطيلة الشّ  هومن المبنى  الغربيّ 
ن الجزء الخارجي من ي  زُ و . المشرقة في ة والهلنستيّ ات الفارسيّ حقبة من الباستخدام تقنية نموذجيّ  بالجبس

على كورنيش في منطقة صور: مثل الا المكتشفة سابق  للمباني المقدسة  مخصصةة المبنى بعناصر معماريّ 
ربما األحمر  الطالءمن  اآثار   تحملتحت سقف المبنى المسطح وعتبة  عت مباشرةضِ وُ التي  مصريّ مط الالنّ 

. تستند إعادة البناء المعروضة صّلةمحاط باألالمس بقرص الشّ  مزينةوهي  ،الرئيسالمبنى كانت تعلو مدخل 

                                                           
10 LEMBKE, K., Die Skulpturen aus dem Quellheiligtum von Amrit: Studie zur Akkulturation in Phönizien, 

Mainz am Rhein, 2004, 48-50. 
11 SADER, H.: “A Phoenician “Incense Altar” from Tell el-Burak, Lebanon”, In Lo mio Maestro e ‘l Mio 

autore, edited by M. BOTTO, G. GARBATI, S. FINOCCHI, & I. OGGIANO, Studi in Onore di Sandro 

Filippo Bondì (RStFen) 44, 2016, 61-66. 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب (2021) 2 العدد – 22املجلد

 

 

339 10.21608/jguaa.2021.71462.1181DOI |  إيدا أوجيانو،  وسام بطرس خليل  
 

 الميالد ي بين نهاية القرنين الرابع والثالث قبلنِ الذي بُ  "أم العمد" معبد موقعإلى مقارنة مع  في المقال هذا
 .12والواقع جنوب مدينة صور

 
  رسم ج. غاراباتي و م. أريزا.© ةإعادة تكوين ثالثية األبعاد لمعبد الخرايب في الحقبة الهلنستيّ  (1شكل )

 
 .رسم ج. كارزيدا© ةة الهلنستيّ بة لشكل المعبد في الحقإعادة تكوين فنيّ  (2شكل )

                                                           
12 DUNAND, M., & DURU, R., Oumm el-‘Amed. Une Ville de l’Époque Hellénistique aux Échelles de Tyr, Paris, 

1962, 48. 
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ببالط مسطح المربعة الكبيرة مغطاة المعبد غرفة ة أرضيّ ، كانت اجيد   ال يمكن تحديد إطاره وقتفي 
كما . ات القرن الماضيية األمير موريس شهاب التي قام بها في نهاية أربعينأثناء حفريّ  ازال مرئي  ي والكان 

طعة فسيفساء بسيطة ذات إلى وجود قوتشير  ،ذات األلوان المختلفةوقد اكتشفت أعداد من حصى الفسيفساء 
مماثلة لتلك  اأيض   تكونقد و  ،زخرفةوم ة بالجّص المعبد مطليّ  جدرانتكون من المحتمل أن  يّ نمط هندس
 خرفات هذهة، وربما ارتبطت الزّ حقباحل خالل هذه الاألثرياء في مدن السّ منازل في  والمعروفة الموجودة

أثناء  كوكباني إ.كان قد اكتشفها و  دت مرسومة باللون األحمرجِ منها وُ كل )بعض األمثلة ة الشّ بأنماط بيضاويّ 
معجون نعت من صغيرة صُ ة للمبنى بأحجار اخليّ خارف الدّ (. في هذه المرحلة يمكننا تأريخ الزّ ة التنقيبعمليّ 
أن تكون هذه المواد قترح ى تخر أة فرضيّ ناك ه، و متناثرة في الموقعوقد اكتشفت أعداد كبيرة منها  ،جاجالزّ 

 في تزيين الفساتين. استخدمتأحجار مجوهرات، ألعاب األطفال، أو 

 :ةيني  الد   عبير عن الطقوسكت   الط يني ةمى الد  التماثيل و .2.1

مكان العبادة هذا؟ يمكننا اآلن  فيالمرحلة األولى  ضمن انت تمارسالتي ك ةينيّ الدّ  ما هي الطقوس
ضمن  مستخدوكانت تُ (. 7 صورة) الّطينّيةمى دّ ال منهانذور و تقديم  عبارة عن كانتالطقوس  إنّ  :قولال

كحاويات لكميات صغيرة جد ا من الحبوب أو غيرها من  يرةصغة القس عينه المزهريات واألطباق واألوعيّ الطّ 
يت أو الزّ  بيذ أومثل النّ  سائل، أو في بعض الحاالت لتقديم المتعبدشعر وف أو لخصلة من الصّ األطعمة أو 

 الماء.

 
 .تصوير إ. أوجيانو©ة يّ نخمية الفارسية اإلحقبة من الالخرايب، نماذج من دمى طينيّ  (7صورة )
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 ة" الواقعة أمام المبنى المربع. كانت"الطبقة الثانيّ  فيتمثالين نقيبات أثناء التّ كوكباني  إ. اكتشف
خصيات نقبة ة. ترتدي الشّ المنحوتات المصريّ  ة توجد بشكل متكرر فيبدعامة ظهريّ  عززةم ماثيل هذهالتّ 

ا على ماثيل لها قدم متقدمة )أحدهممن هذه التّ  كلّ  . إنّ مع حزام عاديّ  قصيرة بسيطة على الطراز المصريّ 
تحت  محمول ربما لحيوانيظهر آثار  ظ عليه من الشكلينفِ و تمثال حُ ، وأفضل سار(اليمين واآلخر على اليّ 

 اننتميي، و نين الرابع والثالث قبل الميالدبين القر يتراوح كال التمثالين ترتيب ا زمني ا ليمكن وضع ، و راع اليسرىالذّ 
، نديتالشّ يرتدي  ذا ساق ممتدة رجال  الذي يمثل  من المنحوتات المستوحاة من التقليد المصريّ  إلى نمط

 احلالسّ  في احت نموذجي  وع من النّ النّ هذا  عد  يمكن " أو حيوان ا. ارمزي   ا"صولجان  يحمل في اليد اليسرى و 
وصور وأم العمد. ُوضعت والصرفند عمريت وجبيل وصيدا في  هثر على أمثلة منعُ إذ  قبرصفي و  الفينيقيّ 

بالمقارنة مع بعد أن قام  . كوكبانيّ إة فرضيّ ( وفق ا ل3ل المبنى المربع المستطيل الشكل )شك التماثيل خارج
 .13"أم العمد"تماثيل 

 
 .رسم ج. غاراباتي و م. أريزا© ةواجهة المعبد من خالل بقايا التماثيل والعناصر المعماريّ  صويرإعادة ت (3الشكل )

 

                                                           
13 DUNAND & DURU, Oumm el-‘Amed, 48, 116, FIG. 9, PLS. 30, 2-3. 
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، كما يتضح من من التماثيل في هذا الجزء من فينيقيا مطابقة نسخ قديمتقليد تا قديم  نتشر ا
على  يوجد في "أم العمد" فمثال  . رفندالصّ ربما من قد يكون نقوش على تمثال ومن  "أم العمد" فيالمكتشفات 

 ابع والثالث قبل الميالدرنين الرّ الق منيمكن تأريخها  ،جل نقش من عشرة أسطربين أقدام الرّ  وبالتحديد تمثال
ص عادة ما كان النّ ه نّ إإذ  بين األرجل، ائع وجود نقش إهدائيّ شّ ليس من ال إذ تشير إلى تكريس التمثالين.و 

 تيّ انتباهنا بشكل خاص قاعدة ذات قدمين مقيدتين حافي تلفت ببلهذا السّ  ؛العمود الخلفيّ  مقدمةمحفور ا على 
األمير موريس شهاب في أسفل وجده بين األرجل  إهدائيّ  فينيقيّ نقش  مع الجزء األخير من القدمين

هو ن الرابع أو الثالث قبل الميالد نهاية القر  منالذي يمكن تأريخه  النقشو . في الخرايب المستودع النذريّ 
نا نفترض فإنّ  متعبدين م من قبل شقيقيند  قُ  ذرنّ ال نظر ا ألنّ  ؛اذكر   من المرجح أن يكونإلله واحد،  نص نذريّ 

 .تمثالين( )أيّ  مزدوج ه كان هناك في األصل نصب تذكاريّ أنّ 

غراض األ ، فإنّ ةرقيّ قاليد الشّ التّ و  الطقوس في وابتمن الثّ التماثيل والنقوش  تقليد صناعة أنّ  حسبناإذا 
ويمكن . مستوحاة من االتصال بالعالم اليونانيّ كانت  ماثيلالتّ ة و الفخاريّ  ثل األوانيّ قوس مالمستخدمة في الطّ 

مى الدّ ف إلى من الخز قوس في معبد الخرايب من المواد المستخدمة في الطّ ة العظمى الغالبيّ إّن  :القول
عنصر  ؤديي ا إذالمقياس المعتمد يبدو أساسي  و  ،يديمكن حملها في راحة ال إذغير الصّ  الحجمهي من  الّطينّية

 .يةة وربما الشمّ ما يتعلق بالجوانب البصريّ  خاصة  في انة دور ا مهم  ة معيّ اللمس المرتبط بحركات جسديّ 
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 :النتائجالخاتمة و
 

ة المشتركة من اإلجابة على مجموعة من األسئلة حول معبد ة اللبنانيّ ة اإليطاليّ تمكنت البعثة األثريّ 
قطع الفخار  مثلة وتحديدها من خالل اللقى األثريّ كافة،  هعلى حقبات استعمال ةالخرايب ومنها اإلضاء

قبل  ثامنوالاسع التّ  ينة ما بين القرنحقبفي ال استخدامهالمعبد قد بدأ  نّ إ :لذا يمكننا القول ؛الّطينّيةمى والدّ 
التي  لمرحلةفي ا، و هذه الحقبة ينا ال نعرف الكثير عن شكله ومخططه فإال أنّ  حتى القرن الرابعالميالد 

 .يطّل على فناء مرصوف بحجارة كبيرة على شكل مبنى مستطيل المعبدني بُ  ،ةة الهلنستيّ حقبال أيّ  ،تلت
ا بدء   الّطينّيةمى ة فنراها بشكل واضح في الدّ أثيرات اإلغريقيّ ة في العمارة، أما التّ ا التأثيرات المصريّ ظهرت جلي  

 منذ القرن الخامس قبل الميالد.

طت الضوء على وبالتحديد في منطقة الخرايب قد سلّ  ،ة في لبنانيفيّ إماطة اللثام عن المواقع الرّ  إنّ 
راسات في هذا المجال وتشمل مواقع أخرى ال بد أن تستكمل الدّ و  ،من حياة األقدمين وتقاليدهم جديدة فصول

 ،يولوجيا في لبنانكاألر المواقع الريفية مستقبل  دراسة د  عتُ ، إذ ةكامل ةدة على األراضي اللبنانيّ و موجمشابهة 
كما يمكن التعويل  ة،راسات الفينيقيّ ات العالقة في مجال الدّ واإلشكاليّ  ،وقد تجيب على الكثير من التساؤالت

 ة مستدامة.ة ريفيّ ة وسياحيّ عليها بهدف القيام بنهضة ثقافيّ 
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