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 المحاضرة رقم (01):

 التنقیب األثري

   * مفھوم التنقیب األثري :

من أھم الخطوات والوسائل التي تتخذ أثناء القیام باألبحاث األثریة ، والكشف عن المواقع      

األثریة ، وبعد اكتشاف الباحثین مدى قیمة وأھمیة اآلثار   فبدأ االھتمام  األثریة ، وجمع اللقى

صحیحة ، حیث ال یفرق بین إناء من العلمیة ال قیمتھبھذه المخلفات األثریة ، وأصبح التنقیب یأخذ 

.مادة الفخار ، أو من مادة الذھب   

دة طرق ووسائل ، ولما تغیر مفھوم التنقیب تغیرت معھ الطرق والوسائل ، وظھرت ع   

.ي تتبع في عملیة الحفر والمناھج الت  

 * أھداف التنقیب :

:انقاد اآلثار  -1  

آلثار التي تكون معرضة لألخطار من جراء بعض ا إلى انقادتھدف بعض األعمال التنقیبیة    

 المشاریع التي تبرمج في محیطھا ، كأن تشید السدود ، وتبنى الدور والمساكن أو حفر القنوات

.الخ ......  

  :حمایة اآلثار  -2

إن اإلخطار التي تتعرض لھا البقایا األثریة المتواجدة في باطن األرض ال تقل عن تلك التي    

.تتعرض لھا اآلثار الموجودة فوق سطح األرض   

  :دراسة اآلثار  -3

من  إن المكتشفات األثریة ھي مخلفات مادیة لحضارة من الحضارات ، ونتاج مجتمع      

المجتمعات صنعھا واستعملھا في مختلف الغایات ، والباحث األثري لما ینقب عنھا ، ویدرسھا لما 

لھا من صلة وعالقة باإلنسان ، ومنھا یمكن التعرف على قدرتھ الصناعیة ومستواه الحضاري 

قا واالقتصادي ، وأفكارة ومعتقداتھ ، وبالتالي فھو یكشف عن تاریخھ ومساره الحضاري ، انطال

 من المخلفات والبقایا األثریة 

 



             العایب آمنة  : األستاذة                                          مدخل إلى علم اآلثار: المقیاس 
                أولى جدع مشترك: السنة                                                                         

                                                                            2019/2020  
 

2 
 

:تكوین الطلبة  -4  

منھا  تتألف العدید من فرق التنقیب من الطلبة فھم من جھة ید عاملة متخصصة ال یخشى      

شيء على المكتشفات ، ویجب أن یكون معھا مراقب لھ خبرة مسبقة ، ومن جھة أخرى لتدریبھم 

، إلكسابھم الخبرة الكافیة وتأھیلھم لقیادة أعمال تنقیب وتكوینھم على أعمال الحفر وطرق تنفیذه 

.مستقلة في مواقع أثریة مختلفة   

 المحاضرة رقم (02): 

  * المسح األثري :

1- التعریف بالمسح األثري : ھو ذلك المجھود الذي یبدلھ المختصون في اآلثار ، لتحدید 

وجردھا وحصر آفاقھا وحیزھا ، ووصف مخلفاتھا وبقایاھا المادیة التي المواقع والمعالم األثریة 

تظھر على سطح األرض ، كالعناصر المعماریة واللقى األثریة ، باالستعانة بالخرائط 

الطبوغرافیة والصور الجویة ، والوسائل والطرق العلمیة المستخدمة في الكشف عن اآلثار دون 

.القیام بأسبار أو أعمال حفر   

 2- أھمیة المسح األثري :

أولي یسبق الحفریة ال یعدو أن یكون مجرد إجراء ، كان المسح األثري في بدایة األمر    

یحدد عن طریقھ حیزھا وإطارھا ، غیر أن مع مرور الوقت أصبح المسح األثري ھدفا 

الكثیر من األثریین لسھولة وسرعة انجازه ، وقلة  مقصودا ، وتخصص قائما بذاتھ ، ویفضلة

. تكالیفھ ، وفضال عن ذلك یجعل نظرة الباحث األثري واسعة وشاملة   

،  ویسمح بتكوین طلبة في مختلف أنواع المعالم والبقایا األثریة وفترات تاریخیة متعددة     

القات بینھا ومقارنتھا ومن خالل التحالیل التي یجریھا على ما جمعھ من لقى ، وربط الع

ببعضھا البعض ، ویتعرف على مختلف الجوانب ، حیث بإمكانھ التعرف على المراحل 

التي مرت على المنطقة ، وتطور االستیطان البشري بھا ، وأھم المنشآت المعماریة التاریخیة 

الموجودة بالمنطقة ، وظروف تطورھا أو انحصارھا ، وتوزیعھا الجغرافي ، والعوامل 

المتحكمة فیھا ، وبإمكانھ أیضا استجالء المظاھر االقتصادیة والتجاریة ، والعالقات 

ت السكنیة داخل المنطقة وخارجھا ، وكان للمسح األثري مساھمة االجتماعیة بین التجمعا

فعالة في حمایة المعالم والمواقع األثریة ، بتحدیدھا وحصرھا ، یسھل وضع برامج لتأھیلھا 

نقدھا من ظروف قد تدمرھا وقد تندثر بعض المعالم ، فتبقى الصور الملتصقة وتنمیتھا ، وی

.أثناء المسح شاھدا لھا   
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 * متطلبات المسح األثري : 

 1- وسائل المسح األثري : یحتاج

الباحث األثري أثناء قیامھ بالمسح األثري   

إلى عدة وسائل ، تأتي في مقدمتھا الخرائط 

على اختالف أنواعھا ، الجغرافیة 

والجیولوجیة ، والطبوغرافیة والصور 

الجویة ، وأجھزة تصویر فوتوغرافي 

وخبر لتحمیض الصور والتأكد وكامیرات ، 

من سالمتھا وجودتھا ، وأجھزة لقیاس 

ات واألطوال ، كجھاز التیودولیت االرتفاع

وأشرطة متریة ، وأجھزة الكتابة والرسم ، 

كاألوراق الملمتریة وأوراق الكتابة واألقالم 

والمساطر ، ومقص وعلب أرشیف لحفظ 

الملفات ، كما یجب التزوید بأدوات تھیئة 

فراد كالمسطرین ، وفأس وفرشات ، مع وسائل النقل المالئمة لطبیعة المنطقة تخصص أل

.البعثة وتكون تحت تصرفھم   
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 2- بعثة المسح األثري :

تضافر جھود أشخاص في مختف التخصصات ، وعلى رأسھم عالم  یتطلب المسح األثري   

في اآلثار متخصص في المسح األثري ، توكل إلیھ مسؤولیة تسییر البعثة وتوجیھ أعضائھا 

دایتھا إلى نھایتھا ، وإصدار النتائج والتقاریر كل حسب تخصصھ ، ومراقبة سیر العملیة من ب

. 

باحثین في كل التخصصات ، كتخصص آثار ما قبل التاریخ ، واآلثار القدیمة واآلثار  -

اإلسالمیة والصیانة والترمیم ، باإلضافة إلى متخصصین في علم الكتابات األثریة واللغات 

.القدیمة وعلم المسكوكات وغیرھا   

في العلوم المساعدة لعلم اآلثار ، كعلم الجیولوجیا وللطبوغرافیا والكمیاء كذلك متخصصون  -

، ومھندسون معماریون ، ومصورون ورسامون ، وأفراد آخرین كسائقي السیارات ، ودلیل 

انتقلت البعثة إلى منطقة  یفضل أن یكون من أبناء المنطقة التي یقوم فیھا المسح ، یستبدل كلما

 جدیدة 

 * أنواع المسح األثري :

 1- المسح الشامل : 

یعد المسح األثري الشامل أحدث أنواع المسح األثري ، وھو یھدف إلى مسح كل أجزاء      

وتحدید المواقع األثریة الظاھرة ، المنطقة ومرتفعاتھا ومخفضاتھا وسھولھا وودیانھا 

مھما كان نوع اآلثار المستخدمة ، في الكشف عن اآلثار والمطمورة بالوسائل والطرق العلمیة 

.وفتراتھا التاریخیة   

 2- المسح االختیاري :

أو المسح الجزئي ، وھو كما یظھر من عنوانھ اختیار أماكن معینة ومحددة حسب     

األھداف المنشودة من عملیة المسح ، فإذا كنا نھدف إلى الحصول على معلومات عن فترة 

تي ترجع إلیھا دون غیرھا من المواقع ، وإذا كانت نقوم بمسح المواقع التاریخیة معینة فإننا 

دراستنا تھدف إلى التعرف على نوع من المنشآت أو المعالم األثریة كالطرق أو المدافن ، أو 

.األخرى  األثریةالرسوم الجداریة ضمن نطاق جغرافي محدد فإننا سنھمل المعالم   
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 3- المسح االنقادي : 

یتم ھذا المسح في المناطق التي ستقام فیھا مشاریع كبرى كالسدود ، وشق الطرقات      

منطقة الرئیسیة والوطنیة والمؤسسات الصناعیة الھامة التي تستدعي الضرورة إلى انجازھا 

والمعلومات المھددة  محددة ویصبح دور المسح في ھذه المناطق انقاد ما یمكن إنقاذه من اآلثار

. واالندثار ، ویجب أن یتم بسرعة وبطریقة دقیقة وشاملة  بالزوال  

 المحاضرة رقم (03):

   :منھج المسح األثري * 

 1- الدراسة التحضیریة :

یقصد بالدراسة التحضیریة ھي األعمال ، التي ینبغي لفریق المسح القیام بھا قبل االنتقال    

، التي یتم إجراء عملیة المسح األثري فیھا إلى المیدان ، وھي تتمثل أوال في تحدید المنطقة 

، جمع المعلومات من المصادرثانیا   

 

التاریخیة والجغرافیة ، التي تعرضت لتاریخھا أو وصفھا عبر مختلف الفترات والعصور ،  

والدراسات الحدیثة التي أقیمت حولھا والحفریات ، التي أجریت فیھا ونشرت نتائجھا في 

شكل تقاریر ، ولمعرفة الجانب الجغرافي والجیولوجي للمنطقة نستعین دوریات علمیة او في 

.بالخرائط الخرائط الجیولوجیة والطبوغرافیة والصور الجویة   

 2- الدراسة المیدانیة : 



             العایب آمنة  : األستاذة                                          مدخل إلى علم اآلثار: المقیاس 
                أولى جدع مشترك: السنة                                                                         

                                                                            2019/2020  
 

6 
 

بعد تحدید حیز المسح وانطالقا من الخرائط الطبوغرافیة والصور الجویة ، تقسم المنطقة   

وقد تقسم ھذه المساحة بدورھا إلى شبكة من المربعات كم ، 1X 2إلى مربعات مقاساتھا   

 

البعثة على  أفراد، ثم تتم عملیة المعاینة بتوزیع  2م 50و30الصغیرة تتراوح أطوالھا بین  

، المربع أو أكثر حسب عددھم ، ویصطفون متجولین في استقامة واحدة على طول المستطیل 

في دفتر یومي ، یتم فیھ وصف المواقع  ویقومون أثناء ذلك بتسجیل كل صغیرة وكبیرة

األثریة ، وتحدید موقعھا ومحیطھا الجغرافي ومقاساتھا ووصف منشآتھا ووصف منشآتھا 

وبقایاھا األثریة ، وأبعادھا ومواد بنائھا أو صناعتھا ورسمھا وتصویرھا ، وجمع نماذج من 

.اللقى األثریة والتحف المنقولة وغیرھا   

 3- الدراسة المخبریة :

في المخبر الذي توضع فیھ بعد انتھاء مرحلة المعاینة والمسح المیداني ، یجتمع أفراد البعثة   

 كل الملفات والصور والخرائط واللقى التي تم جمعھا ، ویتم في ھذه المرحلة معالجة اللقى بدء 
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لتحالیل  بتنظیفھا وصیانتھا وتصنیفھا ووضع قوائم لھا ورسمھا ثم إخضاع نماذج منھا منھا

كیمیائیة الستخالص التاریخ منھا ، ویجب على أفراد البعثة أن یختموا أعمالھم بوضع خریطة 

أثریة للمنطقة التي أقیم بھا المسح وتسجل فیھا كل المواقع األثریة ، وفي األخیر أن تسجل 

أو ینشر في الدوریات نتائج المسح ویكتب تقریر ینشر في الدوریات أو المجالت أو تقریر 

.المجالت أو تقریرا منفصال لیطلع علیھ الباحثون األثریون   

  المحاضرة رقم (04):

 * طرق وأسالیب الكشف عن اآلثار في الیابس :

 1- التحلیل الكیمیائي لعینات التربة : 

تتمیز المناطق والمواقع التي سكنھا اإلنسان ، باحتواء تربتھا على كمیات كبیرة من الفوسفات    

والكالسیوم والنیتروجین والكربون ، نتیجة النفایات والفضالت التي یرمیھا اإلنسان ، بینما تقل 

اكن الغنیة ھذه العناصر في المناطق األخرى ، ولما نحلل ھذه التربة یتم التعرف على ھذه األم

، وباإلمكان التدقیق في العملیة وأخذ عینات من التربة على مسافات قصیرة بھذه العناصر 

.ومنتظمة لتحدید حیز الموقع األثري بصورة تقریبیة   
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 2- فحص حبوب اللقاح : 

 إن حبوب اللقاح مادة تنتجھا األزھار الذكریة لتخصیب األزھار األنثویة ، وعادة ما یتم نقل     

ھذه الحبوب من زھرة إلى أخرى عن طریق الریا والطیور أو الحشرات ، ولما تسقط على التربة 

أثناء نقلھا  وھذه التربة تكون صالحة لبقائھا مثل التربة الطینیة أو الحمضیة أو الفحمیة ، فإنھا 

اتات تتحجر ، وعن طریق المیكروسكوب یمكن التعرف علیھا وتحدید نوعھا ، فإن كانت من النب

التي یغرسھا اإلنسان فھذا یعني أن المنطقة كان اإلنسان یسكنھا ، ومن خالل ھذه الطریقة یمكن 

.التعرف على المناخ الذي كان سائدا في ذلك العصر   

 3- تقدیر مقاومة التربة للتیار الكھربائي :

، بموقع یعود  1946سنة  یرجع أول استخدام لھذه الطریقة للكشف عن اآلثار لألستاذ اتنكسون   

المكونة على تقدیر مقاومة األجزاء المختلفة للعصر الحجري الحدیث  ، وتقوم ھذه الطریقة 

للتربة من طین وأحجار للتیار الكھربائي ، فإذا كانت التربة طینیة فإن شدة التیار الكھربائي تكون 

قل التیار الكھربائي ، أما إذا كانت ضعیفة الحتوائھا على نسبة عالیة من الماء الذي یسھل عملیة ن

فیھا أحجار ، فإن المقاومة تكون قویة ، وإذا كان فراغ حاصل في باطن األرض كحفرة قبر ، 

 فإن التیار الكھربائي ینقطع مروره تماما ، تصلح ھذه الطریقة أكثر في المناطق الرسوبیة

ون النتائج غیر مضمونة ومؤكدة في الحتمال أن تكون فیھا المقاومة بسبب وجود اآلثار بینما تك

 المناطق الصخریة والمناطق الصحراویة الرملیة الجافة 

بغرس وتدین معدنیین في باطن األرض على عمق متساوي ، ثم یمرر وتتم ھذه العملیة      

إلیھما التیار الكھربائي ثم یغیر الوتدین إلى أماكن أخرى على مسافات متساویة ، وتسجل النتائج 

على تفصلھا مسافات متساویة  أوتادكل نقطة تم قیاسھا ، في غالب األحیان  تغرس أربعة في 

استقامة واحدة ، وحسب المسافة الفاصلة بین كال النقطتین یكون العمق الذي یمكن أن یصل إلیھ 

لتیار ھو م ، فإن العمق الذي یبلغھ ا1التیار الكھربائي ، فإذا كانت المسافة بین النقطتین المتتالیتین 

.م 1  

 4- تحدید قوة المجال المغناطیسي :

تعد ھذه الطریقة من أفضل الطرق الجیوفزیائیة المستعملة في الكشف عن المواقع األثریة ،    

والمخلفات األثریة الموجودة في باطن األرض ، وھي تتمیز بسرعة وسھولة تنفیذھا ، ودقتھا في 

، ومع ذلك فھي تتأثر بعدة عوامل  األرضم من سطح 6 تحدید اللقى األثریة التي یقل عمقھا عن

تقلل من أھمیة نتائجھا في بعض المناطق ، خاصة األماكن الحضریة لما تحتویھ من أسالك 
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كھربائیة ومعدات حدیدیة كالسیارات والسكك الحدیدیة وغیرھا التي تؤثر في جھاز قیاس قوة 

.الریفیة البعیدة عن أي تاثیر المجال المغناطیسي ، وبالتالي تصلح في المناطق   

وھذه الطریقة تقوم على أن ھناك بعض المواد لھا خاصیة مغناطیسیة ، كالصخور والتربة     

التي تحتوي على مادة الحدید أو التحف الحدیدیة والفخار الذي یصنع من طینة صلصالیة المركبة 

ذلك بالنسبة لألجر والطوب من أكاسید الحدید ، وبعد حرقھا تكتسب خاصیة مغناطیسیة ، وك

ناطیس المشوي ، فھذه المواد إذا كانت مدفونة في باطن األرض فإنھا تجعل نسبة قوة مجال المغ

.عالیة   

 5- طریقة األسبار المیكانیكیة : 

تقوم ھذه العملیة على الحفر المباشر ، فمن خاللھا یتم تحدید طبقات األرض ومكوناتھا األثریة    

م 10و 5وتاریخھا وعمقھا ، ویستعمل في ھذه األسبار أنابیب معدنیة مجوفة یتراوح قطرھا بین 

 تغرس في األرض حتى تصل إلى االرض البكر ، وینبغي التقلیل من استخدام ھذه الطریقة في

.الموقع الواحد خاصة الذي توجد فیھ آثار حتى ال تدمر أجزاء منھ   

 6- طریقة المجسمات الوتدیة :

م تنتھي في 1م وطولھا 1.25یستعمل في ھذه الطریقة أوتاد نحاسیة قطرھا حوالي    

، یتم غرسھا األرض على استقامة واحدة .... أعالھا بمقبض خشبي على شكل حرف 

وینبغي أن تغرس األوتاد بشكل رأسي إلى أن تصل إلى الصخر ، ثم ومسافات متساویة ، 

یسجل مقدار عمق كل وتد وتسجل في خط بیاني ، إال أن ھذه الطریقة ال یمكن استخدامھا 

إن كان الصخر الجوفي على عمق كبیر ، أو في التربة الطینیة أو الرملیة ، لعدم اختالف 

تھا ، كما أن استعمالھا قد یسبب تھدمھا أو یلحق طبیعة الطبقة السطحیة والطبقات التي تح

.أضرارا باآلثار المطمورة   

 7- جھاز الكشف عن المعادن :

یستخدم ھذا الجھاز في الكشف عن المعادن المدفونة تحت األرض ، وعلى أعماق   

مختلفة حسب قوة كل جھاز وكمیة المعدن ، وعند مصادفتھ للمعدن یقوم الجھاز بإصدار 

. رنین خاص  
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 8- التصویر الجوي : 

تنقسم الصور الجویة إلى نوعین رئیسیین صور جویة رأسیة ، وھي تلك الصور التي     

 تلتقط عندما یكون المحور الضوئي آللة التصویر عمودیا قدر اإلمكان على 

 

 

األرض ، ویمیز ھذا النوع سھولة االلتقاط ، سطح 

ومن جھة أخرى یظھر تفاصیل األرض كلھا ، 

ولذلك تستعمل صور ھذا النوع في إنشاء الخرائط 

.الطبوغرافیة   

أما النوع الثاني فیتمثل في الصور الجویة    

المائلة ، والتي یتم التقاطھا ومحور آلة التصویر 

مائل بزاویة كبیرة أو صغیرة بالنسبة لالتجاه 

، ومن ممیزاتھا إظھارھا بعض  العمودي

األشجار ، كما  التفاصیل الدقیقة التي تكون تحت

أنھا تظھر مساحة أكبر من الصور الرأسیة ، 

یعتمد على ھذه الصور في الخرائط االستكشافیة 

.التي ال تتطلب الدقة   

 المحاضرة رقم (05):

 * أسالیب الكشف عن أثار ما تحت الماء : من بینھا نذكر ما یلي: 

 1- آالت الغوص : 

طعھا الغواص محدودة ، والتي یبلغ حدھا لما كانت مسافة الغوص التي یمكن أن یق   

م ، لجأ الباحثون إلى استعمال مركبات الغوص التي 50األقصى في الحاالت العادیة 

یمكنھا أن تصل إلى  أعماق البحار لمآت األمتار ، ومن بین المركبات التي تم صنعھا 

،  1952غواصة سكافي تریست ، التي صنعت من طرف العالم السویسري بیكار سنة 

.م 10906والتي غاصت في البحر لمسافة   
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 2- جھاز قیاس األعماق بواسطة الصدى : 

یعتمد ھذا الجھاز على قیاس األعماق تحت سطح البحر ، وتحدید أماكن ارتفاعھا    

، في شكل خط بیاني بواسطة إرسال إشارة ضوئیة من تحت السفینة إلى عمق وانخفاضھا 

تلك اإلشارة إلى السفینة ، وبعد حساب الفارق الزمني  البحر في شكل عمودي ، ثم ترتد

بین وقت إرسالھا ، ووقت رجوعھا وتقدیر سرعة الصوت في الماء یمكن معرفة مقدار 

.العمق ، ویمكن لھذا الجھاز أن یحدد أماكن تواجد بقایا السفن الغارقة   

   * الملف األثري :

قبل الشروع في أي حفریة ینبغي على صاحب المشروع ، أن یحضر ملفا یسمى بالملف     

األثري ویقدمھ إلى الجھة الوصیة والمؤول لھا قانونیا ، للتصریح والموافقة على الحفریة ، 

والجھة الوصیة ھي وزارة الثقافة ، ن الملف األثري من جانبین أساسیین ، الجانب اإلداري 

.لمي والجانب الع  

 ا- القسم النظري : 

قبل أن ینتقل الباحث إلى الجانب التطبیقي علیھ ، أن یقوم بجمع المواد والمعلومات حول    

الموقع ، وذلك باللجوء غلى المصادر والمراجع والمقاالت والجرائد لجمع أكبر عدد ممكن 

ل على أقدم ما من المعلومات الخاصة بالمنطقة التي بصدد الحفر فیھا ، فالمصادر تشتم

وصلنا من معلومات عن الموقع ، وھي معلومات مدونة من طرف مؤلفین أسھموا في تطویر 

العلم ، كانوا طرفا فیھا أو شاھدوھا ، أو رویت لھم عن قرب ، أو نقلوھا من مصادر سابقة ، 

در وبذلك صاروا الواسطة الرئیسیة في نقل المعارف السابقة لألجیال الالحقة ، وھذه المصا

متنوعة ومتعددة ، وھي تشمل المصادر التاریخیة ، ویقصد بھا تلك المؤلفات التي دون فیھا 

أصحابھا ، األحداث السیاسیة والتاریخیة للمنطقة ، ویمكن للباحث أن یستفید منھا في جمع 

.المعطیات التاریخیة والتطورات التي شھدھا الموقع األثري    

من إنتاج رحالة جغرافیین زاروا أقطار العالم اإلسالمي المصادر الجغرافیة ھي مؤلفات   

والغربي ، وتركوا لنا كتبا ومؤلفات ووصفوا فیھا المدن والمجتمعات و األوضاع االقتصادیة 

والسیاسیة واالجتماعیة والدینیة للمدن التي زاروھا ، إلى جانب ذلك اھتموا أیضا بوصف 

ي أن یحتاج الباحث األثري إلى ھذه المصادر ، بعض المنشآت المعماریة اإلسالمیة ، وطبیع

.وإلى جانب ذلك االعتماد على المصادر األدبیة وكتب التراجم والسیر   
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باإلضافة إلى المصادر ھناك مراجع یعتمد علیھا ، وھي المؤلفات الحدیثة ، وھي في     

قد تشتمل على أغلب األحیان عبارة عن دراسات نقدیة تحلیلیة لمعلوماتھا أو شرح لھا ، و

صور أو خرائط ، أو إحصائیات أو رسوم بیانیة یستفید منھا الباحث األثري في تكوین ملفھ 

.األثري   

 - القسم المیداني :

بعد جمع المادة العلمیة النظریة حول الموقع ، ودراسة معطیاتھ التاریخیة والجغرافیة ،      

ینتقل الباحث أو المشرف على الحفریة إلى الموقع ، ویقوم بعملیة استكشافیة ، ویجمع نماذج 

من التحف األثریة المتواجدة فوق سطح األرض ، وإذا كان بالموقع أجزاء ظاھرة من البنایات 

یقوم بوضع مخططات لھا ، ووصفھا وأخذ صور حولھا وحول الموقع ، وإذا كان من الممكن 

إجراء عملیة األسبار لیستطیع التعرف من خاللھا على طبقات األرض ، وما تحتویھ من بقایا 

.، ومعرفة التسلسل التاریخي الذي عرفھ الموقع   

 3- الجانب اإلداري :

ي تحدید أعضاء فریق الحفریة واإلمكانیات والوسائل المتوفرة یتمثل الجانب اإلداري أوال ف   

والجھات المعنیة ، بالتكفل والتمویل المادي ثم تقدیم الملف إلى الوزارة الوصیة وما یتبع ذلك 

، من اجراءات اداریة للموافقة على الملف األثري وربما یطلب من الفریق بعض التوضیحات 

.أو تعدیالت   

كون من رئیس الحفریة ، وھو المسؤول عن كل صغیرة وكبیرة ، ما قبل والفریق یت      

الحفریة وأثنائھا وبعدھا ، وعادة ما یكون باحثا لھ مؤھالت علمیة ، وخبرة في الحفریات 

واإلشراف على تسییرھا ، نائب رئیس البعثة وھو الذي ینوب عن الرئیس إذا كان غائبا 

باإلضافة إلى أساتذة باحثین متخصصین في مختلف ویشترط فیھ أن یكون باحثا متخصصا ، 

الخ ، كما یستحسن أن تكون ید العاملة ....میادین علم اآلثار وعلوم أخرى كالھندسة والكیمیاء 

أساسا مكونة من طلبة اآلثار ، فھم من جھة لھم حس أثري أكثر من غیرھم ، ومن جھة 

ا أخرى تكون لھم فرصة للتدرب میدانی  
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 المحاضرة رقم (06):

 * الحفریة :

یطلق مصطلح الحفریة على أعمال الحفر التي یقوم بھا علماء اآلثار في الحقل األثري      

الستخراج التحف واللقى األثریة المدفونة تحت األرض ، وتتم ھذه األعمال بطریقة منتظمة 

عن اآلثار ، وممنھجة تختلف عن أي أعمال حفر أخرى ، وھي األسلوب والمنھج العلمي للبحث 

.بھدف استخراج واستخالص اآلثار من باطن األرض   

 * أنواع الحفریة :

 1- الحفریة في الیابس : 

  أ- الحفریة المنظمة : 

وفریقھ ، أن یتبعوھا وھي أن  الحفریة عبر خطوات یجب على الباحث المكلف بھا نقوم بھذه     

یحضر ملفا أثریا حول الموقع من خالل المصادر والمراجع والخرائط والصور ، وجمع كل 

الدالئل األثریة المتعلقة بالموقع ، ویقدم ھذا الملف إلى وزارة الثقافة التي تقوم بدراستھ والفصل 

الحفریة بمیزانیة محددة ثم یقوم فیھ ، في حالة الموافقة ، یتم تحدید الجھة المسؤولة تمویل 

صاحب المشروع بتوفیر اإلمكانیة المادیة الالزمة للقیام بالحفریة ، من وسائل الحفر والرسم 

.إلخ ....ووسیلة النقل   

 ب- الحفریة الوقائیة :

یحضرھا ممثل مدیریة الثقافة ، إن أي مشروع بناء أو حفر یجب أن یدرس من طرف اللجنة     

أثناء دراستھ للمشروع ، والمعاینة المیدانیة یجد الموقع یضم معالم أو بقایا أثریة ولما یكون ملفا 

  . حول ھذا الموقع ویقدمھ إلى الوزارة الوصیة ، التي بدورھا تبرمج حفریة وقائیة 

 ج- الحفریة اإلنقاذیة :

لحفر من أجل البناء أو غیرھا من األعمال ، قد تصادف أثناء إن المؤسسات التي تقوم بأشغال ا  

أشغالھا اآلثار المثمورة تحت األرض ، لدى یجب على ھذه المؤسسات أن توقف أشغالھا ، وتبلغ 

السلطات المعنیة بحمایة اآلثار ، فتقوم ھذه األخیرة بإرسال بعثة أثریة مختصة للموقع ، إلنقاذ 

.األثر وحمایتھ من التلف   
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 2- الحفریة في البحار وتحت المیاه :

عرفت الحفریات التحت مائیة في أوروبا منذ فترة طویلة ، لكنھا تشھد تأخرا كبیرا في البلدان    

العربیة واإلفریقیة ، بالرغم من أن الكثیر من السفن تحطمت على شواطئ البحر لھذه البلدان ، 

.حت المیاه غارقة تكما أن موانئ العصور القدیمة ال تزال   

 المحاضرة رقم (07): 

 * طرق الحفریة : ھناك عدة طرق للقیام بالتنقیب عن اآلثار نذكر منھا :

 1- طریقة فان كیفن : 

تستعمل ھذه الطریقة خاصة في التالل الصغیرة ، ویتم في ھذه الطریقة بتقسیم التلة إلى أربعة    

إلى نھایتھا في شكل دائرة مقسمة إلى زوایا كل واحدة منھا  أجزاء متساویة ، بدایة من مركز التلة

، ویبدأ الحفر في الجزئیین المتقابلین رأسیا ویترك الجزءان اآلخران    اللذان بھما  90 0تساوي 

.والصغیرة األحجام یتم رسم طبقات الموقع ، ویتم تطبیقھا فقط في المواقع ذات الشكل الدائري   

 2- طریقة ویلر : 

ي القدیم كان من الصعب تطبیق الطرق األولى في المواقع الكبیرة ، التي استعملت في ف   

" حفریات عدیدة في الشرق ، والتي كان التسجیل فیھا ناقصا ، قام الباحث األثري اإلنجلیزي 

م ، وھذه الطریقة  1954بإنقاد الطرق السابقة ووضع طریقة ومنھجا جدیدا سنة " مورتیمر ویلر 

م و  1X1ى تقسیم موقع الحفریة إلى شبكات من المربعات المتساویة تتراوح مابین تقوم عل

10X10  5م ، وأفضل المقاسات التي یستعملھا أغلب األثریین ھيX5  عرض م ، بینما یقدر

م ، والغرض منھا ھو رسم لتوضیح الطبقي للموقع في كل مربع من مربعاتھ 1الممرات ب 

أجزاء الحفریة ، ومن ممیزات ھذه الطریقة ھو التسجیل الدقیق لطبقات وتسھیل حركة التنقل بین 

األرض ، ومن سلبیات ھذه الطریقة بقاء الممرات بدون حفر ، قد یخفي بقایا أثریة ، وامتدادات 

.معماریة ھامة   

 3- طریقة ماثریكس ھاریس : 

م وقد 1973عھا سنة التي وض" إدوارد ماثریكس ھاریس " تنسب ھذه الطریقة إلى صاحبھا     

وھي تقوم علة " مبادئ التوضع الطبقي األثري " شرح طریقتھ الجدیدة في كتاب ألفھ بعنوان 

اتي تترك فیھا منھج الحفر المفتوح ، دون أن یترك أي جزء من الموقع عكس طریقة ویلر 
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تھا ممرات ، و تسمح ھذه الطریقة بتحقیق رؤیة شاملة للمكتشفات ومن تم التعرف على ھوی

وطبیعة مخططاتھا ، ویتم الحفر في ھذه الطریقة بنزع طبقة بعد طبقة ، مع تسجیل كل ما یتعلق 

بكل طبقة من مساحة وارتفاع ، ووضع مخططات لھا توضح كل مكتشف في مكانھ ، وفي 

.األخیر تسمح ھذه الطریقة بالحصول على تسجیل عمودي طبقي لكامل الموقع   

 4- طریقة الحفر على رقعة الشطرنج :

تعد ھذه الطریقة المنھج الوسیط بین طریقة ویلر وطریقة ھاریس ، حیث یقسم الموقع إلى  

مربعات متساویة ، ثم تحفر المربعات األربعة التي تالمس أضالع المربع األوسط الذي یترك 

ات الموقع ، وبالنسبة للمربع طبقاتبع األوسط شاھدا تتخذ من خاللھ دون حفر ، ویعد ھذا المر

م  ، ومن سلبیات ھذه الطریقة  10X10المحفورة ، فإنھ ال یمكن أن تكون ذات مقاسات كبیرة 

  .من الرؤیة الشاملة للموقع لبقاء مربعات دون حفر  أنھا ال تمكننا 

 5 ) – طریقة الخنادق ( االسبار ) :

یتم إتباع ھذه الطریقة في المواقع األثریة الواسعة والكبیرة ، حیث یتم عمل خنادق طویلة ،       

) ویحدد       X-Z-L-ST  نقطة بدیتھا ونھایتھا ، فمثال یكون الخندق ذا اتجاه واحد  أو على عدة

حسب مقتضى  كذلك یمكن الربط بین االتجاھات أو تغییر اتجاھاھا أو تغییرھا(  أشكال منھا    

.الحاجة   

وتستعمل ھذه االتجاھات  لتنقیب أكبر جزء ممكن من الموقع ، وھذه الطریقة توفر الجھد       

والوقت والمال ، خاصة إذا كان الموقع أكثر اتساعا ، كما أنھا  ال تغطي تصورا عن طبیعة 

.ریة الموقع وال توضح طبقاتھ ، وتفید ھذه الطریقة في الحصول على القطع األث  

 6)- طریقة المدرجات:                                                                                

یفضل استعمال ھذه الطریقة في المناطق ذات التربة الصلبة كالمناطق الجبلیة ، والمناطق  ذات 

ال ، ونصف المتر عمقا االنحدار الشدید ، حیث یتم التنقیب في مساحة معینة لمسافة عشر أمی

ومثلھ عرضا مع المحافظة على استقامة واحدة واستواء واحد من جوانب المنطقة لمالحظة 

.التغییرات في لون التربة ونوع البناء       
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ویتم التنقیب في منطقة أخرى باتجاه انحدار الموقع بقیاسات المنطقة السابقة ، إلتباع نھایة  

الموقع وصوال ألسفل ، وھكذا تبدو منطقة التنقیب بشكل مدرجات متتالیة ، تنظم الواحدة فوق 

األخرى من األعلى إلى األسفل ، وھذه الطریقة تختصر الوقت والمال مع الحصول على 

مھمة ، حول طبقات الموقع وأماكن اآلثار ، إال أنھا في نفس الوقت تحتاج إلى عدد  معلومات

.كبیر من العمال   

 المحاضرة رقم (08):

 *)-  خطوات الحفر : 

 1/- تحدید حیز الحفریة :

الحفریة ، فالمواقع  یعد تحدید حیز الحفریة من أھم الخطوات والمراحل التي تمر بھا        

األثریة تختلف مساحتھا لتتربع على عشرات الھكتارات ، ولحفر كل ھذه المساحة یتطلب جھد 

ووقت كبیر ، قد تستغرق العملیة عشرات السنین ، ومن تم كان اختیار األماكن اإلستراتیجیة من 

ر  ، وذلك من خالل ھذا الموقع ، كما أن اختیار حیز الحفریة من أول موسم یختلف عن موسم آخ

.المخلفات المادیة الموجودة التي تعود إلى أزمنة ماضیة   
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 2/- تحدید موضع الردیم :

یتطلب موضع الردیم قبل كل شيء التأكد من خلوه من اآلثار ، وفي حالة الحفر في مناطق       

انب من عمرانیة ، فیكون موضع الردیم في المساحات الفارغة الضیقة ، كما یجب تخصیص ج

 الموقع تنقل إلیھ األتربة 

3/- تخطیط الحفریة   یختلف تخطیط الحفریة حسب منھج الحفر وأسلوبھ وطبیعة كل موقع ، 

فالحفریة مثال حسب                                                                                      

                      

تقسم إلى شبكة من المربعات المتساویة المقاسات تتخللھا ممرات ، والحفریة في "   ویلر" منھج 

المناطق الجبلیة المنحدرة ، یقسم الموقع فیھا إلى مجموعة من المدرجات في شكل أشرطة 

م عمقا  0.5م طوال و 10حیث تكون متوازیة طولیا ، ومتساویة المقاسات ، ب  

 4/- الشروع في الحفر :

خطیط الحفریة یمكن البدا في الحفر وتتم ھذه العملیة بتوزیع أفراد البعثة على مجموعات إن ت    

تناسب مع مقاسات المربعات ، ویعین على كل مجموعة مسؤول ، الذي یوزع المھام على 

.أعضاء المجموعة لیتبع ویراقب سیر العمل من أولھ إلى آخره   
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ى غایة الوصول إلى األرض البكر إذا كانت المربعات ویكون الحفر بإزالة الطبقة األولى إل    

یمكن تقسیمھا إلى مربعات صغیرة أو الحفر أجزاء من المربع بأشكال )  X 10 10(  كبیرة      

.مختلفة ، ویجب أثناء عملیة الحفر الحیطة والحذر ، حتى ال یلحق أي ضرر باللقى األثریة   

الوصول إلى الطبقة األولى ، وتجمع كل المعثورات یجب أن ال تتوقف عملیة الحفر إلى بعد  -

.التي وجذت في طبقة معینة ، وفصلھا عن غیرھا   
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وال ینتقل األفراد من مربع إلى آخر ، إال بعد نھایة حفر المربع األول ویجب مراقبة األتربة  -

أحد شقوف الفخار التي یتم نزعھا أثناء الحفر ، وقد تكون بھا لقى أثریة صغیرة كقطع النقود ، أو 

 . 

 * أھمیة دراسة الحفریة :

یستفاد من دراسة الحفریات في العدید من الجوانب الجیولوجیا          

تحدید العصر الجیولوجي للصخر المكتشف  -  

إتمام عمل الخرائط الجیولوجیة  -  

التعرف على البیئة القدیمة  -  

وأشكال الحیاة للعصور واألزمنة القدیمة  التمكن التعرف على  أنماط -  

تساعد علماء األحیاء لالرتقاء والتطور ، وتصنیف الكائنات الحیة  -  

 

 * أدوات ومعدات الحفر :

  :أدوات الحمایة  -/1

                                                        القفازات      -                       

األقنعة   -                        

النظارات  -                        

:عتاد التنقیب  -/2  

وتكون لحمایة اآلثار من التلف ، ویكون لھا شكل معین ، حیث یكون سقفھا :  غرفة التخزین -    

.مائل لتجنب تجمع األمطار ، مزودة بأبواب ونوافذ   

:الخیام  -  
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ن الموقع بعیدا عن أماكن التجمعات السكنیة ، وتستعمل لحمایة أفراد وتستعمل حینما یكو      

الفریق من أشعة الشمس ، وأثناء العمل وأیضا للحفاظ على المكتشفات والطبقات التي تم حفرھا 

.خاصة أثناء األمطار الشدیدة   

 - معدات نقل الردیم :

مستخدمة في نقل األتربة إلى موقع من معدات النقل ، العربة الیدویة وھي أكثر األدوات ال     

) ھو عبارة عن قطار صغیر بع عربات یسیر على سكة ( الردیم ، وقد یتم اللجوء إلى الدیكوفیل 

. ، في حالة بعد المسافة عن منطقة الحفر وموقع الردیم   

: الغربال -  

وقد یعثر على بعض القطع والمخلفات األثریة الصغیرة ، التي ال  یستخدم لغربلة التراب ،     

.یمكن مالحظتھا بالعین المجردة   

:  أدوات الحفر -  

 

.على رأسھا الفؤوس والمعول ، التي تستخدم بصفة عامة في أعمال الحفر   
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:أدوات التنظیف  -  

 

الفرشاة تستخدم في تنظیف اللقى  األثریة وتسویة طبقات الحفر     

:أدوات الرسم  -  

كما تعتبر الخرائط الطبوغرافیة والصور الجویة ، من أھم الوثائق التي یعتمد علیھا الباحث   

األثري في التعرف على المعطیات الجغرافیة الحالیة للموقع فمن خالل الخریطة الطبوغرافیة 

صور الجویة ، ، یحدد إحداثیات الموقع وارتفاعھ على مستوى سطح البحر بینما من خالل ال

.    یستطیع الباحث أن یحدد الحیز األثري للموقع   

  

  

 المحاضرة رقم (09):

 * الجرد ( التسجیل )  األثري :

، و یمكننا وصف أیة حفریة أثریة ال تعتمد على  إن عملیة تسجیل اآلثار ھي عملیة توثیقیة    

طرق التسجیل والتوثیق المیداني ، بأنھا مضیعة للوقت وال فائدة علمیة یرجى منھا ، إن تسجیل 

اآلثار ال ینحصر فقط على  في تسجیل القطع األثریة بل یتعداه إلى المواقع األثریة وكذلك 

.الطبقات ، والبقایا المعماریة األثریة   

 1/-  تسجیل المواقع األثریة :

:ھذا السجل بمثابة الھویة األثریة للوطن ، وبناءا علیھ یكون التسجیل على النحو التالي       

رقم الجرد  -  

الرقم القدیم -  

االسم القدیم  -  

االسم الحالي  -  
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النمط  -  

قدیمة أو حدیثة : الوظیفة  -  

مدینة ، أو ریفیة : المنطقة / ، القریة  الوالیة ، الدائرة ، البلدیة: موقع المبنى  -  

المساحة : المعطیات الطبوغرافیة  -  

الموقف القانوني  -  

خاص ، عام ، وقف : صاحب المبنى أو الموقع  -  

الموقع مصنف دولي أو وطني  -  

التاریخ  -  

مواد البناء  -  

الوصف  -  

األعمال التي أجریت على المبنى  -  

مخططات ، صور  -  

 * جرد القطع األثریة :

القطع األثریة ھي الشاھد على مدى الرقي الحضاري ألي أمة من األمم ، لذا فإن تسجیلھا      

أمر ضروري للمحافظة علیھا أوال وللمساعدة في فھم ودراسة طبیعة حیاة اإلنسان عبر العصور 

علوم أن أي ، وتتكون ھذه القطع من حجارة ومعادن وخشب وعظام وغیرھا من المواد ، ومن الم

 أثر یعثر علیھ یتم تسجیلھ أوال في المیدان قبل أن یرسل للمتاحف األثریة 

 1/- تسجیل القطع األثریة في المیدان :

عند اكتشاف القطعة األثریة في الحفریة یجب أوال ، رسمھا وتصویرھا قبل إزاحتھا من     

مكانھا األصلي ، ویجب تحدید مكان وجودھا بالضبط في المربع ، ومن تم ترفع بعنایة من مكانھا 

، وتوضع داخل كیس أو صندوق حسب حالتھا ، مسجل علیھ أسماء المنطقة والمربع والطبقة ، 

وجودھا باإلضافة السم المنقب الذي وجدھا ، وفیما إن كانت بحاجة إلى ترمیم أو عنایة  وتاریخ

خاصة ، بعدھا تسلم القطعة األثریة للشخص المسؤول في مكان إقامة البعثة ، والذي یكون لدیھ 
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سجل خاص بكل القطع األثریة ،التي عثر علیھا أثناء عملیة التنقیب ، وبعد االنتھاء من تنظیفھا 

.من األتربة العالقة بھا ، یتم رسمھا وتصویرھا ووصفھا   

 2/- جرد القطع األثریة في المختبر :

بعد اإلنھاء من الحفریات األثریة في أي موقع من المواقع ، یرسل یرسل رئیس البعثة        

المسؤول  األثریة القطع األثریة التي تحتاج إلى ترمیم إلى المختبر من أجل ترمیمھا ، فیسلمھا إلى

عن الترمیم ، وألجل الحفاظ علیھا أو أن یحصل لھا دمار عند تحلیلھا ودراستھا ، یقوم مشرف 

المختبر باعطائھا أرقاما خاصة ویصورھا في الحالة التي ھي علیھا قبل الترمیم ، ومن تم یتابع 

العملیة ، یجب ھذه العملیة عند كل خطوة من خطوات الترمیم ، وكذلك بعد االنتھاء كلیا من ھذه 

أن یكون لكل قطعة أثریة تورد للمختبر بطاقة خاصة ، وھي بمثابة ھویة لھا ، وھذا االمر یسھل 

.الوصول إلیھا عند الحاجة   

 3/- جرد القطع األثریة في المتحف :

من المفترض أن المتحف ھو مكان إقامة القطع األثریة الدائمة ، للمحافظة علیھا من االندثار     

تفادة  من عرضھا في المتاحف ، ألن ھذه القطع تمثل حلقة من حلقات تاریخ أي أمة ، وبما ولالس

أن أي متحف ال یستطیع عرض كل القطع في خزائن العرض ، فإن بعضھا یبقى محفوظا في 

مخازن خاصة ، وحتى یسھل الوصول إلى ھذه القطع خوفا علیھا من الضیاع فقد قام العاملون 

بإعداد سجالت خاصة ، بعد أن یكون الشخص المسؤول قد أعطى كل قطعة  بالمتاحف األثریة

أثریة رقما خاصا ، یتضمن صورة ورسما ووصفا لكل قطعة ، ویبقى السجل نفسھ محفوظا داخل 

وخزائن خاصة خوفا علي من الضیاع إدراج   

 المحاضرة رقم (10):

 * جرد المعالم األثریة :

ثریة ما ھو ظاھر للعیان مثل الحصون والقالع ، وتسجل كما تشمل العمائر والبنایات األ      

تسجل المواقع األثریة من حیث الرسم والتصویر والوصف ، ولكن عندما یتم الكشف عن بقایا 

عمائریة أثناء التنقیب فإنھ یجب إعطاء كل جدار رقما ویتم وصفھ ، من حیث مادة البناء وماھیتھا 

طیني في كل جدار ، وكذلك ارتفاعھ وعالقتھ بغیره من وعدد صفوف الحجارة أو اللبن ال

الجدران ، أو البقایا المعماریة المكتشفة في نفس المربع والمربعات المحیطة  بھ ، وبعد ھذا یذكر 

.فیما إذا كان ھذا الجدار جزءا من غرفة أو جدارا استثنائیا فقط   
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 * تسجیل الطبقات :

ن الطبقات األرضیة التي تشكلت بفعل المخلفات التي أي موقع أثري یتكون من مجموعة م     

تركھا اإلنسان على مدى العصور وأثناء عملیة التنقیب یتم الكشف عن ھذه الطبقات ، ویعتبر 

تسجیلھا أمرا أساسیا في أیة حفریة أثریة ، وتسجیل مجموعة من المعلومات ، مثل وصف الطبقة 

وھا والتي أسفلھا ، وكذلك تؤخذ نقاط ارتفاعات من ومكان وجودھا في المربع والطبقة التي تعل

على سطحھا وأخرى من أسفلھا من أجل تبیان سماكتھا ، وفیما إذا كان ھناك انحدار في ھذه 

.الطبقة ، وكذلك یتم تسجیل كل القطع األثریة  ، وھذا األمر یساعد في كشف وظیفتھا وماھیتھا   

أفقیة وعمودیة لكل طبقة ، وكذلك تصویرھا بعد وباإلضافة إلى ھذا ال بد من رسم مقاطع   

االنتھاء من حفر طبقة والبدء بالتنقیب بطبقة أخرى یتم إغالق الصفحة التي سجلت علیھا جمیع 

المعلومات حول الطبقة األولى ، وتفتح صفحة جدیدة  لطبقة أخرى ، وتحفظ جمیع الصفحات في 

.سجل واحد   

 المحاضرة رقم (11):

 * التصنیف األثري :

یقصد بتصنیف المواد األثریة ، أي دراستھا األولیة حسب المادة المصنوعة منھا وترتیبھا     

.حسب شكلھا الخارجي   

ومن الخطوات المتبعة في تصنیف المواد األثریة ، محاولة فھم العالقة بین ھذه المجموعات ،  -

.المحیطة  خاصة من ناحیة الزمان والمكان والوظیفة والبیئة والطبیعة  

في معظم الحاالت ، یجب أن یوضع عدد المجموعات ، واألدوات الحجریة أو الكسر الفخاریة  -

 الموجودة على طاولة المختبر 

حیث نأخذ مجموعات متشابھة لجمیع األشكال واألنواع والزخارف ، مثال نأخذ من كل شكل  -

 عینة أو أكثر 

دة ثقافیة ونحللھا من حیث الزمان والمكان نقوم بعمل الوصف المتخصص الالزم لكل وح -  

 1/- التصنیف األولي : 

إن الخطوات األولى للتصنیف المواد األثریة تتخذ في المیدان ، إذ أن كل مجموعة من اللقى    

 األثریة تعكس سلوكا ونشاطا إنسانیا 
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تحتاج لطریقة وصف تختلف من مادة ألخرى  -  

ئي لألدوات المصنعة  ، ویتم فصل كل مادة على حدى داخل في المیدان یتم عمل تصنیف عشوا -

أكیاس منفصلة ، ال بد من كتابة المعلومات الضروریة على كل قطعة أثریة یتم العثور علیھا 

.وتسجیلھا بطریقة علمیة قبل تخزینھا   

 2/-  التصنیف حسب النمط : 

ال نجذ أن اآلثاري یصنف یرجع مصطلح نمط األثر إلى نصنیف المادة األثریة ، فمث       

مجموعة من القطع إلى مجموعات فرعیة متشابھة ، مثل مجموعات رؤؤس السھام أو األواني 

الفخاریة ، بنفس الطریقة التي یقوم بھا المختصون بدراسة العظام الحیوانیة مقسمة إلى  

ئمة مجموعات ، كل عظام حیوان على حدى ، ویطلق على كل مجموعة اسم ، وعلیھ فإن قا

.النماذج التي یتم العثور علیھا في الموقع ھي وصف ألنواع األشیاء التي عثر علیھا فیھ   

وتكمن أھمیة عملیة التصنیف على أنھا تساعد اآلثاریین على مقارنة ما تم العثور علیھ في      

یعة موقعین مختلفین أو في مستویین أو منطقتین  مختلفتین ، وذلك لتوصل إلى معلومات حول طب

 الموقع وتاریخھ 

إن دراسة مجموعة من الكسر الفخاریة ، ثم العثور علیھا في مستوى أو طبقة واحدة      

.والموجودة فوق طاولة أحد المختبرات   

البسیطة ، والتي ال تحمل أیة زخارف إلى  وأول خطوة نقوم بھا ، فصل القطع أو الشقف -

وفي حالة ال یمكن إعطاء أیة معلومات عن شكلھا توزع حسب النمط ، وتقسم إلى ( مجموعة 

.أنماط مختلفة ، اعتمادا على مالمحھا العامة   

ونجد مثال أحدھما یتكون من مجموعة من الكسر المدھونة باللون األسود ، والثانیة مدھونة  -

ألحمر ، أما المجموعة الثالثة تتكون من كسر فخاریة غیر مزخرفة كانت أجزاء من باللون ا

.صحون غیر عمیقة توجد إلى جانب المجموعتین السابقتین   

وبعد أن تتم عملیة التصنیف األولي یعود األثري ، ویلقى نظرة على كومة منھا ، ویكون قد     

عة الفخاریة ، لكن عند تصفح الكومة األولى تعرف بالفعل على ثالث أنماط رئیسیة في المجمو

عن قرب ، یالحظ المختصون أن الكسر الفخاریة المدھونة باللون األسود تنقسم إلى أنماط أخرى 

فرعیة ، مثال یحمل بعضھا ألواننا سوداء مربعة الشكل أو مجرد خطوط سوداء ، أو على شكل 



             العایب آمنة  : األستاذة                                          مدخل إلى علم اآلثار: المقیاس 
                أولى جدع مشترك: السنة                                                                         

                                                                            2019/2020  
 

26 
 

حال نفسھ بخصوص المجموعتین نجوم أو زخارف على شكل نقاط سوداء ، وكذلك نجذ ال

.اآلخرین   

أو على سبیل المثال فإننا نجذ أن الطرز أو األنماط الثالثة الرئیسیة تصبح مثال تسعة ، خاصة     

عندما یقوم اآلثاري بإجراء الدراسة التفصیلیة الدقیقة ، وھذه العملیة ما نسمیھ بالنمط ، حیث یتم 

.نمط مع اآلخر  تصنیف األدوات ویمكن بعدھا مقارنة كل  

وعندما یقوم اآلثاریین بعمل دراسة تصنیفیة لنماذج الكسر الفخاریة ، التي یعثرون علیھا ،       

فإنھم یجدون أنفسھم یتفحصون مئات من الكسر الفخاریة ، وكل واحدة منھا تحمل مالمح مختلفة 

.خاصة بھا عن األخرى   

حدة فقط لھا شفة مقلوبة وزخارف غائرة وسطح وعلى سبیل المثال قد یكون ھناك قطعة وا      

" أو " سمة "مدھون باللون األحمر ، وعلیھ فإننا نطلق على كل نوع من ھذه الزخارف اسم 

، ومن ھذه المیزات ربما یالحظ الدارس للقطع الفخاریة وجود حصى مطحونة مع " خاصیة 

خل بلون معین  ، وھذه السمات عجینة الكسرة ، كما أن لون عجینتھا فاتح وھي مبطنة من الدا

.یمكن استعمالھا في تصنیف األدوات   

لكن البد من القول إنھ ال یجب توفر جمیع الخواص في كسرة فخاریة واحدة ، ألنھ إذا ّأردنا     

استخدام جمیع الخواص في عملیة المقارنة ، یصبح من المستحیل عمل تصنیف لألنماط ، 

وتصبح بھذه الحالة لكل كسرة نمطا قائما ، وعلیھ یتوجب على اآلثاریین اختیار مواصفات تكون 

ة في حل مشاكل معینة رئیسیة ، وتحتار ھذه المواصفات بحیث تختص ، على سبیل المثال مفید

. بالنواحي التقنیة   

 المحاضرة رقم (12): 

  * التأریخ :

 1- مفھوم التأریخ :

وفقا لما ذكره المؤرخون أن التأریخ ھو البحث في حوادث الماضي أي كل ما یتعلق بنشاط       

لى ظھر األرض ، وذلك بدراسة آثاره الموجودة على األرض وكتاباتھ اإلنسان منذ أن وجد ع

.المسجلة في بطون المصادر ، وھو عملیة صعبة ومعقدة   
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وبالنسبة لعلماء اآلثار ھناك طرق مختلفة لتحدید أعمار المعثورات ، ویعتمد على مجموعة     

د األثریة وتحلیلھا وللتأریخ طرق من العلوم الطبیعیة والكمیائیة  والفزیائیة ، في معالجة الموا

.عدیدة لمعرفة أعمار ھذه اآلثار   

 2- أنواع التأریخ :

یجب على المنقب أن یقوم بجمع وتحلیل اآلثار المكتشفة ، وفحص كل منھا على حدا نظرا        

لكل منھا أسالیب وطرق خاصة تختلف عن تلك التي تستخدم للفئات األخرى ، ونظرا لتنوع 

ت األثریة وطبیعتھا ، ویوجد مجموعة من الطرق التي یمكن استخدامھا للوصول إلى المكتشفا

.تأریخ القطع والمكتشفات األثریة ، وھناك نوعین التأریخ المطلق و التأریخ النسبي   

 أ-  التأریخ النسبي :

لى العدید یلجأ إلى ھذا التأریخ في حالة التقدیر للوصول إلى التأریخ المطلق ، الذي یعتمد ع     

التأریخ القائم على الطراز المعماري وأسلوب التشیید للمنشآت المعماریة ، : من الظواھر مثل 

.وكذلك الطراز الفني وطریقة الصناعة ونوعیة الزخارف ، وكیفیة تنفیذھا في التحف التطبیقیة   

 ب-  التأریخ المطلق :   

لكتابات والنقوش ، أو وصلنا في متون ھو التأریخ الذي یكون مسجال على األثر من خالل ا  

المصادر التاریخیة ، مثل تأریخ تشیید مدینة الفسطاط أو الوثائق المختلفة المرتبطة بالمنشآت 

.المعماریة   

 * ) – طرق التأریخ النسبي :

تعطینا طرق التأریخ النسبي تواریخ تقریبیة ، أي أنھا تضع لنا اإلطار العام بحیث نستطیع      

أن نمیز بین األثر األقدم من األحدث ، وتبین ھذه الطریقة أیضا تتابع أو تعاصر المعثورات 

 تحتاج إلى األثریة ، دون تزویدنا بأیة أرقام دقیقة وھذا األمر ال یعني بأن طرق التأریخ النسبي ال

.دراسة   

فبإضافة إلى ما قد یعثر علیھ في المواقع األثریة من كتابات وزخارف ومسكوكات مؤرخة ،     

تلقي كثیرا من الضوء على الفترات الزمنیة التي تعود لھا ھذه المواقع ، إال أنھ ال بد من استخدام 

الخطوة األولى للحصول عدة طرق مخبریة للحصول على تأریخ نسبي ، والذي یمكن أن یكون 

: على التأریخ المطلق وھناك عدة طرق للحصول على التأریخ النسبي   
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 1/- تسلسل طبقات األرضیة :

تعتمد ھذه الطریقة على دراسة التراكمات األثریة وما تحویھ من قطع ومخلفات أثریة بداخلھا     

، أي أن األثر األقدم یعثر علیھ في الطبقة األرضیة األسفل من التي تعلوھا ، ویشترط لتطبیق 

عبث  ھذه الطریقة التأكد من أن الطبقات التي تضم المخلفات األثریة سلیمة ، ولم تتعرض ألي

من قبل اإلنسان أو الحیوان أو الطبیعة ، مما یؤدي إلى اختالط المادة األثریة في الطبقة الواحدة ، 

.بما یوجد في غیرھا من الطبقات التي تعلوھا أو التي ھي أسفل منھا   

 2/- التأریخ بواسطة الحلقات السنویة ألشجار :

ة في جذوع األشجار المعمرة ، وذلك تقوم ھذه الطریقة على حسب عدد الحلقات السنوی      

استنادا إلى نظریة أن كل سنة من عمر األشجار تتكون فیھا حلقة في جذعھا عند قطع األشجار ، 

وقد تبین أن ھناك عالقة بین عرض الدائرة ، وشكلھا وطریقة تراكمھا من جھة وبین المناخ 

أن الحلقة الواسعة تنتمي إلى   والتربة التي تمت فیھا ھذه الشجرة من جھة أخرى ، حیث تبین

سنة ممطرة ، بینما الجافة الضیقة تنتمي إلى سنة جافة ، ومنھ أمكن تحدید نوع الطقس السائد في 

.منطقة نمو الشجرة    

 3/- مقارنة النوع والشكل اللقى األثریة :

یث القدم و ویقصد بھذه الطریقة مقارنة اللقى األثریة ببعضھا البعض لتوضیحھا زمنیا من ح     

الحداثة ، أو مقارنة مجموعة من القطع األثریة مع مجموعة أخرى تشبھھا بنفس الصفات ، من 

حیث مادة وطریقة الصنع ، والشكل والزخارف الموجودة علیھا ، ومن المعروف أن مادة الصنع 

ذا وطریقة الصنع والشكل تتطور مع الزمن وتختلف من عصر إلى آخر ، وقد الحظ اآلثاریون ھ

.التطور التدریجي واعتمدوه أساسا في التأریخ   

 *) – طرق التأریخ المطلق :

إن معرفتنا بتاریخ أقدم المخلفات األثریة یعود الفضل فیھا إلى استخدام طرق علمیة مخبریة       

، وحتى قبل عدة عصور خلت ، كانت النقوش والكتابات القدیمة ھي المصدر الوحید في إعطاء 

: یة ، وقد تمكن اآلثاریین الحصول على تواریخ مطلقة من خالل مایلي تواریخ رقم  

 1/- الوثائق التاریخیة المكتوبة والمنقوشة :

ھناك تواریخ ثابتة ومعروفة لدى جمیع أبناء الشعوب ، فمثال نعلم أن الملك قسطنطین        

.للدولة الرومانیة م بأن الدیانة المسیحیة ھي دین رسمي 324األكبر ، قد اعترف في عام   
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وعلم دراسة الكالم في قراءة النقوش والكتابات من خالل النص نفسھ ، وسطر الكتابة وشكل      

الحروف ومن تم یمكن تأریخ الموضوعات طبقا الرتباطھا بالوثائق التي تورد سنوات حكم 

.الملوك والحكام المعروفین أو تواریخ فعلیة وفن نظام التقویم السائد فیھا   

 2/- القطع األثریة التي تحمل تاریخھا :

بالنسبة لألثریین فإن القطع األثریة باختالف  مادة صنعھا باإلضافة للنصوص التاریخیة       

المكتوبة التي تعتبر المؤشر األول على معرفة التطور الثقافي ، والحضاري لألمم الغابرة ، ومن 

الدقیق ، ومثال عن ذلك القطع النقدیة التي ھذه القطع ما یحمل كتابات تدل على تاریخھا 

.استخدمت عبر العصور المختلفة ابتداء من مملكة لیدیا في القرن السادس قبل المیالد   

 3/- التأریخ بواسطة الكربون 14 :

تحتوي كافة الكائنات الحیة التي تدب على ظھر األرض على عنصر الكربون وتتبادل       

للخالیا النبات والحیوان ھذا الكربون مع الھواء الحیوي في عملیة التنفس المواد العضویة المكونة 

، وھي عملیة تتوقف تماما عند موت ھذه المواد ، ویؤدي إلى توقفھا إلى تحلیل المركبات 

.الكربونیة الموجودة فیھا بمساعدة البكتیریا ، وتحولھا إلى ثاني أكسید الكربون   

أن تحلیل الكربون المشع یعتمد على تحلیل بعض المواد  ھذه الطریقة تقوم على أساس    

العضویة ، التي تتم العثور على علیھا في موقع الحفر ، لمعرفة مقدار ما تبقى خال العصور 

القدیمة من إشعاع كربوني   وھذه المواد العضویة بعد موتھا ، والمعروف أن  ھذا الكربون ینتج 

وجین في طبقات الغالف الخارجي للكرة األرضیة، وتأخذه من تفاعل األشعة الكونیة مع النیتر

النباتات التي تنمو على األرض من غاز األكسجین ، ثم یدخل في أجسام الحیوانات التي تتغذى 

على ھذه النباتات ، ویبقى الكربون محافظا على كمیتھ التي دخلت إلى الكائن العضوي الحي ، 

، في فقد إلكترونات على ھیئة أشعة  14ا یبدأ الكربون وعند موتھ سواء أكان حیواننا أو نبات

ویتحول مرة أخرى إلى نیتروجین ، تتناقص كمیتھ مع مرور الزمن ونظرا إلى نصف عمر 

سنة فقد صار من الممكن قیاس قوة اإلشعاع الناتج عن المواد  5730حوالي  14الكربون 

.العضویة التي یعثر علیھا في الموقع األثري   

ارة بھذا الصدد أن جمع العینة العضویة من المواد المشار إلیھا للفحص بھذه الطریقة ولإلش   

یجب أن ال تلمسھا  بالید حتى ال تتلوث أو تتعرض لمؤثرات طبیعیة ألن ذلك یؤثر علیھا عند 

.تحلیلھا   
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