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 السداسي: الثاني



5 
 

 عنوان الوحدة : التعليم األساسية

 . 2اآلثارالمادة: مدخل إلى علم 

 أهداف التعليم: 

) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر 

 على األكثر( 

 اآلثار.التعرف على مبادئ علم 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على 

 األكثر( 

 مكتسبات السداسي األول 

 محتوى المادة:

 التقرير - /  الوسائل - /  التقنيات  - /  طرق العمل -  /األنواع- :األثري المسح-1
 التقرير - /  الوسائل - /  التقنيات  - /  طرق العمل -  /األنواع- :الحفائر-2

 :طريقة التقييم

 . %50+االمتحان %50عالمة األعمال الموجهة

 المراجع:

 (الخ) كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

المقررة  اآلثارمقياس مدخل إلى علم ل الكاملة دروسالتتناول هذه المطبوعة البيداغوجية 

 ؛ والتةةي)ل.إ.د( علةةوإ إنسةةانية تخصةة  والموجهةةة إلةةى طلبةةة سةةنوات األولةةى جةةذع م ةةتر 

رغبةة الكثيةر مةن األصةخا  فةي فهةم لنتيجةة كهةر ظ علةى هةذا العلةم الةذ  هةاسنتعرف من خالل

من خالل ما خلفته من أعمال فنية  القديمة اإلنسانية ومعرفة مميزات وخصوصيات الحضارات

فةي الك ةف عةن  من البةاحثين والمختصةين لتتطور هذه الرغبة إلى اهتماإ كثير   ،وصواهد مادية

المجسةةدة علةةى الصةةخور داخةةل  أعمالةةه المختلفةةة ودراسةةة ،ةغةةابرفةةي العصةةور الحيةةاة اإلنسةةان 

هتمامه بالثقافة وقبوله ومعرفة الظروف التي ساعدته في اكت اف الكتابة وا ،الكهوف وخارجها

 بفكرة الحضارة.

 تناولت المواضيع اآلتية:داسيين س   اآلثاروقد ضم مقياس مدخل إلى علم 
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مناهج علم  ،العلوإ المساعدة لعلم اآلثار، مدارس علم اآلثار، التعريف بعلم اآلثار عامة

فقد صملت المسح األثر  والحفائر بدراسة  السداسي الثاني مواضيع أما بخصو .اآلثار

 أنواعها وطرق العمل والتقنيات والوسائل والتقرير.

باعتباره من العلةوإ اآلثار علم عن  صاملة نظرة قدإأن ن واضيعحاولنا من خالل هذه الم

جملةة مةةن  الوصةول إلةةى تحقية قصةد و ،المعاصةرة التةي تسةمح بفهةةم كثيةر مةن العلةةوإ والفنةون

 كأهداف منهجية تتحق  بتنمية مهارات الطالب في: ؛األهداف

لمةةد الجسةةور بةةين التخصصةةات واالسةةتفادة مةةن منةةاهج  اإلنسةةانيةنفتةةاع علةةى العلةةوإ اال-

 أخرى.

د برصيد مصطلحي من خالل االستفادة من المصادر والمراجع المكتوبةة بلغةات التزو-

 أجنبية.

الدينيةة، المدنيةة، ) ثةاراآلالميةول فةي تخصة   تحديةدكأخرى؛  قيميةوأهداف وجدانية و

زيادة المعلومات من  إلىالتطلع و اآلثاراالهتمامات بدراسة علم ، و.(..الحصون والقالع الحربية

ةة، وخةةالل االطةةالع علةةى المصةةادر البحثيةةة المسةةموعة والمقةةرو ة والمرئيةةة ب تخصةة  علةةم ح 

ات ال خصية لدى الفرد والذ  يول ِّد في وبالتالي يكون هذا التخص  هو جز  من الهواي ؛اآلثار

 النتيجة زيادة المستوى العلمي األكاديمي.

 اإللقةا طريقةة فةي هةذا المقيةاس فقةد اعتمةدنا علةى  طرائ  التعليم والةتعلمأما بخصو  

اسةةةةةتخداإ وسةةةةةائل تعليميةةةةةة مختلفةةةةةة مثةةةةةل و طريقةةةةةة العةةةةةرض باسةةةةةتخداإ جهةةةةةاز العةةةةةرضو

(Powerpoint).  50+االمتحان %50األعمال الموجهةوبخصو  طريقة التقييم فنجد%. 

بالرحالت الميدانية إلةى مختلةف المواقةع  تطوير المقرر الدراسيلخطة كما أننا نقترع ك

 .اآلثارفي مجال علم  المختلفة األثرية داخل وخارج الوطن وإعداد البحوث

لةدعم مكتسةباتهم ككتةا   المطلوبةة المراجع الرئيسةية إلى كما أننا نوصي طلبتنا بالعودة

عبةةاس سةةيد أحمةةد محمةةد علةةي، دار الفيصةةل  جمةةةغلةةين. دانيةةال، مةةوجز تةةاريخ علةةم اآلثةةار، تر

بهةيج صةعبان،  جمةةتاريخ علةم اآلثةار، تر ضو. جورج،وكتا   .2000، 1الثقافية، الرياض، ط

مواقةع و االلكترونيةةالمراجع . واالسةتعانة بة1983، 3بةاري،، ط–من ورات عويدات، بيروت 

 .االنترنيت

؛ وأن تنةال رضةا طلبتنةةا إعةداد هةذه الةدروسوفةي األخيةر نتمنةى أن نكةون قةد وفقنةا فةي 

 .في دعم وإثرا  مكتسباتهم القبلية تفيدهماألعزا ، وأن 

 

 د.موساو  مجدو                                                
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 األولدروس السداسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -والتطورالنشأة المفهوم؛ – اآلثار: علم درس األولال

 :Archaeologyاآلثار علم تعريف 

وباإلنجليزية  Archéologieة بالفرنسي لمة أركيولوجيكهو تعريب ل اآلثارعلم 

Archéologyم تقة من الكلمتين اليونانيتينوهي  ؛ (Archaia( و )Logos). وتعني األولى 
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بمعنى أن األركيولوجيا هو العلم الذ   .بينما الثانية تعني علم أو دراسة ؛قديم أو عتي  البداية؛

 .1ماضي اإلنسان من خالل ما تركه من مخلفات بطرق العلم الحديث يقوإ بدراسة

ل لمسائاكلمة أركيلولوغ للتعبير عن  كما نجد أن قدما  اليونان والرومان استخدموا

 التاريخ القديم(.أ  ) والموضوعات القديمة

الذين ارتبطت أيضا كلمة أركيلوغ عند البلدان الناطقة باإلغريقية بممثلي الدراما كما 

عندما ألف المؤرخ دني،  على خ بة المسرع في القرن األول الميالد يمثلون األساطير القديمة 

براطور في عهد اإلم "األركيولوجيا الرومانية"كتا   Denys D’Halicarnasse داليكارن،

لتحل  ،17إال أن هذه الكلمة اختفت منذ القرن  ؛أغسط، تناول فيه حرو  روما مع قرطاجنة

 جا  سبون الرحالة الفرنسي وأركيوغرافيا رددهما كثيرا الطبيب محلها كلمتين هما أركيولوجيا

(1647-1685)Jaque Spon  ودلماسيا وبالد اإلغريق  "رحلة إيطاليافي كتابيه وأخلط بينهما

د بقي التلفظ بكلمة أركيولوجيا في وق "رقمنوعات غنية من الش"وكتا  أخر يصف " والشام

 .2وانت رت في كل اللغات حين اختفت الكلمة الثانية أركيوغرافيا

 مةحتى كل بل العر لم نجد ذكر لكلمة أركيولوجيا عند وما وجب أن ن ير إليه وهو أننا 

ول مرة أهرت ظيذكرها العر  في الجاهلية وهذه الكلمة  تاريخ( لم تذكر في القرآن الكريم ولم)

 في عهد الخليفة عمر بن الخطا  وربما أخذت من اليونانية.

نها مستمدة من ألحاديث النبوية ال ريفة ويعتقد أكما أن كلمة تاريخ لم نجد لها ذكر في ا

العبرية "يرخ"  الكلمة السامية التي تعني "القمر" أو ال هر وهي في األكادية "أرخو" وفي

 .3وربما كانت تعني "التوقيت حسب القمر"

أن علم األثار هو العلم الذ   أما في الفترة الحالية فإننا نجد أن معظم المصادر تتف  على

إلنسان يهتم بدراسة الماضي أو دراسة التاريخ القديم دراسة وصفية وعلمية للمخلفات األثرية 

)تتمثل البقايا المادية األثرية كاألدوات الحجرية  1قديمال عصروال 4ما قبل التاريخ عصور

                                                           
.زيدان عبد الكافي 2،   2003دار الهدى، علم اآلثار تاريخه، مناهجه، مفرداته، محمد الب ير صنيتي،  1

 .20،   2004مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والن ر والتوزيع، األردن،  المدخل إلى علم اآلثار،كفاني، 
. عبد القادر 13-12،     1993الهيئة المصرية العامة للكتا ، الموجز في علم اآلثار، علي حسن،  2

والثالثة ليسانس  مطبوعة في مقياس مدخل إلى علم اآلثار وتقنياته خاصة بطلبة سنوات األولىدحدوع، 

 .2،   2011، مجلة جغرافية المغر ، مجلة علمية إلكترونية من ورة على صبكة األنترنت، تخصص آثار
 .14-13علي حسن، المرجع الساب ،      3
تبدأ عصور ما قبل التاريخ مع ظهور أول أثار وجود اإلنسان، وتعرف هذه العصور بالعصور الحجرية،  4

دوات كانت تصنع من الحجارة بالدرجة األولى والقليل منها كان يصنع من الخ ب ألن معظم اآلالت واأل

والعظاإ والقرون والعاج واألصداف. يقسم العلما  هذه العصور إلى ثالثة عصور رئيسية هي: العصر 

 الحجر  القديم )الباليوليتي( والعصر الحجر  الوسيط )الميزوليتي( والعصر الحجر  الحديث )النيوليتي(،

واستمرت صناعة األدوات الحجرية في بداية تصنيع النحاس، ولذلك سمي بالعصر الحجر  المعدني، وقسم 

المهتمون بالعصور الحجرية كل عصر رئيسي إلى عصور ثانوية وأدوار متميزة على أساس طرق صناعة 

محيسن، الطبعة تعريب سلطان  حضارات العصر الحجري القديم،األدوات وأحوال المعي ة. فرانسي، أور، 

دار  الوطن العربي في العصور الحجرية،. تقي الدباغ، 41،   1995الثانية، مكتبة اإلسكندرية، دم  ، 
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قصد معرفة حياة اإلنسان خالل هاتين الفترتين  والعظمية ورسومات ونقوش جدارية(

على أنه: "ذلك الفرع من المعرفة  اآلثارالمعارف البريطانية تعرف علم  المذكورتين. فدائرة

 الذ  يدرس المخلفات المادية لماضي اإلنسان".

أما دائرة المعارف األمريكية فتعرفه على أنه: "العلم الذ  يتعامل مع ماضي اإلنسان 

وصياغة تسلسل األحداث التي صهدتها حقب ما قبل التاريخ والحقب  بهدف اكت اف تاريخه،

 .2التاريخية المبكرة"

عدة فروع يندمج بعضها في دراسات أخرى كعلم التاريخ وعلم  اآلثاري مل علم 

القديم وأقدإ ما صنعته يد الب ر صظايا الص وان في العصر الحجر   Anthropologie اإلنسان

AgePaléolithique3  وقد تطورت تدريجيا في سبيل اإلتقان ومن ثم كانت لها قيمة كبيرة ،

 .4في تعيين وتحديد العصور

 بصفة عامة له فرعين هما: اآلثارومما سب  ذكره نجد أن علم 

 : التاريخعلم أثار ما قبل 

رية ت الب عهد المجموعا ويرجع إلىهو فرع يهتم بماضي اإلنسان قبل المعرفة بالكتابة 

لت، نة خسونصف مليون  مليونينالمبكرة التي عاصت في صرق إفريقية، التي يعود تاريخها إلى 

 أو ربما يزيد على ذلك.

 القديمة: اآلثارعلم 

 .5التي عرفت الكتابة يخت  بالمخلفات المادية للحضارة الب رية 

 

 :اآلثارأهداف علم 

                                                                                                                                                                                

ديوان المطبوعات الجامعية، ما قبل التاريخ، . محمد سحنوني، 7،   1988ال ؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .79الجزائر،   
يبدأ العصر القديم مع نهاية عصور ما قبل التاريخ حيث بدأ اإلنسان يؤرخ م اهد من حياته بالرسوإ والكتابة  1

 والرموز.
ترجمة عباس سيد أحمد محمد علي، الطبعة األولى، دار الفيصل موجز تاريخ علم اآلثار، غلين دانيال،  2

 .17إ،   2000-هـ1421الثقافية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
يمثل العصر الحجر  القديم المرحلة األولى من مراحل التطور الحضار  لإلنسان وهو يمثل الفترة القديمة  3

ألف سنة قبل الميالد؛ ونظرا لطول مرحلة  12مليون سنة إلى حوالي  3إلى  2للصناعات الحجرية وتمتد من 

ت متفاوتة الزمن وهي: الباليوليتي األسفل والباليوليتي األوسط هذا العصر فإن المختصين قسموه إلى ثالثة فترا

الطبعة السادسة، الهيئة المصرية العامة للكتا ، شمال إفريقية، والباليوليتي األعلى. يسرى الجوهر ، 

 80. محمد سحنوني، المرجع الساب ،   69،   1980اإلسكندرية، مصر، 
محمود حمزة وزكي محمد حسن، سلسلة المعارف العامة، مطبعة لجنة ، نقله إلى العربية علم اآلثارقاردنر،  4

 .1،   1936التأليف والترجمة والن ر، 
 .15غلين دانيال، المرجع الساب ،    5
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يمة ت القدإلى تحقي  جملة من األهداف من خالل االهتماإ بالمخلفا اآلثاريسعى علما  

 إلى:

تتبع والم اكت اف ودراسة المواقع األثرية في كل مناط  العالتعرف على حياة الب ر ب-

ي حياة وانجازات ال عو  فمجرى تطورهم وانت ارهم على سطح األرض قصد إعادة تركيب 

ذ أن ن منبالبحث في كلما خلفه اإلنسا الماضي خالل عصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة

عمل ال-الحفر-المسح-وذلك باستخداإ أساليب العلم الحديث )التصويرخل  على هذه األرض 

 المخبر (.

لل عو  لتاريخ الثقافي إعادة بنا  اواكت اف طبيعة ثقافات اإلنسان في العصور القديمة -

صياغها الزمني  في محتوياتهاوتحليل وتفسير  1لمواقع األثريةمن خالل دراسة وفح  ا

 .ودراسة سلو  اإلنسان وبيئته والمكاني بقصد اصتقاق التسلسل الثقافي لإلنسانية

 .2دراسة تطور الحياة البيولوجية والسالالت اإلنسانية-

 

 

 

 

 اآلثاروتطور علم نشأة : درس الثانيال

ثار في بداية ن أته بوصف ما خلفه اإلنسان من أصيا  وفنون متعددة ومعرفة علم اآل اهتم

؛ هذا من قبل بعض الرحالة والهواة في كثير من بلدان العالم القديم الحضارات المنقرضة

هو  3هيرودوت بأن وبهذا يمكن لنا أن نقول مميز. أو أسلو  خاصة االهتماإ لم تكن له طريقة

                                                           
نقصد بالمواقع األثرية األمكنة التي ي عثر فيها على مخلفات تدل على ن اطات قاإ بها اإلنسان في األزمنة  1

هو مدفون بباطن األرض ومنها ما هو مغمور بالمياه؛ وبهذا تكون المواقع األثرية  القديمة الغابرة ومنها ما

 .55مصنفة إلى برية وبحرية.زيدان عبد الكافي كفافي، المرجع الساب ،   
-Hafsi Fatma Zohra, Pour une conservation intégré des sites Archéologique dans 

la politique national de l’aménagement du territoire, exemple d’étude de la 

wilaya de souk Ahras, mémoire pour l’obtention du diplôme Magistère, Faculté 

des sciences de la terre de géographie et de l’aménagement du territoire, 

département d’architecture et de l’urbanisme, université Mantouri Constantine, 

p.16. 
 .10-9علي حسن، المرجع الساب ،      2
ق.إ(، اصتهر باألوصاف التي 425-ق.إ484مؤرخ يوناني عاش في القرن الخام، قبل الميالد )حوالي  3

كتبها ألماكن عدة زارها حول العالم المعروف آنذا  وأناس قابلهم في رحالته وكتبه العديدة عن السيطرة 

 على اليونان. الفارسية
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إذ قدإ لنا بعض األوصاف  ؛1"اإللياذة واألوديسة"ثار من خالل أثره الموسوإ اآلأ  علم 

 .2والتطبيقات العملية ونقلنا الى خارج الزمن الحاضر

 عهمبأكثر فعالية وعملية من خالل جم في مرحلة ثانية ظهرت جهود بعض الباحثينو

وإعطا   هاوا على حل رموزاجتهدديمة ولحضارات القالتي عرفتها النصو  األصلية ل

أيد  ألثرية ببمحاوالت الستخراج اآلثار من مواقعها ااقترنت هذه الجهود ، مضامينهال تفسيرات

 .بعض العلما  حينا وبعض المغامرين حينا آخر

عادة يل وإإلى عمليات التحليل والتعل انتقلت اهتمامات علم اآلثار وفي مرحلة ثالثة 

 تركيب لهذه اآلثار ونصوصها في إطار من االلتزاإ العلمي ومسئولية التاريخ.

وانجذ  في كثير من  ،من ثم بين معالم الحضارات القديمة المتعددة اآلثاروتغلغل علم 

ة وأخوة وحدة اإلنساني عكستالتي  األحيان إلى السعي خلف أصول وأعراق هذه الحضارات

 .3جناس واللغات والمواقعالب ر والحضارات رغم اختالف األ

ن عالك ف  محاوالت إال أن ،في العصر الحديث بدأ االهتماإ بعلم اآلثاروبالرغم من أن 

ابل أمر بلو  ميد" آخر "نابون الملك حيث نجد أن ؛السنين بآالفقبل هذا العصر  اآلثار تعود إلى

 مه.د  سنة ليعرف مبلغ قِّ  3200ـيسب  عهده ب بالحفر في موقع لهيكل قديم

وجدت إصارات أثرية لبعض مؤرخي في القرن الخام، قبل الميالد و

ول رن األالق . وفيأثريةم قدإ لنا معطيات وصفية لمعال من ولأ الذ  يعد هوميروسك؛اليونان

 روفيوس.وفيت واسترابو وديدور الصقلي الكاتب بلينوس ؛مثل باآلثارن اهتم المؤرخو ميالد 

ملك بابل الملك  وأن ذكرنالنا وقد سب  أيضا بعلم اآلثار الملو  واألباطرة  كما اهتم

الذ  كان مولعا بجمع التحف القديمة خاصة األحجار  "قيصر يوليوس:"ومنهم أيضا "نابونيد"

ة، الذ  قاإ بتجديد وتزيين من آت معمارية كبرى إغريقي "هادريان"الكريمة المنقوصة، وكذلك 

أول من أن أ هو ، ورواق قصرهكاديمية واألمدرسة وبالقصره مبنى  فيكان يحتفظ بالرسوإ و

 .4متحفا للهندسة المعمارية ومتحفا للنحت

 د البعضل عنب ؛كان ينظر إلى اآلثار على أنها بقايا وثنية يجب عدإ احترامها في القديمو

 ولىعند العر  في المراحل األ ن تكون موجودةوتكاد هذه النظرة أ كان يستباع ته يمها

وا لم يتعد كنهملإلسالإ، إال أننا نجد بعض االهتماإ من المؤرخين المسلمين القدامى باآلثار، ل

وإ نبي أو قن الو إلى سليماأ أحيانا إلى الجنوصفها وقرا ة كتاباتها إن وجدت، وكانوا ينسبونها 

 عاد ومنها جا ت تسميتها بالعاديات.

                                                           
اإللياذة ملحمة صعرية تحكي قصة حر  طروادة وتعتبر مع األوديسا أهم ملحمة صعرية إغريقية لل اعر  1

 هوميروس يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميالد.
 .19-18علي حسن، المرجع الساب ،      2
 .19-18كتبة مدبولي،     م علم اآلثار بين النظرية والتطبيق،عاصم محمد رزق،  3
 .2عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    4
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داد المؤرخين نذكر على سبيل المثال: ابن عساكر وابن العديم وابن صومن هؤال  

 ي.دريسوالمقريز . ومن الجغرافيين الذين اهتموا باآلثار نذكر المقدسي وابن رسته واإل

د ون وعبواالهتماإ بها كجز  من تراث األمة كابن خلد اآلثار حفظومنهم من دعا إلى 

 اللطيف البغداد .

 العمر  بآثار مصر وخاصة أهراماتها وألف كتبا تحدث عن واهتم ابن فضل هللا

 عجائبها وحسن صنعتها.

رس ثار فاآمكة، وألف عن  بآثاركما ألف الهمذاني كتبا عن آثار اليمن واهتم األزرقي 

 حمزة األصبهاني.

 ؛كما اهتم األوروبيون في العصر الحديث باآلثار اليونانية والرومانية الموجودة حولهم

ال عو  األخرى مع ظهور االستعمار وخاصة في بالد ال رق على يد  بآثاراالهتماإ ثم بدأ 

الحمالت الفرنسية واالنجليزية التي كانت تحمل معها علما  ورجال دين وتجار للك ف عن 

 .1وحملها إلى أوروبا اآلثار

لعمليات إال أن هذه ا ؛تطورا كبيرا عند بداية االهتماإ بعمليات التنقيب اآلثارعرف علم 

كان يلح  بالمواقع جرا   ، وبصفة خاصة التخريب الذ كثيرا ما كانت ال تخلو من األخطا 

االقتصار على االهتماإ بالتحف الثمينة عن غيرها من اللقى األثرية األخرى إلى جانب  الحفر

حيث أصبع  ،التي أصبحت تعد في علم اآلثار الحديث ذات أهمية بالغة ال تقل عن تلك التحف

عالم اآلثار ال يفرق بين تحفة من طين وتحفة من ذهب وبين بقايا عظمية وأخرى فضية وبين 

 .2بقايا حجرية وأخرى رخامية

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف التراث وأنواعه درس الثالث:ال

 مفهوم التراث في اللغة:

                                                           
،     1995، الطبعة األولى، دار الفكر اللبناني، بيروت، منهج البحث األثري والتاريخيكامل حيدر،  1

13-14. 
 .3عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    2
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وكذا الورث واإلرث والميراث ما  1التراث ما يخلفه الرجل لورثته والتا  فيه بدل الواو

. وقد وردت كلمة تراث في القرآن 2ورث وقيل الورث والميراث في المال واإلرث في الحسب

 ت  و  )الكريم في سياق قوله تعالى: 
(ام   ل  اًل ك  أ   اث  ر  الت   ون  ل  ك  أ 

 اث  ير  مِّ  للِّ و  ) وفي قوله تعالى أيضا: 3

(ضِّ ر  األ   و   اتِّ و  ام  الس  
4. 

 ي كتبمن خالل البحث والتقصي أن كلمة تراث وميراث لم نجد لهما أثرا ف والمالحظ

 العر  قديما وهو المعنى الذ  يعطي كلمة "تراث" في خطابنا المعاصر.

 مفهوم التراث في االصطالح:

اصطالحا يعرف التراث على أنه جميع الممتلكات الثقافية الثابتة منها والمنقولة التي 

تعويضها إن  عن األسالف ولها قيمة ثقافية حضارية غير عادية وال يمكنورثها الجيل الحالي 

لنا األجيال السابقة في مختلف  ، فالتراث بمعناه العاإ إذن ي مل كل ما خلفته5فقدت أو أتلفت

الميادين وآثار ذلك في أخالق أمة ما وأنماط عي ها وسلوكها بقطع النظر عن اختالف األديان 

الخا  فإنه يطل  على نتاج الفكر الب ر  الذ  سبقنا، اإلنسان المعاصر  والمذاهب، أما معناه

 .6يصبح هو بدوره من التراث بعد فترة قصيرة

إذن التراث هو مجموع ما تتوارثه أجيال األمة أ  أمة من نتاج فكر  وإنجاز ماد  وما 

ل ومتواصل تراكمي متص يضيف إليه كل جيل من إسهامات وهو بهذا المعنى هو ن اط إنساني

 .7ومتواصل وثي  الصلة بالحضارة

 أنواع التراث:

 لي:يالتراث إلى ثالثة أقساإ؛ وكل قسم يحتو  على عدة فروع. وتتمثل فما ينقسم 

 :الثابت التراث المادي-1

 يتمثل فيما يلي:

سوا  مدنية كانت أو عسكرية أو دينية وكذا المدن  المباني القديمة ذات الطابع التاريخي-

التاريخية والمواقع األثرية ومساكن الكهوف والقرى واألحيا  القديمة والمعالم واألعمال 

 .1المعمارية ومجموعة المباني التراثية وكل ما يتعل  بها من نقوش وزخارف معمارية ثابتة

                                                           
-200،     1995(، دار صادر، بيروت، 7الجز  السابع ) لسان العرب،أبو الفضل جمال ابن منظور،  1

201. 
 .201،   2000الدار العربية للكتا ، النفيس من كنوز القواميس، خليفة محمد التليسي،  2
 .19قرآن كريم، سورة الفجر، اآلية  3
 .10.وسورة الحديد، من اآلية 190قرآن كريم، سورة آل عمران، من اآلية  4
 .16محمد الب ير صنيتي، المرجع الساب ،    5
سلسلة تصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالإ، الدار التونسية للن ر، كيف نهتم بالتراث، سعد غرا ،  6

1990   ،13. 
 .193خليفة محمد التليسي، المرجع الساب ،    7
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 ي المنقول:التراث الماد-2

 يقصد به التراث الذ  يمكن نقله من مكان إلى آخر مثل:

أو  عليها واللوحات والرسوإ المصنوعة كليا باليد أيا كانت المواد التي رسمتالصور -

 استخدمت في رسمتها.

 المنحوتات األصلية المتحركة أيا كانت المواد التي صنعت منها.-

 الصور األصلية مطبوعة ومنقوصة على الحجر.-

 طوابع البريد والطوابع المالية.

 .2الصوتية والفوتوغرافية والسينمائيةالمحفوظات بما فيها المحفوظات -

 القطع األثرية والتراثية ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية.-

ألختاإ ت وااآلثار المنقولة التي مضى عليها أكثر من ثالثمائة عاإ كالنقوش ثم العمال-

 المحفورة.

ئ  والوثا األول والكتبالمخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة -

 .3والمطبوعات القديمة

 التراث الالمادي:-3

يمثل كل ما هو سهل وسريع التلف ونقصد بذلك العادات والتقاليد لما تحمله هاتان 

الكلمتان من معان سامية تحضنها التقاليد ال فوية من حكم وأمثال وصعر ملحون وموصحات 

ل  األمر كذلك بالمعارف ومن طبوع موسيقية غير مكتوبة وعادات اجتماعية وأخالقية، ويتع

 .4المرتبطة بالمهن القديمة ولماذا ال األلعا  القديمة

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعمال ث، تجربة جامعة الملك سعود في إدارة التراعبد الناصر الزهراني،  1

المؤتمرات، االتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي بحوث وأوراق وأعمال، ندوة االتجاهات المعاصرة 

عز الدين . 272،   2008في إدارة التراث الثقافي المنعقد في مراكش، المملكة المغربية، أغسط، 

التراث األثر  عمران وعمارة، مجلة اث الوطني من وجهة نظر عالم آثار، المحافظة على التربويحياو ، 

المناهج واألساليب . ن ا  محمد، 17،   16الثقافة، مجلة دورية محكمة تصدرها وزارة الثقافة، العدد 

.حمزة العيدية، 24،  2009، مجلة األثر، جامعة ب ار، 4العدد  الحديثة لتحقيق وترميم التراث المادي،

 .41-40،     2009، مجلة األثر، جامعة ب ار، 4العدد راث الثقافي "رؤية مستقبلية"، الت
 .274عبد الناصر الزهراني، المرجع الساب ،    2
 .41-40.حمزة العيدية، المرجع الساب ،     24ن ا  محمد، المرجع الساب ،   3
 .19عز الدين بويحياو ، المرجع الساب ،   4
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 -مفهومها وعوامل اندثارها–المواقع األثرية : الدرس الرابع

 مفهوم المواقع األثرية:-أ

ها تي قاإ بتدل على الن اطات المخلفات بقايا و فيها علىالعثور  يتم هي األماكن التي

عرف ون التعن طري  الحفر والتنقيب، ويك وتتم عملية العثور، العصور القديمةاإلنسان خالل 

 على المواقع األثرية إما عن طري  الصدفة أو عن طري  البحث والتحر .

فقد عرفت المواقع األثرية على  98-04 الوطني من قانون حماية التراث 28أما المادة 

أو بتفاعله مع  ؤديها، ت هد بأعمال اإلنسانأنها مساحات مبنية أو غير مبنية دون وظيفة ت

ي المتصلة بها ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو األثرية، أو الطبيعة، بما في ذلك باطن األرض

 .1مثل موقع أوزيدان الذ  يعود إلى فترة ما قبل التاريخ العلمية أو األنثروبولوجية؛

 طبيعة المواقع األثرية:-ب

 :لىإريون األث هاصنفتختلف المواقع األثرية من حيث مساحتها وتاريخها وأصكالها؛ وقد 

 مواقع ضفاف األنهار.-1

 مواقع حسب الفترة الزمنية كالعصور الحجرية أو البرونزية....-2

مواقع حسب األدوات المكت فة بها وبإمكان الموقع األثر  أن يمثل أكثر من فترة -3

بالتعاقب الحضار  على المنطقة فكثيرا ما يستعمل الموقع من طرف عدة  زمنية وهذا ما يسمى

 .2سالالت أو حضارات مرت به

 المواقع األثرية: وأشكال أنواع-ج

لكل تها وتختلف المواقع األثرية باختالف طبيعتها والحضارات التي تعود إليها وأزمن

اقع المو بلد إلى آخر وأهم تلكموقع أثر  مزاياه الخاصة به تختلف من مواقع إلى آخر ومن 

 نجد:

 مواقع المناجم والمحاجر:-1

هي المواقع التي يحصل منها اإلنسان على المواد الخاإ لصناعة األدوات وبنا  المباني 

دإ تحت مثل موقع )فنان( بواد  العربة جنو  األردن،  فأحيانا نجد بقايا عظاإ إنسان ر 

                                                           
، ثم تلتها خطوة ثانية 1972تعتبر الجزائر من الدول التي أمضت على اتفاقية التراث العالمي وذلك سنة  1

الذ  جا  ليلغي أحكاإ األمر  1998جوان  15المؤرخ في  04/98وهي إصدار قانون التراث الوطني وهو 

 سنة. 37سار  المفعول قبل المتعل  بالبحث والحفظ على المواقع التاريخية والطبيعية الذ  كان  281-67
، دار الحرية للطباعة، بغداد، صباط 88، الموسوعة الصغيرة، العدد مقدمة في علم اآلثار تقي الدباغ، 2

.كامل حيدر، المرجع 2012فيفر   21، مطبوعة نظريات في علم اآلثار. أزهر  مصطفى صادق، 1981

 الساب .
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األساس لبنا  الحضارات وذات أهمية بالغة لما  األنقاض، فالمحاجر والمناجم تعتبر حجر

 تحتويه من معلومات وآثار تساهم في دراسة المخلفات الب رية.

 فن:ادممواقع ال-2

من أغنى المواقع األثرية من حيث اللقى األثرية خاصة تلك ال عو  التي تؤمن بالحياة 

كما أن هذه المواقع تساعد كثيرا على معرفة  مثل الكهوف واألهرامات.... وغيرها. بعد الموت

وقد يستدل على هذه المدافن من خالل كتب التاريخ التي تحدثت عنها أو  المراتب االجتماعية.

 . 1بدليل أثر  وجد على سطح المدفن أو بالقر  منه

 

 

 مواقع المراكز الدينية:-3

 ن داخل أو خارجذات طابع دينية تقوإ على ممارسة ال عائر الدينية، وقد تكو

 .الموجودة باليونان )جبل أولمب،( المستوطنات كالمعابد

 المستقرات البشرية:-4

يها ف اإلنسانحيث استقر وهو النموذج األكثر صيوعا؛ )مواقع االستيطان الب ر ( 

 ومارس فيها ن اطات حياته المختلفة )كالكهوف والمدن...(وعاش 

 مواقع النفايات والقمامات:-5

 يرات(توجد عادة بالقر  من المسطحات المائية )على صواطئ البحار واألنهار والبح

لنفايات اهذه  وتعتبر ،فيها مخلفاته كالعظاإ واألصداف فيما قبل التاريخ يرميكان اإلنسان حيث 

لة ملي مصدرا قيما جدا من المادة العلمية لدارس اآلثار، حيث وجد بموقع قمامة قر  عين

 فيها على أنها لمقتول دفن هنا . جمجمة ي تبه

 مواقع الملتقطات السطحية:-6

هي مجموعة من األدوات المنت رة فوق سطح األرض ولي، ضروريا أن تكون هذه 

 المواقع مستوطنة دائما، ولكنها دليل على وجود ن اط بتلك المنطقة.

 :2عوامل اندثار المباني وتشكل المواقع األثرية-

                                                           
 كامل حيدر، المرجع نفسه. 1
جامعة خان يون،، الطبعة الثانية، بنغاز ، التنقيب على اآلثار، فن الرائد في فوز  عبد الرحمان الفخراني، 2

. عبد 1975الهيئة المصرية العامة للكتا ، القاهرة، طرق صيانة وترميم اآلثار، . عبد المعز صاهين، 1993

 ورات المديرية العامة لآلثار والمتاحف، من المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها،القادر الريحاو ، 

 .1972الجمهورية العربية السورية، دم  ، 
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 تي تجبرية والالتي تؤد  إلى اندثار المباني وت كل المواقع األثر وتتنوع األسبا  تتعدد

 :اإلنسان على تركها والبحث عن مواقع أخرى غيرها وفي هذا نجد

 

 العوامل الطبيعية:-أ

والمباني  تعتبر العوامل الطبيعية من أخطر العوامل التي تؤد  إلى هال  واختفا  المدن

وإ بإيطاليا يالنوكبركان فيزوف غطى مدينتي بومبي وهر فمثال ؛القديمة كالزالزل، البراكين

التي تتسبب في عمليات هدإ وتخريب  األعاصير والرياعتغير المناخ كإضافة إلى  ،بالكامل

المباني األثرية خاصة إذا كانت قد حملت معها عند مرورها على سطح األرض حبيبات من 

إلى جانب الفيضانات التي تؤد  هي األخرى إلى  الرمال ذات الصالبة العالية ورذاذ األمطار.

اختفا  المدن، فإن كثيرا من المباني القائمة على ضفاف األنهار والوديان تهدإ أثنا  فيضان هذه 

، وهذا عك، المباني المباني بالكامل التي تغطيالوديان واألنهار، إضافة إلى انزالقات التربة 

 .1ط  الجافة قليلة األمطار التي تكون أكثر بقا  ثم تماسكاألثرية والتاريخية الموجودة بالمنا

 العوامل البشرية:-ب

يؤد  الالوعي إلى تخريب  خطورة عن العوامل الطبيعية فقد ال تقل العوامل الب رية

يلجأ إلى قلع أحجار وأعمدة  بحيثمن طرف اإلنسان  واندثار معالمها المدن التاريخية واألثرية

ليعيد استعمالها في بنا  مدنه الجديدة، أو ي  يد مبانيه الجديدة فوق المباني القديمة، مثل  المباني

التي تقوإ على أنقاض تسع مدن متراكبة فوق بعضها البعض، ومدينة تاقدمت  2مدينة طروادة

 الرستمية. في عهد األمير عبد القادر بنيت على جانب من أنقاض مدينة تاهرت

 جأ أحيانا إلى إعادة بنا  بعض المعالم الدينية كالمعابد والمساجدكما أن اإلنسان يل

وتجديدها لقداسة موقعها كجامع القيروان الذ  جدد في عهد األغالبة كلية ما عدا المحرا  الذ  

احتفظ به واالكتفا  بتكسيته باأللواع الرخامية والبالطات الخزفية تيمنا ببنا  الصحابي الفاتح 

 .3فهر عقبة بن نافع ال

كيميائية نتيجة ما تحدثه من تغييرات  الحرائقتتمثل مظاهر اإلتالف الب ر  في: 

وما أحقته من أضرار كبيرة على آثار  الحروب.ومعدنية في مواد بنا  المباني األثرية

التي تصاحب الم اريع الكبرى لتطور وتنظيم  أعمال الهدم والتخريب، الحضارات القديمة

                                                           
. عبد القادر الريحاو ، المرجع الساب  . عبد المعز صاهينالمرجع الساب فوز  عبد الرحمان الفخراني،  1

 .المرجع الساب 

ها أحد محاور ملحمتها )اإللياذة(، موقع مدينة تاريخية اقترن اسمها في القديم بال اعر هوميروس الذ  جعل 2

وصاع اسمها في العصر الحديث مقترنا بمكت فها صليمان. تقع على مقربة من الساحل الغربي لتركيا غير بعيد 

 .155عن مدينة أزمير بموقع يدعى حصار ليك. محمد الب ير صنيتي، المرجع الساب ،   
ترجمة خالد غنيم، بيسان، وات والمواقع األثرية وترميمها، علم اآلثار وصيانة األدو، باخه  ديل بوث برخينيا 3

 .2002الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
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المدن )بنا  السدود، مد الطرقات، إن ا  المباني...( أو ما يقوإ به اللصو  من تخريب للمباني 

 .1التاريخية لسرقة عناصرها الزخرفية والمتاجرة بها

 العوامل االقتصادية:-ج

إلى مكان آخر بحثا  ناإلنساقد تتغير الظروف ببعض المدن وتنقطع الموارد فيهجرها 

انت ار األوبئة  عن مصادر لرزقه وعي ه؛ ومن جملة األسبا  التي ت جبره على الرحيل

 .2تتر  عرضة للهال بالتالي والجفاف والقحط والمجاعة والفقر و

 العوامل السياسية:-د

بسبب الحرو  والنزاعات؛ فكثيرا ما يتحصن اإلنسان داخل أسوار مدنه وقالعها 

وحصونها، فيضطر العدو المهاجم إلى ضر  األسوار ودكها وقد يهدمها، ويزداد خطر الحر  

السياسية مثل ما حدث بقلعة بني حماد لما  العواصمبعض كلما تقدمت أدواتها ووسائلها، هجران 

 .3ة، هجر الناس قلعة بني حماد وازداد سكان الناصريةبنيت الناصرية ببجاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تقي الدباغ، المرجع  .3عبد المعز صاهين، المرجع الساب . عبد القادر الريحاو ، المرجع الساب ،    1

 .88الساب ،   

 عبد القادر الريحاو ، المرجع نفسه. 2

 .91الدباغ، المرجع الساب ،   . تقي 67فوز  عبد الرحمان الفخراني، المرجع الساب ،    3
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 : مجاالت علم اآلثار وميادينهالدرس الخامس

ائر، ي والعماإلنسان مثل؛ المبان المادية التي خلفها البقايا بدراسة علم اآلثاريخت  

ك ن ذلعوصناعات على اختالف أنواعها، وفضال  والقطع الفنية، واألدوات والفخار والعظاإ

بيعية، هر طفهو يهتم أيضا بدراسة المحيط الذ  كان يعيش فيه اإلنسان، وما يرتبط به من ظوا

ته حيا ر فيكالزالزل والبراكين والفيضانات والمناخ والتضاري،، باعتبار أن لها تأثير مباص

 لحيوانيةية والثروة النباتبالنسبة ل مر نفسهوهو األ م من الضرور  دراستها.ومن ثواستقراره، 

 .واستأنسهافها اإلنسان التي أل

ية العظمال يمكن حصر مجال علم اآلثار في دراسة البقايا الصناعية والفنية و وبهذا

سم صورة لر ا،لي مل اإلنسان ومخلفاته والبيئة التي عاش فيه أفقهلإلنسان، بل البد من توسيع 

اسية السياالقتصادية و اتهاعلى مختلف جوانب حضار المجتمعات القديمة عن معالم الحياة في

 ...والثقافية واالجتماعية.

 وبهذا نجد أن المجاالت التي يهتم بها علم اآلثار تتمثل فما يلي:

 والعلوإ الطبيعية. 1األنثروبولوجيا-

 دراسة المناخ وتأثيره على الحضارات القديمة.-

 التاريخ وما بها من حضارات.دراسة حقب ما قبل -

 دراسة العصر الحجر  وكل ما فيه.-

 الحديث وما فيه من نظريات وأساليب. اآلثاردراسة علم -

 دراسة المناهج الفكرية والنظرية لعالمي اآلثار.-

ات الحضاربنجد أن علم اآلثار يمتلك أهمية كبيرة، كونه يهتم  المجاالتومن خالل هذه 

 لعصورامن الماضي وتساعد في التعرف على أصكال وأساليب الحياة في اإلنسانية ودالئلها 

 بيننا وبين أسالفنا فيما نعاي ه ونمتلكه. ال بهأوجه وتوضيح  القديمة الماضية

 المجال التاريخي لعلم اآلثار:-

                                                           
األنثروبولوجيا هو العلم الذ  يدرس الب ر وتاريخهم التطور ، وسلوكهم، وكيفية تكيفهم مع البيئات المختلفة  1

علوإ التي تدرس اإلنسان صمولية. وتواصلهم واختالطهم معا في جميع أنحا  العالم، فاألنثروبولوجيا هي أكثر ال

وتتقاطع مع كثير من العلوإ األخرى، كعلم األحيا  والتاريخ واالجتماع واألد  والفلسفة. لها اليوإ عدة فروع 

 وتخصصات.
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؛ االعتقاد سائد محدودة كما كانالمجال التاريخي لعلم اآلثار بفترة زمنية  ال يمكن حصر

أول  من بداية ظهور اإلنسان وبداية صناعته ألدواته اآلرا  يبدأ مجال علم اآلثار حسب بعضف

بفترة إ، لكن في الحقيقة ال يمكن تحديده  18لى غاية القرن )القواطع واألدوات القاطعة( إ مرة

أن نعرف  أردنا إذاحتى  توسع مجال البحث األثر  وكلما استمرت ؛ألن الحياة متواصلة معينة

ن يجتازها األثر ليصبح حدد فترة زمنية معينة ينبغي أال ت  إن بعض القوانين وال رائع األثر ف

هو كل ما خلفه اإلنسان وله قيمة تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أثرا، وإنما 

 .1وفنية

 :فروع واختصاصات علم اآلثار – 4

 لىقة إواألقساإ، وهي تختلف من منطع لى مجموعة من الفروقسم علم اآلثار عادة إي  

ار لآلث والحضارات التي عرفتها، وفي الغالب ال نجد مجاالأخرى، حسب الفترات التاريخية 

عد ت   لرومانيةوا ةاإلغريقياآلثار   ملها الحضارة اإلسالمية، كما أناإلسالمية في الدول التي لم ت

بينما في  الفرعونية فرعا، تبر اآلثارفرعا قائما بذاته بالنسبة لمناط ، وفي مصر أيضا تع

 الجزائر هنا  فروع معتمدة وتدرس على أساس أنها تخصصات مستقلة عن بعضها البعض،

 نذكرها فما يلي:

 آثار ما قبل التاريخ:-1

ور ية ظهوإلى غا إلى بداية ظهور اإلنسان التي تعودبدراسة اآلثار  هذا الفرع يهتم 

حيث  .رآثا وذلك قصد الوصول إلى معرفة تقريبية لحياة ال عو  من خالل ما تركوه من الكتابة

كل لأل كان اإلنسان في هذه المرحلة يعتمد في معي ته على الصيد وجمع النباتات الصالحة

 ليتمكن بعدها من تربية الحيوانات وزراعة بعض المنتوجات الفالحية.

لحجر اعلى أدوات مصنوعة من  في هذه المرحلة ثر عليهاتمثلت معظم اآلثار التي ع  

 ضافة إلىإالد بالقر  من ألمانيا في القرن التاسع ع ر للمي وآثار لهياكل عظمية ب رية متحجرة

 النقوش والرسوإ على جدران الكهوف.

 آثار فجر التاريخ:-2

البوادر ، والتي فيها بدأت تظهر تقع بين التاريخ وما قبل التاريخوهي المرحلة التي 

 .2األولى للكتابة

 اآلثار القديمة:-3

نها مذكر والتي ن دراسة آثار الحضارات القديمةيهتم هذا الفرع من فروع علم اآلثار ب

 على سبيل المثال ال الحصر الحضارات التالية:

 :م(332-ق.م 3000) الفرعونيةالمصرية الحضارة  آثار-

                                                           
 .3عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    1
 .4القادر دحدوع، المرجع الساب ،   قادوس عزت زكي أحمد، المرجع الساب .عبد  2
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القديمة في صمال صرق إفريقيا وعلى  تتمثل فما خلفه اإلنسان القديم من آثار بمصر

، وتعتبر المومياوات واحدة من اآلثار المهمة في هذه ضفاف واد  النيل ب قيه ال رقي والغربي

 .1الحضارة

 :ق.م( 1595-4000) بالد الرافدينآثار حضارة -

تتمثل فما خلفه اإلنسان القديم بجنو  غر  آسيا )العراق، سوريا، وتركيا ما بين نهر  

ة والفرات( من آثار ثابتة كالمن آت المعمارية أو آثار منقولة كاللقى المعروضة بالمتاحف؛ دجل

وتعد بالد الرافدين من أولى المراكز الحضارية في العالم. وأصهر حضاراتها هي حضارة 

 .2د وبابل وأصور وكلداناسومر وأك

 :ق.م( 323-ق.م  1200) الحضارة اإلغريقيةآثار -

باليونان القديمة في مجاالت عديدة فنية وعلمية  اإلنسان القديم من آثارتتمثل فما خلفه 

 .3وسياسية وغيرها من مجاالت أخرى

 :الرومانية آثار الحضارة-

وتتمثل فما خلفه  واستمرت لمدة خمسة قرون؛ تعود إلى القرن السادس قبل الميالد

)روما(، وبصفة خاصة في مجال الفنون التطبيقية للقانون  اإلنسان القديم من آثار بإيطاليا القديمة

 .4مجاالت عديدة أخرى والحكومة وتخطيط المدن والحكم وغيرها من

 :م(651-م224) آثار الحضارة الساسانية-

قبل الفتح  إيران حاليا() الفارسيةاإلنجاز األعلى للحضارة  الحضارة الساسانية تعتبر

في عدة حضارات أخرى  إلى جانب هذه الحضارات المذكورة .كما عرف العالم1اإلسالمي

 .همختلف أنحا 

                                                           
 لتفاصيل أكثر عن حضارة مصر القديمة عد إلى: 1

وما  56  ، 1989، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الحضارة المصرية القديمةمحمد بيومي مهران، 

 وما بعدها. 70،   1996، دار الغر  اإلسالمي، لبنان، دراسات في تاريخ الشرق القديمبعدها. نعيم فرع، 
 بالد الرافدين عد إلى: لتفاصيل أكثر عن حضارة 2

،   1979ة، ، كلية اآلدا ، جامعة اإلسكندريدراسات في تاريخ الشرق األدنى القديممحمد بيومي مهران، 

، رقيةأصول الحضارة الشوما بعدها.ولتر فيريرف،،  48وما يليها. نعيم فرع، المرجع نفسه،    118

 .1960رة، ترجمة رمز  يسي وأنور عبد العليم، دار الكرنك، القاه
 لتفاصيل أكثر عن حضارة اإلغري  عد إلى: 3

ولى، دار ، الطبعة األق.م 322تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته من أقدم عصوره حتى عام فوز  مكاو ، 

، ن والروماناليوناإ. علي عكاصة وآخرون، 1980-هـ1400الرصاد الحديثة للن ر والتوزيع، الدار البيضا ، 

 وما يليها. 33لتوزيع،   دار األمل للن ر وا
 لتفاصيل أكثر عن الحضارة الرومانية عد إلى: 4

نهضة ، دار ال، الطبعة الثانيةوالحضاريتاريخ اإلمبراطورية الرومانية السياسي سيد أحمد علي الناصر ، 

 اجعة محمد، ترجمة رمز  عبده جرج، ومراإلمبراطورية الرومانية.ت ارلز ورث، 1991العربية، القاهرة، 

 عكاصة وآخرون، المرجع نفسه. علي.2003صقر خفاجة، مكتبة األسرة، القاهرة، 
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 اآلثار اإلسالمية:-4

إلى  درس هذا االختصا  مختلف اآلثار التي خلفها المسلمون، منذ ظهور اإلسالإي  

سيط لعصر الواترة فإلى فترتين  اآلثارغاية نهاية الخالفة اإلسالمية العثمانية، وأحيانا تقسم هذه 

صر وفترة العصر الحديث، ويقابل هذا في أوروبا العصر الوسيط ثم عصر النهضة أو الع

 الحديث.

يف إلى الفروع السابقة الصيانة والترميم، والذ  يدرس كتخص  مستقل هو كما نض

: ت الماءآثار ما تحاآلخر، إضافة إلى تخص  آخر حديث لم يدرس بعد في الجزائر، وهو 

L’Archéologie Sous-marines  وهو يهتم باآلثار الغارقة في البحار والمحيطات والتي

 .2تحت الما  بصفة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في علم اآلثار العلوم المساعدة: الدرس السادس

ف معارالعلوإ وال علم اآلثار كان وال يزال في حاجة إلى خدمات كثير من ال صك أن  

ليه من ثر عما يع في تفسيره وفهمه لمعانييستعين بها الباحث األثر   التي واألساليب والطرق

 مسهلةً لعملهم وموفرة لهم لكثير من الجهد والوقت والمال. متنوعة. أثريةقى ل  

لعلوإ جال اإلى عدة فئات تدخل في م ةصنفنجدها م العلوإ المساعدة في علم اآلثار هذه 

 .يةة والتقنلفنيالجغرافية البيئية والعلوإ التاريخية واإلنسانية والعلوإ الرياضية والمعارف ا

 :ومن هذه العلوإ نجد

 علم الجيولوجيا:-1
                                                                                                                                                                                

، ترجمة يحي الخ ا  ومراجعة عبد الوها  عزاإ، دار النهضة إيران في عهد الساسانينكريستنسن أرثر،  1

 العربية، بيروت، د.ت.
 .4عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    2
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 ى هذهكوكب األرض والمواد المصنوعة منها، والعمليات التي تؤثر عل دراسة علم هو

 انهاوبيولوجية سك ،اريخ األرض وأصكال الحياة عليها منذ ن أتهاوت ،المواد ونواتجها

 ا من آتهليهعقيم معلومات حول المعادن والمواقع األكثر ثباتا حتى ي الجيولوجيا قدإ.تالقدما 

لناصئة وى اعطي بعض المعلومات المسبقة عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالقاألساسية، كما ت

 عن حركية األرض.

 الجيومورفولوجيا:علم -2

الذ  علم الوهو هو فرع أساسي من الجيولوجيا وخاصة علم دراسة المعادن والصخور؛ 

لمظاهر السطح من جبال  طبيعيةالدراسة ألرض، يتناول صكلها العاإ من خالل ال كل ايهتم ب

وعالقتها بما تحتها  وسهول وأودية وصحار  وسواحل... وأسبا  ن أتها وتطورها عبر الزمن.

من صخور وتراكيب وما مر بها من أحداث خالل الزمن الجيولوجي وتتركز معظم جهوده في 

 .1مفهومه الحالي على المالمح الناتجة من عملية التعرية والترسيب

 

 علم البترولوجيا:-3

هو علم الصخور الذ  يدرس ق رة األرض السطحية من خالل تنظيمها في وحدات 

بتحاليل فيزيائية وكيميائية على بنية الصخور للتعرف على  العلم يقوإ هذازمنية وأعمار محددة؛ 

المعادن والمناجم وتحديد مراكزها، وهذا النوع من الدراسات له دور بالغ في الدراسات 

األثرية، فإن حدث وإن وجدت مواقع أثرية بالقر  من معدن أو منجم ما، فإنه يمكن أن يكون 

 .2ن من العوامل الرئيسية التي جعلتهم يستقرون بالقر  منهأهل المنطقة قد استغلوه ولربما كا

 علم الباليوكليماتولوجيا:-4

دراسة  ا منانطالق عليها المناخ في العصور القديمة؛ يدرس هذا العلم الحالة التي كان 

بحاث األ ولمعرفة المناخ أهمية كبيرة في ،األثرية التي ترجع لكل عصر من العصور المواقع

ي إ الغذائلنظااو يفيد في التعرف على الثروة النباتية والحيوانية ومنه التعرف على األثرية فه

 لإلنسان.

 علم الباليوايدافولوجيا:-5

دا ة استناقديمليهتم هذا العلم بمحاولة إعادة الحالة التي كانت عليها األرض في العصور ا

ما وها نات من تربتوتحليل عي   ،العصور تلك ثرية العائدة لكل عصر مناأل لدراسة المواقع

 .ثار نباتية ممثلة في بقايا غبار الطلعتحتويه من آ

دور كبير في التعرف على الحالة والكيفية التي كان عليها  الدراساتولهذا النوع من  

سطح األرض والتغييرات التي صهدها عبر التاريخ، فسطح األرض معرض لتغييرات مختلفة، 

                                                           
 .7-5اب ،     عبد القادر دحدوع، المرجع الس 1
 .6عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    2
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نطقة التي كانت في زمن ما خضرا  إلى صحرا ، وقد تتحول المنطقة فقد يحدث أن تتحول الم

 الجافة إلى بحيرة وقد يتغير خط الساحل فتغمر مياه البحر مناط  كانت ساحلية يابسة.

 علم األركيوزولوجيا:-6

بتناول دراسة الحيوان من وهو علم يهتم  ا العلم أحيانا اسم الزوركولوجيا؛يطل  على هذ

عظمية المكت فة أثنا  التنقيبات األثرية، وهو يقدإ مساهمة كبيرة لعلم اآلثار، إذ من ال خالل بقاياه

يتعل  بها وما  الغذائي لإلنسان وبيئته الطبيعيةخالل تحاليله ونتائجه يمكن التعرف على النظاإ 

 ا  مناخ مالئم لحيوانات دون أخرى؛فهن من مناخ وغطا  نباتي وجوانب من معتقداته الدينية.

 .1لحم األبقار في الهند والخنازير عند المسلمينك

 :Anthropologieعلم األنتروبولوجيا-7

ة عن طبيعييهتم بدراسة األعراق الب رية من الناحية ال ؛هو علم ذو مظاهر متنوعة جدا

بدراسة  ماإأ  االهت ،طري  الهياكل العظمية التي يك ف عنها بواسطة الحفائر األثرية ونحوها

ها يزاتالب رية وصوال لتحقي  أجناس هذه السالالت والوقوف على خصائصها ومم الالتالس  

 .ومدى تقدمها أو تخلفها

فمن  ؛و الطبيعيةسان سوا  من الناحية االجتماعية أنبدراسة اإلاألنثروبولوجيا علم يهتم 

خصوصا البدائية في الناحية األولى يدرس مظاهر السلو  الب ر  لإلنسان في المجتمعات 

لى . ويهدف من خالل هذه الدراسة إن توفرت المعلومات الكافيةالوقت الحاضر أو في الماضي إ

 . 2معرفة البنا  االجتماعي عن طري  صرع وتحليل النظم االجتماعية ووظائفها

ن انته بيه ومكنسان من حيث ن أتاحية الثانية فهو يدرس بيولوجيا أو تاريخ اإلما من النأ

 .وتطوره وتوزيع خصائصه الب ريةالمملكة الحيوانية 

مقارن و الزمر الدموية والت ريح الالعلم حاليا بالمجموعات الدموية أويهتم هذا 

 والوراثة.

 

 اآلثارالدرس السابع: تابع للعلوم المساعدة في علم 

 علم اإلثنولوجيا: -8

 وذلك من خالل دراسة البقايا المادية للمجتمع بغرض هو علم خصوصيات ال عو 

عو  ال  بحث في أصولبالاألعراق  يهتم بدراسة هو علمإعادة بنا  أنماط الحياة القديمة؛ ف

 المختلفة وخصائصها وتوزعها وعالقاتها بعضها ببعض؛ يعد هذا العلم أحد فروع علم

م عامة فاهيماألنثروبولوجيا، وهو يقوإ على الدراسة المقارنة للثقافات المعاصرة، الستخال  

 على المجتمعات الب رية. يمكن تطبيقها

                                                           
 .283.غلين دانيال، المرجع الساب ،   7-5عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،      1
 .7عبد القادر دحدوع، المرجع نفسه،    2
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بقى يش قد تب العوتكمن استفادة علم اآلثار من هذا العلم في أن العادات والتقاليد وأسالي 

 ة عبر التاريخ عند صعب من ال عو . حي  

وما داإ علم اإلثنولوجيا يهتم بهذا الجانب عند ال عو  الحالية، فإن األثر  قد يلجأ إلى 

قديمة التي يبحث عنها وال عو  الحالية، وقد يعثر األثر  أحيانا إجرا  مقارنة بين ال عو  ال

على لقى أثرية أو من ئات ال يدر  وظيفتها أو كيفية صنعها، وبمقارنته لمثيالتها الحالية فإنه 

كما حدث هو أيضا للبعثة األثرية اإلسبانية أثنا  حفريات في موقع  ؛سيجد فيها تفسيرا لتساؤالته

، لما اكت فت بقايا أفران هلنستية مدينة أثرية في محافظة الحسكة بسوريا() تل بيدر بسوريا

يرة تم التعرف التي تستعملها حاليا قرية قريبة من الموقع وانطالقا من هذه األخ باألفرانصبيهة 

 .1فران الهلنستية وطريقة استعمالهاعلى كيفية بنا  األ

 علم الباليونتولوجيا:-9

هو يهتم بإعادة تصور الحالة و ؛ولوجيا في نقاط كثيرةثنعلم اإليت ابه هذا العلم مع 

الدينية انطالقا القديمة لمجتمع من المجتمعات وكامل مظاهرها الصناعية والثقافية و اإلثنولوجيا

كما يحدد لنا أنواع األصجار والنباتات وكذلك الحيوانات؛ وتؤد  هذه ؛ ثريةمن المكت فات األ

المعرفة إلى التعرف على البيئة القديمة التي عاصت بها المجموعات الب رية، ألن لكل نوع 

سوا  النبات أو الحيوان بيئته الخاصة التي يستطيع العيش بها. كذلك من الممكن التعرف على 

 .Palynology( 2(ل معرفتنا لألنواع النباتية خاصة حبو  الطلع التحوالت المناخية من خال

 :Topograghyعلم الطبوغرافيا-10

من الناحية ووصف الظواهر الطبيعية لها علم يتعل  بوضعية وتوزيع أسما  السكان 

وهي دراسات ذات فائدة كبيرة لعلم اآلثار إذ تساعد كثيرا في التعرف على  اللغوية والتاريخية

 .3إنسان هذا المكان أو ذا  وصوال إلى فهم مخلفاته األثرية

 علم الكيمياء:-11

تاريخ  ي تحديدفلى الكيميا  ليستعين بتحاليلها ثر  إاألالباحث  يلجأ في كثير من األحيان

 و تراكيبأفية األثرية، وتحديد أسبا  وعوامل تلف اآلثار وكي الهياكل العظمية أو تاريخ اللقى

 المواد الخاصة بترميم كل نوع من األثر.

 علم الفيزياء:-12

                                                           
.عاصم محمد رزق، 34.علي حسن، المرجع الساب ،   7عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    1

 .35-34المرجع الساب ،    
 .7-5عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،      2

- Cornwall,w. Bones for The Archaeologist, London, 1981, p.17. 
 علي حسن، المرجع الساب .عاصم محمد رزق، المرجع الساب  3
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وذلك انطالقا من  ؛ثريةرية في الك ف عن المواقع األثفيد علم الفيزيا  في الدراسات األي

وطريقة قياس  مقاومة التربة للتيار الكهربائي كطريقة تقدير ؛استخداإ الطرق الجيوفيزيائية

 .1المجال المغناطيسي

 :Numismatiqus علم المسكوكات-13

 ؛العصور والعمالت التي تعامل بها الناس على مر النقود الذ  يهتم بدراسةعلم الهو 

عن  قا وهي تك ف الن ِّ  ،نقش على النقودأكثر في المعلومات التي عادة ما ت  ته وتظهر أهمي

ادية قتصحيث منها يمكن التعرف على األحوال اال ؛جوانب مختلفة من حياة األمم والمجتمعات

لحكاإ خي لاسي كالتسلسل التارييإضافة إلى الجانب الس ،وطرق المعامالت التجارية واألسعار

 السياسية والدينية. وصعاراتهمواألمرا  الذين قادوا الدول وأسمائهم وألقابهم 

عد وثيقة رسمية غير قابلة للتزييف أو العلم في أن النقود عبر التاريخ ت   وتزداد قيمة هذا

وقد كان العديد من النماذج منها ورا  الفصل في قضايا تاريخية اختلف ب أنها  ،التحريف

 .2المؤرخون وقضايا غفلوا عن ذكرها

 علم التصوير:-14

أو  هي دون تحريف يخت  علم التصوير ال مسي بنقل الطبيعة األثرية الكائنة كما

 سيما وال ،وقد سهل من مهمة الوصف األثر  كما حافظ على المميزات األثرية المختلفة ؛تبديل

 لحفراكما ساهم في مجال  ،النقوش والكتابات والزخارف ليمكن الرجوع إليها وقت الحاجة

 والدراسة األثرية أيضا.

 :Metrology علم المترولوجيا-15

 .األطوال والزمنيهتم باألوزان و القياس وهو علم

 الهندسة المعمارية:-16

هو علم ف .مدنكذلك هندسة ال ؛تهتم بدراسة فن البنا  سوا  كان دينيا أو مدنيا أو حربيا

 .بيرافي األماكن سوا  كان صغيرا أإ ك جميع الم اكل الناصئة عن حياة االحت اديهتم ب

م اآلثار الذ  يعنى كما سب  ذكره بدراسة ما هذه الدراسات لها أهمية بالغة بالنسبة لعل

ال يمكن أن يتم بمعزل عن علم الهندسة  ودراسة هذه العمارة ؛خلفه اإلنسان من عمارة وفنون

 .3المعمارية وأساليب البنا  وطرقه ومواد تصميمه...

 

 

 : تابع للعلوم المساعدة في علم األثارثامنالدرس ال
                                                           

 كامل حيدر، المرجع الساب . 1
 . عاصم محمد رزق،المرجع الساب .7عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    2
 .35-34. علي حسن، المرجع الساب ،     35عاصم محمد رزق، المرجع نفسه،    3
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 : Poleographicقراءة الكتابات القديمة علم -17

 من حل رموز الكتابات وخاصة المكتوبة على الجلود والصكو  هذا العلم يتألف

يما سساهمت في استكمال الصورة التي عرفت حياة اإلنسان وال  ؛وصهادات القرون الوسطى

 .فما يتعل  بنظمه االجتماعية واالقتصادية والفكرية

الخط القديمة وتطورها عبر التاريخ؛ كبدراسة الكتابات والخطوط يهتم هذا العلم 

د تيني عنالالوغري  المسمار  عند الرافدين والخط الهيروغليفي عند الفراعنة واليوناني عند اإل

 لخط العربي في الحضارة اإلسالمية.الرومان وا

ي لحال فاتأريخ كما هو سوا  في ال ؛ثر ة في البحث األمهم الكتابات القديمةدراسة  

و رافيا وهليوغخر من علم الباسير المعاني والرموز التي يتولى أمرها فرع آو في تفعلم اللغة أ

الجلود و لواعاسة المواد المستعملة في الكتابة؛ كاأللى اهتمامه بدرإإضافة  االبيغرافيا،علم 

 واألوراق على اختالف أنواعها.

 علم اللغة: -18

في تحليل مضمون النقوش الكتابية وفهم معاني كلماتها  بعلم اللغةثر  يستعين األ

قد تختفي في  فالمفردات التي استعملت في فترة ما ،ن يؤرخهابإمكانه أحيانا ؛ بل وأومفرداتها

على نوع الخط في تاريخ  نه يمكن االعتماد، كما أفترة أخرى وتحل محلها مفردات جديدة

طوط في لغة من اللغات لم تظهر دفعة واحدة بل عبر الخ فأنواع ،و الوثيقة المخطوطةالنقي ة أ

وقد وضعت في هذا ال أن معاجم عدة وفي لغات مختلفة تحدد نوع الخط وتاريخ  ،مراحل

 .1واختفائهاظهوره وصرع المفردات وتاريخ تداولها 

 

 

 علم الجغرافيا:-19

الوسط الطبيعي الذ  نما فيه اإلنسان ون اط األجيال الب رية ودراسة  الجغرافيا حددت

جميع جوانب سطح األرض، وما ي مل من تقسيمات  تدرسكما  ؛الحيوانات والنباتات المتحجرة

كما تبين  .نسان عادة بالنسبة للظروف الطبيعيةياسية وتوزيع وتفري  المناط  واإلطبيعية وس

 .2رطوبة، جفاف...(حرارة، )المناخية األحوال 

 علم الخرائط:-20

                                                           
 .5عبد القادر دحدوع، المرجع نفسه،    1
.كامل حيدر، 34.عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،   34-33علي حسن، المرجع الساب ،      2

 .16المرجع الساب ،   
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قط يهتم بالمسا ؛رسم اللوحات والخرائط والمصورات الجغرافيةب العلم المخت هو 

ى ا علوم اكلها وجميع أو أغلب عمليات المساحة، خصوصا جمع القياسات المختلفة وتمثيله

 الخرائط.

 ى معرفةحاجة ماسة إلالخرائط أهمية كبيرة في الدراسات األثرية، فاألثر  في لعلم 

معادن وبات والموارد الطبيعية المتوفرة فيها من مياه وغا ،تضاري، المنطقة التي يبحث فيها

صالت لمواوالطرق والمسالك القديمة التي تفيد في إعادة تصور ال بكات التجارية وا ،وصخور

 .ريةقع األثالتي كانت تربط المدن فيما بينها والطرق الحديثة التي توصلنا إلى الموا

 علم المساحة:-21

خريبا ترنا ائيفيد علم المساحة كثيرا في تسجيل اآلثار، ودون تسجيل المكت فات تكون حف

 .عمال الحفر التي كان أصحابها يبحثون عن الكنوز الثمينةوال تختلف عن أ

لقى المعمارية وأماكن تواجد الوللتسجيل طرق عدة أهمها وضع مخططات للمكت فات 

 وما في،جغراالموقع بالنسبة لمحيطه ال ورسم خريطة يحدد عليها مكان األثرية والعثور عليها،

 مظاهر طبيعية أخرى. أوفيه من مدن 

 علم بصمات األصابع:-22

الحاصل  التكنولوجيمن العلوإ الحديثة الناتجة عن التطور  علم بصمات األصابعيعد 

وبفضل هذا العلم أصبح بإمكاننا تصنيف التحف األثرية حسب صناعها، في السنوات األخيرة، 

دون أن يزيلها  أصغالهمحيث في كثير من األحيان تبقى بصمات هؤال  الصناع على مختلف 

الزمان، وبواسطة أجهزة خاصة يتم جمع هذه البصمات وإدخالها في برامج الكمبيوتر، وهذه 

اللجو  إلى هذه الطريقة عندما تكون معارفنا قليلة، حول األخيرة تقوإ بعملية التصنيف، ويتم 

 .1التطور الفني والصناعي لصناعة معينة في منطقة ما

 علم التاريخ:-23

ة حول د هامفهو يمده بمعلومات ج ؛بمثابة العمود الفقر  لعلم اآلثار يعد علم التاريخ

لى ى أثره إانمحوة أو معلم اندثر المدن والمعالم األثرية المندثرة وغير المندثرة، فكم من مدين

ن لجغرافيية وااألبد ولم نكن لنسمع به أو نعرف عنه صيئا لو ال ما حفظته كتب التاريخ والرحال

 القدما .

يدرس التاريخ أحوال المجتمعات الماضية وما خلفته من منجزات حضارية كان لها 

فالتاريخ يساعد على تطور اإلنسان والقوانين التي تتحكم في  تأثير على الحضارات المعاصرة.

 .2وانحلت ن أت ونمت وتطورت وازدهرت ثم تدهورت المجتمعات. كيفتطور 

                                                           
 .7-5عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    1
 .10-11علي حسن، المرجع الساب ،      2
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تعد من  ؛وفي ختاإ هذه المحاضرة نجد أن ما ذكرناه سابقا من علوإ وتخصصات مختلفة

إلى جانب  ،االستغنا  عنها أبرز العلوإ المرتبطة ارتباطا وثيقا بعلم اآلثار والتي ال يمكن

حيث تساهم هي األخرى مع علم اآلثار  ،تخصصات أخرى كالطب وعلم البيئة والفنون المتنوعة

 تفسير المكت فات األثرية.حليلي في سوا  في مجاله الميداني أو في الجانب الت

د  يساهم في إعطا  المادة األولية والدليل الما في حد ذاتهأما عن علم اآلثار فهو 

الملموس والخاإ لهذه العلوإ لمعرفة كيف ن أت وبدأت وتطورت ومقارنتها مع وصلت إليه 

 اليوإ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارس علم اآلثار: تاسعالدرس ال

ولياتها في البحث ن أت في ميادين البحث األثر  مدارس اثارية لكل منها أدواتها وأ

 والتقرير ومنها:
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 TRADITIONAL ARCHAEOLOGY_المدرسة التقليدية: 1

حاث ه األبوهي التي تمثل النهج الذ  سارت علي انت ارا،وهي المدرسة األقدإ واألوسع 

اللي التقليدية المنهج االستد اآلثاراألثرية منذ انطالقتها حتى اليوإ تعتمد مدرسة 

INDUCTION تحديد هوية  إلىالذ  يقوإ على وصف المكت فات األثرية كما تظهر سعيا

 وطبيعتها وبالتالي تعرف تاريخها القديم.المجتمعات المرتبطة بتلك المكت فات 

 الجديد": اآلثار_ مدرسة "علم 2

ا ال قاصر بدأت منذ الستينات من القرن الماضي انتقدت منهج المدرسة التقليدية وعدته

ل بدل منهج االستدال DEDUCTIONاستنتاجات صحيحة. اعتمدت منهج االستقرا   إلىيقود 

 المعتمد في المدرسة التقليدية.

المنهج االستقرائي ال يقف عند حدود الوصف التاريخي بل يتخطى ذلك الى محاولة  إن

 Hypothèsesعلمية محددة تقوإ على مبدأ طرع فرضيات تفسير هذا الماضي وف  فلسفة 

ن من المعلومات والمعطيات معينة تتعل  بحياة المجتمعات القديمة ثم جمع أكبر قدر ممك

وفحصها بهدف التحق  من صحة الفرضيات أو عدمها وذلك قياسا على مناهج البحث في العلوإ 

الطبيعية المطلو  وف  هذه المدرسة لي، الجوا  عن السؤال أين ومتى وكيف حصلت هذه 

ة المعينة مثل الجوا  عن السؤال لماذا حصلت هذه الظاهر وإنمامثال  كالزراعةالظاهرة أو تلك 

ق.إ ولي، في واد النيل أو غيره أو في زمن 8لماذا ظهرت الزراعة في بالد ال اإ في األلف 

تحكمه أنظمة وقوانين ثابتة وطبيعية كما  اآلثارينطل  أنصار المدرسة الجديدة من أن علم  أخر

الطبيعية وخرجوا بنتائج ذات  اآلثارفي علوإ الفيزيا  والكيميا  ومن هنا أطل  عليها أيضا اسم 

عن حياة ال عو   طابع ماد  اقتصاد  وظيفي أكثر منها نتائج روحية فكرية أو اجتماعية

 .1القديمة

 الماركسية: اآلثار_مدرسة 3

اعتمدت هذه المدرسة على نظريات مارك، وأنجلز في التفسير الماد  للتاريخ ودور 

لوجيا وهي تنطل  من حتمية الصراع وفكار واأليدالبنى التحتية في ت كل البنى الفوقية واأل

الرأسمالي.  اإلقطاعيمن مرحلة االقتصاد الم اعي  الطبقي ومبدأ الصراع التاريخي للمجتمعات

 NEOLITHICوخرجوا بنظريات الثورات المتتالية في التاريخ اإلنساني، أولها الثورة الزراعية 

REVOLUTION  ثم الثورة العمرانيةURBAN REVOLUTION. 

أن منهج بدأ يتبلور في السنوات األخيرة، وهو لي، مدرسة  إليهومما يجدر اإلصارة 

طريقة في دراسة الماضي تركز على الجانب  وإنمابالمفهوإ الساب ، 

وتعد العامل االجتماعي هو الذ  يحدد زمان ومكان   SOCIALARCHAELOGYاالجتماعي

األحداث التاريخية التي تظهر على صكل مكت فات أثرية، وهو نهج يتجاوز مجرد البحث 
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ياسة وبالتالي ليتناول جوانب لها عالقة بالثقافة، والمعرفة والهوية والس اآلثارالتخصصي في 

 .1ةنثروبولوجيا والجتماع والفلسفيتقاطع مع علوإ األ

زت وتطوره، وأبروكانت مصدر قوته  اآلثارعلم  أغنتالمختلفة  اآلثارمدارس  إن

دافها وأه أهمية الجوانب النظرية بوصفها منطلقا لألعمال الحلقية وضابطا لمكانها وزمانها

 خرى،علوإ اإلنسانية األعلى ال اآلثارونتائجها. كما فتحت هذه المدارس أبوا  اختصا  

قول ع إلىوجيا، مما أخرجه من دائرته التخصصية الضيقة، وجعله أقر  نثروبولوخاصة األ

 الناس واهتماماتهم العلمية والثقافية.

 

 2اآلثار: المناهج العلمية في علم الدرس العاشر

ات نظريات وخطوات منهجية لتحقي  أهدافهم في تفسير المعلوم اآلثارنى علما  ب

نهج ثل مموالمواد األثرية لكي يتمكنوا من إعادة بنا  حياة الناس كما عاصوا في الماضي، 

 .افيااإلثنوغرالت بيهات ومنهج  االستدالل الفرضي، منهج االستقرا ، المنهج التجريبي،

 _ المنهج االستداللي:1

يقوإ  ن، حيثفي اختبار صحة التعميمات أو القواني اآلثاراالستدالل طريقة يتبعها عالم 

 ل الىبوضع افتراض واحد أو أكثر، وفيها تستخدإ المالحظات الدقيقة للتوص اآلثارعالم 

 استنتاج من العاإ وينتهي بالخا .

سمى تخرى أقضية  إلىمة بهذا المعنى هو عملية ذهنية تتمثل في االنتقال من قضية تسمى المقد

رية، وهو الذ  تكون نتيجته ضرونتيجة؛ يتم عادة التمييز بين االستدالل االستنتاجي؛ 

 والستدالل االستقرائي الذ  نتيجته محتملة.

 لتوصللويعتمد االستدالل في الوصف األثر  صحة القوانين والتثبت بدقة المالحظات 

 تستلزإ من نتائج. وبين ما االستنتاج الصحيح وذلك بالربط بينها إلى

 المنهج االستقراء:_ 2

سي ج الحطريقة في كسب المعلومات أو المعطيات األثرية عن طري  االستنتا االستقرا 

نتاج جمع معلومات، وضع مالحظات دقيقة حولها، واست فرضية،أو بالحدس. بمعنى آخر وضع 

 عاإ لحل م كلة موضوع البحث.

دأ تاج يبالنظرية التي يود األثريون وضعها. أ  ان االستنكل هذه الخطوات ت كل أس، 

تحليل  ة فيمن الخا  وينتهي بالعاإ؛ لكن في كثير من الحاالت وجد ان هذه الطريقة غير دقيق

 الظواهر.

                                                           
، مجلةة رؤى تاريخيةة  لألبحةاث وتفسيرها للظااهرة التاريخياةالمدرسة الماركسية أحمد زاو  ورصيد مياد،  1

 .37-27،     2020والدراسات المتوسطية، المجلد األول، العدد الثاني، أكتوبر 
 .2012فيفر   21، مطبوعة نظريات في علم اآلثارأزهر  مصطفى صادق،  2
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 :تجريبيالمنهج ال_ 3

تجار   بإجرا األثريون  األثرية. يقوإيستخدإ المنهج التجريبي في تفسير المخلفات 

وأصكال ت به األدوات القديمة المكت فة، ولها  أدواتعلمية أثنا  دراستهم للقى األثرية إلنتاج 

الهدف من إجرا  هذه  القديمة. ويكونوظائف هي نف، الوظائف التي كانت تؤديها األدوات 

في هو التعرف على طرق صناعة األدوات والمواد القديمة والمواد الخاإ المستخدمة  التجار 

 .1الصناعة

 الطرق التي يجب مراعاتها عند إجراء التجربة:

 استخداإ نف، المواد التي استخدمت في صناعة األدوات القديمة.-أ

لها   ابهةمإتباع نف، الطرق الذ  يعتقد األثريون أنها أقر  إلى الطرق القديمة أو - 

 األدوات القديمة. في إنتاج

د العتماالباحث األثر  الوقوع في الخطأ، أو اتكرار التجربة، ألن التكرار يجنب -ج

 على المصادفة في إنتاج أدوات صبيهة باألدوات القديمة.

ها األخذ بات، فتجنب األخذ بنتائج التجار  كأدلة تبين التقنية القديمة في إنتاج األدو-د

 عمل غير علمي.

 :اآلثنوغرافيةالتشبيهات -4

ة لقديمااستخدمها علما  اآلثار ضمن خطوات المنهج التجريبي إلعادة صياغة األصكال 

 نتاج.االستعلى المالحظة و اآلثنوغرافيةلألدوات التي أنتجت في الماضي. وتعتمد الت بيهات 

 

 

 

 المالحظة:-1

ن تجت عمثال مالحظة الخطوط األفقية في اإلنا  الفخار  والذ  ن األواني الفخارية

تي نتجت طوط الثم مقارنة هذه الخطوط بالخ اإلنا ،العجلة الفخارية في إنتاج  أواستخداإ اليد 

 الحديث.عن صناعة الفخار 

 االستنتاج:-2
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القديمة يستنتج الباحث األثر  أن الطريقة التي استخدمت في صناعة األواني الفخارية 

 .1هي نف، الطريقة التي استخدمت في صناعة األواني الفخارية الحديثة أو صبيهة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اآلثارلدرس الحادي عشر: تتمة لدرس المناهج العلمية في علم ا
2 

 رأي علماء اآلثار:

ات ستنتاجمفيد إلى حد ما في بعض اال اآلثنوغرافيةبعضهم يرى أن استخداإ الت بيهات 

ز  ج كل تاألثرية. كاستنباط وظائف المخلفات القديمة من األدوات، وأن هذه الوظائف كانت 

ط برب لنظاإ السلوكي الب ر  القديم؛ مثال عند دراسة مجتمعات معاصرة يقوإ الباحثا من

مة ال القدياألصك بال كل ثم مقارنةالسلوكية، أ  ربط الوظيفة  باألنماطاألصكال المادية المحددة 

 باألصكال الحديثة لمعرفة ال بيه وتحديد النمط.

امها استخد لها احتمالية أقوى عند اآلثنوغرافيةويرى أصحا  هذا الرأ  بأن الت بيهات 

ت ضا مميزاا أيفي تفسير المخلفات األثرية للثقافات التي لها نف، االستمرارية التاريخية، وله

 المكاني. وهذا ما يسمى بالقياس الت بيهي التاريخي.االستمرار 

ي فدامه فري  آخر من علما  اآلثار يرى أن القياس الت بيهي األثنوغرافي يجوز استخ

الزمن  به به منالم بتفسير المخلفات المادية للثقافات القديمة التي ال ترتبط جغرافيا وال تاريخيا 

 المقارن، ويكون مناسبا إذا روعي فيه: الحاضر؛ وهذا ما يسمى بال بيه القياسي

                                                           
المانهج لتفاصيل أكثر عن المنهج التجريبةي فةي العلةوإ اإلنسةانية عةد إلةى: حفصةي سةعاد وعاصةور  صةونيا،  1

،  مجلةة القةب، للدراسةات التجريبي في البحوث االجتماعية واإلنساانية )األساس النظرياة والتقاويم المنهجاي(

 .105-90،     2020النفسية واالجتماعية، العدد السابع، جوان
 المرجع الساب . مواقع على صبكة األنترنت.  طفى صادق،أزهر  مص 2
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 .البيئة الت ابه في نمط استغالل -الت ابه في نمط اإلنتاج /  -الت ابه البيئي / -

 لنماذجاتستخدإ هذه الت بيهات وف   أالويرى فري  ثالث من العلما  أنه من األفضل 

 رية.الفرضية المتكاملة، يمكن اختبار صحتها عند إجرا  دراسات وحفريات أث

 عيوب استخدام المنهج التجريبي:

ز نهج يركذا المألن الباحث الذ  يتبنى ه المتكاملة،ة بنا  النظم الثقافية عجزه في إعاد-

 الجزئيات.فقط على 

وات قد تستغرق التجار  زمنا أطول من الزمن الذ  استغرقته خط ،الفارق الزمني-

 صناعة األدوات القديمة.

التجار  أموال طائلة ال يستطيع القائمون بالدراسات األثرية  إجرا التكلفة قد تكلف  -

 .1المؤسسات والمعاهد العلمية إلىالحصول عليها لإلجرا  تجاربهم دون اللجو  

 جوانب الضعف المترتبة على استخدام التشبيهات اآلثنوغرافية:-

ماكن أالحجرية في  األدواتظروف المجتمعات المعاصرة التي ال تزال تستخدإ نف،  -

 ات فيتغير جذر  في العالقات ولذا فان الت بيه األماكنغير مرغوبة حيث تفرض مثل هذه 

 مثل هذه الدراسات غير مفيد.

  الذ ر التغير الحضاال استخداإ الت بيهات التي تركز على االستمرارية الحضارية  -

 المن ودة.هو هدفا أساسيا لعلم اآلثار ال تفي بالغاية 

وفة في ر مألقدرة علم اآلثار على استمرارية االكت افات لحقائ  العلمية الجديدة وغي -

 المجتمعات المعاصرة.

بل يعد وحدة عمل عقيم  كافيا،جدولة األحداث التاريخية وعمليات التصنيف لي،  إن

ات ما تناولنا التاريخ الب ر  ككل في فتر فإذاغاية فقط  إلىومكلف وهما يعتبران وسيلة تؤد  

االجتماعية التي  –سوف نجد سلسلة من المراحل االقتصادية  التاريخية،قبل التاريخ والفترات 

ولهذا نجد أن لتوجه لد  األثريين بدراسة  الحاضر،يمكن التعرف عليها طافية على سطح 

 الحضارية،كان مبني على االفتراض التالي: دراسة للنظم  الماضي،الحاضر كوسيلة لفهم 

 .2الحضار في عمليات التغير  والبحث

 

           

     

 

                                                           

 .105-90حفصي سعاد وعاصور  صونيا، المرجع الساب ،      1

 المرجع الساب . مواقع على صبكة األنترنت. أزهر  مصطفى صادق، 2
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 :المتعلقة بدروس السداسي ألول المصادر والمراجع

 .2003تاريخه، مناهجه، مفرداته، دار الهدى،  اآلثارمحمد الب ير، علم صنيتي  -

، مؤسسةة حمةادة للدراسةات الجامعيةة والن ةر اآلثارزيدان عبد الكافي كفاني، المدخل إلى علم -

 .2004والتوزيع، األردن، 

 .1993، الهيئة المصرية العامة للكتا ، اآلثارعلي حسن، الموجز في علم -

وتقنياتةه خاصةة بطلبةة سةنوات  اآلثةارعبد القادر، مطبوعة في مقياس مدخل إلى علم دحدوع  -

 األولى والثالثة ليسان، تخص  آثار، مجلة جغرافية المغر ، مجلة علمية إلكترونية من ةورة

 .2011على صبكة األنترنت، 

فرانسةي، أور، حضةارات العصةةر الحجةر  القةةديم، تعريةب سةلطان محيسةةن، الطبعةة الثانيةةة، -

 .1995، دم  ، اإلسكندريةمكتبة 

 . 1988تقي الدباغ، الوطن العربي في العصور الحجرية، دار ال ؤون الثقافية العامة، بغداد،  -

 ن المطبوعات الجامعية، الجزائر.محمد، ما قبل التاريخ، ديواسحنوني  -

، ترجمة عباس سيد أحمد محمد علي، الطبعة األولى، دار اآلثارغلين دانيال، موجز تاريخ علم -

 إ.2000-هـ1421الفيصل الثقافية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، يسةةةرى، صةةةمال إفريقيةةةة، الطبعةةةة السادسةةةة، الهيئةةةة المصةةةرية العامةةةة للكتةةةا الجةةةوهر   -

 .1980، مصر، اإلسكندرية

، نقله إلى العربية محمود حمزة وزكي محمد حسن، سلسلة المعارف العامة، اآلثارقاردنر، علم -

 .1936مطبعة لجنة التأليف والترجمة والن ر، 

 عاصم محمد رزق، علم اآلثار بين النظرية والتطبي ، مكتبة مدبولي.-

، الطبعةة األولةى، دار الفكةر اللبنةاني، بيةروت، كامل، مةنهج البحةث األثةر  والتةاريخيحيدر  -

1995. 

 .1995(، دار صادر، بيروت، 7أبو الفضل جمال، لسان العر ، الجز  السابع )ابن منظور  -

 .2000خليفة محمد، النفي، من كنوز القوامي،، الدار العربية للكتا ، التليسي  -

مةع وزارة الثقافةة واإلعةالإ، الةدار سعد، كيف نهةتم بةالتراث، سلسةلة تصةدر بالتعةاون غرا   -

 .1990التونسية للن ر، 

تجربة جامعة الملك سعود في إدارة التراث، المنظمة العربية للتنميةة عبد الناصر، الزهراني  -

المةؤتمرات، االتجاهةات المعاصةرة فةي إدارة التةراث الثقةافي بحةةوث وأوراق  أعمةالاإلداريةة، 

فةةي إدارة التةةراث الثقةةافي المنعقةةد فةةي مةةراكش، المملكةةة وأعمةةال، نةةدوة االتجاهةةات المعاصةةرة 

 .  2008المغربية، أغسط، 
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عز الدين، المحافظة على التراث الوطني من وجهة نظر عالم آثار، التراث األثر  بويحياو   -

ن ةا  -. 16عمران وعمارة، مجلة الثقافة، مجلة دورية محكمةة تصةدرها وزارة الثقافةة، العةدد

، مجلة األثر، جامعةة 4واألساليب الحديثة لتحقي  وترميم التراث الماد ، العدد محمد، المناهج 

 .2009ب ار، 

 .2009، مجلة األثر، جامعة ب ار، 4حمزة، التراث الثقافي "رؤية مستقبلية"، العدد العيدية  -

بغداد، ، دار الحرية للطباعة، 88تقي، مقدمة في علم اآلثار، الموسوعة الصغيرة، العدد الدباغ  -

 .1981صباط 

 . 2012فيفر   21أزهر  مصطفى صادق، نظريات في علم اآلثار، مطبوعة -

التنقيب على اآلثار، جامعة خان يةون،، الطبعةة  فن فوز  عبد الرحمان، الرائد في الفخراني -

 . 1993الثانية، بنغاز ، 

عبةد المعةز، طةةرق صةيانة وتةرميم اآلثةار، الهيئةةة المصةرية العامةة للكتةا ، القةةاهرة، صةاهين  -

1975 . 

عبد القادر، المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها، من ورات المديرية العامةة الريحاو   -

 . 1972لآلثار والمتاحف، الجمهورية العربية السورية، دم  ، 

بوتو، علم اآلثار وصيانة األدوات والمواقع األثرية وترميمها، ترجمةة خالةد  باخه ديل برخينيا-

 .2002غنيم، بيسان، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

 .2004، اإلسكندريةقادوس عزت زكي أحمد، علم الحفائر وفن المتاحف، مطبعة الحضر ، -

 .1989، اإلسكندريةجامعية، محمد، الحضارة المصرية القديمة، دار المعرفة البيومي مهران  -

 . 1996نعيم فرع، دراسات في تاريخ ال رق القديم، دار الغر  اإلسالمي، لبنان،  -

محمةةةد، دراسةةةات فةةةي تةةةاريخ ال ةةةرق األدنةةةى القةةةديم، كليةةةة اآلدا ، جامعةةةة بيةةةومي مهةةةران  -

 . 1979، اإلسكندرية

عبد العليم، دار الكرنك، ولتر فيريرف،، أصول الحضارة ال رقية، ترجمة رمز  يسي وأنور -

 .1960القاهرة، 

ق.إ،  322فةةوز ، تةةاريخ العةةالم اإلغريقةةي وحضةةارته مةةن أقةةدإ عصةةوره حتةةى عةةاإ مكةاو   -

 إ. 1980-هـ1400الطبعة األولى، دار الرصاد الحديثة للن ر والتوزيع، الدار البيضا ، 

 .علي وآخرون، اليونان والرومان، دار األمل للن ر والتوزيععكاصة  -

الرومانية السياسي والحضار ، الطبعة الثانية،  اإلمبراطوريةسيد أحمد علي الناصر ، تاريخ -

 .1991دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الرومانية، ترجمة رمز  عبده جةرج، ومراجعةة محمةد صةقر  اإلمبراطوريةت ارلز ورث، -

 .2003خفاجة، مكتبة األسرة، القاهرة، 

في عهد الساسانين، ترجمة يحي الخ ا  ومراجعة عبد الوها  عزاإ، أرثر، إيران  كريستنسن-

 دار النهضة العربية، بيروت، د.ت.

)األس،  واإلنسانيةحفصي سعاد وعاصور  صونيا، المنهج التجريبي في البحوث االجتماعية -

النظريةةةة والتقةةةويم المنهجةةةي(، مجلةةةة القةةةب، للدراسةةةات النفسةةةية واالجتماعيةةةة، العةةةدد السةةةابع، 

 .2020وانج

أحمةةد ورصةةيد ميةةاد، المدرسةةة الماركسةةية وتفسةةيرها للظةةاهرة التاريخيةةة، مجلةةة رؤى زاو   -

 .2020تاريخية لألبحاث والدراسات المتوسطية، المجلد األول، العدد الثاني، أكتوبر 

 المراجع باللغة األجنبية:-

- Cornwall,w. Bones for the Archaeologist, London, 1981. 

-Hafsi Fatma Zohra, Pour une conservation intégré des sites 

Archéologique dans la politique national de l’aménagement du territoire, 

exemple d’étude de la wilaya de souk Ahras, mémoire pour l’obtention 

du diplôme Magistère, Faculté des sciences de la terre de géographie et 

de l’aménagement du territoire, département d’architecture et de 

l’urbanisme, université Mantouri Constantine. 
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 دروس السداسي الثاني

 

 
 

 السداسي: الثاني

 التعليم األساسية الوحدة:عنوان 

 .2اآلثارالمادة: مدخل إلى علم 

 أهداف التعليم: 

ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر  )ذكر

 على األكثر( 

 اآلثار.التعرف على مبادئ علم 

 المطلوبة:المعارف المسبقة 

تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على  )وصف

 األكثر( 
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 مكتسبات السداسي األول 

 محتوى المادة:

 التقرير -الوسائل / -التقنيات / -/  العمل طرق-/  األنواع- :األثري المسح-1

 التقرير -الوسائل / -التقنيات / -/  العمل طرق-/  األنواع- :الحفائر-2

 :طريقة التقييم
 %50+االمتحان %50جهة عالمة األعمال المو

 المراجع:

 انترنت، إلخ( مواقعومطبوعات،  )كتب

 

 

 

 

 

 

 

 : أساليب وطرق الكشف عن اآلثارولالدرس األ

ألرض اتتميز المواقع األثرية بوجود نوعين لها؛ نوع تكون أطالله ظاهرة على سطح 

 ن تمييزهيمك ويمكن التعرف عليه، ونوع ثاني يكون مدفونا في اليابسة أو غارقا تحت الما  وال

علمية ئل الالك ف عن هذه اآلثار إما بالصدفة أو باستعمال الوسابالعين المجردة. وقد يكون 

 الحديثة؛ وفي هذا نجد:

 أوال: الكشف عن اآلثار في اليابسة:

 التحليل الكيميائي لعينات التربة:-أ

يك ف لنا هذا التحليل عن المواقع التي كانت مأهولة بالسكان؛ فتربة الموقع التي تكون 

فوسفاط وكالسيوإ وكربون... تدل على وجود مخلفات ونفايات غنية بالمواد العضوية من 

وفضالت للكائن الحي الذ  عاش بهذا الموقع )إنسان وحيوان(؛ عك، المواقع التي تكون فقيرة 

بها.كما يك ف الفح  لعينات التربة بجهاز الميكروسكو  إلى معرفة النباتات التي كانت تنمو 

تلقا  نفسها أو زرعها اإلنسان وذلك عن طري  حبو  بهذا الموقع سوا  تلك التي نمت من 

 .1اللقاع التي تكون محفوظة في التربة؛ ومنها ي مكن معرفة حتى المناخ الذ  كان سائدا

 الطريقة الجيوفيزيائية:-ب

تتنوع الطرق الجيوفيزيائية المستخدمة في الك ف عن اآلثار وتحديد أعمارها؛ وفي هذا 

 نجد:

                                                           
عاصم محمد . 39-29علي حسن، المرجع الساب ،    .17القادر دحدوع، المرجع الساب ،   عبد  1

 .34-24رزق،المرجع الساب ،     
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 هربائي:المسح بالتيار الك-1

قاومة كون متك ف لنا هذه الطريقة على تقدير مقاومة نوع التربة للتيار الكهربائي، فت

فإن  جارةالتربة للكهربا  ضعيفة إذا كانت من طين بسبب وجود الما  عك، إذا ما كانت من ح

 رن التياة فإمقاومتها تكون عالية، أما إذا كان هنا  فراغ بسبب ح فرة بِّئر أو قبر أو مطمور

 الكهربائي ينقطع.

ت دين معدنيين في باطن األرض على عم   يتم المسح الكهربائي عن طري  غرس و 

متساو؛ ثم ن وصل الكهربا  بينهما ونقي، قيمة التيار من خالل قطبين آخرين، ون سجل النتائج في 

اني قي، كل مرة بتغيير الوتدين من مكان إلى آخر؛ وبعدها نترجم هذه النتائج إلى رسم بي

 .1)منحنى مثال( لنحدد فيه مواقع قوة المقاومة التي تدل على وجود اآلثار

 المسح بالمغناطيس:-2

ي ستخدإ هذا النوع من المسح بجهاز ي سمى "الماجنيتومتر"؛ ويفضل استعماله في مناط  

ر له إمكانية الك ف عن اآلثا الريف البعيدة عن األعمدة الكهربائية وخط السكة الحديدية...،

أمتار من سطح األرض، وذلك عن طري  قياس المجال المغناطيسي  6المدفونة على عم  

داخل التربة وعناصرها، فتكون قرا ات الجهاز بنف، الدرجة إذا ما كانت التربة متجانسة 

وخالية من اآلثار وتكون عك، ذلك إذا ما وجدت مواد لها مجال مغناطيسي مختلف كالفخار 

 .2والنحاس والحديد...

 المسح بالموجات الكهرومغناطيسية )الرادار(:-3

ي عتمد هذا النوع من المسح على إرسال موجات كهرومغناطيسية إلى باطن األرض من 

مما يؤد  إلى حدوث ترددات عند اصطدامها بمقاومة  األقمار الصناعية أو هوائيات طائرات

وع من المسح إلى رسم خرائط لألبنية األرض المتباينة في طبقاتها )صلبة ولينة(. ي مكن هذا الن

 .3متر 40المطمورة في باطن األرض إلى عم  

 المسح الضوئي أو باستعمال الليزر:-4

ي ستخدإ المسح الضوئي أو الليزر لك ف وتحليل بيانات المواقع األثرية وتحويلها إلى 

 مجسمات رقمية ثالثية األبعاد.
                                                           

تعريب وتقديم وإضافة خالد غنيم، الطبعة األولى، مناهج البحث األثري ومشكالته، رودريغو مارتين غاالن،  1

التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في ، صوقي صعث. 1998بيسان للن ر والتوزيع واإلعالإ، بيروت، لبنان، تموز 

 ر الثاني ع ر عن اآلثار في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافةأعمال المؤتم، التحريات األثرية

علي .17عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،   الصادق باعزيز، المرجع الساب . .1993، تون،، والعلوإ

 ، المرجع الساب . عاصم محمد رزق، المرجع الساب .حسن
. 14-13،     نفسهالصادق باعزيز، المرجع  .48-47رودريغو مارتين غاالن، المرجع نفسه،      2

. علي حسن، المرجع 18،   نفسهعبد القادر دحدوع، المرجع .62-52،     نفسهصوقي صعث، المرجع 

 نفسه.. عاصم محمد رزق، المرجع نفسه
حسن، المرجع الساب . عاصم محمد رزق، المرجع علي .19عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    3

 ب .السا
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 المسح بواسطة جهاز الكشف عن المعادن:-ج

ي ستخدإ هذه الجهاز في الك ف عن المعادن وتحديد أماكنها في باطن األرض وعلى 

 .1أعماق متباينة )حسب حداثته وكمية المعدن( حيث نجده يطل  رنينا إذا ما وجد معدنا

 الصور الجوية:-د

ماكن ار األت عتبر من الوسائل المهمة في الك ف عن اآلثار وت مدنا بفوائد كبيرة كإظه

من  توجد بها المواقع األثرية بمساحتها التي ت غلها؛ ومختلف مظاهر سطح األرضالتي 

تضاري، متنوعة )مرتفعات، منبسطات، منخفضات...(، والمسالك والطرقات وأماكن 

 افية.بوغرالتجمعات السكانية؛ كما نجد لها فوائد عسكرية وتساعد أيضا في رسم الخرائط الط

 .2من طرف الفرنسي جاسبارد تورناكون 1958سنة  استخدمت هذه الطريقة ألول مرة

 تتمثل في: األساليب األثرية:-هـ

 دراسة الخرائط:-1

 تتعدد أنواعها وفوائدها وتساعد على توجيه مسار المسح؛ وتتمثل في:

 دراسة الخرائط القديمة تفيد على مواقع المدن القديمة أو المندثرة.-

ن إلنسات مهمة عن المناط  التي استوطنها ادراسة الخرائط الجغرافية تقدإ معلوما-

 واستقر بها ومارس بها ن اطه االقتصاد  من زراعة ورعي... 

دراسة الخرائط الجيولوجية تفيد في معرفة األرض وأنواع التربة وأماكن المعادن -

 .3والمناجم

 المسح األرضي أو السير على األقدام:-2

 لموقعانظم والمالحظة الدقيقة لسطح أرض يعتمد هذا النوع من المسح على السير الم

ح األثر ، وتسجيل كل ما ي خدإ الك ف عن اآلثار من مالحظات أو ظواهر تظهر على سط

تحف األرض عن طري  الكتابة والرسم والتصوير؛ إلى جانب أخذ القياسات وجمع مختلف ال

 األثرية.

 ثانيا: الكشف عن اآلثار الغارقة في المياه:

حار، ية )بوع من المسح في الك ف عن اآلثار الغارقة في المسطحات المائيتمثل هذا الن

 هذا محيطات، أنهار...( نتيجة غرق السفن بسبب ظروف المناخ أو معار  الحرو ، ويعتبر

 النوع من المسح مكلفا وصعبا، وتستخدإ فيه عدة طرق منها:

                                                           
 . 20،   نفسهعبد القادر دحدوع، المرجع  1
المرجع  . عاصم محمد رزق،. علي حسن، المرجع الساب 20،   نفسهعبد القادر دحدوع، المرجع  2

 .72.صوقي صعث، المرجع الساب ،   83الساب ،   
 .27-24   عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ، .126رودريغو مارتين غاالن، المرجع الساب ،    3
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 آالت الغوص:-أ

كافي المحيطات؛ ومنها الغواصة "سيستخدمها الباحث عن اآلثار في أعماق البحار و

 المجهزة 1964تريست" التي صنعها العالم السويسر  "بيكار"، ومركبة "كوستو" سنة 

ت جد قنيابكاميرا تصوير تلفزيوني وأذرع لرفع البقايا األثرية. وفي الوقت الراهن ظهرت ت

جد  عماقأتصل إلى متطورة في هذا المجال؛ كاستخداإ الروبوتات المتحكم فيها عن بعد والتي 

  بعيدة.

 

 جهاز السونار:-ب

حطاإ السفن مثال( )هو جهاز است عار؛ ي س تخدإ الموجات الصوتية لتحديد مواقع األصيا  

 .1والعم  الموجودة فيه تحت سطح الما  وذلك عن طري  ارتداد صداها

 

                                                           
علي  .29-27   عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،  .14الصادق باعزيز، المرجع الساب ،    1

 الساب . عاصم محمد رزق، المرجع الساب .حسن، المرجع 
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 صورة تمثل استخدام البالونات في رفع اآلثار الغارقة تحت الماء

 

 

 

 : المسح األثريثانيالالدرس 

يةةة فةي الك ةف عةةن المواقةع األثريةةة والمعةالم التاريخ يسةاهم المسةح األثةةر  بةدور كبيةةر

العمران وإنقاذها من التلف والتخريب التي قد تصاحب الم اريع التنموية؛ كم اريع الزراعة و

خرت وفتح الطرقات وبنا  السدود وغيرها. عرفته أوروبا منذ القةرن التاسةع ع ةر فةي حةين تةأ

 الع رين بعد توسع مدنها وعمرانها.أعماله في البلدان العربية إلى منتصف القرن 

 :األثري تعريف المسح

ها هو العملية التي تسب  مرحلة الك ف والحفر المكثف؛ وهو عبارة عن طريقة يستخدم

حةد أو ضمن مساحة تزيد عةن الهكتةار الوا األثر  للبحث عن المواقع األثرية وجمع معلوماتها

 عدة كيلومترات.

 والمعةالم قةب عنةد تحديةده للمواقةعن  مجهود الذ  يبذلةه الم  ذلك الفالمسح األثر  ي قصد به 

أو  جةدران مبةاني)األثرية وجردها ووصف مخلفاتها وبقاياها المادية التي تظهر علةى سةطحها 

ت أو بغةض النظةر عةن الوسةائل المعتمةدة فةي الك ةف دون الحفةر تقليديةة كانة ؛مةثال( لقى أثرية

 متطورة.

ا كل ما على سطح األرض في منطقة معينة كانت يوما مكان اكت افعرف أيضا بأنه ي  و

 وتسجيل ما يتعل  بها من قياسات ووصف وصور وخرائط. ،لن اط اإلنسان في الساب 

الخةزف جمعةه مةن الملتقطةات السةطحية كالفخةار و مةا يمكةنجمةع يةتم في الوقت نفسه و

لمخبرين عرضها فيما بعد على ال كتب عليها اسم الموقع األثر في أكياس ي  والزجاج والنقود... 

 .1دراستها وتحديد عمرها وماهيتهااألثرين ل

 األثري:المسح  وأهداف أهمية

التراث  يحمل المسح األثر  العديد من األهداف ذات المضامين واألبعاد العلمية؛ كحماية

كةن كما يم ا.األثر  من مواقع ومعالم بتحديد أماكنها بدقة قصد صيانتها وإعادة إحيائها وإنمائه

ي يسةعى ومن األهةداف التة االعتماد على معلومات المسح األثر  في حالة اختفا  هذه المواقع.

 إلى تحقيقها نجد:

                                                           
، أعمال المؤتمر الثاني ع ر لآلثار في الوطن العربي، المسح األثري وتوضيح المفاهيمباعزيز الصادق،  1

.عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ، 12-11،     1993للتربية والثقافة والعلوإ، تون،، المنظمة العربية 

 .96-93. عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،     70-68. علي حسن، المرجع الساب ،    10  
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ى التعرف على المراحل التاريخية التي مرت بهةا المنطقةة الممسةوحة مةن خةالل اللقة-1

 لبعض.األثرية التي اكت فت بها، وربط العالقة بينهما وإجرا  المقارنة ببعضهما ا

 من المواقع )كالقبور مثال(. ع محددةأنواالبحث عن -2

 وضع فرضيات بحث حول الثقافات القديمة.-3

 توثي  المستوطنات الب رية ضمن اإلطار العلمي.-4

الجهات  من خالل تحديدها ثم حمايتها من واالندثارحماية المواقع األثرية من الدمار -5

 المختصة.

 مواقع أثرية والتي ستصبح مناط  تنقيب فيما بعد.  اكت اف-6

 ؟1المسح يتيح لألثر  فرصة إجرا  التنقيب للموقع أإ ال-7

 :مسحا أثريااألماكن التي تستوجب 

 على لقى قديمة )فخار، زجاج، صوان...(. اي يتم العثور فيهاكن التماأل-

 ياتهم.أو تناولتها ألسن المسنين في روا التي تم ذكرها في المصادر القديمة اكناألم-

 األماكن التي عرفت تنقيبا ناقصا في القديم باالعتماد على الوسائل البدائية.-

 :أنواع المسح األثري

 للمسح األثر  أنواع متمثلة في:

 المسح الجوي:-1

هةو التصةوير عةن طرية  الجةو ويكةون مةن طريقة معتمدة إلى يومنا هذا؛ والقصد منهةا 

؛ مع والمعاللتحقي  رؤية صاملة للمواق عالية وبأجساإ طائرة أو بواسطة األقمار الصناعية أماكن

باتةات وتنبع فكرة تحديةد المواقةع علةى الصةور الجويةة بالتبةاين بةين الظةالل والضةو  وطةول الن

 والمرتفعات والمنخفضات.

 

                                                           
 .10عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،   باعزيز الصادق، المرجع الساب .  1
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 صورة التقطت بواسطة الريادة الجوية لموقع أثري

 

 المسح األرضي:-2

هو الم ي على األقداإ في منطقة معينة من قبل فري  آثار  مخةت  يسةتعمل الخةرائط 

والمعلومةةات المتحصةةل عليهةةا مةةن المصةةادر القديمةةة أو الروايةةات ال ةةعبية  GPSوأجهةةزة مثةةل 

إضافة إلى االعتمةاد علةى الوسةائل الحديثةة كتحليةل التربةة ومقاومةة الكهربةا  لهةا وغيرهةا مةن 

 وسائل أخرى.

 

 

 تمثل طريقة المسح التقليدي للموقع األثري )المشي على األقدام( صورة
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 أقسام المسح األثري:

 المسح الشامل:-1

 سةوا  كانةت فةي الريةف أو المرتفعةات أوالمنطقةة المعةدة للمسةح  كةللةى مسةح إيهةدف  

الوسائل ظاهرة أو مطمورة بالطرق و الموجودة فيها اآلثارتحديد المنبسطات أو المنخفضات مع 

 .المستخدمة في الك ف عن اآلثار

 :االختياريالمسح -2

من  لى مسح مناط  معينة ومحددة حسب األهداف المسطرةإالجزئي يهدف  وهو المسح

 .عملية المسح

 

 

 صورة المسح االختياري للموقع األثري 

 

 : المسح اإلنقاذي-3

ما يمكن إنقاذه من اآلثار جرا  التلف أو التخريب الذ  هو المسح الذ  يهدف إلى إنقاذ 

ة ك   الطرقات وبنا  السدود...من بالم اريع الكبرى التي تقوإ بها الدول قد يمسها بسبب القياإ

ه.   فيةوع مةن حيةث تحديةد إمكانيةة وجةود اآلثةار قبةل البةدللم ةر جهة؛ ومن جهة ثانية هو إنقاذ

صكال األصور والمخططات وال على باالعتماد بطريقة سريعة ودقيقة وصاملة ويكون هذا اإلنقاذ

 .1التاريخية والجغرافية واألثرية بمنطقة المسح ومختلف المعطيات المتعلقةوصف الو

                                                           

علي حسن، المرجع الساب . الصادق باعزيز، المرجع الساب ، .12مرجع الساب ،   عبد القادر دحدوع، ال 1 

  14. 
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 (2: المسح األثري)لثالدرس الثا

 : منهج المسح األثري-

فالمسح في المناط  يختلف منهج المسح األثر  حسب طبيعة كل منطقة وخصوصياتها؛ 

ك ألن العمرانية لي، هو نف، المسح في المناط  الريفية، ألنه سيكون صعبا وغير يسةير، وذلة

منةاط  العمران يكون قد غطى أرضيات المخلفات القديمة ولم ت عد ظاهرة كما هةو الحةال فةي ال

تةةي فيةة ال، ممةا يتوجةب علةةى األثةر  أن يبحةث فةي مختلةةف المصةادر التاريخيةة والجغراالثانيةة

ا فةةي تعرضةت لتةاريخ المنطقةةة، وقةد تكةةون أصةغال التنميةةة بالمدينةة كةةالحفر مةثال عةةامال مسةاعد

 .التعرف على طبيعة اآلثار المدفونة )بقايا فخارية، نقود...(

أما عملية المسح األثر  في المناط  الساحلية أو المائية سةتكون أكثةر تعقيةدا وصةعوبة 

واسةتعمال  تخصصةين كعلمةا  البحةر والغواصةين والصةيادينوهي تتطلةب االسةتعانة بخبةرا  م

 .1األجهزة والوسائل كأجهزة التصوير الفوتوغرافي مثال

ادئ وبالرغم من هذه االختالفةات بةين المنةاط  فإنهةا ت ةتر  فةي كثيةر مةن النقةاط والمبة

 األساسية التي نوجزها فما يلي:

 الدراسة التحضيرية:-1

 تحديد المنطقة:-أ

يمكن الدراسة تحديد المساحات الجغرافية التي يجر  المسح األثر  فيها، ووت مل هذه 

ية آخر. وتخضع عملمستقل عن قطاع بحيث يكون كل قطاع  ،تقسيم هذه المساحات إلى قطاعات

لوضةع  رغبةة الدولةة فةي التعةرف علةى تةاريخ المنطقةة أو ؛التقسيم هذه إلى عدة اعتبارات منها

رات تةؤد  هذه االعتبةا لم والمواقع األثرية أو برمجة م اريع كبرىبرامج تنموية لحماية المعا

 إلى عملية المسح األثر .

 

 جمع المعلومات:-ب

تجمع المعلومات حةول المنطقةة المعنيةة بعمليةة المسةح مةن المصةادر القديمةة التاريخيةة 

التةي والجغرافية التةي تطرقةت لهةا ومةن الدراسةات التةي أنجةزت حولهةا حةديثا ومةن الحفريةات 

                                                           
 .99-96عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،     .31،   الساب عبد القادر دحدوع، المرجع  1
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واالستعانة بةالخرائط المتنوعةة والصةور الجويةة  أجريت فيها ون رت نتائجها في بحوث علمية

 .1لجمع المعلومات حول المنطقة إضافة إلى الروايات ال عبية

 المرحلة الميدانية:-2

 تخطيط المنطقة:-أ

والتي تختلف في مساحتها من موقع  نقصد به التقسيم الطوبوغرافي للموقع إلى مربعات

؛ إال أن وكثافةةة المواقةةع والبقايةةا األثريةةة 2إلةةى آخةةر، حسةةب طبيعةةة المنطقةةة وعةةدد أفةةراد البعثةةة

يمكةن تقسةيم المربةع الواحةد إلةى مربعةات كمةا  كم فةي اليةوإ.2×1 يالمساحة األكثر استعمال ه

 .صغيرة قصد تسهيل العمل

 

 

 المعاينة الميدانية:-ب

احةدة بتوزيع أفراد البعثة على مربعات الموقع؛ والذين يكونون في صف واستقامة وتتم 

سةةطح  علةةى طةةول المربةةع، بقصةةد المالحظةةة الدقيقةةة للبقايةةا والمخلفةةات األثريةةة المتواجةةدة علةةى

 األرض سوا  بالعين المجردة أو باالستعانة بالوسائل الحديثة كالتصوير مثال.

 التسجيل:-ج

أهم األعمال التي تصاحب عملية المسةح األثةر ؛ إذ تسةجل كةل كبيةرة يعد التسجيل من 

وصغيرة بصفة دائمةة ومسةتمرة فةي دفتةر خةا  تسةجل فيةه )وصةف وتحديةد الموقةع ومحيطةه 

الجغرافي ومقاساته ووصف من آته وبقاياه األثرية وأبعادها ومواد بنائها وصناعتها( إضافة إلى 

حويها ونقةل الكتابةات والرسةومات إلةى جانةب ذلةك رسم المخططات والتحف والزخارف التي ت

 .3أخذ صور لكل اآلثار الثابتة والمنقولة وللموقع من كل الجهات ورسم الخرائط

                                                           
 .10. عاصم محمد رزق،المرجع الساب ،   67علي حسن، المرجع الساب ،    1

-Jevan, An Introduction to environmental Archaeology, London, 1978. 
تتكون فرقة المسح األثةر  مةن قائةد فرقةة المسةح ونائبةه؛ وهمةا المسةي ران للفرقةة وي  ةترط فيهمةا الخبةرة فةي  2

عمليات المسح؛ إضافة إلى المختصين في مختلف فروع علم اآلثار وفي العلوإ المسةاعدة لةه، ورسةاإ ومصةور. 

فةي تخصة  علةم اآلثةار؛ فهةم متمرسةون فةي الميةدان ويعتبةر العمةل  جموعة مةن الطلبةةكما يمكن االستعانة بم

 بالنسبة إليهم خرجة ميدانية مهمة تكسب الخبرة.

كافيةةة  تجهةز فرقةة المسةح األثةر  بوسةةائل النقةل المناسةبة لطبيعةة المنطقةة؛ مةةع ضةمان الحراسةة ومةواد تمةوين

 طبيةةة.لةى المسةتلزمات الخاصةة بالوقايةة والمسةتلزمات الخاصةة فةي المنةاط  الصةحراوية والمعزولةة، إضةافة إ

منظمةة أعمةال المةؤتمر الثةاني ع ةر عةن اآلثةار فةي الةوطن العربةي، الالمساح األثاري بالمادن، ، بوترعة محمد

حمةد، أأحمد ال وكي وأحمةد عبةد الةرزاق . 138-137،     1993، تون،، والعلوإ العربية للتربية والثقافة

ب ، علي حسن، المرجةع السةا.33-32،     2013األدا  بجامعة عين ال م،، القاهرة، ، كلية علم الحفائر

 .105-103.عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،    78-79   
 .63-62المرجع نفسه،      3

-Jevan, An Introduction to environmental Archaeology, London, 1978. 
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 جمع التحف األثرية:-د

ت جمع التحف األثرية وف  منهجية وطريقة مدروسة؛ بحيث توضع ت حةف كةل موقةع فةي 

اسةم الموقةع وتةاريخ المسةح ورقةم كي، خا  أو صندوق مميز مزود ببطاقةة معلومةات ت ةمل 

 .1القطعة

 المرحلة المخبرية:-3

جردها وتتم هذه المرحلة داخل المخابر بحيث تعالج التحف الملتقطة بتنظيفها وصيانتها 

موادهةا ووضع قوائم لها ورسمها ثم إخضاع أجزا  منها للتحليةل الكيميةائي لمعرفةة مكوناتهةا و

 ي المقةابرفةاألولية وتاريخ صناعتها زيادة على تحليل النتائج وتفسيرها مةثال األثةاث الجنةائز  

ر حالةة ، االسةتقرار السةكاني فةي المرتفعةات يفسةلنا المكانة االجتماعية لل خ  المةدفون يفسر

 .الحر 

 :األثري لمسحنشر تقرير ا

  يكون الن ر العلمي ضرور  ومهم جدا ألعمال المسح األثر  وي مل النقاط اآلتية:

 .خرائط المنطقة الم تملة عليه وعلىتحديد الموقع الممسوع -1

لمجةالت ن ر وتحليل ما توصلت إليه البعثة من نتائج أثنا  قيامها بعملية المسةح فةي ا-2

 يطلع عليها الطلبة والعلما . لتكون مراجع أساسيةوالدوريات 

للقيةةاإ بحفريةةات فةةي هةةذه المنةةاط  ومنهةةا حمايتهةةا  مسةةاهمة التقريةةر العلمةةي للمسةةح-3

 .2والمحافظة عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 49. قادوس عزت زكي أحمد، المرجع الساب ،   51-14   عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،  1

 .101عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،   
.عاصم محمد 80-79علي حسن، المرجع الساب ،     .61عبد القادر دحدوع، المرجع الساب ،    2

 .106-105رزق، المرجع الساب ،     
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 1-1-األثرية الحفريةالدرس الرابع: 

 تعريف الحفرية: 

 التعريف اللغوي:

الحفرية كلمة م  تقة من الفعل حفر؛ بمعنى حفر ال ي  يحفره حفرا واحتفره أ  ن ق اه كما 

ت حفةةر األرض بالحديةةدة، واسةةم الم حتفةةر الحفةةرة؛ والجمةةع مةةن كةةل ذلةةك أحفةةار، وأحةةافير جمةةع 

 .2الجمع

 التعريف االصطالحي:

والبقايةا  اآلثةارالسةتخراج  اآلثةارهي مختلف أعمال الحفر التي يقوإ بهةا مختصةون فةي 

 لآلثةةارواللقةى األثريةةة والتحةةف المدفونةة تحةةت سةةطح األرض أو المغمةةورة فةي المةةا  )بالنسةةبة 

الغارقة(، وتختلف أعمال الحفر هذه عن أعمال الحفةر األخةرى؛ مةثال: أعمةال الحفةر بحثةا عةن 

ل، فاستخراج هةذه اآلثةار يكةون لدراسةتها وتسةجيلها ووصةفها والمحافظةة عليهةا الما  أو البترو

ون رها أو عرضها في أحسن الظروف، لضمان بقائها لألجيةال القادمةة باعتبارهةا ت مثةل هويةة 

 .3وتاريخ األمة؛ لهذا تتم عملية الحفر بطريقة علمية صحيحة منتظمة وممنهجة

 البدايات األولى للحفائر:

عليهةا  قبل أن يبلغ الصورة التةي يبةدو يدةبمراحل عد )الحفر( التنقيب عن اآلثارمر فن 

 نجد: ه المراحلهذمن و ؛اآلن من التطور

  العصر الفرعوني:-1

 تبدو البدايات األولى للحفائر في هذا العصر من خالل:

اهتمةةاإ القةةدامى مةةن مصةةريين وبةةابليين بالبحةةث عةةن الوثةةائ  والسةةجالت ذات الصةةلة -أ

لرمةال أزال ا الذ  وتحتم، الرابع ،بحث عن مقابر أسالفه الذ  الملك زوسرأمثال  ؛اريخهمبت

 .وغيرهم كثيرون واهتم رمسي، الثاني بالجبانات في منف ،من حول تمثال أبو الهول

مثةل  ؛بتةراث األقةدمين الفنةي والمةاد  الرحالة والمؤرخين اليونان والرومةاناهتماإ - 

.. هذا االهتماإ تترجمه لنا كتاباتهم في هذا المجال وفي مانيتون واسترابو وبلوتارخ وهيرودوت.

                                                           

 . 129كل ما له عالقة بالحفرية راجع: الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،    1

، الطبعةةة 4، المجلةةدلسااان العااربيقةةي المصةةر ، ابةةن منظةةور أبةةو الفضةةل جمةةال الةةدين محمةةد بةةن مكةةرإ اإلفر 2

 .204،   2006األولى، دار نوبلي،، بيروت، 

 .31دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،    3
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 هذا نجد مثال أن استرابو أصار إلى إحدى الحفريات  القديمة التي ك ةف فيهةا عةن بعةض اآلثةار

 .1عندما أراد يوليوس قيصر إعادة بنا  كورنثا وإقامة مستعمرة رومانية هنا 

 اإلسالمي: العصر-2

واهتمةاإ  يأجوج ومأجوج باكت اف سد قاإ الخليفة الواث  مثالباآلثار  المسلمون لقد اهتم

اإ وكتةا  مثةل كتةا  األصةن ؛الفاطميين والمماليك واأليوبيين والعثمانيين وبعض الكتب األثرية

 .واالعتباراإلكليل وكتا  اإلفادة 

 العصر الحديث:-3

آلثةار أوروبا منذ القرن الرابع ع ر بأعمال التنقيةب بحثةا عةن العاديةات وا اهتم أصراف

يين القديمة بنف، الطةرق الهدامةة المسةتخدمة فةي العصةر الفرعةوني والتةي اسةتمرت إلةى القةرن

همهةم  ممةا تسةبب فةي خلة  فئةة مةن التجةار ،الثامن ع ر والتاسةع ع ةر لقيمتهةا الماديةة والفنيةة

ر وهةذا فةي الوقةت الةذ  كانةت فيةه صةعو  وحكومةات تلةك الةدول غية ،البحث عن اآلثار لنهبها

 واعية بتراث بالدها.

وهةو أنةه بةةالرغم مةن أن االهتمةاإ باآلثةةار القديمةة يرجةع إلةةى  ؛ومةا وجةب أن ن ةير إليةةه

تعتبر حديثةة العهةد وال زالةت فةي  العصور القديمة إال أن الطريقة العلمية في البحث عن اآلثار

لةى كةل فالطريقةة العلميةة للبحةث عةن اآلثةار لةم يهتةد إليهةا اإلنسةان إال بعةد مراحل التطةور. وع

تلةك القيمةة التةي تكمةن فةي المةدلول الحضةار   ،-لآلثار–توصله للفهم الصحيح للقيمة الحقيقية 

ولم يتوصل اإلنسان لفهم  .لهذه اآلثار بجانب وضعها بالنسبة لتاريخ الفن وقيمتها الفنية والمادية

اآلثار إال بعد أن زاد االهتماإ بهةا نتيجةة لظهةور المؤلفةات العديةدة خاصةة تلةك التةي تبحةث فةي 

كمةا أن أعمةال  .1764عةاإ  "تةاريخ الفةن القةديم"كمؤلف فنكلمةان المعةروف باسةم  ؛تاريخ الفن

ن بل صملت مختلف أقطار والبحث والتنقيب عن اآلثار لم تعد قاصرة على إيطاليا واليونا الحفر

 .2العالم

 رية:ائر األثأهمية وأهداف الحف

ها نوجز؛ 3تسير الحفرية األثرية مجموعة من األهداف التي قد تكون علمية أو سياحية

 النقاط التالية: في

 الك ف عن مواقع أثرية كانت مغمورة.-

 تحليل المكت فات األثرية والحصول على معلومات مهمة.-

 حقائ  تاريخية جديدة من خالل دراسة المكت فات.التوصل إلى -

                                                           
 .)علم الحفائر( قادوس عزت زكي أحمد، المرجع الساب الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب .  1

 .)علم الحفائر( قادوس عزت زكي أحمد، المرجع الساب  الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب . 2

 . 9619، دار الن ر، تون،، المبتدأ في اآلثارفوز  محفوظ ونور الدين الحراز ،  3
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 وحمايتها من الزوال. اآلثارالمحافظة على  -

 اختراع تقنيات جديدة في الحفر.-

 الترميم مع االكت افات األثرية العديدة. -

لي ومن األهداف السياحية للحفرية األثرية نجدها في البحث عن الجانب الجما -

 مكتملة.نة الإبراز المباني الفاخرة والزخرفة البديعة واألواني الثميوالجذا  والمثير بغية 

ومن خالل هذه النقاط المذكورة نجةد أن الحفةر األثةر  يهةدف بصةفة عامةة إلةى معرفةة 

الحضارة اإلنسانية ومراحل تطورها والعمل على استكمال النق  الوارد في حلقاتها من خالل 

. وبالتالي فالحفرية األثرية هي عملية إنقاذ للمعلومات 1ساتما يمكن التوصل إليه من نتائج ودرا

 والمعارف التي يمكن الحصول عليها من الموقع األثر  من خالل مخلفات اإلنسان.

يط ال تقوإ ب ةكل اعتبةاطي ولكةن بعةد تخطة وما وجب أن ن ير إليه وهو أن هذه الحفائر

 مسب  وهي أنواع منها:

 وتنقسم إلى ثالثة أقساإ: الحفرية على اليابسة:-أ

 :fouille de sauvegardeالحفرية الوقائية -1

اصةة خت برمج هذه الحفرية في موقع ما قصد التأكد من خلوه من اآلثار، وت نجز بصةفة  

ن التةي تكةو في المناط  التي من الم حتمل وجود فيها أثار، وتكون الحفرية الوقائية في المناط 

قبلة على إنجاز م اريع في هةذه  بها )البنا ، ص  طرقات، قنوات للصرف...(. فقبل االنطالق م 

أو  ثةةاراآلبزيةةارة للموقةةع وتفقةةده وإجةةرا  حفريةةة للتأكةةد مةةن وجةةود  اآلثةةارالم ةةاريع تقةةوإ بعثةةة 

وينطلة   وتحفةظ اآلثةارالمنقولةة ت جمةع هةذه  اآلثةارالعك،، وهذا حماية للموقع األثر  في حالة 

 الم روع.

 :fouille de sauvetageقاذيةالحفرية اإلن-2

تكون هذه الحفرية بطريقة مفاجئة؛ ت جرى هذه الحفريات في المناط  المخصصة إلنجاز 

م اريع عمومية من طةرف الدولةة أو مةن طةرف الخةوا  )مثةل م ةاريع بنةا ، صة  طرقةات، 

هةا ممةا صرف قنوات المياه...(، بحيث يتم العثور على أثار أثنا  إنجاز األصغال في أحد مراحل

يستوجب توقفها وإبالغ السلطات المعنية )البلدية مثال(، لِّت برمج حفرية إنقاذية استعجالية للموقع 

األثر  المكت ف صدفة، وترسل بعثة أثرية مختصةة مةن وزارة الثقافةة أو مةديريات الثقافةة أو 

 . 2المتحف إلنقاذ ما يجب إنقاذه من اآلثار المتبقية وحمايتها من التلف

 

                                                           
 رزق محمد عاصم، المرجع الساب . فوز  محفوظ ونور الدين الحراز ، المرجع الساب . 1

 

 المرجع الساب .زيدان عبد الكافي كفاني، الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب .  2



53 
 

 

 صورة توضح مصادفة أشغال لبعض البقايا األثرية

 

 :fouille organisée et programméeالحفرية المبرمجة أو المنتظمة-3

هةا أثةةار؛ وبعةد اإلتمةةاإ مةن دراسةةته وجمةةع   توجةةد بوقةع الةةذتكةون هةةذه الحفريةة فةةي الم

)معلومات تاريخية وجغرافية وجيولوجية(. وبعد الحصول على الرخصة  المعلومات الخاصة به

عةةن  المسةةئولةمةةن طةةرف الةةوزارة الوصةةية )وزارة الثقافةةة(، ت بةةرمج للحفةةر ويةةتم تحديةةد الجهةةة 

وبعدها المنقب هو من  .1تموينها قصد توفير جميع اإلمكانيات المادية الالزمة للقياإ بهذه المهمة

تنقيبهةةا فةي الموقةع؛ علمةةا أن الهةدف منهةا اإلجابةةة علةى تسةاؤالت محةةددة يحةدد المنطقةة المةراد 

 .2مسبقا

قد تتحول الحفرية اإلنقاذيةة والوقائيةة إلةى حفريةات مبرمجةة فةي حالةة العثةور  مالحظة:

 على مواقع أثرية تتطلب سنوات للك ف عنها فيبرمج لها كل سنة.

                                                           
 الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب . 1

 .86المرجع الساب ،   زيدان عبد الكافي كفاني،  2
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 الحفرية وتحت المياه وفي البحار:-ب

 : ماءالحفرية تحت ال

تعود بدايات البحث عن اآلثار الغارقة إلى القرن التاسع ع ر عندما قاإ البحارة بالتنقيب 

عن اآلثار الغارقة مع حطاإ السفن من أجل الثرا  السريع؛ وقد ع ةرف هةذا النةوع مةن الحفريةة 

ثل هذا تطورا كبيرا عند الغر  عك، البلدان اإلفريقية والعربية التي ال زالت متأخرة فيه؛ ويتم

النوع مةن الحفريةات فةي أعمةال التنقيةب والبحةث عةن اآلثةار تحةت المةا  )البحةار، المحيطةات، 

الغارقة من آالت وأدوات وتماثيل وعتاد وغيرها من طةرف فرية   اآلثارالموانئ(، الستخراج 

مخت  في الغو  تحت الما  بمعدات خاصة ومناسبة لذلك؛ قصد دراستها واالستفادة منها في 

 .1التاريخمجال 

 أعضاء العثة األثرية:

 إلى جانب األعضا  السابقون نجد أيضا:

 رممون:الم  -8

وجودهم بالبعثة األثرية مهم وضرور  نتيجة ما يقومون به من عمل استعجالي يخة  

قةى األثريةة التةي هةي بحاجةة إلةى تةرميم خصوصةا إذا كانةت ل  الترميمات السريعة الضةرورية لِّ 

رممين المعمةاريون والةةذين تكةون مهمةتهم فةةي مةةثال. ونجةد مةن بةةين الم ةعرضةة للتلةف كالتفتةت 

 .2الموقع مباصرة عند المباني أو الجدران التي تكون في حالة إهترا 

 رئيس العمال:-9

ةةهةو م   يعتبةةر ووجههم مةةن حيةةث تنظةيم أوقةةات العمةةل ومواقيةةت الراحةةة؛ سةةي ر العمةةال وم 

 .3األول عنهم المسئول

 العمال:-10

وتنظيف  مباصرة بالموقع األثر ؛ إذ هم من يقومون بعملية الحفر ونقل الرديملهم عالقة 

 األثر وصرا  مستلزمات البعثة األثرية كما نجد فيهم الطباخون.

 . 4سند إليهم األعمال الدقيقة المتعلقة بعملية التنقيبت  أما العمال الفنيون ف  

 الطبيب:-11

                                                           
عاصةم محمةد رزق، المرجةةع .2013، دار الكتةب العلميةة، بيةروت، ماوجز علام اآلثااارعمةر جسةاإ العةزاو ،  1

. الفخرانةةي فةوز  عبةةد الرحمةةان، المرجةع السةةاب . الةةدباغ تقةي، المرجةةع السةةاب . دحةدوع عبةةد القةةادر، السةاب ،

 .31المرجع الساب ،   

 .53ال وكي، المرجع الساب ،    2

 .102 -101المرجع الساب ، ص  تقي الدباغ،  3

 .55ال وكي، المرجع الساب ،    4
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 المفاجئةةتحتاج البعثة األثرية إلى وجود طبيب لمعالجةة الحةوادث الطارئةة واألمةراض 

 .1سعف لتقديم اإلسعافات األولية في حالة حدوث اإلصابةالتي قد تصيب أحد أفرادها أو إلى م  

 متعددة ومتنوعة ومنها: أدوات الحفر والتنقيب:

 الفؤوس والمعاول:-1

 المسطار:-2

 المحفار المعدني:-3

 الخيمة:-4

 الغرابيل:-5

 أدوات التنظيف:-6

 أدوات الرسم والقياس:-7

 أدوات نقل الرديم:-8

 :2مختلفةأخرى أدوات -9

تتمثةةل فةةي األوتةةاد، الحبةةال، العالمةةات الخ ةةبية، األقةةالإ، الةةدفاتر، األوراق، العدسةةات 

كةالجب، والصةمغ... وبعةض  الكيماويةةالمكبرة، آلة التصوير، صنادي ، أكياس، بعةض المةواد 

 .3المواد الطبية

 

 

 

 
                                                           

 .57ال وكي، المرجع الساب ،    1

 . 104، تقي الدباغ، المرجع الساب ،   68ال وكي، المرجع الساب ،   2

 . 106 -105تقي الدباغ، المرجع الساب ،      3
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 -2-األثرية  الدرس الخامس: الحفرية

 هنا  طرق ومناهج عديدة للحفر نذكر منها:طرق الحفر: 

 منهج فان كيفن: -1

ذه أول المناهج التي وضعت من أجةل تسةجيل ثالثةي األبعةاد قةاإ بةه فةان كةيفن؛ ت طبة  هة

ن أنةواع والدائرية ال ةكل المعروفةة بةالتالل وهةي نةوع مةالطريقة في المواقع األثرية الصغيرة 

لة زا  متقابالمواقع األثرية؛ بحيث ت قسم التلة إلى أربع مساحات متساوية للحصول على أربعة أج

 ×.على صكل عالمة 

متقابلين رأسيا مةن األجةزا  األربعةة، ويتةر  الجةزآن  جزأينيتم الحفر في البداية بحفر 

دون حفر لرسم الطبقةات السةتراتيغرافية للموقةع، ويحفةران بعةد االنتهةا  مةن الجةزأين  اآلخران

 .1األولين

ألمور من سلبيات هذه الطريقة أنها ال تصلح في المساحات الكبيرة التي ال يمكن ضبط ا

 بها ب كل محكم.

 

 رسم تخطيطي يوضح طريقة الحفر عند فان كيفن

 :2منهج ويلر-2

 إ؛ 1954ويلةةر اإلنجليةز  الةةذ  طبة  هةةذه الطريقةة سةةنة  نسةبة إلةى صةةاحبه مةورتيمر 

على تقسيم الموقع األثر  المراد الحفر فيه إلى  وهي طريقة تقوإعرف منهجه بطريقة التربيع ي  

بِّدً ا بت كيل معلم متعامد ومتجان، علةى صةكل إصةارة + المقاسات؛ مجموعة مربعات متساوية 

                                                           
 .73. عمر جساإ العزاو ، المرجع الساب ،   33دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،    1

2Mortimer Wheeler, Archéologie : la voix de la terre, édition oxford, France, 

1989. 
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درجة باستعمال خيط على الموقع األثر ، ثم تقسيم المربعات األربع والتي  90منتصفها زاوية 

إ حسةةب الموقةةع 10×10 إلةةىإ 1×1بةةين  المربعةةات حجةةم مقاسةةاتتةةراوع .يهةةي علةةى صةةكل +

 إ كفاصلة بين المربعات.1مسافة األثر ، مع تر  

( وبعد تحديةد هةذه المربعةات نضةع وجهةة المربةع )ال ةرق والغةر  وال ةمال والجنةو 

 .1(وهكذا 3-،  2-، أ1-ورقم المربع )أ

طريقة ويلر في الحفر انتقدها الكثير من األثريين لسلبياتها منها؛ أن هةا تنتهةي بعةدد كبيةر 

؛ كمةا أن الطبقةات للموقةع إجماليةةمن المربعات المحفورة وبذلك يصعب الحصول علةى رؤيةة 

مسةاحة كبيةةرة مةن الموقةةع دون المتبقيةة بةين المربعةةات ت ةكل مةةع بعضةها الةةبعض عنةد جمعهةةا 

 .2تنقيب

 

 

                                                           
بةد زيدان عغلين دانيال، المرجع الساب .عاصم محمد رزق، المرجع السةاب . ال ةوكي أحمةد، المرجةع السةاب . 1

 .المرجع الساب الكافي كفاني، 

 .عمر جساإ العزاو ، المرجع الساب .33دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،    2

                                                                                             ibid, p.82. 
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 رسم تخطيطي يوضح طريقة الحفر عند ويلر

 

 

 

 

 

 :منهج ماتريكس هاريس-3
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إ صةرحها فةي كتةا  لةةه 1973نسةبة إلةى صةاحبها مةاتريك، هةاري، الةذ  طبقهةا سةنة  

؛ تعتمد هذه الطريقة على منهج الحفةر المفتةوع دون 1"مبادئ التموضع الطبقي األثريبعنوان "

، مما يسمح بأخذ رؤية صاملة على الموقع، وهذا بحفره كلةه مباصةرة فواصل بال تنقيبأن يتر  

مع تسجيل المكت فات ورسم الطبقات  بطريقة مرتبة تدريجية بنزع الطبقات واحدة تلو األخرى

 .2وأخذ القياسات لرسم المخططات

كاملةة الطريقة فائدة كبيرة من خالل المخططات والصور والوحدات األثريةة الت قدإ هذه 

 التي تساعد على الفهم أكثر.

 

 

 

 

 رسم تخطيطي يوضح طريقة ماتريكس هاريس

 

 

 منهج الحفر على رقعة الشطرنج:-4

هةةي جمةةع بةةين طريقةةة ويلةةر وهةةاري،؛ حيةةث ي قسةةم الموقةةع األثةةر  فيهةةا إلةةى مربعةةات  

يها المربعةات األربعةة التةي تلمة، أضةلع المربةع الوسةط، أ  إننةا نحفةر أربةع متساوية، تحفر ف

مربعات متقابلة مع تر  مربع في الوسط دون حفةر لرسةم الطبقةات السةتراتيغرافية، فيقةوإ هةذا 

                                                           
1 Edward Harris, principles of archeological stratigraphy, second edition, and 

academic press limited, London, 1989. 

 .33.دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،   119-118الدباغ تقي، المرجع الساب ،      2
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المربع الموجود بين المربعات األربعة مقاإ الممرات في طريقة ويلر، ونقوإ بحفر المربع الذ  

 .1ى بعد االنتها  من المربعات األربعة األولىبين المربعات األول

تفيد هذه الطريقةة فةي إظهةار التعاقةب السةتراتيغرافي فةي مخطةط م ةتر  لمةربعين فةي 

 الوقت نفسه.

 

 

 رسم تخطيطي يوضح منهج الحفر على طريقة الشطرنج

 

 

                                                           
.عمةر جسةاإ 33. دحةدوع عبةد القةادر، المرجةع السةاب ،   119-118الدباغ تقي، المرجع السةاب ،      1

 الساب . العزاو ، المرجع
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 صورة لتخطيط الحفرية وفق منهج رقعة الشطرنج

 

 

 

 

 

 

 طرق حفر االختبار:-5

ة كرة أوليفتهدف إلى ج، التربة والتأكد من أهميتها األثرية تمهيدا لبد  التنقيب وتعطي  

 عن طبيعة القطع األثرية في الموقع وعن األدوار الحضارية فيها.

 .1ت ستخدإ غالبا في مرحلة التفتيش في أماكن مختلفة من الموقع 

 طريقة الخنادق:-6
                                                           

 .113الدباغ تقي، المرجع الساب ،    1
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ذ الخنادق في حفرها أصكال منها ( أو صةكل صةليب أو صةكل حةرف L: صةكل حةرف )ت أ خ 

(S.وهذا األخير هو األفضل ألنه يك ف منطقة واسعة من الموقع ) 

تفةةتح طريقةةة الخنةةادق حيةةث توجةةد القطةةع األثريةةة الصةةغيرة وأنقةةاض المبةةاني الدارسةةة  

 .1والغرض هو الج، والتمهيد للتنقيب

 طريقة المدرجات:-7

ربتهةا ثرية المرتفعة )جبال وهضا (؛ حيث تتميةز تت ستخدإ هذه الطريقة في المواقع األ

د لبنا ، بعةابالصالبة واالنحدار ال ديد، وبنف، االتجاه لمالحظة التغيرات في لون التربة ونوع 

ذلةةك تفةةتح منطقةةة أخةةرى بةةنف، الطةةول والعةةرض علةةى أن يحةةافظ علةةى االسةةتقامة فةةي الطةةول 

 والعرض والعم . 

 .2والنفقات والحصول على نتائج كثيرةت فيد هذه الطريقة في ربح الوقت 

 طريقة الوحدات: -8

صةائعة كثيةرا فةةي المواقةع الصةغيرة؛ حيةةث تسةتخدإ طريقةة الت ةةبيك إلةى مربعةات ويبةةدأ 

 .3الحفر من قمة التل وصوال إلى األرض البكر

 طريقة المباني: -9

في المساحات أكثر أنواع الحفر اقتصادا بالنفقات في القرى والمدن األثرية؛ وهي تصلح 

 .4الواسعة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .200المرجع نفسه.حيدر كامل، المرجع الساب .الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،    1

 . حيدر كامل، المرجع نفسه.115الدباغ تقي، المرجع نفسه،    2

 .57.حيدر كامل، المرجع الساب ،   115الدباغ تقي، المرجع الساب ،    3

 .حيدر كامل، نف، المرجع نف، الصفحة.116الدباغ تقي، المرجع نفسه،    4
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 (3لدرس السادس: الحفرية األثرية )ا

اصل بعد أن تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى أنواع الحفريات وطرق ومناهج الحفر نو

 :ة فيوالمتمثل األثرية؛ الخطوات األساسية المتبعة في الحفريةها بالتطرق إلى ما تبقى من

 :1األثرية خطوات الحفرية

 ال بد من:أثرية إلنجاز حفرية 

 :اإلعداد للحفر-1

توجد الكثير من المخططات في عملية الحفر؛ وقد سب  وأن أصرنا إلى هذا في 

اسية أس وطال بد من مراعاة صرالمحاضرة السابقة بذكرنا لطرقها ومناهجها. ولإلعداد للحفر 

 :متمثلة في

ئا صيكون والتي يجب أن ت تخطيطالعملية  كأول خطوة النطالق تعيين النقطة المرجعية-

 صجرة أو عمود كهربائي. كصخرة أو ثابتا

ي أحد فوتكون عوامل الطبيعة الال تزيلها المرجعية مميزة بعالمة أن تكون النقطة -

 زوايا هذا الثابت.

وهذا بعد  جهاز التيودوليت أو النيفومترمتقايسة باستخداإ  الموقع إلى مربعاتتقسيم -

 .2هجنوبه وصمالاتجاه يد حدت

 :دراسة موقع الحفر-2

                                                           
 . 2013، جامعة عين ال م،، القاهرة، علم الحفائر األثريةأحمد ال وكي،  1

 .31-12 عاصم محمد رزق، المرجع الساب ، ص 2
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اختيةةار  تعتبةةر هةةذه الخطةةوة مةةن الخطةةوات المهمةةة التةةي تمةةر بهةةا الحفريةةة؛ وتتمثةةل فةةي

 سعة يتطلبالتي تكون في بعض األحيان واالمعنية و األماكن المناسبة للحفر من المساحة الكلية

 منها:حفرها سنوات ويتم اختيار منطقة الحفر العتبارات عديدة 

 ظهور أجزا  معمارية على السطح فنبدأ الحفر من هذه األجزا  الظاهرة. -

كل يمكن القياإ بأسةبار عديةدة )مجموعةة حفةر فةي المسةاحة المعةدة للحفةر مربعةة ال ة-  

 ( منها نبدأ الحفر.اآلثاربحثا عن  إ 1إ/1

 :تحديد موضع الرديم-3

 ؛المكان الذ  ترمى فيه األتربةة المسةتخرجة مةن منطقةة الحفةر موقع هوموضع الرديم 

كمةا يمكةن  ، وعادة ما يكون قريبا مةن موقةع الحفةراآلثارويحدد المكان بعد التأكد من خلوه من 

 مةةثال( ال ةةاحناتونقلهةةا إلةى أمةةاكن بعيةدة )األتربةة المسةةتخرجة وسةةائل النقةل لحمةةل االسةتعانة ب

 .1ها إلى أماكنهاعدإ رجوعل ضمانا

 متطلبات الحفرية:-4

ا هةوجزن وقد سب  وأن صرحناها في الدروس السابقة؛ لكن ال بأس أن للحفرية متطلبات

 فيما يلي:مرة أخرى 

رية ة والتي تكون غالبا من وزارة الثقافة ومديحصول على ترخي  من الجهات المعنيال -1

 الثقافة والمتحف.

الثقافةةة أو المةةديريات مةةع مسةةاهمة لحفريةةة مةةن وزارة الحصةةول علةةى مصةةادر تمويةةل ا-2

 الجمعيات الثقافية.

 اآلثارمختصون في مجاالت علم -هنائبورئي، البعثة  :أعضا  البعثة والمتكونة منتوفر -3

والقطع األثريةة  للمواقع ومصور رساإ–مثال(طلبة أو أساتذة )أثريون مساعدون –المختلفة 

 .2عمال وطبيب-لآلثارمرمم –

في جهاز التيودوليت أو ما يعادلةه والبوصةلة ولوحةة  ةتمثلالفري  الفني مأجهزة وأدوات -4

رسم مع أوراق عاديةة وأوراق ميليمتريةة وقلةم رصةا  ودبةابي، ومالقةط لمسةك األوراق 

مقيةاس مةزدوج وطاولةة رسةم  وديكةا متةرسةم( 15-سةم7.5وخبر صيني ودفةاتر ومسةامير )

 .3وبطاقات صغيرة ساطرومتسوية مائي )فقاعي( ومقياس المهندسين وخيوط 

                                                           
 المرجع الساب .قادوس عزت،  1

الفخرانةي فةوز  عبةد  .120-106   عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،  جورج ضو، المرجع الساب . 2

 .182الرحمان، المرجع الساب ،   

3Mortimer Wheeler, op.cit, 1989. 
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متمثلةةة فةةي المسةةاحي المتنوعةةة األحجةةاإ واأللةةواع الخ ةةبية  لحفةةرفريةة  اأدوات أجهةةزة و-5

والمعاول والقفف أو الدال  أو العربات لنقةل األتربةة والفةؤوس والفراصةي بنوعيهةا الناعمةة 

 .1والخ نة

 صور لبعض أدوات الحفر:

 

 أنواع مختلفة من المجاريف

 

 النيفومتر

 :2في عملية الحفر الشروع-5

بد  ا اليمكنن ووفرنا كل متطلبات الحفرية بعد أن نكون قد أتممنا من عملية التخطيط

 بالحفر وتتم هذه العملية بـ:

ال  تقسيم البعثة إلى مجموعات من األفراد وتوزيعها حسب مقاس المربعات بمعنى-

 يكون في الحي ز المراد حفره نق  أو زيادة في األفراد.

 :لتاليةاعلى كل فرقة )مجموعة(؛ والذ  ت سند إليه المهاإ  مسئوالأن ي عين رئيسا -

 توزيع المهاإ على أعضا  الفرقة.-

                                                           
 .120 عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،   1

 .135،   الساب عاصم محمد رزق، المرجع  2
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 .واالنضباط فرض النظاإ-

 مراقبة سير العمل من بدايته إلى نهايته.-

كون لتي تالالزمة والضرورية ي  رع في عملية الحفر وا التنظيمية بعد هذه اإلجرا ات

 بـ:

 وال ؛الحفر المتدرج من طبقة إلى أخرى إلى غاية الوصول إلى الطبقة الجيولوجية-

 يمكن االنتقال إلى مربع آخر إال بعد نهاية حفر المربع األول.

للقى اتلف ن  أال يكون الحفر بطريقة ع وائية؛ إذ ال بد من أخذ الحيطة والحذر حتى ال -

ثر التي نع للقىالب ذلك بحسب نوعية التربة ونوعية األثرية، وقد ن غي ر من أدوات الحفر إذا ت ط

 عليها.

يجب مراقبة الترا  الذ  يتم إخراجه في عملية الحفر، فقد نعثر على لقى أثرية -

 .1صغيرة كالقطع النقدية أو الحلي أو صقف للفخار أو ....

 

 التقرير األثري:-6

حفرية   بالي عد التقرير األثر  آخر مرحلة من مراحل البحث األثر  وي مل كل ما يتعل 

 ومراحلها. ويجب أن يحتو  على مقدمة وعرض وخاتمة. 

معلومات  ت مل تاريخ المدينة والموقع األثر ، جغرافيته، دراسة جيولوجية،مقدمة: -1

 عن الفرقة واألدوات المستعملة.

 نقاط متمثلة في: ي مل مجموعةالعرض: -2

 تحديد المكت فات ومصيرها مع وصفها وتحديد مكان تواجدها.-

 مجموعة من الصور والمخططات والخرائط.-

 دراسة تحليلية للمكت فات األثرية.-

 دراسة مخبرية للقى األثرية ومختلف أعمال الترميم.-

 دراسة مقارنة مع المكت فات األخرى من نف، المنطقة أو أخرى.-

تضم النتائج المتوصل إليها والتي يجب أن تن ر في المجالت العلمية أو ة: خاتم-3

 .2الدوريات األثرية وفي الجامعات وحتى الجرائد اليومية

 

                                                           
عاصةم محمةةد رزق، .73. جةورج ضةةو، المرجةع السةةاب ،   38دحةدوع عبةد القةةادر، المرجةع السةةاب ،    1

 .المرجع الساب 

 .دحدوع عبد القادر، المرجع الساب .308-296الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،      2
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 -1- المكتشفات األثرية :الدرس السابع

 لتعرفبا مقياس مدخل إلى علم اآلثار؛قية دروس تتمة لما سب  ذكره نواصل برنامج ب

 إلى كيفية التعامل مع المكت فات األثرية.

 كيف نتعامل مع المكتشفات األثرية؟

 منها: ؛1توجد مجموعة من األساليب والكيفيات للتعامل مع هذه المكت فات

 :2أوال: التسجيل

فهي  ال يمكن للباحث األثر  أن ي ستغني عن عملية التسجيل ألهميتها وضروريتها؛

 بدايتها إلى نهايتها، ويجب أن ن راعي فيها ما يلي: ت صاحب الحفرية من

 ي سمى؛ أن يكون تسجيل المعلومات في سجل ب كل دائم ومستمر )أ  ب كل يومي(-

 بـ: فيه بدفتر اليوميات. وعلينا أن ن تقيد

يل وتسج األثر  قبل بد  عملية الحفر، وأثنا ها وبعد نهايتها تسجيل حالة الموقع-1

 ت عليه؛ ألنه ال يمكن استرجاع حالة الموقع بعد حفره.التغيرات التي طرأ

 تسجيل جميع المراحل التي مرت بها الحفرية.-2

؛ 3الوصف الدقي  للمكت فات األثرية، ويختلف هذا الوصف حسب نوعية المكت فات-3

 ونجد في هذا:

 لتحقي  وصفها ال بد من:: المكتشفات المعمارية:أ

 تحديد زمن ومكان اكت افها.-

تها داثياديد موقعها بالنسبة للنقطة الرئيسية )أ  النقطة المرجعية(؛ بتحديد إحتح-

 ومقاساتها.

                                                           
 .2003رية، ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندالحفائر األثريةعزت زكي حامد قادوس،  1

 .279الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،    2

. عبةد القةادر دحةدوع، المصةدر 2015، دار العةالم العربةي، القةاهرة، علم التنقيب عن اآلثاارناجح عمر علي،  3

 .عزت زكي حامد قادوس، المرجع نفسه.111، 89عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،   .38الساب ،   
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 تحديد صكل هذه المكت فات المعمارية )جدار، غرفة، برج...(.-

 ذكر نوع مواد بنائها والرسومات واألصكال والزخرفة إن وجدت.-

 ذكر نوع الطبقة التي تنتمي إليها هذه البقايا المعمارية.-

 :: البقايا األثريةب

ها لدقي  نقصد بها اللقى األثرية من فخار ومعادن وزجاج وغيرها، ولتحقي  الوصف ال 

 يجب أن نقوإ بما يلي:

 إنجاز بطاقات تقنية تحمل:-1

 *زمن ومكان االكت اف.

 *نوع األثر.

 *نوع الطبقة التي تنتمي إليها هذه البقايا األثرية.

فات المربع الذ  وجدت فيه ويميزها عن باقي المكت *تقييدها برقم يدل على رمز 

 األخرى.

 تسجيل رقما عليها وعلى بطاقتها التقنية وفي السجل اليومي.-*

 .1*رسم هذه البقايا وأخذ صور خاصة بها

 

 

 

 ثانيا: الرسم:

مهم جدا في الحفرية ويعد مكمال لعملية التسجيل؛ بحيث ي مل الرسم وضع الخرائط عن 

كالخرائط الطبوغرافية ورسم مخطط التنقيبات والفخاريات والزخارف وبقية اللقى الموقع، 

 . 2األثرية ومختلف طبقات الموقع األثر 

                                                           
. الفخرانةةي فةوز  عبةد الرحمةةان، المرجةع السةةاب ،   111، 89د رزق، المرجةةع السةاب ،   عاصةم محمة 1

  243-279. 

-112، 91-90   عاصم محمد رزق، المرجةع السةاب ،  .75عمر جساإ العزاو ، المرجع الساب ،    2

 .386. الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،   113
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 1الرسم على اللقى األثرية

 

 

 : التصوير:لثاثا
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ن والتي ال يمك عملية تسجيل الحفريةمن الوسائل المهمة والضرورية التي تتبع 

ألثر صل لللمكت فات األثرية أكثر مصداقية، فهي نسخة طب  األ والتي تعطي؛ ااالستغنا  عنه

وفي هذا  ا  منها؛نتهالم كت ف، لهذا ال بد من االعتنا  بهذه العملية من بداية الحفرية إلى غاية اال

 يجب:

يو(؛ تصوير الموقع كامال قبل بداية عملية الحفر )صور فوتوغرافية وصور بالفيد-

 طرف م صور محترف وخبير لضمان جودة الصورة.ويجب أن يكون التصوير من 

تها جزئياوتصوير ما عثرنا عليه من لقى وبقايا أثرية تصويرا دقيقا ي ظهر تفاصيلها -

لك ف ية اومن زوايا مختلفة وفي جميع مراحلها )من بداية ظهور هذه اللقى والبقايا إلى غا

 عنها(.

 التي تنتمي إليها. تصوير المربع الموجودة فيه هذه البقايا والطبقة-

قم، تسجيل كل المعلومات الضرورية لألثر على ظهر الصور التي أخذناها له )الر-

 .االتجاه، رمز ورقم المربع، الطبقة، التاريخ، زاوية االلتقاط، رقم الفيديو...(

 .1وضع الصور في سجل خا  بها-

 

 

 

 

 

 -2-المكتشفات األثريةالدرس الثامن: 

كيف  :ؤالعن الس لما سب  ذكره في المحاضرة السابقة والتي حاولنا فيها أن نجيب تتمة

 نتعامل مع المكت فات األثرية؟

 سجيلالتك وإلى جانب ما تطرقنا إليه كأساليب وكيفيات للتعامل مع المكت فات األثرية

 متمثلة في:  ؛أخرى رابعةعملية  والرسم والتصوير نجد

 الرفع األثري:-4

 :نواعه وفي هذا نجدتتعدد أ

 طريقة أخذ المقاسات:-1

تعتبر طريقة أخذ المقاسات من أهم مراحل الرفع األثر  ألن نتائجها ت بنى على 

فإذا أخذنا  ؛ لهذا يجب أن تكون دقيقة جدا،المقاسات التي تم تسجيلها في عملية التخطيط

                                                           
 .315.الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب ،   113 ،  الساب عاصم محمد رزق، المرجع  1
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المقاسات ب كل صحيح وسليم فإن  كل مخططاتنا ورسوماتنا ستكون صحيحة والعك، يكون 

 صحيحا إذا أخطأنا في أخذ هذه المقاسات.

نجد  ؛وألخذ المقاسات نستعمل أجهزة القياس التي سب  وأن ذكرناها وبصفة خاصة

 أهمها جهاز التيودوليت وال ريط المتر .

 جهاز التيودوليت:

وبصفة خاصة في قياس االرتفاعات  ؛عمل في مختلف أنواع المواقع والمباني األثريةيست

والزوايا. استعماله صعب وهو مكلف جدا سوا  من حيث الثمن أو الوقت إال أن نتائجه 

 مضمونة.

 الشريط المتري:

يعتمد عليه بصفة خاصة في الرفع المعمار . استعماله سهل وهو غير مكلف مقارنة 

 باألول.

 

 

 صورة جهاز التيودوليت
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 صورة الشريط المتري

 الرفع المعماري:-2

 ريط ال اليتطلب استعمال جهاز التيودوليت أو النيفومتر في المواقع األثرية؛ واستعم

 المتر  في المباني والمعالم األثرية القائمة.

ع لم أو األثر  ليتضح صكله، يهدف هذا الرفع إلى الحصول على مقاطع أو مساقط أفقية للم 

مساحته، س مكه...
1. 

 

 

 

 الرفع المعماري والرفع األثري

 

 الرفع الطبقي:-3

                                                           
 .38دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،    1
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ها طبقت للرفع الطبقي أهمية بالغة؛ فبه يمكن لألثر  أن ي ن سب كل قطعة أثرية إلى

ي تت كل ف بقاتاألصلية وبالتالي معرفة المراحل التاريخية التي عرفها الموقع باعتبار أن  الط

 ر الزمن كما أصرنا.الموقع عب

تت كل الطبقات األرضية نتيجة عوامل كثيرة م تسبب فيها اإلنسان في غالب وقد 

األحيان؛ كبنا ه لبنايات جديدة فوق مباني قديمة، مما قد يؤد  إلى تخريب الموقع األثر  الذ  

بتغطيته وإخفائه ت ساهم في خرابه أيضا العوامل الطبيعية كالفيضانات والرياع الرملية التي تقوإ 

 .1بت كيل طبقة ترابية جديدة فوقه مع مرور سنوات من الزمن

فر وما يصاحبها من عمليات الردإ ون تربة قل األوقد يؤد  الحفر الع وائي لإلنسان للح 

 تالطمن مكان إلى آخر إلى ت كيل وتكوين طبقات جديدة واختفا  أخرى؛ مما يؤد  إلى اخ

كيف فمة. بعض فتصبح الطبقة األقدإ حديثة والطبقة األحدث قديوتداخل الطبقات مع بعضها ال

كن للباحث أن ي مي ز بين هذه الطبقات؟  ي م 

 لبعضبعضها عن ا األرضية ولإلجابة عن هذا السؤال فإن الباحث ي ميز بين الطبقات

 عن طريق:

 .مثال م الحظة التغيرات الحاصلة في التربة بالعين المجردة كمالحظة لون التربة-

ين بيي ز ت ميي ز الطبقات حسب نوعها )رملية، طينية، حصوية...(؛ بمعنى يجب أن ن م-

 الطبقات من حيث تكوينها وصالبتها وما تحتويه.

وضع بطاقات لكل طبقة؛ وذلك بعد تمييزها حسب نوعها؛ فيكتب في البطاقة اسم -

جنو ...(، رقم الطبقة المنطقة، موقع الحفرية، رقم المربع، اتجاه مربع الحفرية )صمال، 

 .2ووصفها بذكر المواد الم كلة منها ولونها وطبيعتها )رملية، طينية، حصوية...(

 التغليف والنقل:-5

إلى  ت فاتتأتي هذه المرحلة بعد االنتها  من المراحل السابقة المذكورة؛ فتنقل المك

 ذر وذلك بـ:المخبر أو المخزن أو المتحف للعرض. تتطلب هذه المرحلة الحيطة والح

 ال معوضع المكت فات والتحف في صنادي  بها ثقو  ومملو ة بمواد مرنة كالقطن مث-

 عدإ تر  فراغات بينها في داخله حتى ال تتكسر.

 وضع إصارات على الصنادي  ت ن به حاملها بالعناية بها وأخذ الحذر.-

دى؛ والصغيرة على حالتمييز بين اللقى من حيث أحجامها بوضع الكبيرة على حدى -

 وذلك باستعمال الصنادي  والعلب المختلفة األحجاإ.

 تغليف كل تحفة.-

                                                           
 .40دحدوع عبد القادر، المرجع الساب ،    1
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 تغل  الصنادي  بإحكاإ ورصها بحبال أثنا  عملية ال حن.-

 وضع بطاقات على الصنادي  تبين ما هو موجود بداخلها )طبيعة التحفة(.-

 اختيار وسائل نقل مناسبة ومالئمة.-

 ية:خامسا: األعمال المخبر

 متنوعة وضرورية ونجد:

 تنظيف المكتشفات:-1

.ولدراستها تخ  هذه العملية تلك التحف األثرية العالقة بها األوساخ من أتربة وطين..

دراسة علمية صحيحة ال بد من تنظيفها ب كل جيد حتى تكون واضحة، ونجد أن وسائل 

 ها.التنظيف تختلف من واحدة إلى أخرى حسب المادة التي هي عالقة ب

 تنظيف األحجار:-2

حسب يوت بت نظف األحجار باستخداإ الما  والصابون أو استخداإ البنزين والكحول والز

 طبيعة المادة العالقة بها.

 تنظيف الفخار والخزف:-3

ينظف الفخار والخزف باستخداإ فرصاة ناعمة أو قطع من القماش الم بع بمادة 

 األلوان. إتالفمع الحذر من  1األسيتون

 

 

 تنظيف المعادن:-4

و أاعمة نتختلف وسائل التنظيف من معدن إلى آخر فالحديد مثال ينظف باستعمال فرصاة 

حاس نسبة للنبال . أماكيميائيةأداة المبرد إذا كان به صدأ في حين ت نظف الفضة باستعمال محاليل 

ل و استعماون أاألستيوالبرونز فيتم تنظيفهما باستعمال فرصاة ناعمة مبللة بمزيج من الكحول مع 

 المحاليل الكيميائية

 تنظيف الزجاج: -5

 ينظف الزجاج باستخداإ الما  المتجدد أو باألحماض.

 تنظيف الخشب:-6

 .2تتنوع أدوات تنظيفه حسب الحالة التي يكون عليها
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 -1-التأريخ في علم اآلثارالدرس التاسع: 

 فناعر  وخبرية عن األعمال الم التي تحدثنا فيهاتتمة لما سب  ذكره في المحاضرة السابقة 

تي ثم يأ ؛هو تنظيف المكت فات األثرية كمرحلة أولىيجب القياإ به أول عمل  أن  من خاللها 

 :وهو ما سنحاول أن نتعرف عليه التأريخ في المرحلة الثانية

 :اآلثارالتأريخ في علم -أ

قايا حجارة، حلي، تحف معدنية، بتتعدد وتتنوع البقايا األثرية من )فخار، خزف، 

(؛ وانية...الحيومعمارية، إلى جانب المواد العضوية كالبرد  واألخ ا  وبقايا العظاإ اإلنسانية 

مادة د اللذا وجب على األثر  قبل أن يبدأ في المرحلة الثانية من عمله المخبر ، أن ي حد

 تأريخها.لددة ع تعتمد على طريقة محن  المصنوعة منها هذه البقايا؛ وذلك ألن لكل نوع ومادة ص  

 ومن هذه الطرق التي اعتمدها العلما  في تحديد أعمار المكت فات األثرية نجد:

 :1الطرق النسبية )التأريخ النسبي(-أوال

ات ا مقاربعطينعطينا أعمارا وتواريخا حقيقية للبقايا األثرية وإنما ت  هذه الطريقة ال ت  

 ق نجد:ومقارنات. ومن أهم هذه الطر

 التأريخ بواسطة التتابع الطبقي )الستراتوغرافيا(:-1

وقع تساعد هذه الطريقة في رسم إطار زمني يوضح تتابع األحداث التاريخية على م

دتين قاع الحفرية؛ وذلك من خالل المكت فات التي تظهر لنا خالل عملية الحفر. وتعتمد على

 هامتين:
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قة ثة الطبوحدا قي، تقوإ هذه القاعدة على تحديد قدإت مثل التتابع الطب القاعدة األولى:-

سفل أما  من حيث تكوينها فكل طبقة تعلو طبقة أخرى فهي بالضرورة أحدث منها تكوين؛ أ  أن

 فهو أقدإ وما هو أعلى فهو أحدث.

 اسطة مابعة بوت مكن هذه القاعدة األثر  من أن يؤرخ للطبقات المتتاالقاعدة الثانية:  -

؛ فقد طبقةبقة من مكت فات فهو جز  منها، وأنه قد كان موجودا يوإ تكونت هذه التحويه كل ط

در، المصتحمل مثال المسكوكات تاريخا مثلها مثل النقوش؛ فهي تحمل في مضمونها التاريخ و

بسنة  ألخذنة الس ك، وأسما  من س كت في عهدهم، ولكن يجب أن ن ير إلى أنه ال يمكننا اوس  

ا ، وهذمحدد ومطل  للطبقة األثرية التي وجدت بها إال في ظل صروط خاصةإصدارها كتاريخ 

 لألسبا  التالية:

ر لدينااستمرار تداول بعض القطع النقدية لفترات طويلة؛ كما هو الحال بالنسبة ل-

 األحمد  المنسو  إلى أحمد بن طولون.

ى ا إلتى وصولهعدإ معرفة المدة التي انقضت منذ س ك هذه النقود في بلد معين؛ وح-

بها في  وثوقمالبلدان األخرى التي اكت فت فيها يمثل تحديا آخر أماإ استخداإ النقود كوسيلة 

 تأريخ الطبقات.

رار م كلة االكتناز، حيث أن بعض العمالت قد ت كتنز خاصة في فترة عدإ االستق-

 ادية.قتصوضاع االاالقتصاد ، ثم يعاد استخدامها مرة أخرى في فترة الحقة عند استقرار األ

وعلى كل حال فإنه يجب ربط القطع النقدية المكت فة بغيرها من اللقى التي يتم العثور 

عليها أثنا  عمليات الحفر وكذلك الفخار وغيره من المكت فات األثرية التي يتم استخراجها من 

 .1نف، الطبقة حتى يتم الحصول على تأريخ يتسم بالوضوع والدقة

 طة حساب كمية الفلور:التأريخ بواس-2

تساعد هذه الطريقة في تحديد عمر العظاإ النسبي وذلك بقياس نسبة الفلور المتواجدة به، 

فالعظاإ األقدإ عمرا هي التي تحتو  على كمية أكبر من الفلور. وذلك ألن الفلور المتواجد في 

 .2لوقتالمياه الجوفية لألرض يحل محل عناصر أخرى في العظاإ ويزداد مع مرور ا

مار  المع كما يتم االعتماد على طرق أخرى للتأريخ النسبي مثل االعتماد على الطراز 

خارف الز وأسلو  الت ييد للمن آت المعمارية، وكذلك الطراز الفني وطريقة الصناعة ونوعية

 وكيفية تنفيذها في التحف التطبيقية.

 التأريخ المطلق )الطرق المعملية(:-ثانيا

طريقة الوصول إلى أرقاإ محددة بالسنوات )أ  تحديد عمر المكت فات ي مكن بهذه ال

األثرية بالسنوات(؛ لكن ال يمكن استخدامها في كل المواقع وإنما في األماكن التي يوجد فيها 
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نماذج ت صلح ألن تكون مادة للتأريخ المطل  )كالكتابات والنقوش، المصادر التاريخية التي 

مدن، الوثائ  المرتبطة بالمن آت المعمارية...(، أما في حالة تعذر تتحدث عن تاريخ تأسي، ال

الوصول إلى هذه التواريخ من خالل هذه المصادر، فإننا نلجأ إلى طرق علمية تستخدإ ألجل 

 تأريخ المكت فات األثرية، والتي ترتكز أساسا على مادة صنع األثر، نذكر منها:

 :14التأريخ بواسطة الكربون -1

ستخدإ بحيث ي اإلصعاعباستخداإ الكربون الم ع هو التأريخ عن طري  تقنية التأريخ 

لى إ( لتقدير عمر المواد العضوية مثل الخ ب والجلود وتصل C14) 14اضمحالل الكربون 

ذرية،  سنة ماضية. وقد تم التوصل إلى هذه الطريقة بعد عدة أبحاث 62000إلى  58000نحو 

وصرحها علما  الذرة أمثال ويالرد ليبي  1949وأعلنت نتائجها في أمريكا عاإ 

"W.LIBBY،" " وأندرسونANDERSON" وأرنولد "ARNOLD .من جامعة صيكاغو " 

 وعلى الرغم من صيوع هذه الطريقة إلى أن فيها نقائ  وعيو  من أهمها:

 ألف سنة. 50ال يؤرخ سوى العظاإ ب رط أال يزيد عمرها عن -

في  لحياةاة تاريخ توقف الحياة، ولي، بالضرورة تاريخ التأريخ الناتج هو في الحقيق-

 الموقع.

 باهظ التكاليف.-

بالحرق وبالتالي يتم تطبيقه فقط على  وإفنائهايتطلب إتالف المادة العضوية األثرية -

 .1المادة التي يمكن االستغنا  عنها

 (:Dendrochronologyالتأريخ بواسطة حلقات األشجار )-2

 هو أسلو  علمي لتحديد األعمار عن طري  تحليل ترتيب حلقات األصجار أو نمو

 الحلقات حيث تمثل كل حلقة سنة؛ ويستخدإ في ثالثة تطبيقات هي: 

 ( وهو علم المناخ في الماضي.Paleocologyعلم )-1

 وتحديد عمر أثر. اآلثار( وهو علم Archaeologyعلم )-2

( يستخدإ فيه عمر حلقات األصجار Rdiocarbondatingمقياس الكربون الم ع )-3

لعمر الحفريات، أقصى عمر  إصعاعيلتحديد ومعايرة عمر النصف الكربون الم ع كمقياس 

 .2سنة وهو ما تم استخدامه في الكربون الم ع 11000يمكن أن يستخدإ فيه عمر الحلقات هو 

صكلها وطريقة تراكمها من لقد تبين أن هنا  عالقة بين عرض دائرة حلقة ال جرة و

جهة وبين المناخ والتربة التي نمت فيها هذه ال جرة من جهة أخرى، حيث تبين أن الحلقة 

الواسعة تنتمي إلى سنة ممطرة، بينما الحلقة الضيقة تنتمي إلى سنة جافة، وبالتالي أمكن تحديد 
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هذا األسلو  عمل  نوع الطق، السائد في منطقة نمو هذه ال جرة، لذا فقد أمكن من خالل

خريطة وعمل ما يسمى جدول منحنيات مرجعي إقليمي، وبمراجعة هذا الجدول نستطيع تحديد 

الفترة التي تعود إليها أ  قطعة خ بية بما يطابقها في الجدول، ونظرا للنتائج الدقيقة التي 

لتي يعطيها هذا األسلو  فقد أمكن استخدامها في بعض األحيان لتصحيح بعض األخطا  ا

، وعلى الرغم من دقة هذا األسلو  في التأريخ فإنه 14تعطيها طريقة التأريخ بواسطة كربون 

 .1ال يمكن االعتماد عليه إال في المناط  التي توجد بها أصجار معمرة

 

 

 التأريخ بواسطة قياس القوة المغناطيسية لألثر:-3

الطين المحروق مثل الفخار، تستخدإ هذه الطريقة فقط لتأريخ اآلثار التي صنعت من 

من الحبيبات الدقيقة ألكسيد  %7وتعتمد فكرتها على حقيقة أن الطين يحتو  في المتوسط على 

الحديد، وهذه الجزيئات تتخذ اتجاهات مغناطيسية غير منتظمة، وتعتمد فكرة التأريخ بهذه 

ديد في الفخار الطريقة على إعادة حرق الفخار على درجة عالية وهكذا فإن جزيئات الح

المحروق تفقد مغنطتها، ولكن عندما تبرد فإنها تبدأ في المغنطة من جديد، وتأخذ معظم 

الجزيئات في تلك الحالة اتجاه ال مال المغناطيسي وتستقر فيه، وبما أن المجال المغناطيسي 

ين أن لألرض يتغير باستمرار تبعا لميل وزاوية انحراف األرض، فإنه يمكن للعلما  المتخصص

يقوموا بمراجعة اتجاه ال مال الذ  تحدده جزيئات الحديد في مخلفات الفخار التي لم تتحر  منذ 
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وبمراجعة جدول بين اتجاه ال مال المغناطيسي لألرض بالنسبة للعصور السابقة يتم التعرف 

 .1على تاريخ القطعة الفخارية

 أرجون:-التأريخ بواسطة نظائر البوتاسيوم-4

علم المستخدمة في علم الزمن الجيولوجي و اإلصعاعيوسائل التأريخ  هو وسيلة من

نظير  ( إلىK40) 40البوتاسوإ  اإلصعاعياعتمادا على قياس نسبة ناتج االضمحالل  اآلثار

 .40األرجون 

هي وتعد هذه الطريقة مناسبة لقياس عدد من أنواع الصخور خاصة الصخور النارية 

 قدإ من بضعة أالف من السنين. تمكن التأريخ المطل  لعينات أ

يستخدإ التأريخ بواسطة نظائر البوتاسيوإ بصورة أساسية في األماكن ال هيرة 

بالن اطات البركانية مثل إيطاليا وصرق إفريقيا وجاوة وغيرها، وكان أول تطبي  لها في علم 

ت اآلثار في موقع "أولد  قورج" في تنزانيا، حيث ساعدت على تأريخ بعض المخلفا

 .2مليون سنة 2الحضارية والعظمية التي تعود إلى 

 رصاص:–التأريخ بواسطة نظائر اليورانيوم -5

مادا ية اعتتستخدإ لتحديد عمر العينات الجيولوج اإلصعاعييعد من أقدإ وسائل التأريخ 

 لورتعلى نسبة نظير  اليورانيوإ والرصا  في العينة وخاصة في الصخور التي ت كلت وتب

 مليار سنة. 4.5مليون سنة إلى حوالي  من حوالي

 طريقة قياس التألق الحراري للفخار:-6

سنة،  50000تستخدإ طريقة التأل  الحرار  للتأريخ للمكت فات التي يعود عمرها حتى 

وهي تطب  على كل المواد األثرية المصنوعة من الطين والتي تم حرقها كالطو  والفخار، 

، وتم تطويرها فيما بعد، وهي 1953إليها دانيال فارنجتون في عاإ وهي تعتمد على فكرة أصار 

تقضي بأن الطين وبعض األحجار يحتويان على عيو  دقيقة في تكوينهما ويقصد بها 

المسامات، وعندما يتعرض الطين أو األحجار ألصعة ال م، تثير اإلصعاعات االلكترونية 

ك إلى التسخين لدرجات عالية، يؤد  هذا إلى فتحب، في المساإ، وعندما يتعرض الفخار بعد ذل

انفالت الضو  المنبعث بالحرارة، مما يؤد  إلى أن تصبح تلك المساإ خاوية، وعندما يبرد 

الفخار وتغطيه بعد ذلك الطبقات األثرية في باطن األرض، فإن هذه المساإ تبدأ في االمتال  مرة 

ن تستغرق مئات السنين، أما عن كيفية احتسا  ثانية باإللكترونيات، وهي العملية التي يمكن أ

التاريخ لهذه القطع األثرية فإنه ينبغي أن يتم تسخين القطعة الفخارية في المعمل في درجة 

مئوية إلى أن تخلو المساإ، ويقاس الضو  المنبعث من هذه العملية فإنه ° 500حرارة تفوق 

ثة منها بإجرا  عملية حسابية وف  القانون يمكننا تحديد عمر األثر، ويتم قياس األصعة المنبع

 اآلتي:
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 ة واحدةكمية اإلشعاع الحراري الناتج في سن ÷عمر الفخار = كمية اإلشعاع الحراري 

 سنة. 80000إلى  30000ويمكن أن يصل أقصى حد في تأريخ الفخار إلى ما بين 

فات األثرية وباإلضافة إلى هذه الطرق يمكن ذكر طرق وأساليب أخرى لتأريخ المكت 

 .1األوبيسيديان كطريقة اإلن تقاق الصخر ، طريقة هيدرات

 

 

 

 

 الدرس العاشر: التقرير األثري

ذن ما جه. إبعد االنتها  من الحفرية ومراحلها؛ يجب أن ت تبع بتقرير علمي وتن ر نتائ

 المقصود بالتقرير األثر  والن ر العلمي للعمل األثر ؟ 

II- 2العلمي للعمل األثريالتقرير األثري والنشر: 

ومعالجتها  ال تقتصر أعمال الحفر على الك ف عن القطع األثرية أو البقايا المعمارية،

فائره ئج حوترميمها وحفظها فقط، بل من واجب رئي، فرقة الحفرية األثرية أن يقوإ بن ر نتا

لحفر قد اية ة عملألن عملية الن ر العلمي للعمل األثر  تعد جزا  متمثل للحفرية حيث أن طبيع

ة التي لوحيداالحفائر والطريقة  إجرا أخلت بالصورة التي كان عليها الموقع لفترة طويلة قبل 

فرية هي الح تمكن الباحثين الذين لم يحضروا العملية من معرفة صكل الموقع قبل وأثنا  عملية

 رية، وقدلحفابعد فترة من خالل األوراق والوثائ  والسجالت الكاملة التي كتبها األثر  خالل و

 قسمت مراحل الن ر العلمي إلى أربعة مراحل أساسية هي:

 ن ر بعض األخبار والمعطيات عن الحفرية في الصحف تتضمن ما تم من مكت فات-

 هامة في الموقع األثر .

 ن ر بعض المعطيات والمقاالت في الدوريات والمجالت األثرية المتخصصة.-

فر م الحكون غالبا في صكل مقالة علمية تفصيلية لهذا لموسإعداد تقريرا تمهيديا ي-

 .اآلثارالحالي، تن ر في الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة في علم 

وأخيرا يتم ن ر التقرير النهائي للحفرية األثرية والذ  قد يكون في صكل كتا  علمي -

تم العثور عليها، ويجب أن متخص  حول طبيعة الموقع، وكذلك أهم المكت فات األثرية التي 

يحمل هذا العمل النهائي العديد من التفاصيل من خالل الصور واألصكال والرسوإ البيانية، إلى 

جانب الخرائط المتعلقة بالموقع قبل وأثنا  وبعد عملية التنقيب، وال بد لعملية الن ر من ترتيب 
                                                           

.الفخرانةةي فةوز  عبةد الرحمةةان، المرجةع السةةاب ، 178-177   عاصةم محمةد رزق، المرجةةع السةاب ،   1

  92. 
 .الفخراني فوز  عبد الرحمان، المرجع الساب .عاصم محمد رزق، المرجع الساب  2
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اد ن رها، كما يجب على المنقب أن وتنظيم قبل البد  بها يتمثل في التخطيط لحصر المادة المر

يعرف الكيفية التي سيتم بها هذا الن ر وتحديد طبيعة مراحله، وال بد من وضع جدول زمني 

 للتفرغ من إعدادها للن ر والقياإ به في أسرع وقت ممكن.

 ولكن ما هي أهم النقاط األساسية التي يجب أن يشتمل عليها التقرير؟

ال عمل ا هو إفإنه يجب علينا أوال أن ندر  أن هذا التقرير مولإلجابة على هذا التساؤل 

دد مه إلى عتقسيبعلمي بالدرجة األولى، لذا فإنه يجب االلتزاإ فيه بمنهجية البحث العلمي، وذلك 

 من العناصر تكون غالبا كالتالي:

خ تاريية، ووي مل اسم الموقع واسم الهيئات العلمية التي رعت عملية الحفر العنوان:-1

 بداية وانتها  موسم الحفائر.

توضح من خاللها جميع المختصرات المستعملة في  وضع قائمة للمختصرات:-2

 التقرير لتسهيل عملية التوثي  من جهة وقرا ته من جهة أخرى.

ت ت افاتتضمن اسم وموقع المكان، أسما  أعضا  فرقة الحفرية، تاريخ االك مقدمة:-3

ة، ألثريوحفظت بها المكت فات األثرية كالمتاحف والمخابر اوظروفها، األماكن التي نقلت 

ات مخططتحديد األماكن التي تحفظ فيها سجالت ودفاتر الحفرية وأرصيفها من صور وأصكال و

 وخرائط وغيرها.

 وفي آخر المقدمة يقدإ ال كر لكل من ساهم وساعد في إجرا  الحفرية.

 موقع،عن الحفرية وكيفية تقسيم ال عبارة عن فصل يتضمن معلومات العمل األثري:-4

ة بعد لهامووصف الطبقات التي ظهرت أثنا  الحفر، كما يقوإ بوصف جميع المكت فات األثرية ا

 تصنيفها وتحليلها، ووضع تاريخ محدد أو تقريبي لها.

 تكون في صكل فصل يوضع فيه تصور عاإ للموقع وطبيعته، الدراسة والتحليل:-5

 وكيفية تطوره من خالل تحليله للطبقات األثرية وللمكت فات التي كانت تحتويها.

داية با في يذكر فيها األثر  اإلجابات المحددة للتساؤالت التي بد  بطرحه الخاتمة:-6

 .إيجاد إجابات محددة لها التقرير، مع وضع إجابات مقترحة لألسئلة التي لم يستطع

مثل الخرائط والصور واألصكال ومخططات الرفع األثر  والمعمار   المالحق:-7

 .1والطبقي والجداول واإلحصائيات والرسومات البيانية وغيرها

 

 

 

 

                                                           
 .213عاصم محمد رزق، المرجع الساب ،    1
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 : الجرد األثريعشر الحاديالدرس 

ع متعامل واألساليب في المواصلة لما تم تقديمه في المحاضرات السابقة عن الكيفيات 

 المكت فات األثرية نجد أيضا:

 الجرد األثري:-1

مح تي تسيقصد بالجرد األثر  العاإ في القانون وثيقة تسجيل المعلومات والعناصر ال

 بت خي  الممتلكات الثقافية المحمية المنقولة والعقارية وإحصائها.

لمسجلة في قائمة الجرد اإلضافي أو ويخ  الجرد العاإ الممتلكات الثقافية المصنفة أو ا

المستحدثة في صكل قطاعات محفوظة؛ تسجل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في سجل خا  

 . 1بالجرد العاإ ويحدد صكله ومحتواه

جلد بير مويستعمل الحبر الصيني في تدوين الجرد العاإ للممتلكات الثقافية في سجل ك

 ف واضحة وصحيحة دون خطأ.ب كل أفقي موقع ومؤصر عليه بحرو

                                                           
المحدد ل ةكل سةجل الجةرد العةاإ للممتلكةات الثقافيةة المحميةة  2005ما   29من القرار المؤرخ في  02المادة  1

 311-03مةن المرسةوإ التنفيةذ   02. المةادة 2005سةبتمبر  14المؤرخة  63ومحتواه. الجريدة الرسمية، العدد 

المحدد لكيفيات الجرد العاإ للممتلكات الثقافية المحميةة، الجريةدة الرسةمية، العةدد  2003سبتمبر  14المؤرخ في 

 .2003سبتمبر  21المؤرخة في  57
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ويتكون السجل العاإ للجرد من دفترين، دفتر يضم عناصر الت خي  المرتبة في صكل 

 : 2. يخ  الممتلكات الثقافية العقارية المحمية، ويقسم إلى ثالثة أجزا 1أعمدة

 الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المصنفة. -

 المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي. الممتلكات الثقافية العقارية المحمية -

 الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المن أة في قطاعات محفوظة. -

 ودفتر ثاني يضم عناصر الت خي  المرتبة في صكل أعمدة مرقمة يخ  الممتلكات

 الثقافية المنقولة، وينقسم إلى جزئيين:

 الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة.-

 لثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي.الممتلكات ا -

، وتن ر 3تقوإ وزارة الثقافة بضبط صكل ومحتوى الممتلكات الثقافية المحمية وتسجيلها

 .5سنوات 10، وتكون القائمة محل مراجعة كل 4في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 بطاقة الجرد: -2

خطأ  للغتين العربية والفرنسية بخط واضح دونهي بطاقة تعريفية للتحفة، تكتب با

قوى؛ الم وتضم جملة من المعلومات المختلفة الخاصة بالتحفة. وتكون هذه البطاقة من الورق

 وتضم النقاط اآلتية:

 .االسم المحلي-اسم القطعة-مكان الحفظ-تاريخ الجرد-رقم الجرد-رقم البطاقة-

 االرتفاع...-السمك-العرض-المقاسات: الطول-

 تقنية الزخرفة.-تقنية الصنع-مادة الصنع-

 الوظيفة.-

 تاريخ االقتنا .-التاريخ-المصدر-

 الوصف.-الصورة-حالة الحفظ

                                                           
 .المحدد ل كل سجل الجرد العاإ للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه 2005ما   29القرار المؤرخ في  1
المحدد ل ةكل سةجل الجةرد العةاإ للممتلكةات الثقافيةة المحميةة  2005ما   29من القرار المؤرخ في  05المادة  2

 .ومحتواه
المحدد ل كل سجل الجرد العاإ للممتلكات الثقافية المحمية  2005ما   29من القرار المؤرخ في  04المادة  3

 .ومحتواه
 ةةةةكل القائمةةةةة العامةةةةة للممتلكةةةةات الثقافيةةةةة المحميةةةةة المحةةةةدد ل 2005أفريةةةةل  13القةةةةرار المةةةةؤرخ فةةةةي  4

 .2005ما   29المؤرخة  37الجريدة الرسمية، العدد .ومحتواها
المتضمن التسةجيل فةي الجةرد العةاإ للممتلكةات الثقافيةة العقاريةة. الجريةدة  2007يوليو  14القرار المؤرخ في  5

 .2007سبتمبر  26المؤرخة  60الرسمية، العدد 
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فر تاريخ الح-موقع الحفرية-بخصو  بطاقات الجرد التي تخ  الحفريات نجد فيها -

 أو موسم الحفرية.

و أتاريخ الحفر -ةموقع الحفري-بخصو  بطاقات الجرد التي تخ  الحفريات نجد فيها -

 001ة هو ، أ  رقم القطعP001والذ  يكون بهذا ال كل مثال:  رقم القطعة األثرية، موسم الحفرية

 .(p= poterieفخار= )ونوع مادة صنعها هي الفخار، 

 العقوبات المقررة في حالة االعتداء على الممتلكات األثرية:-3

ومن  ثقافيةالحماية القانونية للممتلكات الكي ف الم رع الجزائر  مجمل أعمال انتها  

لمعاقبة تن  على ا 04-98من قانون  94بينها األثرية على أساس أنها جنحة؛ فمثال المادة 

ثرية األ بالحب، من سنة إلى ثالث سنوات كل من يرتكب المخالفات المتعلقة بإجرا  األبحاث

يا  األصلفجائية أو عدإ التصريح بدون ترخي  من وزارة الثقافة أو ال يصرع بالمكت فات ا

 المكت فة أثنا  األبحاث األثرية المصرع بها وعدإ تسليمها للدولة.

ويعاقب بالحب، من سنتين إلى خم، سنوات كل بيع أو إخفا  أو تقطيع لمكت فات أثرية 

مكت فة صدفة جرا  عملية حفر أو تنقيب أثنا  القياإ بأبحاث أثرية مرخ  بها. وتعويض مالي 

 .1ألف دينار جزائر  بالنسبة للمسؤولية المدنية 200ألف إلى  100من 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني عشر: المتحف ودوره في المجتمع

 أوال: تعريف المتحف

 توجد الكثير من التعريفات التي تخ  المتحف واكتفينا ببعض منها:

 :التعريف اللغوي-1

الت حف، والتحفة هي ال ي  النادر الثمين المتحف في اللغة هو المكان الذ  تجمع فيه 

. 1الذ  تتزايد قيمته كلما بعد الزمن الذ  تعود إليه والمعنى أو الموضوع الذ  تدل عليه

 . 2فالمتحف إذن هو موضع التحف الفنية أو األثرية والجمع متاحف

                                                           
، دراسةة فةي العلةوإ اإلنسةانية واالجتماعيةةة، اإلجاراءات القانونياة لحماياة اآلثاار فااي الجزائارراق، فريةدة بلفة 1

 .2004-2003، عدد خا  دور اآلثار في ترقية السياحة الثقافية، 5العدد
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 التعريف االصطالحي:-2

المجتمع وتطويره، مفتوع المتحف هو مؤسسة دائمة، دون هدف مربح، يكون في خدمة 

للجمهور وهي تقوإ بأبحاث تتعل  بال واهد المادية لإلنسان وبيئته، فتقتنيها، تحفظه ترممها 

 . 3وتعرضها وكذا تتيحها لغرض الدراسة العلمية، التربوية والمتاعية

 ثانيا: مهام المتحف

 يذكر عالم اآلثار دوجالس أن المتحف له مهمتان أساسيتان:

جمع، تعريف، تسجيل صيانة وعرض التحف. أما المهمة الثانية التي  األولى تخ 

يجب على المتحف إتمامها هي التعريف بكل عينة بدقة بالغة، وهنا تكمن قدرة العاملين 

 .4بالمتحف

 

 ثالثا: أنواع المتاحف

 تقسم المتاحف حسب مقتنياتها إلى ثالثة أنواع:

 المتاحف الفنية: -

 امة.عبصفة  بالفنانين؛ تساهم في تثمين التراث الفني اإلنسانيترتبط بكل ما له عالقة 

 المتاحف التاريخية:-

سطى، ر الوترتبط بمختلف الفترات التاريخية )ما قبل التاريخ، الحقب القديمة، العصو 

 التاريخ الحديث والمعاصر(.

 المتاحف العلمية:-

لصناعة ات والنباتات، التقنيترتبط بتاريخ الطبيعة، علم الجيولوجيا والمستحثات وعلم ا

 واالكت افات العلمية.

 أما أنواع المتاحف من حيث فضا  حفظ المقتنيات فتقسم إلى نوعين:

 متحف مبنى: -

فات أ  أن المقتنيات تكون محفوظة ومعروضة داخل مبنى تتوفر فيه كل صروط ومواص

 الحفظ والعرض.

                                                                                                                                                                                
، المكتبةة العصةرية، 4تحقية  يوسةف ال ةيخ، مةادة )متحةف(، ط.، مختار الصاحاحالراز  محمد بن أبي بكر،  1

 .1998بيروت، 
 .1989، الهيئة العامة للكتا ، القاهرة، 3، المادة )تحفة(، ط.القاموس المحيطالفيروز أباد ،  2
 .2001، 1، الفقرة2، البند(I.C.O.M)ميثاق المجلس الدولي للمتاحف  3
، ترجمة محمد حسن، الهيئةة المصةرية العامةة للكتةا ، المتحف ومهامه: دليل تنظيم المتاحفدوجالس أالن،  4

 .1993القاهرة، 
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 متحف في الهواء الطلق: -

 نقل آثاره إلى المتحف كموقع أثر  أو معلم تاريخي.هو المتحف الذ  تتعذر 

 أما أنواع المتاحف حسب الملكية فنجد نوعين:

 متاحف عمومية: -

 هي المتاحف التي تكون في الغالب تحت وصاية وزارة الثقافة أو السياحة.

 

 

 متاحف خاصة:-

 .1هي المتاحف التي تعود ملكيتها ألصخا  )ماديين أو معنويين( 

بالجزائر فنجد أن المتاحف بها هي األخرى متنوعة؛ وقد قسمها الم رع الجزائر  أما 

حسب الجهة التابعة لها تنظيميا والمهاإ الموكلة إليها، وفي هذا نجد: متاحف وطنية، متاحف 

 .2المواقع، متحف المجاهد، متحف الجيش الوطني ال عبي، المحميات والحظائر الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Bulletin du conseil international des musées, Nouvelles de l’ICOM, 1989, 

Vol.42, N°2, p.3. N°4, p.24. 
 .1، المادةالمحدد للقانون األساسي النموذجي للمتاحف الوطنية 85-277المرسوم رقم  2
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 :المتعلقة بدروس السداسي الثاني والمراجع المصادر

وتقنياتةه خاصةة بطلبةة سةنوات  اآلثةارعبد القادر، مطبوعة في مقياس مدخل إلى علم دحدوع  -

األولى والثالثة ليسان، تخص  آثار، مجلة جغرافية المغر ، مجلة علمية إلكترونية من ةورة 

 .2011على صبكة األنترنت، 

 .1993، الهيئة المصرية العامة للكتا ، اآلثارعلي، الموجز في علم حسن  -

 عاصم محمد رزق، علم اآلثار بين النظرية والتطبي ، مكتبة مدبولي.-

باعزيز الصادق، المسح األثر  وتوضيح المفاهيم، أعمال المؤتمر الثاني ع ر لآلثار في  -

 .1993الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوإ، تون،، 

، دار الحرية للطباعة، 88تقي، مقدمة في علم اآلثار، الموسوعة الصغيرة، العدد الدباغ  - 

 .1981بغداد، صباط 

بوترعةة محمةةد، المسةةح األثةةر  بالمةةدن، أعمةةال المةةؤتمر الثةةاني ع ةةر عةةن اآلثةةار فةةي الةةوطن -

 .1993العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوإ، تون،، 

أحمةةد وأحمةةد عبةةد الةرزاق أحمةةد، علةةم الحفةةائر، كليةة األدا  بجامعةةة عةةين ال ةةم،، ال ةوكي  -

 .2013القاهرة، 

 .2004، اإلسكندريةقادوس عزت زكي أحمد، علم الحفائر وفن المتاحف، مطبعة الحضر ، -

رودريغو مارتين غاالن، مناهج البحث األثر  وم كالته، تعريب وتقديم وإضافة خالد غنيم،  -

 .1998األولى، بيسان للن ر والتوزيع واإلعالإ، بيروت، لبنان، تموز الطبعة 

صوقي، التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في التحريات األثرية، أعمال المؤتمر الثاني ع ر صعث  -

 . 1993عن اآلثار في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوإ، تون،، 

ل الدين محمد بن مكرإ اإلفريقي المصر ، لسةان العةر ، المجلةد ابن منظور أبو الفضل جما-

 .2006، الطبعة األولى، دار نوبلي،، بيروت، 4

 . 1996فوز  محفوظ ونور الدين الحراز ، المبتدأ في اآلثار، دار الن ر، تون،،  -

فوز  عبد الرحمةان، الرائةد فةي التنقيةب علةى اآلثةار، جامعةة خةان يةون،، الطبعةة  الفخراني -

 . 1993الثانية، بنغاز ، 

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والن ر اآلثارزيدان عبد الكافي، المدخل إلى علم كفاني  -

 .2004والتوزيع، األردن، 

 . 2013لمية، بيروت، عمر جساإ، موجز علم اآلثار، دار الكتب العالعزاو   -

، ترجمة عباس سيد أحمد محمد علي، الطبعة األولى، دار اآلثارغلين دانيال، موجز تاريخ علم -

 إ.2000-هـ1421الفيصل الثقافية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

كامل، مةنهج البحةث األثةر  والتةاريخي، الطبعةة األولةى، دار الفكةر اللبنةاني، بيةروت، حيدر  -

1995. 
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، 3باري،، ط–ضو. جورج، تاريخ علم اآلثار، تر. بهيج صعبان، من ورات عويدات، بيروت -

1983. 

 . 2015ناجح عمر علي، علم التنقيب عن اآلثار، دار العالم العربي، القاهرة،  -
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