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  :ـــــــــةــــــــــــــــــــــــــــمقدمــــــ

المطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى جذع مشترك علوم اإلعالم واالتصال      

وهي موافقة لما جاء في البرنامج الرسمي للوحدة التي تناولت مقیاس مادة مدخل إلى علم 

  .اآلثار

ثقافي هو التراث األثري، الذي یرُمز إلى من أهم ما یحمله التراث اإلنساني والف

، وهذا ما یتجّسد فعلّیًا من خالل مختلف المواقع اإلنسان تاریخ البیئة التي كان یعیش فیها

الحفریة، حیث ُتعّبر البقایا األثریة وُمخلفات اإلنسان عن العصور المختلفة والقدیمة الّتي 

ه وتطوره وبیئاته وتفاعالته مع أخیه ، ونشأتهتعایش معها هذا اإلنسان، ومعرفة تاریخ

اإلنسان ومع بیئته الطبیعیة أیضا، وهذا ما ُیبرز أهّمیة دراسة علم اآلثار والتنقیب األثري 

  .الكتشاف البقایا األثریة لمختلف الحضارات اإلنسانیة الُمتعاقبة

االجتماعیة  علم اآلثار ولید الیوم وال ولید الّصدفة، بل مثله مثل بقیة العلوم ال یعتبر

والتجریدیة، التي تعرف الّتراكمیة العلّمیة والبناء المعرفي، الّذي یتطور عبر  واإلنسانیة

حیث كان في . مراحل ِعّدة وُمختلفة، فقد تّطور علم اآلثار بتطّور تقنیات الحیاة البشرّیة

م الّتنقیبي بدایاته یكتفي بالبحث عن الكنوز والتَُّحف القدیمة، إلى أن تغّیر هذا المفهو 

وأصبح ِعلمًا ُمنّظمًا من خالل أسالیب علمّیة ومناهج العمل العلمي المیداني والدراسة 

والحفظ والتوثیق، وتغّیرت أهدافه من المجال المادي والمالي إلى مجال البحث العلمي عن 
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بناء  الحضارات اإلنسانیة القدیمةوتطّورها واستنباط التاریخ منها وبناء تسلسل زمني وٕاعادة

هدف علم اآلثار والحفائر الكشف عن تطور الحضارة اإلنسانیة "وترمیم معالمها، ویقال 

  ".وأن یبرز ویوضح خطى هذا التطّور

المعاصرون خبراء في دراسة الشعوب القدیمة، على أساس یعّد علماء اآلثار    

خرائط دقیقة ُمتقنة  حیث یقوم علماء اآلثار بإعداد. البقایا المادیة التي یعثر علیها حدیثا

وعلى هذا جاءت هذه المطبوعة العلمیة . وصور تفصیلیة توّثق كافة جوانب حفائرهم

إّال أنه " علم اآلثار"لتسلیط الّضوء على أحد العلوم التي تدرس تاریخ اإلنسان القدیم، 

طلبة ونظًرا لُعمق وتوّسع هذا العلم، جاءت دراستنا على نحو ُیلّخص هذا العلم لتدریسه لل

، مّما یتیح للطالب فرصة البحث "مدخل إلى علم اآلثار"األكادیمیین الجامعیین من خالل 

كما تهدف هذه المطبوعة . والّتقصي حول تاریخ اإلنسانیة من خالل دراسة آثاره القدیمة

إلى توجیه الّطلبة إلى أحد العلوم الُمّكونة لعلوم اإلعالم واالتصال، لما لهما من عالقة 

تبسیط  ةالباحث تسیتّم الّتفصیل فیها من خالل حیثیات هذه الدراسة، حیث حاول وثیقة

المحتوى لیتناسب وطّالب السنة األولى بقسم علوم اإلعالم واالتصال وعدد الساعات 

المحّددة لهذا الُمقّرر، ووضع مادة علمّیة تتناسب ومفردات المقّرر وتتناول مراحل تطّور 

لمختلفة، ناهیك عن تحدید علم اآلثار وعالقته بالعلوم األخرى، علم اآلثار عبر العصور ا

  .ومعالجة التنقیب األثري ومختلف المواقع األثریة
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ولبناء هذا الُمقّرر الدراسي ُبنیت هذه الُمقاربة المعرفیة من خالل الفصول العلمّیة 

  :التالیة

 الفصـــــــــــــل األول: 

 - رالنشأة والتطو  - علم اآلثار

 الثانـــــــــــي الفصل: 

 العلوم المرتبطة بعلم اآلثار

 الفصل الثالـــــــــث: 

 منهجّیة التأریخ في علم اآلثار 

 الفصل الرابـــــــــــع: 

 الُمقاربة الحفرّیة والّتنقیب األثري 

 الفصل الخامس: 

 )التوثیق، الحفظ، والعرض(ثالثّیة التراث األثري 

 الفصل السادس: 

 والمنّظمات الدولیة التُّراث الثقافي 
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  - رالنشأة والتطوُ –علم اآلثار: الفصـــــــــــــــــــل األول

  : مهید ت

مى حینها فكرًا من سیطرة الكثیر من الخیاالت التي كانت تس علم اآلثار عانى

ونظریات، من قبیل تقسیم الزمن لما قبل الطوفان وما بعده، والعمر الخیالي المثیولوجي 

  R.Coltللكائنات البشریة والحیاة عمومًا، هذا ما جعل أحد أبوي الحفریات في بریطانیة

Hoare  نحن نتحدث عن حقائق ال نظریات، إنني لن أبحث عن . " م 1821یكتب عام

، وال حقًا ظهرت التفسیر العنصري  في عالم الرومانسیة الحالمة  Wiltshireنأصل مداف

لآلثار وفق خیاالت المفاخرات القومیة، هذا ما یجعل بعض اآلثاریین ینفرون لحد اآلن 

من األفكار والتنظیر غیر المرتكز على الدلیل األثري المباشر، ویجعله یكتفون بالجانب 

ضات نظریة، التقني من علم اآلثار، مفضلین الصمت على الكالم وفق تخمینات وافترا

  .عادٍة ما تستخدم في مجاالت ال عالقة لها بعلم اآلثار
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  : علم اآلثار تعریف 

إلى الكلمة الیونانیة Archéologieتعود الجذور األولى لمصطلح علم اآلثار    

  .1وهي تعني االهتمام باألشیاء القدیمة  Archaïalogiaأرخیولوجیا

  : من شقّینArchaïalogiaیتألف مصطلح  

 التي تعني شیئًا قدیماً : Archaïa  - أ

 والتي تعني علماً : Logos  - ب

الباحثون  وعلیه یصبح معنى الكلمة علم األشیاء القدیمة أو علم القدیم، وترجمها

Antiquitatesإلى الالتینیة في أوروبا فأصبحت  نالتاریخیو 
2.  

سائل كما نجد أن قدماء الیونان والرومان استخدموا كلمة أركیلولوغ للتعبیر عن الم

 ).أي التاریخ القدیم(والموضوعات القدیمة 

كما ارتبطت أیضا كلمة أركیلوغ عند البلدان الناطقة باإلغریقیة بممثلي الدراما الذین 

یمثلون األساطیر القدیمة على خشبة المسرح في القرن األول المیالدي عندما ألف المؤرخ 

في عهد " لوجیا الرومانیةاألركیو "كتاب  Denys D'Halicarnasseدنیس دالیكارنس 

اإلمبراطور أغسطس تناول فیه حروب روما مع قرطاجنة؛ إال أن هذه الكلمة اختفت منذ 

، لتحل محلها كلمتین هما أركیولوجیا وأركیوغرافیا رددهما كثیرا الطبیب الرحالة 17القرن 

                                                             
1

  .16، ص 2000دار الفیصل الثقافیة، : الریاض. ، ترجمة عباس سید أحمد محمد عليموجز علم اآلثار. دانیال، غیلن 
  .21، ص 2015/2016منشورات جامعة دمشق، : دمشق. المدخل إلى علم اآلثار. سعید، الحاجي 2
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رحلة "وأخلط بینهما في كتابیه  Jaque Spon)1647-1685( الفرنسي جاك سبون 

وقد " منوعات غنیة من الشرق"وكتاب أخر یصف " طالیا ودلماسیا وبالد اإلغریق والشامإی

بقي التلفظ بكلمة أركیولوجیا في حین اختفت الكلمة الثانیة أركیوغرافیا وانتشرت في كل 

  . اللغات

وما وجب أن نشیر إلیه وهو أننا لم نجد ذكر لكلمة أركیولوجیا عند العرب بل حتى 

لم تذكر في القرآن الكریم ولم یذكرها العرب في الجاهلیة وهذه الكلمة ظهرت  )تاریخ(كلمة 

  . أول مرة في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب وربما أخذت من الیونانیة

ریخ لم نجد لها ذكر في األحادیث النبویة الشریفة ویعتقد أنها مستمدة أكما أن كلمة ت

وفي العبریة " أرخو"شهر وهي في األكادیة أو ال" القمر"من الكلمة السامیة التي تعني 

  "التوقیت حسب القمر"وربما كانت تعني " یرخ"

علم اآلثار هو الفترة الحالیة فإننا نجد أّن معظم المصادر تتفق على أن أما في 

العلم الذي یهتم بدراسة ماضي اإلنسان في منطقة ما وخالل حقبة زمنیة ما ودراسة كل 

یا العظام، والزجاج، والفخار والمعادن، والمباني، ومحتویات القبور مخلفاته المادیة من بقا

ومختلف األشیاء التي مارست بها تلك الشعوب القدیمة نشاطاتها المعیشیة، وجمیع أشكال 

الفنون التي طبقوها، واألفكار والطقوس التي كانوا یمارسونها، فضًال عن البیئة التي 

حیوانات والمصادر الطبیعیة المختلفة، حیث تختلف عاشوا فیها من مختلف النباتات وال
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فیتحرى علماء اآلثار . كل هذه البقایا فیما بینها من حیث الشكل والحجم واللون والتاریخ

  .حیاة الشعوب القدیمة وبیئاتهم من خالل تحلیلهم لتلك الُمخّلفات والتركیبات البیئیة

والحرص على تتبُّع خطوات علم اآلثار هو علم السترجاع الماضي وتحلیله،    

التطّور التي ّمرت خاللها الحضارة البشریة عبر عصورها الماضیة، من خالل استقراء 

واستنباط مختلف المواد الشاهدة لتراث تلك العصور، ومن خاللها یتم استخالص القیم 

الته الثقافیة والعلمیة والجمالیة من كل إبداعات اإلنسان ومن كل ما شّكلته أناِمُله وآ

  1تجسیدا لمعتقداته وفنونه في مختلف نواحیها الثابتة منها والمنقولة  

مع ماضي العلم الذي یتعامل : " على أنه دائرة المعارف األمریكیة فتعرفه أما 

، وصیاغة تسلسل األحداث التي شهدتها حقب ما قبل بهدف اكتشاف تاریخه اإلنسان 

  . والحقب التاریخیة المبكرة التاریخ 

األدوات  لعصور البشریة القدیمة، ال تعّبر فقط عنكل الُمخّلفات التي تركتها ا  

هي لغة تلك الّشعوب التي تروي لنا تاریخها وحیاتها  بل كذلك، كأشیاء مادیة ملموسة

ومن هذا الُمنطلق ُوِصف  لنا نحن بنو العصور الحدیثة،بسلبیاتها وٕایجابیاتها وماضیها 

ّن هدفه المباشر هو البحث في علم اآلثار بأنه العلم الذي یمّس كّل إنسان ویهّمه أل

                                                             
  .14-12، ص ص 1996مكتبة مدبولي، : مصر. بین النظریة والتطبیقعلم اآلثار . رزق، عاصم محمد 1
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حضارة هذا اإلنسان والوقوف عند خصائصها وممیزاتها وصوًال إلى معرفة حقیقة تلك 

  .1الحضارات القدیمة

یقوم علماء اآلثار في بعض األحیان باكتشافات مثیرة ونادرة، نحو اكتشاف قبر    

قدیم مكرس آللهة ممیزة  یغص بالحلي واألدوات واألواني الذهبیة، أو اكتشاف أطالل معبد

أو قصر ملكي، وفي أحیان أخرى اكتشاف مملكة قدیمة بكاملها ومع ذلك فإن اكتشاف 

القلیل من األدوات الحجریة أو بذور من الحبوب المتفحمة، أو قطع نقدیة أو نقوش طینیة 

أو حجریة قدیمة ربما یزیح الستار بشكل أفضل عن جوانب كثیرة من حیاة تلك الشعوب، 

یضیف إلى التاریخ وعلم اآلثار حقائق لم تكن معروفة سابقًا واكتشاف أنواع األطعمة و 

والمواد الغذائیة التي كان الناس یتناولونها في القدیم یجعلنا ندرك أوجه الشبه بین حیاة 

القدیمة وحیاتنا في الوقت الحاضر ویمكن القول إن كل ما یكتشفه عالم اآلثار  الشعوب

والصروح الكبیرة وانتهاًء بالحبوب وغبار الطلع یسهم برسم صورة متكاملة بدًء من المدن 

  .2عن معالم الحیاة الیومیة في المجتمعات والحضارات القدیمة

ر االكتشافات في مجال علم اآلثار أصبح هناك ما یسمى بالتراث نتیجة لتطو و 

وعرف المجلس . رياألثري الذي تتشّكل عناصره من جمیع المخلفات المادیة للوجود البش

International Council on Monuments and ( ICOMOSوالمواقع  معالمالدولي لل

)Sites  التابع لمنظمة الیونیسكو التراث األثريPatrimoine Archéologique  بأنه هو

                                                             
1

  .6-5دار النھضة العربیة، ص ص : القاھرة. حسن الباشا: ترجمة. أعمال الحفر األثري. وولي، لیونارد 
  .22المرجع السابق، ص . سعید، الحجي 2
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ذلك القسم من التراث المادي الذي تقدم مناهج علم اآلثار قاعدة المعارف األساسیة له، 

لبقایا للوجود اإلنساني واألماكن التي أقام اإلنسان نشاطاته فیها مهما كانت ویشمل كل ا

على سطح األرض أو تحتها أو تحت طبیعتها من مباٍن وأطالل مهجورة من كل األنواع 

وعرف بعض العلماء القطعة األثریة بأّنها . الماء فضًال عن كل المواد التي ترتبط بها

  .ول لفترة زمنیة محّددة من تاریخ اإلنسانیةالمتحّدث الرسمي في المقام األ

إذن التراث هو مجموع ما تتوارثه أجیال األمة أي أمة من نتاج فكري وٕانجاز مادي 

یضیف إلیه كل جیل من إسهامات وهو بهذا المعنى هو نشاط إنساني تراكمي  وما 

 ةوثیق الصلة بالحضار تواصل متصل وم

 : وتتمثل فما یلي. ینقسم التراث إلى ثالثة أقسام؛ وكل قسم یحتوي على عدة فروعو 

  :یتمثل فیما یلي :التراث المادي الثابتــ 

المباني القدیمة ذات الطابع التاریخي سواء مدنیة كانت أو عسكریة أو دینیة وكذا المدن 

التاریخیة والمواقع األثریة ومساكن الكهوف والقرى واألحیاء القدیمة والمعالم واألعمال 

  .المعماریة ومجموعة المباني التراثیة وكل ما یتعلق بها من نقوش وزخارف معماریة ثابتة

 :یقصد به التراث الذي یمكن نقله من مكان إلى آخر مثل :تراث المادي المنقولال ــ

  الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلیا بالید أیا كانت المواد التي رسمت علیها

  .أو استخدمت في رسمتها

 المنحوتات األصلیة المتحركة أیا كانت المواد التي صنعت منها . 
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 طوابع البرید والطوابع المالیة . قوشة على الحجرالصور األصلیة مطبوعة ومن 

  المحفوظات بما فیها المحفوظات الصوتیة والفوتوغرافیة والسینمائیة . 

 ةالقطع األثریة والتراثیة ومنتجات الحرف والصناعات التقلیدی  

  اآلثار المنقولة التي مضى علیها أكثر من ثالثمائة عام كالنقوش ثم العمالت

  ةمحفور واألختام ال

  المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة األول والكتب والوثائق

  ةوالمطبوعات القدیم

  :التراث الالماديـــ 

یمثل كل ما هو سهل وسریع التلف ونقصد بذلك العادات والتقالید لما تحمله هاتان 

ملحون  الكلمتان من معان سامیة تحضنها التقالید الشفویة من حكم وأمثال وشعر

وموشحات ومن طبوع موسیقیة غیر مكتوبة وعادات اجتماعیة وأخالقیة، ویتعلق األمر 

  ةكذلك بالمعارف المرتبطة بالمهن القدیمة ولماذا ال األلعاب القدیم

یدرس علم اآلثار عناصر هذا التراث من أجل جمع المعلومات التاریخیة عن    

االستیطان البشري المتعاقب وعن بیئتها المحیطة، ویمتد تسلسله الّزمني من ظهور 

علیه البحث اإلنسان وحتى یومنا الحاضر، ویمكن أن توجد المخلفات المادیة التي یقوم 

تطور مع الوقت حتى . األثري في األرض أو الماء كالبحیرات واألنهار وتحت البحر
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أصبح علم متعدد المجاالت جامعًا بین التاریخ واألنثروبولوجیا والجیولوجیا والبیئة والفیزیاء 

  .1والطقس وغیرها 

یخ التربة ولتار C14ولتأریخ المكتشفات األثریة یتّم استخدام الكربون المشّع    

، كما استخدم علماء اآلثار وسائل وطرق )علم الطبقات(وطبقاتها استخدمت الستراتیغرافیا

مأخوذة من علم االجتماع واالقتصاد والسیاسة وغیرها من أجل إعادة بناء أنماط الحیاة 

الیومیة للحضارات السابقة ضمن إطارها البیئي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي، وهذا 

  .رح تعقیدات وتفرعات وسائل وطرق علم اآلثارما یش

إّن عملیة الّتنقیب والبحث األثري هو خالصة عمل لمجموعة من األشخاص ذوي   

، منعزال ااالختصاصات المختلفة والمتنوعة وال یمكن أن یكون خاللها عالم اآلثار باحث

نات وغیرهم الكثیر فالمختصون بعلوم البیئة والجغرافیا والجیولوجیا والنباتات والحیوا

یشاركون في المیدان وفي األعمال المخبریة بتحلیل ومعرفة البیئة القدیمة والنشاطات 

اإلنسانیة والحیاة الیومیة وكیفیة استثمار مصادر المعادن والحیوان والنبات والتبادل 

  .االقتصادي والتجاري باإلضافة إلى وسائل التأریخ الحدیثة

والخرائط والصور للمجموعات األثریة والمواقع باالتساع أخذت أتمتة المعلومات   

وأسهمت في إنجاز األبحاث واألعمال المتعلقة بالبحث األثري بسرعة أكبر ودقة أكثر، 

وباستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال أنشئت قواعد للبیانات وبنوك للمعلومات 

                                                             
  .23المرجع السابق ص . سعید، الحجي 1
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حصل في مجال علم اآلثار  المتعلقة بالتراث األثري وأسهم ذلك كله في تطور كبیر

  .وتطبیقاته

یسعی علماء اآلثار إلى تحقیق جملة من األهداف من خالل االهتمام علیه و 

 :بالمخلفات القدیمة إلى

التعرف على حیاة البشر باكتشاف ودراسة المواقع األثریة في كل مناطق العالم وتتبع  -

وانجازات الشعوب  مجرى تطورهم وانتشارهم على سطح األرض قصد إعادة تركیب حیاة

في الماضي خالل عصور ما قبل التاریخ والعصور القدیمة بالبحث في كلما خلفه 

التصویر (اإلنسان منذ أن خلق على هذه األرض وذلك باستخدام أسالیب العلم الحدیث 

  .)العمل المخبري -الحفر - المسح 

لتاریخ الثقافي اكتشاف طبیعة ثقافات اإلنسان في العصور القدیمة وٕاعادة بناء ا -

 سیاقهاللشعوب من خالل دراسة وفحص المواقع األثریة وتحلیل وتفسیر محتویاتها في 

  .الزمني والمكاني بقصد اشتقاق التسلسل الثقافي لإلنسانیة ودراسة سلوك اإلنسان وبیئته

  .دراسة تطور الحیاة البیولوجیة والسالالت اإلنسانیة -

  : أن نلخص مراحل ظهور ونشأة وتطور علم اآلثار فیما یلي ویمكن 

  من أشیاء وفنون متعددة بوصف ما خلفه اإلنسان نشأته في بدایة علم اآلثار اهتم

بلدان والهواة في كثیر من من قبل بعض الرحالة ومعرفة الحضارات المنقرضة 

ا وبهذ. أو أسلوب ممیز له طریقة خاصة ، هذا االهتمام لم تكن العالم القدیم 
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أب علم اآلثار من خالل أثره الموسوم  هوهیرودوت بأن نقول یمكن لنا أن 

 إلى؛ إذ قدم لنا بعض األوصاف والتطبیقات العملیة ونقلنا "اإللیاذة واألودیسة"

 .خارج الزمن الحاضر

  وفي مرحلة ثانیة ظهرت جهود بعض الباحثین بأكثر فعالیة وعملیة من خالل

على حل جمعهم للنصوص األصلیة التي عرفتها الحضارات القدیمة واجتهدوا 

رموزها وٕاعطاء تفسیرات لمضامینها، هذه الجهود اقترنت بمحاوالت الستخراج 

  .اآلثار من مواقعها األثریة بأیدي بعض العلماء حینا وبعض المغامرین حینا آخر

  وفي مرحلة ثالثة انتقلت اهتمامات علم اآلثار إلى عملیات التحلیل والتعلیل وٕاعادة

  خإطار من االلتزام العلمي ومسئولیة التاری تركیب لهذه اآلثار ونصوصها في

  وتغلغل علم اآلثار من ثم بین معالم الحضارات القدیمة المتعددة، وانجذب في

كثیر من األحیان إلى السعي خلف أصول وأعراق هذه الحضارات التي عكست 

  .وحدة اإلنسانیة وأخوة البشر والحضارات رغم اختالف األجناس واللغات والمواقع

 رغم من أن االهتمام بعلم اآلثار بدأ في العصر الحدیث، إال أن محاوالت وبال

الكشف عن اآلثار تعود إلى قبل هذا العصر بآالف السنین؛ حیث نجد أن الملك 

 3200آخر ملوك بابل أمر بالحفر في موقع الهیكل قدیم یسبق عهده ب" فابونید"

  هسنة لیعرف مبلغ قدم
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 وجدت إشارات أثریة لبعض مؤرخي الیونان؛  وفي القرن الخامس قبل المیالد

وفي القرن . كهومیروس الذي یعد أول من قدم لنا معطیات وصفیة لمعالم أثریة

مثل؛ الكاتب بلینوس ویدور الصقلي واسترابو  باآلثاراألول میالدي اهتم المؤرخون 

  .وفیتروفیوس

  ذكرنا ملك بابل كما اهتم الملوك واألباطرة أیضا بعلم اآلثار وقد سبق لنا وأن

الذي كان مولعا بجمع التحف " قیصر یولیوس: "ومنهم أیضا" نابونید"الملك 

الذي قام بتجدید " هادریان"القدیمة خاصیة األحجار الكریمة المنقوشة، وكذلك 

وكان یحتفظ بالرسوم في مبنى قصره ،  ةوتزیین منشآت معماریة كبرى إغریقی

بالمدرسة واألكادیمیة ورواق قصره، وهو أول من أنشأ متحفا للهندسة المعماریة 

 . ومتحفا للنحت

  وفي القدیم كان ینظر إلى اآلثار على أنها بقایا وثنیة یجب عدم احترامها؛ بل عند

العرب في  البعض كان یستباح تهشیمها وتكاد هذه النظرة أن تكون موجودة عند

المراحل األولى لإلسالم، إال أننا نجد بعض االهتمام من المؤرخین المسلمین 

وصفها وقراءة كتاباتها إن وجدت، وكانوا  القدامى باآلثار، لكنهم لم یتعدوا 

ینسبونها أحیانا إلى الجن أو إلى سلیمان النبي أو قوم عاد ومنها جاءت تسمیتها 

ابن عساكر وابن العدیم : رخین نذكر على سبیل المثالومن هؤالء المؤ  .بالعادیات

ومن الجغرافیین الذین اهتموا باآلثار نذكر المقدسي وابن . وابن شداد والمقریزي
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ومنهم من دعا إلى حفظ اآلثار واالهتمام بها كجزء من تراث  .واإلدریسي مرست

مري بآثار واهتم ابن فضل اهللا الع .األمة كابن خلدون وعبد اللطیف البغدادي

كما ألف  .مصر وخاصة أهراماتها وألف كتبا تحدث عن عجائبها وحسن صنعتها

الهمذاني كتبا عن آثار الیمن واهتم األزرقي بآثار مكة، وألف عن آثار فارس 

  يحمزة األصبهان

  كما اهتم األوروبیون في العصر الحدیث باآلثار الیونانیة والرومانیة الموجودة

مام بآثار الشعوب األخرى مع ظهور االستعمار وخاصة في حولهم؛ ثم بدأ االهت

بالد الشرق على ید الحمالت الفرنسیة واالنجلیزیة التي كانت تحمل معها علماء 

  اورجال دین وتجار للكشف عن اآلثار وحملها إلى أوروب

  عرف علم اآلثار تطورا كبیرا عند بدایة االهتمام بعملیات التنقیب؛ إال أن هذه

كثیرا ما كانت ال تخلو من األخطاء، وبصفة خاصة التخریب الذي كان  العملیات

یلحق بالمواقع جراء الحفر إلى جانب االقتصار على االهتمام بالتحف الثمینة عن 

غیرها من اللقى األثریة األخرى التي أصبحت تعد في علم اآلثار الحدیث ذات 

ثار ال یفرق بین تحفة أهمیة بالغة ال تقل عن تلك التحف، حیث أصبع عالم اآل

من طین وتحفة من ذهب وبین بقایا عظمیة وأخرى فضیة وبین بقایا حجریة 

  . ةوأخرى رخامی
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  العلوم المرتبطة بعلم اآلثــــــــــــــــــــــــار: الفصل الثاني

  :أهمیة العلوم المساعدة لعلم اآلثار -أوال

لقد كان علم اآلثار في بدایته األولى عبارة عن وصف للعمائر واألطالل القدیمة 

للعیان فوق األرض وقاومت عوامل الطبیعة على مر والمدافن الضخمة التي بقیت ظاهرة 

العصور، ثم أصبح علما مستقال ومتمیزا یعتمد على كل الوثائق الممكنة بال تحدید 

هذه االستفادة من العلوم . ویستفید من كل الوسائل التي تقدمها العلوم األخرى ومعطیاتها

ثار في السنوات األخیرة، وأدى في علم اآلثار وتطبیقاته قاد إلى التحول في تطور علم اآل

  .إلى انقسام فكري و منهجي في موضوع اآلثار بین مدرسة أثریة تقلیدیة ومدرسة تجدیدیة

ففي السابق كان علماء اآلثار یعتمدون في تصنیف المكتشفات األثریة و تبویبها 

ي ید والتقریب فیما بینها، ولكن بعد اكتشاف طرائق التأریخ الحدیثة المطلقة أصبح ف

علماء اآلثار الوسیلة المثلى في حل مشكلة تحدید زمن البقایا األثریة الذي یشكل عنصرا 

كما استفاد علم اآلثار من عناصر جدیدة في . مهما من أهداف البحث والتنقیب األثري

مجال العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة والطبیعیة، مثل علم النبتات وعلم الحیوان وعلم البیئة، 

حت مثل هذه العلوم أداة مهمة لتفسیر المعطیات والمسائل األثریة، مثل معرفة وأصب

بدایة تهجین الحیوان واختالف المناخ الطبیعي وتطوراته على مدى األزمنة الزراعة و تطور 

  .السابقة
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أما فیما یتعلق باالتجاه للعلم مؤخرا في الكشف عن اآلثار التي الزالت محفوظة في 

حث عن اك العدید من العلوم المساعدة في هذا المجال، إذ أن البباطن األرض فإن هن

الجهد على أعمال الحفر الیدوي التي تتطلب الوقت و  اآلثار كان وال زال یعتمد بشكل كلي

المال، وظل األمر على هذا الحال إلى أن اتجه بعض العلماء والباحثین مؤخرا إلى العلم و 

وا في البحث عن األجهزة التي تدل على األماكن الحدیث لیساعدهم ویسهل عملهم، واهتم

الماضي عندما وجه العلم بحوثه  وقد حدث االتجاه في نهایة القرن. في وجود اآلثار

السیما الموجات الكهرومغناطیسیة واألشعة السینیة محسوسة و الغیر اته إلى األمور اسدر و 

، و قد تم التوصل إلى الكثیر من والكونیة وغیرها في محاوالت دائبة لإلفادة التطبیقیة منها

اإلنجازات في هذا الصدد، وكان من نتیجة هذا أن ظهرت العلوم المساعدة للكشف عن 

اآلثار أو الكنوز المدفونة في باطن األرض من دون اللجوء إلى الحفر الیدوي، 

ي كاالستشعار عن بعد والجیوفیزیاء والرنین المغناطیسي وغیرها من الوسائل والطرق الت

  .أصبحت تستخدم في مجال البحث عن اآلثار الغارقة تحت البحر

إن التوجه الجدید في علم اآلثار یسعى إلى وضع أسس منهجیة للبحث األثري 

وهو ما یؤدي إلى السماح . المتعدد الجوانب الذي یشترط فیه العدید من العلوم والتقنیات

راستها ضمن اإلطار البیئي والمعیشي لعلم اآلثار بمعالجة المادة أو المشكلة األثریة بد

الكامل لإلنسان، من حیث التضاریس الجغرافیة للمنطقة التي سكنها والموارد الطبیعیة من 
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لتطبیق هذه الدراسة یجب توفیر  المناخ و متغیراته، ورها و غینبات وحیوان ومعادن و ماء و 

  .التخصصات المختلفة ذات العالقةوتضافر العدید من العلوم و 

 Caractérisationو ما یطلق علیه اسم التوصیف البیئي هو 

environnementaleبیئة القدیمة للمناظر الطبیعیة واألنشطة البشریة والمناخ لدراسة ال

حبوب اللقاح والبذور والحبوب والفواكه، واختیار النباتات، (Archeobotanicalالنبات و 

فضال ) تدجین، القطعان، التقنیاتتطور األنواع، (Archeozoologyوالحیوان ) الغابات

عن علم اآلثار الجنائزیة والدیموغرافیا والحالة الصحیة للسكان 

تحلیل نظام غذائي عن طریق تحلیل النظائر من دراسة (Paleobiologyوالبالیوبیولوجیا

  ).DNAالعظام، وعلم الوراثة من 

مجال دیمة في العلوم المساعدة الق :یمكن تصنیف العلوم المساعدة إلى فئتینو 

العلوم المساعدة الحدیثة في مجال إلنسانیة، و االعلوم الجغرافیة البیئیة والعلوم التاریخیة و 

  .التقنیةوالفیزیائیة والكیمیائیة والمعارف الفنیة و العلوم الریاضیة 
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  :العلوم القدیمة - ثانیا

  :علم التاریخ

لحضارات القدیمة التي تبدأ مع إذا كان علم اآلثار یهتم بالدراسة العلمیة لبقایا ا

یهتم بدراسة الوقائع التي بدأت مع بدایة  1صنع أول مادة من قبل اإلنسان فإن علم التاریخ

  .م و حتى یومنا هذا.التدوین و اختراع الكتابة قبل منذ األلف الرابع ق

مختلفة من  علم اآلثار بدراسة اإلنسان منذ بدایة ظهوره كما یعني بدراسة یعنى

القبور المنازل التي عاش فیها، و دوات التي صنعها واألسلحة التي استعملها والكهوف و األ

الكتابات التي دون بها أعماله وغیر ذلك مما تي تعبد فیها و المعابد الالتي حوت رفاته و 

. مخلفاتهأو في باطنها من بقایا اإلنسان و یعثر علیه عالم اآلثار فوق سطح األرض 

األزمنة یشمل هذا الماضي كل العصور و ، و بحث علم اآلثار فالماضي إذن هو مجال

ل یتتبع عالم اآلثار كو . آسیاوأفریقیا و التي وجدت بقایاها في أوروبا التي عاشها اإلنسان و 

صورها تبعا لتطور حیاة یحدد عهذه المخلفات خالل حقب الزمن ویقارن بعضها باآلخر و 

ن العصور الحجریة المختلفة ثم یدخل یتنقل في دراسته ماإلنسان وتطور صناعته، و 

معتمدا في هذا التقسیم على المادة التي كان یستخدمها إنسان هذه العصور وأدواته،ثم 

طرازها وأنماطها قا للتطور في األدوات و أزمنة طبیقسم تلك العصور ذاتها إلى حقب و 

                                                             
1

تعني تحدید الزمن ووصف مجریات الحوادث الماضیة  Historyریخ بالمعنى المفھوم، ألن كلمة تاریخ لم یكن ھناك قبل عھد الیونان تا -
لمة في فیھ، و قد أطلقت من ثم على العھد الثابت الذي یؤرخ بھ الیوم مثل التاریخ المیالدي أو التاریخ الھجري أو نحوھما، و لم تظھر ھذه الك

و تعني بالیونانیة البحث  Historaؤرخ الیوناني الشھیر ھیرودوت في القرن الخامس قبل المیالد كلمة اللغات األوربیة إال بعد أن أطلق الم
والتحري عن أحداث الماضي و تسجیل ھذه األحداث و تحلیلھا، و قد تطابقت الكلمة بھذا المفھوم مع ما ذكره المؤرخ العربي الشھیر ابن 

مقدمتھ على أنھ بحث و نظر و تدقیق و تمحیص في أحداث الماضي، و من ھنا فھو سجل لھدا  خلدون بعد دلك بكثیر عندما عرف التاریخ في
  .  الماضي یمكن من خاللھ دراسة تطور اإلنسان، و ما أحدثھ في الحیاة البشریة من منجزات حضاریة و مادیة أو روحیة
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بدأ العصر  ه المعرفةا عرف اإلنسان الكتابة حدد عالم اآلثار بهذزخارفها، حتى إذو 

  .عد ما قبل ذلك مرحلة مستقلةالتاریخي، و 

مع بدایة العصر التاریخي یلتقي علم اآلثار علم التاریخ الذي یعتمد في كتابة و 

التاریخ على الوثائق المدونة، أما ما قبل ذلك فیعتمد في دراسته على ما یقدمه علم اآلثار 

ٕاذا علمنا أن أول معرفة ،و ظهور اإلنسان على األرض أنذ بدالذي یشمل الماضي م

الثالثین قبل لثاني و في بالد النهرین في القرن اان للكتابة بدأت في وادي النیل و لإلنس

المیالد، نجد أن حقبة العصور التاریخیة ال تعدو ستته آالف سنة بینما یقدر عمر 

 ز علم اآلثار من غیره منهذا ما یمیى األرض بنحو عشرة مالیین سنة، و اإلنسان عل

  .یجعله علما مشوقا التساع مجال بحثهو  العلوم

امتد علم اآلثار في السنوات األخیرة إلى الكشف عن اآلثار الموجودة تحت الماء و 

المنشآت حطام السفن الغارقة في البحار والمحیطات أوالبقایا البشریة والحیوانیة و  من

ملت اهتمامه اثار الثورة ى أبعد من ذلك حین شاألثریة التي غمرتها المیاه، كما امتد إل

الصناعات التي استحدثها الت و الوالیات المتحدة األمریكیة من اآلالصناعیة في أوروبا و 

  .هذه الثورة خالل المرحلة الماضیة

و إذا كان علم التاریخ یعتمد على علم اآلثار في معارفه عن عصور ما قبل التاریخ 

هذا المجال من ما یقدمه في ة أیضا و ومات عن العصور التاریخیكما یستمد منه المعل

حضاریة فإن العلمین یتفقان معا في مناهج البحث، إذ أن كال منهما معلومات تاریخیة و 
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لكنهما یختلفان من حیث و تفسیرها،یعني بجمع الحقائق وترتیبها وتصنیفها وتحلیلها و 

ة التي خلقها اإلنسان المدونة بینما یعتمد عالم اآلثارعلى الماداعتماد المؤرخ على الوثائق 

ما یعني عالم اآلثار بكل كبیرة دالالتها خاصة عصور ما قبل التاریخ، كوتطورها و 

  .یرتب استنتاجاتهادته التي یبني علیها معلوماته و صغیرة مما یعثر علیه ألنه یجد فیها مو 

و قد أدى العثور على آثار مصریة محددة التاریخ بین آثار كریت المینویة، نسبة 

خ آثار أخرى تاریكنوسوس إلى تاریخ هذه اآلثار و ى الملك مینوس الذي حكم مدینةإل

كما أدى العثور في تربة جافة . عن قصر كنوسوس بعد أمیال مشابهة وجدت بعیدا

بمدینة أور بالعراق على طبعة قیثارة من الخشب بلیت تماما إلى تشكیل تلك القیثارة التي 

أما المؤرخ فال تعنیه دقائق . عرفة أدق أجزائهاترجع إلى عصر حضارة السومر و م

التاریخ الذي یكتبه، فال یهتم  ءبالمسائل العامة التي تفیده في بنا عنىاألشیاء و إنما ی

  .قلعة إنما تهمه معرفة باني القصر أو القلعة مثالعرفة التفاصیل المعماریة لقصر أو بم

تنحصر في أن المعرفة بحضارة على ذلك فإن العالقة بین التاریخ و اآلثار ال و  

لى اآلثار على مدها بالمعلومات، یساعد عزمن، و اإلنسان هي حصیلة تتراكم على مر ال

لمؤرخ ال یجابه هذا الماضي بمفرده مباشرة، إنما یجابهه عن طریق اآلثار األن 

ذي یعتمد على جمع هذه علة اآلثار هو العلم اللنصوص التي خلفها هذا اإلنسان، و وا

 .تحلیلها الستكشاف حقیقة الماضي منهاخلفات و الم
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إن اآلثار و التاریخ صنوان فهما یبحثان في معرفة العصور، إن تجمع جهود تاریخ 

م اآلثار من تتبع حركات الشعوب وأخبارهم اإلنسان المتعاقبة في الحضارة و تكمن عل

ما قرأت كتاباتهم القدیمة لوحروبهم وانتصاراتهم ومعتقداتهم الدینیة وعاداتهم االجتماعیة، و 

  .1التاریخلعالقة الوثیقة بین علم اآلثار و هذه اأیضا، و أمكن معرفة شيء عن أفكارهم 

  :علم الجغرافیا - 2

یرتبط علم اآلثار بعلم الجغرافیا وفروعه المختلفة ، وخاصة الجغرافیا الطبیعیة التي 

تدرس طبیعة األرض وتضاریسها والجغرافیا التاریخیة التي تبحث في عالقة اإلنسان 

علیها وجغرافیة المدن وحدودها وحاصالتها وما كان یوجد بها ویعبد  باألرض التي یعیش

 . فیها وغیر ذلك

لجغرافیة األقالیم اة قویة فهي تحدد الوسط الطبیعي و عالقة اآلثار بالجغرافیا عالقو 

لمناخیة التي كانت سائدة األحوال االتي عاش بها اإلنسان ومارس نشاطاته عبر الزمن و 

لحرارة والرطوبة والجفاف ومعرفة الحیوانات البریة واأللیفة النباتات آنذاك، من حیث ا

دراسة المتحجرات منها التي تعد من األمور المهمة والمساعدة التي الطبیعیة والزراعیة و 

أ تعاقب أخذ مبد كما إن علم اآلثار. ال غنى عنها لدراسة آثار عصور ما قبل التاریخ

ة عمر الصخور في مناطق األنهار الطبقات من علم الجغرافیا الذي یساعد في دراس

                                                             
1- Toynbee A., 1947, A study of history, oxford. 
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في المناطق البعید  الكهوف كما یساعد في إیجاد تفاسیر لوجود البقایا األثریةوالبحار و 

  .شواطئ البحارعن األنهار و 

في  منذ أوائل التسعینیات علم اآلثار أداة مهمة في الجغرافیة نظم المعلوماتكانت 

الواقع ، كان علماء اآلثار من أوائل المتبنین والمستخدمین والمطورین لنظم 

تم اعتبار الجمع بین نظم المعلومات  . الجغرافیة وعلوم المعلومات الجغرافیة المعلومات

الجغرافیة وعلم اآلثار تطابًقا تاًما ، نظًرا ألن علم اآلثار غالًبا ما یتضمن دراسة البعد 

 .المكاني للسلوك البشري بمرور الوقت ، وكل علم اآلثار یحمل مكوًنا مكانًیا

ألن علم اآلثار ینظر إلى تطور األحداث التاریخیة من خالل الجغرافیا نظًرا و 

إن نظم . والوقت والثقافة ، فإن نتائج الدراسات األثریة غنیة بالمعلومات المكانیة

المعلومات الجغرافیة بارعة في معالجة هذه الكمیات الكبیرة من البیانات ، خاصة تلك 

األدوات المتاحة . عالة من حیث التكلفة ودقیقة وسریعةإنها أداة ف. المشار إلیها جغرافیاً 

من خالل نظم المعلومات الجغرافیة تساعد في جمع البیانات ، وتخزینها واسترجاعها ، 

والتالعب بها لظروف مخصصة ، وأخیرًا ، عرض البیانات بحیث یمكن للمستخدم فهمها 

رافیة في علم اآلثار ال یكمن ومع ذلك ، فإن أهم جانب من نظم المعلومات الجغ. بصریاً 

في استخدامه كأداة خالصة لرسم الخرائط ، ولكن في قدرته على دمج وتحلیل أنواع 

لقد أدى استخدام نظم المعلومات . مختلفة من البیانات من أجل إنشاء معلومات جدیدة

 الجغرافیة في علم اآلثار إلى تغییر لیس فقط الطریقة التي یكتسب بها علماء اآلثار
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. البیانات ویتصورونها ، ولكن أیًضا الطریقة التي یفكر بها علماء اآلثار في الفضاء نفسه

 .لذلك أصبح نظام المعلومات الجغرافیة علًما أكثر منه أداة موضوعیة

 :  نظم المعلومات الجغرافیة في المسحـــ 

المسح والتوثیق مهمان للحفظ وعلم اآلثار ، ونظام المعلومات الجغرافیة یجعل هذا 

ُتستخدم األبحاث التي ُتجرى باستخدام إمكانیات   .البحث والعمل المیداني فعاًال ودقیًقا

صنع القرار لمنع فقدان المعلومات ذات الصلة التي قد نظم المعلومات الجغرافیة كأداة ل

إنها أداة مهمة تساهم في التخطیط اإلقلیمي وٕادارة . تؤثر على المواقع والدراسات األثریة

الموارد الثقافیة لحمایة الموارد ذات القیمة من خالل الحصول على البیانات حول المواقع 

 .التاریخیة والحفاظ علیها

، یزید نظام المعلومات الجغرافیة من القدرة على رسم الخرائط في علم اآلثار 

یسمح هذا بالوصول الفوري . وتسجیل البیانات عند استخدامها مباشرة في موقع الحفریات

إلى البیانات التي تم جمعها للتحلیل والتصور كدراسة منفصلة أو یمكن دمجها مع 

 .هم الموقع ونتائجه بشكل أفضلمصادر البیانات األخرى ذات الصلة للمساعدة في ف

یتم استخدام قدرة نظم المعلومات الجغرافیة على نمذجة المواقع األثریة المحتملة 

والتنبؤ بها من قبل الشركات التي تشارك في استخدام مساحات شاسعة من موارد 

من قانون الحفظ الوطني تحدیًدا أن یتم  106یتطلب القسم . األراضي مثل وزارة النقل
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یمكن . ییم المواقع التاریخیة وغیرها من أجل التأثیر من خالل المشاریع الممولة فیدرالًیاتق

تحدید استخدام نظم المعلومات الجغرافیة لتقییم المواقع األثریة التي قد تكون موجودة أو 

ثم یتم استخدام هذه الدراسات والنتائج من قبل . ذات أهمیة من خالل النمذجة التنبؤیة

یجعل نظام المعلومات . التخاذ القرارات ذات الصلة والتخطیط للتطویر المستقبلي اإلدارة

 .الجغرافیة هذه العملیة أقل استهالكا للوقت وأكثر دقة

هناك عملیات مختلفة ووظائف نظم المعلومات الجغرافیة المستخدمة في البحث 

عي للمعلومات الموجودة یساعد التحلیل المكاني داخل الموقع أو التحلیل التوزی. اآلثاري

هذا یؤدي إلى البحث . على الموقع في فهم التكوین وعملیة التغییر وتوثیق الموقع

األسالیب القدیمة المستخدمة لهذا الغرض توفر تعرًضا محدوًدا . والتحلیل واالستنتاجات

   .للموقع وال تقدم سوى صورة صغیرة لألنماط على مساحات واسعة

ُتستخدم بیانات النقاط في نظام المعلومات الجغرافیة للتركیز على مواقع النقاط  

تم إجراء تخطیط ی. ولتحلیل االتجاهات في مجموعات البیانات أو الستیفاء النقاط المتفرقة

الكثافة لتحلیل اتجاهات الموقع ویتم االستیفاء لمساعدة نتائج السطح من خالل إنشاء 

األسطح من خالل بیانات النقاط ویتم استخدامه للعثور على المستویات المشغولة في 

یركز على المناظر الطبیعیة والمنطقة ویساعد في . البیانات الجویة أكثر شیوًعا. الموقع

یتم تحلیل البیانات الجویة من خالل النمذجة . ر المواقع األثریة في سیاقها وبیئاتهاتفسی
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یعتمد على المعرفة المتاحة . التنبؤیة التي تستخدم للتنبؤ بموقع المواقع والمواد في المنطقة

 .یستخدم هذا في المقام األول في إدارة الموارد الثقافیة. وطریقة التنبؤ والنتائج الفعلیة

 : م المعلومات الجغرافیة في التحلیلنظـــ 

GIS  قادرة على تخزین مجموعات بیانات متعددة ومعالجتها ودمجها ، مما یجعل

تحلیل مستجمعات المیاه هو تحلیل مناطق . التحلیالت المعقدة للمناظر الطبیعیة ممكنة

وقت أو مستجمعات المیاه ، المنطقة المحیطة بالموقع التي یمكن الوصول إلیها مع إنفاق 

تحلیل مجال الرؤیة هو دراسة المناطق المحیطة بالموقع والتي یمكن رؤیتها . جهد معین

المحاكاة . تم استخدام هذا لتفسیر عالقة المواقع بمشهدها االجتماعي. من ذلك الموقع

هي تمثیل مبسط للواقع ، في محاولة لنمذجة الظواهر من خالل تحدید المتغیرات الرئیسیة 

یستخدم هذا للتفكیر في صیاغة المشكلة ، كوسیلة الختبار التنبؤات . وتفاعالتها

 .االفتراضیة ، وكذلك كوسیلة لتولید البیانات

في السنوات األخیرة ، أصبح من الواضح أن علماء اآلثار لن یكونوا قادرین على 

إذا حصد اإلمكانات الكاملة لنظام المعلومات الجغرافیة أو أي تقنیة مكانیة أخرى إال 

أصبحوا على درایة بالمزالق واإلمكانات المحددة الكامنة في البیانات األثریة وعملیة 

انیة الكشف عن األنماط والخصائص المكانیة والزم علم المعلومات القدیمة یحاول. البحث

ینتج عن البحث نحو نهج أثري فرید لمعالجة المعلومات طرق . في علم اآلثار واستكشافها

 .كمیة وبرامج كمبیوتر موجهة بشكل خاص نحو حل المشكالت األثریة وفهمها
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  :الجیولوجیا و الجیومورفولوجیا  -3

تكون الصخور وما فیها من فحم أو سب والحت و یولوجیا هي دراسة عوامل التر الج

عن الجو الذي أنشأت فیه، ، تقدم فكرة عن عمر هذه الصخور و معادن أو مستحثات

وانطالقا من معرفة اإلنسان هذه األمور یمكن تعرف عمرها التقریبي أو النسبي، و هذه 

ترتبط دراسة و . دراسةطلق منها إلى مزید من الالمعرفة األولیة تقدم لعالم اآلثار قاعدة ین

ن العلمین مسألة الجیولوجیا بدراسة اآلثار دراسة وثیقة، و من مجاالت االرتباط الوثیق بی

ع االستیطانیة المسألة التي تعد العماد الرئیسي في دراسة المواق الرصف الطبقي تلك

هذه . منیاالطریقة الوحیدة لترتیب السویات األثریة للحضارات القدیمة ز البشریة القدیمة و 

بموجبه یكون األسفل  الطریقة تقتضي في علم الجیولوجیا وجود تعاقب طبقي لألرض

أما في علم اآلثار فتقول الطریقة أن األسفل هو األقدم استیطانا للمكان . هكذاأكثر قدما و 

بالوقت الذي فیه تتعاقب بموجب مبدأ العلو و االرتفاع تتعاقب السویات الحضاریة مكانیا 

االستكشافات المیدانیة من مجاالت االرتباط المهمة و . تتابعیا بهذا أمكن رصدهاو  زمنیا،

تعریف بموقع بین العلمین، فمما ال شك فیه أن للجیولوجیین مساهمة فعالة في ال

لكن عمل الجیولوجي میداني في غالب األحیان فإن أماكن ارتیاده االستیطان البشري، و 

ان القدیم، فالجیولوجیون هم المخبرون عن مواقع عادة ما تكون أماكن وجود اإلنس

  .االستیطان القدیم
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وفي دراسة علم اآلثار لإلنسان وبقایاه ال یقتصر البحث على اإلنسان وحیاته ، بل 

حث عن جنسه وساللته وتكوینه وعالقته بالنبات والحیوان یتناول قصة اإلنسان كاملة فیب

والبیئة التي كان یعیش فیها ، والظروف المناخیة والجیولوجیة والطبیعیة التي أحاطت به 

، وهنا یتصل علم اآلثار بعلوم أخرى تعینه في بحثه مثل علم الجیولوجیا الذي یعنى 

ورها وهي الطبقات التي قد توجد فیها بدراسة طبقات القشرة األرضیة وتكوینها ویحدد عص

 . بقایا الكائنات وأدوات اإلنسان وآالته

في نشاط األجیال  كما أشرنا سابقا ینحصر مجال كل من الجیولوجیا والجغرافیا

البشریة خالل الوسط الطبیعي الذي نما فیه اإلنسان والحیوان ، ومع أن بعض الحیوانات 

أربعة آالف عام ، فإن دراسة ما  طوال ما یقارب من –كما هو معروف  –ظلت متشابهة 

تحجر من هذه الحیوانات والنباتات تعد واحة من أهم الدراسات التي ال غنى عنها بالنسبة 

 . لعصر ما قبل التاریخ ، وال بد منها من ثم لدراسة آثار هذا العصر

لیس هذا فقط بل إن بعض التربات األرضیة والسیما الرملیة وذات الحصى 

األحجار الرملیة تتكون غالبًا من  ورة مثل الطباشیریة أو الجیریة أووالصخور المتبل

مركبات تعطي صفات أثریة تحل في كثیر من الحاالت ألغاز أو أحاجي لدى المنقب في 

حقل اآلثار، ومن هنا فإن تضافر جهود كل من الجیولوجي وعالم اآلثار لبیان أهمیة هذه 

ألنه یمد هذا وذاك بالخبرة الالزمة لفهم ما . وریًا المزایا والصفات یعد أمرًا حیویًا وضر 

  یقابل كال منهما من عقد ومشكالت
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الجیولوجیا والجغرافیا تحددان الوسط الطبیعي الذي نما فیه اإلنسان ونشاط األجیال 

البشریة ،ونحن نعلم أن بعض الحیوانات ظلت مشابهه لذاتها خالل أربعة آالف سنة 

اتات المتحجرة هي من األشیاء الهامة والمساعدة التي ال غنى ،ودراسة الحیوانات والنب

 . عنه لدارس عصر ما قبل التاریخ

لشكل العام لألرض بدراسة أما الجیومورفولوجیا علم شكل األرض فهو یتناول ا

الموجودة حالیا على سطح تطور المالمح التضاریسیة طبیعة وتقسیم ووصف ونشأة و 

اث خالل الزمن ها من أحدما مر باألرض، وعالقتها بما تحتها من صخور وتراكیب، و 

تتركز معظم جهوده في مفهومه الحالي على المالمح الناتجة من عملیات الجیولوجي، و 

فهي تقدم صورة ما طرأ في  رباآلثا ةوللجیومورفولوجیا عالقة مباشر . الترسیبالتعریة و 

األنهار في المنطقة موضوع البحث ن محدد من تشكالت في سطح األرض والبحار و زم

  .األثري

  :األنثربولوجیا -4

یصعب الحدیث عن تطور علم اآلثار بفروعه كعلم واحد وبالتالي عن عالقة هذه 

الفروع بالعلوم األخرى، وذلك بسبب تطور فروع علم اآلثار باستقالل عن بعضها البعض 

إال . بفروعه المتعددة علم األنثربولوجیا على زمانیًا، ومكانیًا أحیانًا، والحال نفسه ینطبق

في الدراسات األثریة هو مفتاح العالقة مع  عصور ما قبل التاریخ أن فرع

في الدراسات األنثربولوجیة حتى أنه لیصعب التمییز بینهما في  األنثربولوجیا الثقافیة فرع
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المجال النظري، وكذلك ُیدرس فرع عصور ما قبل التاریخ في الكثیر من الجامعات ضمن 

والوالیات  كندا حیث أن نظام التدریس في،  ةاألنثربولوجیا الثقافی

السابق یعتبر علم اآلثار أحد فروع األنثربولوجیا  واالتحاد السوفیتي األمریكیة المتحدة

الثقافیة، ولهذا سنتتبع فرع عصور ما قبل التاریخ من علم اآلثار، مع أن بقیة فروع علم 

یة واالجتماعیة، من األنثربولوجیا وفرع المعرفة األخرى، اآلثار تستخدم النظریات الثقاف

وٕان یكن بشكل غیر ُمعلن وممنهج، كاستخدام مصطلحات الطبقات مثًال، ذو األبعاد 

  .االجتماعیة

ور فعال في مجال دراسة اإلنسان وحضارته، هناك علوم مساعدة لعلم اآلثار لها د

تتعاون هذه العلوم مع علم اآلثار من أجل منها علوم إنسانیة ومنها علوم تطبیقیة معملیة و 

ویأتي في . الحصول على معلومات وافیة عن اإلنسان و حضارتها في شتى بقاع األرض

 الذي یقوم بدراسة Anthropologieهذه العلوم علم دراسة اإلنسان األنثربولوجیا مقدمة

ماكن، الثقافیة للنوع اإلنساني عبر الزمان وفي سائر األالخصائص اإلنسانیة البیولوجیة و 

ك عن طریق متغیرة وذلمحلیة كأنساق مترابطة و الثقافیة التحلیل الصفات البیولوجیة و 

متطورة، كما یهتم بوصف وتحلیل النظم االجتماعیة والتكنولوجیة ومناهج  مقاییسنماذج و 

  .ابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالهوبحث اإلدراك العقلي لإلنسان و 

مع الرحالة والمكتشفین . م 16و  15في القرنین  االنثروبولوجیا فكانت بدایة أما 

، فقد "البدائیة أو المتوحشة"وربیة وما سمي حینا بالمجتمعات للمجموعات البشریة غیر األ
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جمعوا معلومات ومالحظات وصنفوها مثل ما قام به الفرنسي األب جوزیف الفیتو في 

التنظیمات االجتماعیة عند "النصف األول من القرن الثامن عشر، الذي استنتج أن 

واكتشف الفیتو وجود تشابه بین النظام . اإلیروكیز تساوى التنظیمات البدائیة لبنى اإلنسان

-480(األمومي عند اإلیروكیز مع ذلك النظام ما قبل التاریخي الذي وصفه هیرودوت 

ولكون الفیتو حاول تفسیر وجود هذا . عند سكان لیكیا في آسیا الصغرى.) م.ق 425

د الفیتو من التشابه باحتمال انتشار هذا النظام من آسیا الصغرى إلى أمریكا فإنه یجوز ع

أعمال المستكشفین  إال أن .diffusion of culture االنتشار الثقافي أوائل القائلین بمبدأ

ما لبثت أن استقرت في أیدي الفالسفة والباحثین االجتماعین لیدرسوها ویستنتجوا منها 

) 1744-1668(منها ما قدمه جیامباتستا فیكو . أشكال التنظیمات االجتماعیة وتعقیداتها

) 1755- 1689(عن دورة التغییر االجتماعي، والفیلسوف الفرنسي شارل دى مونتسكیو 

وتتابعت ) النور؛ شالبي(لحتمیة الجغرافیا في التغیر أشكال االجتماع البشري،عن ا

 1890حتى  1857عامًا من العام  30النظیرات في تطور الحیاة اإلنسانیة فخالل 

 .صدرت مجموعة من الكتب ساهمت في بلورت األنثروبولوجیا

جرت ) وربيمع المد االستعماري األ(وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

لفهم المكتشفات األثریة بمقارنتها بالبنى الحیاتیة للمجتمعات المصنفة " منظمة"محاوالت 

وتمثل مرحلة " المتاحف الحیة"، انطالقا من افتراض هذه المجتمعات كنوع من "بدائیة"

للمجتمعات األوربیة، وكذلك مجال الختبار االستنتاجات والفرضیات حول تقدم " طفولة"



 32 

الذي . م R.L. Fox 1851 ، كما أشار البریطاني)النور؛ شالبي(لمجتمعات وتعقد ا

تطوري محاكیًا خطا  (Seration) درس تطور األسلحة الناریة وصنفها بتتابع تسلسلي

وركز على أهمیة  (typology)اآلثاریین، وأدخل مصطلح التصنیف وفق الخصائص

 الدراسات االثنوغرافیة لعلم اآلثار

لماء دراسة من وجهة نظر الع لمجاالت األنثربولوجیا التي تعنى یكشف هذا المفهوم

ون مصطلح األنثربولوجیا الثقافیة على حد سواء و یستخدم األمریكیالنواحي البیولوجیة و 

انب العضوي أو الحیوي لإلشارة إلى دراسة الجBiologicalAnthropologyالعضویة 

ر عن دراسة للتعبی Cultural Anthropologyمصطلح األنثربولوجیا الثقافیة لإلنسان، و 

یدخل في نطاقها كل ما یتعلق بحضارات اإلنسان النواحي االجتماعیة والثقافیة لإلنسان و 

هو میدان علم اآلثار، لذا كان في مضمونه جزءا من األنثربولوجیا الثقافیة كما قدیم و ال

  .في النطاق نفسهPhiolologieیندرج علم دراسة اللغات القدیمة 

ویدخل في نطاق علم األنثربولوجیا الثقافیة وفق المفهوم األمریكي مجاالن دراسیان 

دراسة وصفیة  ویعنيEthnographyایوغرافالدرجة من األهمیة وهما األثنعلى نفس 

ب معین خالل القیم الدینیة والفنون لجماعة أو شعات والتقالید و لعادألنماط الحیاتیة وا

وهو المجال الذي یهتم بالدراسة التحلیلیة Anthologyاولوجیحقبة زمنیة محددة، واألثن

  . واالستنباطیة لسائر مواد الدراسة األثنوغرافیة
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مجاالته عن المفهوم األمریكي إذ م األوروبي لعلم األنثربولوجیا و و بینما یختلف المفه

یقتصر المفهوم األوروبي على أن األنثربولوجیا یطلق على مجاالت التاریخ الطبیعي 

 لإلنسان والسالالت البشریة جنسا ونوعا وخصائص تشریحیة وعملیات بیولوجیة وعالقة

  .ل نوعاألدوار االجتماعیة لكهذا بتحدید الوظائف و 

وعلم األنثربولوجیا علم دراسة األعراق البشریة من الناحیة الطبیعیة، ویمكن اإلفادة 

منه في مجال علم اآلثار من خالل الهیاكل العظیمة البشریة والتعرف على السالالت 

عمر وحالة صاحي وتحدید جنس و  البشریة أول األعراق صاحبة المكتشفات األثریة،

خالل الحفریات األثریة من خالل الدراسة األنثربولوجیة، وكذلك  الهیكل العظمي المكتشف

األمر بالنسبة لدراسة الهیاكل العظمیة الحیوانیة، كما یتم مقارنة هذه الهیاكل مع غیرها 

  .1في المناطق األخرى لمعرفة السالالت البشریة البائدة

ف تأثیر البیئة فمثال من خالل فحص العظام في المدافن المصریة القدیمة تم اكتشا

على صحة اإلنسان في مصر القدیمة، فقد اتضح مثال انتشار مرض التهاب المفاصل 

من ناحیة التلوث تضخم رؤوس العظام عند المفاصل، و بین المصریین القدماء بدلیل 

البیئي اتضح أن التلوث بالرصاص في مثر القدیمة كان أقل بثالثین مرة عما هو علیه 

لى ذلك من خالل تقنیة التحلیل الطیفي لالنبعاث المرئي                  الیوم وتم التوصل إ

Optical emissionspectrometry
2 .  

                                                             
1

  . 9،ص 1997علم اإلناسةاألنثربولوجیا، جامعة دمشق،: علي جباوي: ومات أنظر للمزید  من المعل -
  .135، ص 2011حنون نائل،  -2
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  : نلخص عالقة علم اآلثار باإلنتروبولوجیا بمختلف فروعها فیما یلي أن ویمكن 

 ألنثروبولوجیا االجتماعیةعلم اآلثار وا

إن دراسات األنثروبولوجیا االجتماعیة التي تهتم بدراسة المجتمعات البشریة وُبناها 

وأنساقها، تشكل دعامة مهمة لعلم اآلثار في تفسیره لمادته األثریة التي تنشأ في حالة 

 . اجتماعیة ما وتتأثر بها وتؤثر بها أیضاً 

 )الفیزیقیة(علم اآلثار واألنثروبولوجیا الحیویة

نثروبولوجیا كون النوع اإلنساني له تاریخ تطوري بیولوجي كشفت عنه الدراسات األ

الطبیعیة فبالتالي إن المخلفات األثریة المرتبطة بالتسلسل التطوري للبشر تشكل حلقة 

وصل بین العلمین، ویتضح هذا في أدوات الهومواركتوس والنیدرتال والعاقل، وفي هذا 

المجال نجد اآلثاري األنثروبولوجي یعمالن في نفس الحفریة، فاللقى البیولوجیة لإلنسان 

مصنوعات، رسوم، آثار (ها األنثروبولوجي واللقى الدالة على النشاط اإلنساني یدرس

كما تواصلت هذه العالقة بشكل ال أساس علمي له، وذلك ،   یدرسها اآلثاري) استیطان

في دراسة األنثروبولوجیة للسالالت البشریة ما بعد اإلنسان العاقل ومحاولة المفاضلة 

 .بینها وربط اآلثار الممیزة والحضارة بسالالت بشریة معینة
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 علم اآلثار واألنثروبولوجیا الثقافیة

كون علم اآلثار معني بالكشف عن الماضي الثقافي للمجتمعات اإلنسانیة وهذا 

الموضوع هو نفسه جزئ مما تتناوله األنثروبولوجیا الثقافیة في دراستها لثقافة المجتمعات 

اإلنسانیة في الماضي والحاضر، وقد نتج عن العالقة بین العلمین منطلقات بحث 

 مشتركة یمكن تعداد منها

 على ما یتكرر في السلوك اإلنساني ولیس على الحاالت الفردیة التركیز .1

 محاولة الكشف عن وجود وحدود ظاهرة االنتشار الثقافي .2

 االهتمام بالعامل البیئي وتأثیره على الثقافة .3

 وضع فرضیات وتخمینات لفهم وتفسیر الثقافة .4

االلتقاء بین علم اآلثار وفروع األنثروبولوجیا ینطلق من دراسة علم اآلثار لإلنسان 

نثروبولوجیا بوصفه كائنًا اجتماعیًا، وهنا یتالقى علم اآلثار مع األ) من مخلفاته(

االجتماعیة، ولإلنسان سلوك وأسالیب حیاتیة في الماضي والحاضر تتطور بالتالؤم مع 

المحیط، یستنتجها ویدرسها علم اآلثار، ویتالقى بذلك مع األنثروبولوجیا الثقافیة، كتب 

الذي عمل في بریطانیة وأیضًا   R. E. Mortimer Wheelerاآلثاري البریطاني

إن اآلثاري ال ینقب عن أشیاء، إنما " یقول . م 1943ثریة في الهند اشتهرت أعمله األ

واإلنسان أصًال كائنًا بیولوجیًا له مسیرة بیولوجیة تتكشف في بقایاه " 28][ ینقب عن شعوب
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العضویة ویهتم بها علم اآلثار ویتالقى بذلك مع األنثروبولوجیا الفیزیقیة، أما من ناحیة 

ك فرع األثنواركولوجي الوسیط بین العلمین، وأما في المجال النظري ااألسالیب فهن

 .لمي اآلثار واألنثربولوجیافنظریات الثقافة هي نفسها في ع

  :األثنوغرافیا  -5

یشترك اشتراكا وثیقا مع علة اآلثار، فهو هو علم یدرس خصوصیات الشعوب و و 

ألدیان اسة األعراق والمجتمعات والحضارات، ویتناول األخالق والعادات و یقوم بدرا

هو علم و . ات خول آثار الحضارات القدیمةالمعاصرة التي تغني علم اآلثار بالمعلوم

المجتمعات فة المادیة للمجتمعات المعاصرة و تعمیمي للثقافة اإلنسانیة تقوم بدراسة الثقا

ٕاعادة تركیب أكثر دقة للماضي یة  بهدف إنجاز معرفة أكبر و التقلیدیة ما قبل الصناع

  . ر تلك المعطیاتعن طریق تفسی

اإلثنوغرافیة في مجال علم اآلثار، إذ تجري  كما أن هناك استخداما للتناظرات

طقوس الدفن یخیة، والتبادل، و محاولة إلعادة تركیب نظام العالقات االجتماعیة التار 

تناظرات معقولة عالم اآلثار یبحث عن متوازیات و  واألیدیولوجیات من البقایا األثریة، فإن

أمریكا أو في المجتمعات األوروبیة التقلیدیة الحالیة في أفریقیا وآسیا و  مجتمعاتوسط ال

  .التاریخیة
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 :paleontology علم المستحاثات البالیونتولوجیا -6

هو علم أساسي من العلوم الجیولوجیة ال یقل أهمیة )مفردها أحفورة(أو علم األحافیر 

 تتألف كلمة. عن دراسة صخور األرض ومعادنها وفلزاتها والعوامل المؤثرة فیها

paleontology في األصل من ثالثة مقاطع یونانیة وهي logos وontos وpalaios 

یدرس هذا العلم، كما تدّل هذه الترجمة، الكائناِت . وتعني ترجمتها علم الكائنات القدیمة

الحیة التي عاشت في األزمنة الجیولوجیة التي سبقت العصر الحالي من خالل دراسة 

سوبیة هیاكلها وأصدافها وقواقعها وانطباعات أجزائها الرخوة التي انحفظت في الصخور الر 

 .fossils على شكل مستحاثات

هو یهتم بإعادة تصور الحالة علم األثنولوجیا في نقاط كثیرة و یتشابه هذا العلم مع  

الدینیة یة و ة القدیمة لمجتمع من المجتمعات وكامل مظاهرها الصناعیة والثقافاألتنولوجی

  . انطالقا من المكتشفات األثریة

  :علم النقوش و الكتابات القدیمة -7

علم النقوش و Paleographyعلم الكتابات القدیم البالیوغرافیا

ویظهر التداخل بین علمي . تلعب دورا مهما بالنسبة لعلم اآلثارEpigraphyاالیبوغرافي

كتابات ة والمعماریة التي تحمل نقوشا و ضحا في كثیر من األعمال الفنیاآلثار واللغة وا

المباني القدیمة أي أن هذه معابد القدیمة أو شواهد القبور و كتلك التي تغطي جدران ال

المباني األثریة أثر معماري ال تنفك طالسمه إال بقراءة الكتابات المدونة علیه كذلك الحال 
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ما تفسر هذه الكتابات تاریخ األثر  بالنسبة لبقیة اآلثار التي تحمل نقوشا أو كتابات فغالبا

  .أو الشخص الذي بناه أو الذي أهداه

ال یقتصر علم دراسة اللغة على هذه النقوش فقط  بل یشمل أیضا علم الكتابات و 

الذي یهتم بجوانب Papyrologieعلى ورق البردي المعروف اصطالحا باسم البابیرولوجي

وتسجیالت وغیرها من مظاهر الحیاة  الحیاة المختلفة من عقود وقوانین ومراسالت

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وأحیانا أخرى یلقي الضوء على مجاالت الفنون 

والعمارة و غالبا ما كان بعثر على لفائف البردي منفردة في المقابر أو المنازل أو المعبد 

تكون بردیات غیر غالبا ما المومیاوات كغالف مقو لحمایتها و أو أحیانا كانت تلف بها 

ذات فائدة عند استخدامها كلفائف للمومیاوات لكنها تبقى مصدرا للمعلومات المهمة 

  .لألثریین في وقتنا الحاضر

علم ر الذي یهتم باألشیاء واألشكال المادیة و هناك وسیلتان لمعرفة الماضي علم اآلثا

االثنان ال غنى عنهما ، و Philologieاللغات الذي یهتم بالنصوص الكتابیة الفیلولوجیا

المعابد ح اآلثار من المقابر و لعالم اآلثار فالنصوص تقدم الكثیر من المعلومات لشر 

ة القدیمة عموما من قوانین وعقود ونظم الحیاتوابیت وتماثیل وأوان فخاریة وحجریة بل و و 

غات ال لك عالم اللمهم جدا بالنسبة لعالم اآلثار وكذ سیاسیة، إن علم اللغاتاجتماعیة و 
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یة التي یعثر علیها من المعابد یستطیع تفسیر أو شرح نصوصه إال بمساعدة األشیاء األثر 

  .1جمیع مخلفات الحیاة الیومیةوالمقابر والتماثیل و 

مور تحوال في كان لفك رموز بعض الكتابات القدیمة التي لم تكن معروفة أكثر األو 

الكتابات المسماریة رموزها شامبلیون، و یفیة التي فك شملت الهیروغلتاریخ علم اآلثار و 

ل من هروزني رموز اللغة الحثیة فك كفك رموزها جروتفیندورونلسون، و  التي

أبجدیة أوجاریت أول أبجدیة في العالم و تابة الشریطیة، و شادویك رموز الكوفنتریسو 

  .2غیرها

  :علم االجتماع -8

دراسة وتحلیل ثار و ة وثیقة مع علم اآلعالقSociologieإن لعلم االجتماع 

البقایا األثریة، إذ یقوم األثریون عند دراسة موقع أو منطقة ما بالتعرف على المعطیات و 

النتائج من دراسة فیه من خالل استخالص المعلومات و طبیعة المجتمع الذي كان یعین 

ة في عة المباني الموجودفعلى سبیل المثال دراسة طبی. المواد األثریة المكتشفة في الموقع

مساحتها تفید في استنتاج معلومات عن طبیعة الناس الذین یسكنوها، فإذا كان الموقع و 

ٕاذا كان المبنى و . طبقة الحاكمة وكان المجتمع منظماهناك قصور فإن الذین سكنوها ال

نوا یعبدون آلهة أو إلها محددا وكانوا المكتشف مبنى فهو داللة على أن سكان الموقع كا

  .طقوس عقائدیة تتعلق بدیانة معینةو  یمارسون شعائر

                                                             
1

  .16، ص 1993الموجز في علم اآلثار، : حسن، علي -
  .282، ص 2000موجز تاریخ علم اآلثار،: دانیال، غلین -2
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موقع القبور المكتشفة خالل التنقیبات األثریة في الومن جهة ثانیة فإن المدافن و  

عند المجتمعات التي عادات الدفن السائدة تعطي صورة واضحة وكاملة عن شعائر و 

  .سكنت الموقع

  :علم الهندسة المعماریة -9

دراسة تطور العمارة التي شیدها Architectureیشمل علم الهندسة المعماریة 

اسة فن یهتم بدر ، و اإلنسان أو نحتها في الصخر سواء الستخدامها في حیاته أو بعد مماته

1دینیا أو عسكریا باإلضافة إلى تخطیط بناء المدنالبناء سواء كان مدنیا أو 
Urbanisme .

وعناصرها وطرق البناء ه المواد التي استخدمت بالبناء وتركیبها كما یتناول في دراست

هو ما یكون في صلب عمل علم و كل ما یتعلق بإنشاء المباني وعمارتها و  كیفیة إنجازهو 

عمارة دراسة هذه الثار فیما یخص الحضارات القدیمة وٕانجازاتها الحضارات المعماریة، و اآل

سة معزل عن علم الهندسة المعماریة أو حتى بمعزل عن درااألثریة ال یمكن أن تتم ب

  .المشكالت البنائیة أو الحضاریة ألطالل السكن البشري في الموقع األثري الذي یحفر فیه

  :علم الطبوغرافیة - 10

سماء المدن من بدراسة وضعیة و توزیع و أ Topographieیهتم علم الطبوغرافیة 

دني منها طرزها كافة المسات المعملیة للمباني بأنواعها و الدراالناحیة اللغویة والتاریخیة، و 

                                                             
  .34، ص 1993الموجز في علم اآلثار، : حسن، علي -1
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تطورها كما یهتم هذا العلم بدراسة دراسة مخططات المدن كافة و بي، و أو الدیني أو الحر 

  .جمیع المشكالت السكانیة في العالم القدیم

  :علم دراسة األختام  - 11

من ناحیة مادتها المصنوعة منها یقوم بدراسة األختام Sigillographieعلم األختام 

األشخاص وطرق استخدامها، وعصرهاو طرزها وانیة، و أشكالها مسطحة كانت أم أسطو 

الكتابات التي یحتویها الختم الرموز و عن األشكال و ألي غایة، فضال الذین استخدموها و 

یتشكل منها وصوال إلى ما یمكن أن تقدمه هذه األختام بما تحتویه من معلومات غایة و 

  .في األهمیة إلى عالم اآلثار

  :علم النقود - 12

یقوم یسمى أیضا علم النمیاتو Numismatiqueد أو المسكوكات القدیمة علم النقو 

تركیبها ادة التي تصنع منها و إذ تدرس الم. عملیة سكها و إنتاجهابدراسة النقود القدیمة و 

، وشكل النقود وما )دنانیر ودراهم وفلوس( حاس المعدني أو الخلیط من ذهب و فضة و ن

طة التي السلن إنتاجها أي الورش التي سكتها و مكاو  تحتویه من نقوش وكتابات وأوزانها،

أو  التواریخمبراطوریات، و اإلتمثلها من حكام وملوك وقادة عسكریین أو المدن والوالیات و 

المناطق الجغرافیة التي انتشرت فیها عالقات التبادل التجاري الحقب الزمنیة التي مثلتها و 

  .بین شعوب العالم القدیم
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بة أساسیة من شعب الدراسات األثریة لما تحتویه هذه هو علم یختص بشعو 

 المسكوكات من معلومات مهمة لیس فقط فیما یتعلق بالوقوف على فقر الدولة أو غناها

عن طریق معرفة مكونات عمالتها ونسب هذه المكونات فیها، وٕانما فیما یتعلق بمذهبها 

ض إلى غیر ذلك من المعلومات تبعیة بعض هؤالء لبعحكامها وخلفائها وأمرائها و أسماء و 

  .التي یقدمها علم النقود لعلم اآلثار

یساعد علم النقود اآلن ار في درایته للحضارات القدیمة و كل ذلك یخدم علم اآلث

ممالیك تاریخیة وزمنیة لمدن و الذي یشكل أحد المصادر التاریخیة المهمة في بناء سلسلة 

غیر ت التجاریة القدیمة بین الشعوب و ادالالتبات قدیمة، وفهم أوسع العالقات و حضار و 

ذلك منذ ظهور المسكوكات یقدمها علم النقود لعلم اآلثار و ذلك من المعلومات التي 

  1م.األولى في التاریخ في القرن السابع ق

  : علم األوزان و المقاییس - 13

المقاییس و Weightsیهتم بدراسة األوزان Métrologieیسمى علم المترولوجیا

Measures حجم المكاییل وثیقا من ناحیة أوزان العمالت و  یرتبط به علم النمیات ارتباطاو

علم  اآلثار ألن المكاییل لها أهمیة كبیرة في خلطات المعدنیة، وهذه األوزان و مقادیر الو 

  .مقادیرها تعتمد بشكل أساسي على هذا العلمعلم المسكوكات والمكاییل و 

                                                             
1

  :ظرللمزید أن -
  .2014المسكوكتن القدیمة، جامعة دمشق، : سلھب، زیاد و كیوان خالد
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  :علم دراسة فن الرسم  - 14

الجدران  التصویر القدیمة علىفنون الرسم و Fresco-Paintingذا العلم یدرس ه

  .الموضوعات المصورةالملونة من حیث الطرز وتقنیات ومراحل تطور و 

التسجیل صفة مالزمة للحضارة البشریة منذ القدم، وهو ظاهرة معروفة حتى في إن 

المجتمعات التي سبقت الكتابة والرسم على جدران الكهوف لیس إال شكال من أشكال 

تسجیل النشاطات الیومیة وتثبیتها في صور، وال یختلف األمر مع وجود الكتابة المرتبطة 

یخدم الهدف ذاته مع استبدال الصور والرموز  باللغة، فالتسجیل في هذه المرحلة

بالكلمات، وال یمكن فصل هذه الممارسات عن تطور الوعي البشرى، فإلى جانب 

الفلسفة (األغراض العملیة یعبر اإلنسان بالصور واألشكال الفنون الجمیلة والكلمات 

یت األشیاء عن تأمله بحیاته ومحیطه االجتماعي والطبیعي والتسجیل یعني للب) واألدب

تبدأ من الصغر فما ) الرسم، الحفر، الكتابة(للمستقبل، هذه الرغبة الجامحة في التسجیل 

أن یتعرف الطفل على الكتابة حتى یبدأ بخط أسمه على الورق، أو یرسمه على جدار أو 

یحفره على صخرة أو على جذع شجرة عتیقة، وكذلك عندما توضع في یده األقالم الملونة 

م البیت واألم والشجرة والوردة والنهر وما یراه حوله في بیئته من عالمات ممیزة یبدأ برس

تنطوي على دالالت خاصة بالنسبة له، هكذا بدأ اإلنسان مسیرته الحضاریة في عصور 

ما قبل التاریخ، وها هي النقوش والكتابات تقاوم عوامل الزمن وتبقى حتى الیوم وكأن 

 اتحققت ولكن أبعد بكثیر مما كان یتصور كاتبوهالرغبة بحفظ هذه النقوش قد 
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السبب في حفظ هذه النقوش هو استخدام الكاتب قدیما للحجر أو الفخار أو و 

والحفر بأداة حادة على األحجار والصخور یحتم . المعدن لیضع علیها نقوشه وكتاباته

طواعیة ظهور أشكال مختلفة من الحروف، وهو ما تعكسه مهارة أصحاب النقوش ومدى 

وهذا ما استدعى دراسة أشكال الحروف حسب الفترات . المادة الموجودة تحت تصرفهم

الزمنیة واللغات واألقالیم والكتاب، ویرتبط الموضوع بشكل وثیق بظهور األبجدیة 

شمال ) أوغاریت(وتطورها، وٕان كانت األبجدیة المسماریة كما عرفت في راس شمرا 

في الغرب أكتشف أول نقش أبجدي باألرامیة والیونانیة . نیقیةسوریا قد سبقت األبجدیة الفی

في روما في بدایة القرن السابع عشر بالقرب من بوابة كان في موضعها معبد مخصص 

ومنذ ذلك الحین تطور موضوع النقوش لیصبح حقلد . للجنود الرومان من أصل تدمري

رف باسم باللغات السامیة، مستقال یعالج فیه عدد من لغات األصل الثالثي، أي ما یع

األكدیة هي إحدى هذه اللغات ولكنها تخرج . والتي تعتبر العربیة أهمها على اإلطالق

نوعا ما عن إطار حقل دراسات النقوش ألنها كتبت على ألواح أو رقم طینیة وبالخط 

 ةالمسماري المقطعي، خالفا للنقوش التي كتبت باألحرف األبجدی
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  :الفنون الجمیلة - 15

صلبة للنحت مثل هو فن إعادة تكوین القطع األثریة القدیمة باستخدام مواد و  :فن النحت

و له . غائرةثیل أو منحوتات أو زخارف نافرة و شكل تماغیرها بالرخام والبرونز و الحجر و 

قدیمة لغایات العرض في المتاحف دور مهم في عمل نسخ عن المنحوتات األثریة ال

  .ترمیمهاناء بعض أجزار المباني األثریة و ٕاعادة بو 

باستخدام مواد ذات طبیعة لینة ) یسمى أیضا فن البالستیك(هو فن القولبة  :الفن التشكیلي

رأو  وغیرها في تكون وٕانشاء قطع أثریة فنیة كاألدوات  1رخوة مثل الشمع أو الفخا

أو هیكل عظمي تخدم علم اآلثار  صنع مجسمات ألدوات أو قطع أو أبنیةواألواني و 

  .المتاحفو 

ٕاعادة تشكیل الحجارة الكریمة الدقیقة ویعتمد على حفر و  :فن الحفر على األحجار الكریمة

  .حالیا تتم هذه العملیة بمساعدة الحفر باللیزربارز و ائر أو البالحفر الغ

التي یلجأ إلیها المنقب األثري وهي ذات الشائعة یعد الرسم األداة الفعالة و  :سم فن الر 

الرسم المربعات و رسم القطاعات و فیة و متنوعة من رسم الخرائط الطبوغراأشكال متباینة و 

الفخار النقوش الصخریة و الصوانیة و وات كرسم األدالمعماري ورسم اللقى األثریة و 

  .  2الكتابات وغیرهاوتفاصیل الزخارف والنقوش و 

                                                             
1

  .35، ص 1993الموجز في علم اآلثار، : حسن، علي -
  .386، ص 1992: الفخراني، فوزي عبد الرحمن  -2
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  التأریخ في علم اآلثارمنهجیة : الفصل الثالث

  

  : كیفیة تشكل المواقع األثریةعوامل اختفاء الحضارات القدیمة و  - أوال

لمدن ي والمواقع واقسم عوامل اختفاء الحضارات المختلفة وما یخصها من مباننت    

قد یجتمع أكثر من عامل معا في اختفائها وقد القدیمة إلى عوامل طبیعیة وأخرى بشریة، و 

عامل األساس في اختفاء یختفي الموقع فجأة أو على عدة مراحل متتالیة وذلك تبعا لل

 المنقبین أن یكونوا ملمین بطبیعة األرض التيا السبب یجب على األثریین و لهذو . الموقع

یعملون بها وأن تكون لدیهم المعلومات التاریخیة عن المواقع األثریة ومتفهمین لعوامل 

  .اختفائها واندثارها

 :العوامل الطبیعیة  - أ

تلعب العوامل الطبیعیة الدور األكبر في اندثارها المواقع األثریة واختفائها،      

المحملة بالرمال التي تترسب والفیضانات والبراكین والزالزل واألعاصیر والریاح والزوابع 

  .وتتراكم فوق المعالم األثریة إلى أن تغطیها بشكل كامل أو جزئي

یشكل خطرا كبیرا جدا على المدن والقرى التي أقیمت كما أن فیصان األنهار     

تهجر المدن التي غمر میاهها المدن التي أمامها، و قد یتغیر مجراها فتعلى ضفافها، و 

القرى التي ، والحالة نفسها بالنسبة للمدن و افها في المجرى األولكانت مقامة على ضف
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الجزر واألعاصیر یرتفع مستوى میاهها بسبب المد و  تقام على شواطئ البحار التي قد

  .الجزر البحریةالمدن الساحلیة و  والزالزل والبراكین والتغیرات المناخیة، فتغرق

 :الزالزل و البراكین -1

اكین على رأس العوامل التي تؤدي إلى اختفاء المدن والمباني تأتي الزالزل والبر     

وبالتالي إلى تكون المواقع األثریة فمن المعروف أن الزالزل والبراكین تحدث نتیجة للحركة 

الظاهریة في القشرة األرضة، فسبب الغلیان واالنصهار داخل باطن األرض تضغط 

جزاء القشرة األرضیة فتنشر الغازات الغازات على القشرة األرضیة فتنفذ من أضعاف أ

 السامة وتتطایر الحمم البركانیة وتغطي المواقع القریبة وأصدق نموذج على هذا عندما

م فغطى 79من مدینة نابولي جنوب إیطالیا عام ثار بركان فیزوف القائم بالقرب 

یاة سكانهما د أن أودى بحالمدینتین الرومانیتین بومبي وهیركوالنیوم بالكامل وطمرهما بع

ل یضربهما بوابل من الحمم ثمانیة أیام متواصلة، عطت جمیع مبانیها بالكامل بعد أن ظ

ثم سالت علیهما سیول من الطفلة البركانیة الممزوجة بالرماد وارتفعت المیاه الجوفیة على 

  .1أرضهما حتى نبت علیهما العشب لتبدوا و كأنهما ال وجود لهما أصال

خاصة إذا زادت درجة القرى من البراكین را للمدن و دماكثر عنفا و أ وتبقى الزالزل    

درجات بمقیاس رختر، حیث تكون الهزة عنیفة وتؤدي إلى تصدع المباني  قوتها على ست

وتهاویها وغالبا ما تغطي األنقاض األحیاء من اإلنسان والحیوان وتكون نهایتها المحتومة 
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اریة للزالزل فإنها تتعرض لحركات فجائیة غیر وعند ترض المباني المعم. بین األنقاض

منتظمة وتتمیز بتغییر معدالتها وشدتها عدة مرات في الثانیة الواحدة ما یؤدي إلى 

تعرض الكثیر من العناصر المعماریة إلى االنفصال عن بعضها أو تصدعها كلیا أو 

لى المباني ألنها ال األرضیة خطورة بالغة ع لالهتزازاتجزئیا، وتشكل التأثیرات األفقیة 

تستطیع تحملها وتؤدي إلى تشققها وانفصالها عن التربة التي أقیمت فوقها وبالتالي 

  .1انهیارها بشكل كامل

ما تحدثه العنیفة للزالزل و ٕایران من التأثیرات هدته كل من مصر وتركیا و ل ما شلعو 

لزال مدینة ز  من دمار خیر برهان على ما یحیق بالمدن من دمار كبیر، فعندما ضرب

م تأثر وتصدع وتهاوى العدید من المنازل والمباني خاصة القدیم منها، 1992مصر عام 

 156تصدعت من جرائه أكر من م تأثرت و 1999ال دولة تركیا عام عندما ضرب زلز و 

  .موقعا أثریانى و مب

ن یرا ممساعدات الكثیر من الدول إال أن كثغم تكنولوجیا اإلنقاذ المتقدمة و ور      

م الضرر من هنا یمكننا أن نتخیل حجالمباني لحق بها الدمار ومات اآلالف من البشر و 

مثال على هذا و . بمقیاس رختر في العصر القدیم درجات الذي كان یلحقه زلزال ست

البیزنطیة على مجموعة المباني الرومانیة و  الضرر الكبیر تشكل التصدعات المؤثرة

إذ إن التصدعات الموجودة بالجدران السمیكة في مباني  بمنطقة كوم الدكة باإلسكندریة
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المدرج تظهر مدى قوة الزلزال المدمر الذي ضرب اإلسكندریة والحمامات و خزانات المیاه 

م، كما أن هناك زلزاال آخر ضرب المدینة في القرن الحادي عشر میالدي كان 535عام 

لقرن الرابع عشر قد أتى على البقیة أن زلزال اه المدمر على منارة اإلسكندریة و له تأثیر 

  .الباقیة منه

 :الطغیان و انحسار البحر -2

قد تحدث تغیرات ظاهریة في القشرة األرضیة ینتج عنها انخفاض في مستوى     

أراضي السهول الساحلیة مما یؤدي إلى طغیان میاه البحر على المباني القائمة على 

في منطقة المیناء الشرقي باإلسكندریة القدیمة الساحل أو القریبة منه، ویظهر هذا بوضوح 

التي أسسها الفراعنة عند جزیرة فاروس كما اختفت جزیرة الماس التي كانت قائمة عند 

  .مدخل المیناء الشرقي التي تحدث عنها

وهناك ظواهر طبیعیة أخرى یمكن أن تؤدي إلى انطمار الموقع مثل العواصف     

ففي المناطق الصحراویة . نحو انهیارات الصخور أوالتربة الرملیة واالنهیارات األرضیة

تختفي القرى والمدن القدیمة تحت الرمال الناتجة عن العواصف الرملیة إذ إن تمثال أبو 

الهول الشهیر في مصر كان مدفونا تحت الرمال في القرن الخامس قبل المیالد فلم یأت 

ل الصغیرة ألبي الهول التي كانت هیرودوت على ذكره حینما زار مصر وكذلك التماثی

تزین الطریق إلى معبد الكرنك قد اختفى تماما رغم عددا الكبیر بفعل الریاح المحملة 

بالرمال حتى مجيء العالم األثري أوجست مارییت وشاهد رأس أحدها تبرز من تحت 
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خرى تمتد تمثال ألبي الهول وقواعد لتماثیل أ 141الرمال فقام بالتنقیب وأزاح الرمال عن 

قدم تقریبا، وكذلك األمر عندما ظهرت أعمدة مدفونة في  600على طول طریق طوله 

أما في المناطق المطیرة . التراب فتم كشف عن مدینة جرش األثریة في شمال األردن

فتكون سرعة وكثافة نمو النباتات سببا في اختفاء المباني والحضارات العمرانیة وتكون 

  .1یرها في أحیان أخرىسببا في خرابها وتدم

 : العوامل البشریة   - ب

إن أثر العوامل البشریة ال یقل خطورة عن أثر العوامل الطبیعیة في خراب     

المدن واندثار معالمها واختفائها، ففي الكثیر من األحیان یلجأ اإلنسان إلى بقایا المباني 

في أحیان أخرى و  ان جدیدة،القدیمة فیقتلع أحجارها وأعمدتها لیعید استعمالها في بناء مب

قد حدث هذا كثیرا في ید فوقها مباني المدن الجدیدة، و یتم اختیار مواقع المدن القدیمة لیش

دة األثري عثر فیه على أنقاض المواقع التاریخیة و عبر تاریخ البشریة، فموقع مدینة طروا

مدن الشرق و كذلك الحال في بقیة معظم مواقع تسع مدن متراكبة فوق بعضها البعض و 

  .القدیم

مثال ذلك مدینة بصرى بعض المدن في األزمنة الالحقة و  األمر نفسه فيو     

حجارتها عادة استخدام المباني و الشام إذ تعاقب على المدینة عدة حضارات تم خاللها إ

في نفس المكان، فعندما كان یأتي سكان جدد للمدینة یتم استخدام المواد المتوفرة في 
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الجهد في صناعة قایا المباني القدیمة من حجارة وغیرها لتوفیر الوقت و خالل بالموقع من 

أحیانا أخرى تم استخدام نفس البناء من المقالع الحجریة ولسرعة تنفیذ البناء، و حجارة 

في هذه الحالة نجدها بشكل خاص ناء القدیم مع إجراء الترمیمات والتعدیالت علیه و الب

 استخدامقد تم تهدیم المباني الرومانیة والبیزنطیة و ف. ي المدینةخالل المرحلة اإلسالمیة ف

خاصة في المرحلة الرومانیة حتى یذكر أحد المؤرخین أن حجارتها في بناء أبراج القلعة و 

البرج الغربي من القلعة لم یستغرق من الوقت إال تسعة أشهر بسبب توفر حجارة البناء 

تى نالحظ األمر نفسه في مساجد المدینة حمدینة، و ن األبنیة القدیمة في الالتي جلبت م

ت وضع مت في بنائها سواء كانت كأعمدة أمالبیزنطیة استخدإننا نجد األعمدة الرومانیة و 

القلعة تحمل نقوشا لكتابات في الجدران و األسطح  بعض الحجارة في جدران المساجد و 

  .التینیة قدیمة

بعض المعالم الدینیة كالمعابد والكنائس  بناءكما أن اإلنسان یلجأ أحیانا إلى إعادة 

د في عهد األغالبة بشكل دتجدیدها لقداسة موقعها، كجامع القیروان الذي جوالمساجد و 

الخزفیة، تیمنا و كلي ما عدى المحراب الذي احتفظ به و اكتفي بتلبیسه باأللواح الرخامیة 

  .بالصحابي الفاتح عقبة بن نافع الفهري
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 :ادیةالعوامل االقتص  -1

بناء المدن فیها، لما توفره دم على اختیار مواقع لالستقرار و لقد دأب اإلنسان منذ الق

طویره،غیر أنه قد تتغیر تتساعده على نمو اقتصاده و له من موارد طبیعیة مختلفة 

یرحل إلى مكان آخر، فقد تبنى المدینة الموارد فیهجر اإلنسان المكان و  تتقطعالظروف و 

یدفع أهلها فیؤثر سلبا على اقتصاد المدینة و یغیر النهر مجراه  على ضفاف نهر ثم

ها قد ینتشر فیو  تكون محطة على طرق تجاریة رئیسیة ثم تغیرت هذه الطرق، لهجرها، أو

  أهلها الفقر، ومن ثم یضطر ر المجاعة و القحط فتنتشوباء خطیر أو یصیبها الجفاف و 

  .ىإلى الرحیل عنها للبحث عن الرزق في أماكن أخر 

 :العوامل السیاسیة  -2

اندثارها نتیجة الحروب، فكثیرا ما سیاسیة دور كبیر في خراب المدن و للعوامل ال

فیضطر المهاجم إلى درب حصونها، صن اإلنسان داخل أسوار مدنه وقالعها و یتح

یترك مدنهم قد یهدمها ویحرقها بعد فتحها، ویقتل أهلها ویجلیهم عنها و األسوار ودكها و 

اج بتونس حینما دمرها ضة لعوامل طبیعیة تدرس أطاللها، كما حدث في قرطالمدمرة عر 

البحر مدن كثیرة مثال دمر شعوب انیون بمدینة طروادة، و األخیلیون الیونالرومان، و 

  .دمر اإلمبراطور تراجان مدینة تدمرأوجاریت، و 

ت یتخذونها عاصمة بدل العاصمة األولى التي كانأحیانا یبني الحكام مدینة و و 

حماد لما  لعاصمة الجدیدة، كما حدث لقلعة بنيمزدهرة في العمران، فیهجرها الناس إلى ا
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الحمادیین إلیها، فخربت القلعة وهجرها أهلها، انتقال األمراء دینة بجایة الناصریة، و بنیت م

  .زاد ساكنوهابینما عمرت بجایة و 

د لتكون في أمان من ألعداأحیانا أخرى یقوم الناس بدفن كنوزهم حمایة لها من او 

عل سكان مدینة أثینا في أوائل القرن الخامس قبل المیالد فالتدمیر كما النهب والسرقة و 

وقت الهجوم الفارسي على المدینة إذ دفن أهل أثیناالتماثیل الیونانیة القدیمة التي ترجع 

ة مدفونة بقي قسم كبیر من هذه المدینیق في إكربول المدینة لحمایتها و إلى العصر العت

كذلك األمر بالنسبة إلى المدافن في الحضارات القدیمة مثل و . 1حتى كشف عنها حدیثا

خیر ملوك في مصر إذ كانت تتم بسریة وتموه لكي ال یتم كشفها ونهبا و مدافن وادي ال

مون التي كشفت في عصرنا الحالي ودخلت ألول مرة منذ مثال علیها مقبرة توت عنخ آ

  .نادرةت مكتشفاتها ممیزة و إنشائها، ولذلك كان

  :أنواع المواقع األثریة- 2

بقایا النشاط البشري االستیطاني عثر فیه على مخلفات و الموقع األثري مكان ی

ن یوجد على سطح األرض أو تحتها الموقع األثري یمكن أ، و خالل العصور القدیمة

ث الشكل المواقع من حی تختلفو المالجئ الصخریة والمغاور،وفي أعماق المیاه و 

متجددا، ومهدد بالخراب الموقع األثري مصدر أثري سریع التلف ولیس و . والحجم
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الدمار في كل لحظة لحطة تهیأ فیها األرض أو التربة، كما أن الدراسة الخاصة و 

  .بالموقع األثري شهادة بحث أثریة تسمح بفهم تاریخ أسالفنا

توبة تنقل لنا حات مكیمكن أن نشبه كل موقع أثري بكتاب، طبقاته صفو      

الصناعیة فهي والمواد واللقى الطبیعیة و أما المخلفات األثریة قطعا من التاریخ و 

لكن عملیة وهو منجم مليء بالمعلومات و . اتالكلمات التي تكتظ بها هذه الصفح

استخراج هذه المعلومات تؤدي إلى اقتالع صفحات الكتاب بل تدمیر محتویاته، لذا 

ذا الكتاب عدم فقدان أیة معلومة من المعلومات التي كانت مدفونة یجب عند قراءة ه

  .1لمئات أو آالف السنین

ز بها من بقیة المواقع األخرى، لكل موقع أثري مزایاه الخاصة التي یتمیو      

تاریخها و الحضارات التي یرجع إلیها واقع الطبیعیة باختالف طبیعتها و تختلف المو 

من دولة إلى في إلى یختلف من إقلیم إلى أخر و وقع الجغراالمحسب البیئة الطبیعیة و 

  .أخرى

شكل جمیعا بأنها المواقع األثریة من حیث الشكل والمساحة ولكنها ت تختلفو 

األثریین و مباني ولقد صنف بعض الباحثین و تضم بقیا أثریة أكانت قطعا مصنعة أ

األدوات المتواجدة في  لالمواقع األثریة بأشكال مختلفة، فمنهم من صنفها حسب أشكا

مثل مواقع المناقش في البادیة، هي على األغلب أدوات حجریة و صوانیةالموقع و 
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ل العصور الحجریة أو منهم من عد المرحلة التاریخیة هي التي تمیز المواقع مثو 

  .غیرهاالبرونزیة و 

عند التساؤل عن سبب اختیار القدماء لتلك المواقع من دون غیرها فإن و     

األرض الخصبة جابة على هذا التساؤل تتركز بتوفر مصادر المیاه الدائمة و اإل

سهولة الوصول إلیه ووقوعه المناخ المالئم وٕامكانیة الدفاع عنه و الصالحة للزراعة و 

رئیسیا في كل هذه األمور تلعب دورا مهما و  على الطریق التجاریة،و  في مراكز مهمة 

یمكن تصنیف المواقع األثریة على النحو و . متهاإلنسان لمواقع سكنه و إقااختیار 

  :التالي

 :التالل األثریة  - أ

طح األرض تعد مواقع التالل األثریة ذات االرتفاعات المختلفة التي تشكلت فوق س

الذي اختاره القدماء  تضم المكانو . أكثر المواقع انتشارا والسیما في المشرق األدنى

في أغلب األحیان یكون االستیطان فیها متعاقبا و بمعیشتهم ومزاولة نشاطاتهم المختلفة، 

سهولة اتصاله ربة في الموقع ووجود مصدر مائي و لعصور عدید بسبب خصوبة الت

للمحافظة الشدیدة التي تجعل السكان رى إذا كان على طریق المواصالت و باألماكن األخ

 .ما یعودون إلیه ٕاذا خرجوا منه فغالباقون بمكان سبق أن سكنه أجدادهم و الشرقیین یتعل

الغزوات العسكریة أو الغارات المحلیة لفیضانات واألنهار واألمطار الشدیدة و إن ا

ٕاعادة البناء إذ ؤدیة إلى تكرار عملیات التخریب و بنطاقها الضیق من جملة األسباب الم
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قاض إلى ما یقارب تمأل الغرف باألنأو تسقط أجزاء منها على األرض و  تسقط الجدران

قبل البدء بعملیة إعادة البناء یسوى المكان بصورة منتظمة ثم تتخذ فاعها و ثلث ارت

هكذا بمرور الزمن نجد القریة أو المدینة ان القدیمة أساسا لجدران جدیدة و مخلفات الجدر 

كانت القرى أو المدن القدیمة تتعرض للفیضاناتأو و . ائمة على قمم الرابي المرتفعةنفسها ق

لیها بعدها إلى  أكوام من األنقاض وعندما رجع إلحروب فتتحول العواصف الشدیدة أو ا

سكانها األصلیون أو مهاجرون جدد یقیم هؤالء بیوتهم فوق تلكاألنقاض مستفیدین مما 

ضها إلى المدن فوق بعالمكان من أسباب تیسر المعیشة وهكذا تراكمت القرى و  یتوفر في

لت كذلك حتى ها الرمال وظمعن علیأصبحت أطالل دراسة تجأن هجرها أهلها نهائیا و 

  .1اكتشفها الباحثون عن اآلثار

تختلف أبعاد سطح األرض المحیطة بعدة أمتار و  ترتفع هذه التالل األثریة على

یز تتمو . ریة أو مدینة أو عاصمة لمملكةأقطارها حسب طبیعة السكنى فیها مستوطنة أو ق

عناها سطحها باللقى و المجاورة لها  المختلفة عن التربةالتالل بلون تربتها الداكنة و 

مة كالبیوت الضخالمدن بمختلف مبانیها الكثیرة و  تتمیز مواقعو . المختلفة والسر الفخاریة

الكتابة التي تركها لنا إنسان تلك المرحلة والمعابد والقصور وغیرها، وتعد العمارة والفنون و 

  .مدخال مهما لمعرفة طبیعة حیاتهم و تفاصیلها
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  :مرات البشریةالمستع- ب

األماكن التي أقام بها ذلك ألنها تمثل كثر شیوعا بین المواقع األثریة و هو النوع األو 

إلقامة في المواقع تختلف مدة اعلى أرضها مجموعة من النشاطات و  مارساإلنسان و 

انیة مثل هذه المواقع االستیطو . الحیاة التي عاش بها اإلنسان طبیعةحسب المرحلة و 

االلتقاط في عصور ما قبل التاریخ تطورت مع مرور الزمن لتصبح قرى ثم و  مواقع الصید

  .الحصوناریخیة الكالسیكیة ظهرت القالع و مدن ثم فیما بعد في العصور الت

  :مواقع التقصیب-ت

یعود تاریخ هذه المواقع األثریة إلى فترة عصور ما قبل التاریخ، حیث كانت 

ة الحیوانات العصور الحجریة القدیمة تقوم بمطارد الجامعین إلنسانالصیادین و  مجموعات

بجانب الفریسة حتى یتم تقصیبها هذا كان یستدعي اإلقامة لعدة أیام الكبیرة الصطیادها و 

هذه العملیة كانت تتطلب إقامة عضهم بتجفیفها ألكلها فیما بعد و توزیعها، وربما قام بو 

  .نتهاء منهالحمها لعدة أیام حتى االفریسة و اإلنسان بجانب ال

  :مواقع القمامة-ث

األنهار حیث یوجد البحیرات و ة على شواطئ البحار و تتواجد هذه المواقع األثریو 

الت في تتشكل هذه المواقع بسب إلقاء الفضقواقع واألصداف البحریة بشكل خاص، و 

. نهایرغب اإلنسان في السكن المؤقت بالقرب منها لالستفادة منفس المكان لفترة طویلة و 
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شات العمل حیث ور القرى ومراكز التصنیع و بالقرب من مراكز المدن و كما یمكن أن توجد 

النفایات مثل بقایا التصنیع في الورشات والتالف منها في مكان إلقاء یتم رمي الفضالت و 

  .غیرهاورش تصنیع الفخار و 

  :المدافن و المقابر-ج

في المدن أحیانا أخرىل القرى و توجد أحیانا داخمختلف من القبور و  تشمل المدافن

المصاطب هرة على سطح األرض مثل األبراج والقباب و تتمیز بالمباني الظاخارجها، و 

في أحیانا أخرى ال یمكن تمییزها أول العثور علیها ألنها األهرامات وشواهد قبور، و و 

  .مخفیة تحت سطح األرض

خاصة في المجتمعات األثریة و ن أغنى األماكن بالقطع المقابر متعد مواقع الدفن و  

تتمیز المدائن و . وت كالحضارة الفرعونیة في مصرالبشریة التي تؤمن بحیاة ما بعد الم

هذه المدافن تشكل مصدر هام جدا ملكیة عن غیرها بغنى الموجودات وفخامة العمارة، و ال

 عادات الدفن لدى مجتمعاتالعقائد الجنائزیة والطقوس الدیني و  للمعلومات حول

 . الحضارات القدیمة

  :مراكز الفنون -ح

تتمثل هذه المواقع بالمغاور و المالجئ و الكتل الصخریة األخرى إلنسان عصور  

شواهد مادیة مثل الدمى الطینیة خلف فیها التاریخ التي اتخذها مسكنا له، و ما قبل 
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دمى الثور، ألم و العاریة التي تمثل الربة ا الحیوانیة مثل دمى المرأةوالحجریة والبشریة و 

و أسطح الصخور بالتلوین أریة المتنوعة على جدران الكهوف و فضال عن الرسوم الجدا

  .سد الوحدة في درعابالحفر للداللة على معتقداته وحیاته، مثل موقع المیسري و 

  :الملتقطات السطحیة -خ

ون أن اآلثار التي تتواجد على سطح األرض من دتتكون هذه المواقع من اللقى و و 

أغلب هذه اللقى تتألف من بقایا أثریة أخرى مثل العمارة وغیرها، و  یكون لها عالقة مع أي

من األمثلة على هذا النوع من المواقع التي تعرف باسم مواقع المناقش و . األدوات الحجریة

ال تعد وجود األدوات الصوانیة إشارة إلى ي البادیة السوریة بشكل رئیسي، و المنتشرة ف

ط بتصنیع وجود نشاط إنساني فیها إذ قام فق تیطان الدائم في المنطقة إنما تدل علىاالس

  .لم یقم فیهااكن تواجد المادة الخام الصوان و األدوات الحجریة الصوانیة في أم

  :القالع و الحصون - د

بالضخمة تتمیز أبنیتها الحاالت على الحدود بین الدول والبلدان و  تتواجد في أغلب

األبراج المنیعة ألنها بنیت ألغراض عسكریة سوار العالیة والخنادق و ووجود األ

باط في نهایة القرن استقر فیها فیما بعد األنوریون و دفاعیة،مثل قلعة البتراء التي بناها الح

یة على طریق القوافل بین الشام بمرور الزمن أصبحت البتراء المدینة الرئیسم و .الثاني ق

  .انتقلت هذه األهمیة إلى تدمرتها التجاریة و از ثم اضمحلت أهمیالحجو 
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في دورا أوروبس م قلعة حصینة .ق 300بنى السلوقیون زمن سلوقس األول سنة و 

تحولت ستعملها الرومان لحمایة حدودهم و تطورت من غرض عسكري إلى مركز تجاري او 

  .إلى أطالل دراسة إلى أن بدأت فیها الحفریات األثریة في القرن العشرین

بنى البارثیون في مدینة الحضر قلعة حصینة لیحمون بها حدود إمبراطوریتهم و     

متانة تحصیناتها إذ جاورة لإلمبراطوریات الرومانیة واشتهرت الحضر بمنعة أسوارها و الم

كم یلیه بعد ساحة مكشوفة سور  3كان یحیط بها سور خارجي بني باللبن بلغ قطرة 

أحیط بخندق یت في هذا السور أبراج مستطیلة و بنو  یسي ضخم بني بالحجارة المتهدمةرئ

ع القالة الكثیر من الحصون و خدما، و شید العرب على حدود دولتهم الواسع 25عرضة 

  .1أخرى دینیةالتي استخدمت ألغراض عسكریة و 

  :الكهوف و المالجئ الصخریة - ذ

خاصة و  قام اإلنسانالمناطق الجبلیة و المالجئ الصخریة في توجد عادة الكهوف و 

قسوة من الحیوانات المفترسة و  في عصور ما قبل التاریخ باتخاذ مساكن لالحتماء بها

مارس فیها جمیع نشاطاته الحیاتیة، لذلك نجد فیها البیئة الطبیعیة في تلك العصور و 

أدواته بقایا نباتیة و شریة وحیوانات و جمیع الدالئل على معیشته من هیاكل عظمیة ب

غیر المنطقة و  الصخور المحیطة فيرسوماته على الجدران الداخلیة و الحجریة والعظمیة و 
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الطبقات على مر العصور فتتواجد السویات و ذلك، فضال على أن هذا الكهف تم سكنه 

  .األثریة المتعاقبة الدالة على سكنى الكهف عبر الزمن

  :النصب التذكاریة - ر

ام لتسجیل أعمال تخلدهم مثل الحكي العالمات التي أقامها الملوك والقادة و هو 

واقعة على االنتصار في الحروب في مكان بعید عن الموقع نفسه، مثل حجرة بهستون ال

قد المكان لتدوین أعماله الحربیة و  قد اختار دارا هذاقمة جبل بین كرمنشاه وهمدان و 

ول و كذلك فعل سنفرع أ. العیالمي و البابليعماله بالخط المسماري اإلخمینیو سجلت أ

ملوك الساللة الرابعة في مصر عندما أرسل حملة عسكریة إلى سیناء سجل أخبارها على 

على منابع نهر  یذكر شلمنصر الثالث انتصر بحملة عسكریةو . منحوتة صخریة هناك

ت المسالوجد الكثیر من النصب التذكاریة و یو . تمثاله الملكي في ذلك المكان أقامالدجلة و 

  .1ال تقون موقعا أثریا بذاتهألثري و التي تقام في الموقع ا

  :شرفات األنهار - ز

ما إلنسان مستوطناته بالقرب منها، وكتعد شرفات األنهار مجاري المیاه التي بنى ا

كانت األنهار تعمق مجراها مع مرور ها، و هو معروف فإن اإلنسان سكن بالقرب من

على الجانبین في الوادي  انحسرت المیاهما عمق النهر مجراه ضاق الوادي و كلو  الزمن،

كان اإلنسان یتبع میاه فضت السهول الفیضیة المحیطة به وقل امتدادها و انخالضیق و 
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هكذا توجد أقدم لقدیمة، و األنهار لیبقى قریبا منها تاركا وراءه مخلفاته في مستوطناته ا

 اآلثار بعیدة عن المجرى الحدیث للنهر وعلى منسوب أكثر ارتفاعا من منسوب وادیه

 .1الحالي مثل شرفات النیل
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  ة والتنقیب األثــــــــــــــــــريالمقاربة الحفریّ : الفصل الرابع

  

  :مناهج التنقیب األثري - ثالثا

في  اآلثارالحفر التي یقوم بها علماء  أعمالعلى  األثريب مصطلح التنقی  یطلق

المدفونة تحت األرض،وتتم هذه  األثریةالحقل األثري الستخراج التحف واللقى والبقایا 

،وهي األسلوب أخرىحفر  أعمالبطریقة منتظمة وممنهجة تختلف عن أي  األعمال

من باطن  األثرالص ،بهدف استخراج واستخ اآلثاروالمنهج العلمي للبحث عن 

والمحافظة علیها وترمیمها الستنباط التاریخ  وأشكالها أوصافها،وتسجیل األرض

الماضیة وتطورها،باعتبارها شاهدا مادیا  اإلنسانیةجدیدة على الحضارة  أضواء وٕالقاءمنها،

 .لها

الحفر التي یقوم بها  أعمالوانطالقا من هذا التعریف یتضح الفرق الشاسع بین 

الذي یعتمد على  األثري،وبین العالم األرضالذي یبحث عن الكنوز في باطن  الحفر

استمتاعه بالعثور على األشیاء النادرة الجمیلة،   فضل عن علمي في حفره،فهو أسلوب

یعرف كل شيء عما یعثر علیه،ثم انه في جمیع الحاالت یفضل الحصول  أنفانه یرید 

  .الثمینة التي یعثر علیهامن حصوله على األشیاء  أهمعلى المعرفة 



 64 

ى المعلومات المنهجي المنظم الوسیلة المثلى للحصول علیعد التنقیب األثري و      

والتقنیة،  المعارف العلمیةبداعات و ا زال یتطور مع تطور اإلهذا العلم موالوثائق األثریة، و 

مكانیات حسب اإلسب طبیعة الموقع األثري وعصره و تقنیاته حوتختلف طرق التنقیب و 

  .تمر عملیة التنقیب األثري المنهجي بمراحل متعددةالمتاحة للعمل األثري، و 

 :مرحلة اختیار و تحدید الموقع األثري -1

قدما سریعا في مجاالت علم الطبیعة لقد شهدت المدة األخیرة من هذا القرن ت    

لسریع في مجال الحاسبات التطور االكشف بالموجات الفوق الصوتیة و  واستحداث أجهزة

السیما تلك التي ي مجال  تحدید المواقع األثریة و االتصاالت التي أمكن تسخیرها فاآللیة و 

فائها موقعها الختیصعب االهتداء إلیها في المناطق النائیة أو تلك التي یتعذر تحدید 

  .ٕاعادة عمرانداخل المدن ضمن حركة هجر و 

ام التحدید الحدیثة كاستخدویتم االختیار وفق برنامج علمي واستخدام طرق الكشف و 

ي یبدأ اإلعداد العلمطرق المسح الكهربائي والرنین المغناطیسي واالستشعار عن بعد، و 

ات الالزمة عن الموقع المزمع التنقیب ذلك بتجمیع المعلومقبل الشروع في اجراء الحفائر و 

الحصول على صورة جویة أو صور أقمار صناعیة فیه، ومعاینة المواقع على الطبیعة، و 

 ال عن دراسة تاریخ البلد ولغة أهله، وجغرافیة المكان وكل التقاریر السابقة إذللموقع فض

الكسر الموجودة والقطع و ق العمل في هذا الموقع من قبل، وجمع البقایا األثریة كان قد سب
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قد یقوم بهذه وقع كالكسر الفخاریة والعظمیة وتتم دراستها وتحلیلها، و على سطح الم

  .  المرحلة أعضاء الفریق كافة الذي یشارك في الحفائر كل في تخصصه الدقیق

 :إعداد و تحضیر موقع التنقیب -2

إطاره تبدأ على مخططات ذات مقاییس محددة تهدف إلى ربط الموقع ب    

موقع بهدف تحدید خطوط االرتفاع الجغرافي ویلي ذلك القیام بمسح طبوغرافي لل

بعد المسح تتم و . إلى جانب نقاط العالم واالسترشادالتسویة واألبعاد الالزمة، هذا و 

ذي محورین یتقاطعان عند  Plan grillageعملیة تقسیم الموقع عبر مخطط شبكي 

أهم نقطة فیه، ثم تقسیمه إلى مناطق صغیرة  منتصف هذا الموقع تقریبا أو عند

، ثم تقسیم المناطق الصغیرة إلى مربعات )منطقة المعبد أو منطقة القصر و غیرها(

Squares یتبع تقسیمها  2مربع رقم و  1نها رقما عددیا مثل مربع رقم یأخذ كل م

صورة الة للمخطط الشبكي العام للموقع، ویتم توثیقها بالوصف و المحاور الرئیسی

ال یتم  Baulksو یترك بین هذه المربعات من الجهات األربع فواصل ترابیة . والرسم

الحفاظ على القطاع الرأسي في الحفر یوضح مربعات و تنقیبها بغرض تجدید ال

لسهولة التنقل بین المربعات ي تم الكشف عنها أثناء التنقیب و الطبقات الرئیسیة الت

  .  إلزالة األتربة بشكل مستمر

تسجیل فق أسلوب علمي في التنقیب یهدف إلى یجري التنقیب عن اآلثار و 

عدم حفر عدة طبقات في یتلخص منهج الحفر في التراث اإلنساني بكل دقة وأمانة، و 
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كل تطور أو تغییر  ضرورة متابعة العمل لحظة بلحظة للوقوف علىوقت واحد و 

  .مخلفات الطبقةیحدث في لون و 

 :السبر االختباري -3

وهو عملیة تنقیب منهجیة محددة في مناطق مختارة، یقوم على الحفر      

العمودي المنظم الذي یختلف مقاییسه حسب طبیعة الموقع المنقب فیه، ویخترق 

طبقات الموقع األثري حتى الوصول إلى األرض البكر وهي الطبقة الخالیة من البقایا 

ات حقیقیة عن طبیعة البقایا األثریة أو الطبقة الصخریة، ویهدف إلى تقدیم معلوم

وهنا تبرز أهمیة . األثریة الموجودة في الموقع ومعرفة انتمائها الزمني والحضاري

السبر االختباري في تحدید زمن الطبقة األثریة والتشكیالت الجیولوجیة أو الدراسة 

ثري حتى الستراتغرافیة، وتحدید المناطق المهمة أو الغنیة بالبقایا األثریة في الموقع األ

  .یتم البدء بالتنقیب فیها

اسم تساعد عملیات السبر التي تجري قبل البدء بالتنقیب على اتخاذ قرار ح     

الحصول على تجاه الذي سیتبع لفتح الموقع، و حول االحول تقنیة الحفر المستخدمة و 

أماكن توضع السویات ذي تتوضع فیه المخلفات األثریة و معلومات حول العمق ال

  .1كل مرحلة كرونولوجیةالذي تتبعه األبنیة المعماریة و  لیة واالتجاه العامالخا
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 :التنقیب األثري المنهجي -4

اظهر السبر االختباري تهدف عملیة التنقیب إلى التوسع في السویات التي    

زمن التي تختلف أبعادها حسب طبیعة و  یبدأ التنقیب حسب نظام المربعاتأهمیتها، و 

أو أقال خاصة في  2م 1في مواقع عصور ما قبل التاریخ یكون المربع الموقع األثري، ف

، أما  2م 4في مواقع الشرق القدیم فمساحة ، و 2سم 10المالجئ التي یصل إلى المغاور و 

  . 2م 10اإلسالمیة یمكن أن تصل إلى في مواقع الكالسیكیة و 

بحیث  للعملتنظیف المواقع من المخلفات الحدیثة كافة قبل العمل، ووضع نظام 

خارج إلیها كتحدید مسار للعمال داخل و العوامل المؤدیة یتالقى الحوادث واألخطاء و 

  .المربع

ل داخل المربع لضمان دقة العمل والنتائج وٕامكانیة ومراقبة كل ضربة تنظیم العم

تحدید أحد جوانب المربع بمتر أو أكثر بحسب عرض المربع لبدأ الحفر فأس بالمربع، و 

وینظف الجزء . رر العملیة حتى یحفر المربع كله في مستوى واحد لكل طبقةفیه ثم تك

یتم الحفر . المحفور مباشرة للحفاظ على نظافة الموقع مباشرة للحفاظ على نظافة الموقع

و یقوم . بعمق متساو في حدود عشر أو خمسة عشرة سنتمترا بشكل منتظم في كل مربع

عبر الممر  ینقل مباشرة خارج الموقعص التراب جیدا و قة العلیا ثم یفحالعامل بتفتیت الطب

ٕاذا كانت مساحة المربع تسمح بوجود مجموعتین من العمال یجب و . الفاصل بین مربعین
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حتى یمكن متابعة تطور ض عملهما بحیث ال یزدحم الموقع وال تقع حوادث و أن ال یتعار 

  .الحفر بدقة

المخلفات والتوقف ن حیث التكوین واللون و طرأ على التربة میجب كتابعة كل تغییر ی

ا ٕاذا لوحظ تغیر التربة على عمق أقل ممو . طبقةعند كل تغیر حتى تتم أعمال تسجیل لل

بدایة ظهور البقعة یقلل العمق بحیث نحافظ على نحفر یجب تدارك األمر مباشرة و 

متابعة  ٕان كانت على عمق خمسة سنتیمترات في أي جزء من المربع معالجدیدة حتى و 

العمل بحفر نفس العمق في كل مربع، ألن المحافظة على كل طبقة یضمن عدم اختالط 

  .الطبقات ویحافظ على الترتیب الزمني لها بما یضمن دقة العمل وسالمة النتائج

تنظف كل طبقة بعد االنتهاء من حفر كل مستوى في كل قسم من أقسام      

التحقق دائما و . الستمرار في حفر بقیة األقساممكن االمربع ونقل الردم بمجرد الحفر حتى ی

یمكن قراءته بسهولة خاصة ائمة الزاویة وقطاع كل جانب واضح و من أن جوانب المربع ق

ٕاذا اضطررنا للتعمق اكثر من ضعف ن العمق قد وصل ضعف طول المربع و إذا لم یك

  .تنهار طول المربع یجب أن تمیل جوانب المربع نحو الداخل قلیال حتى ال

  

عملیة التسجیل  ال یمكن تعدي حدود المربع بأي حال من األحوال ألن ذلك یفسدو 

ناك لقى الموقع بالكامل حتى لو كان هویخلط اللقى بما یربك تأریخ ونسب تلك اللقى و 
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تصفیة الممرات لتسجل نصفها تحت الممر فاألجدى تركها لحین أثریة نصفها في المربع و 

  .عملیة التأریخیةلتقسیم الفي طبقتها و 

یجب استخدام األدوات المناسبة من حیث الشكل والحجم بما یتناسب مع الطبقات 

وتكوینها وأنواعها فلیس هناك داعي الستخدام األدوات الثقیلة في التربة غیر المتماسكة، 

 ىبینما یمكن استخدام الفأس في الطبقة المتماسكة لكن مع تزاید احتماالت العثور على لق

االستعاضة عنها بالمسطرین وعند ظهور آثار دقیقة أثریة یجب الكف عن استخدامها و 

  .الفرشاةئیا عن استخدام األدوات الصلبة ویكتفي بالمسطرین و یجب التوقف نها

ب التروي عند ظهور عناصر معماریة مثل أجزاء من جدار أو كتل حجریة یج    

أنها تمثل مبنى مستقال مع مالحظة التغیر  ال تتصل بالمبنى أمللتأكد إن كانت معلقة و 

  .في التربة جیدا وهل تمثل أرضیة أم أنها امتداد للبقعة التي یجري العمل فیها

امتدادها وعدم استخدام أدوات صلبة بالقرب من الجدران تتبع التكوینات المعماریة و 

مكن أن تكون مكسیة بطبقة الجص وعلیها رسومات، مع الحرص الشدید على ألنه من الم

جمع المخلفات الموجودة كافة ضمن الردم إلمكانیة مساهمتها في تفسیر المبنى و تأریخه 

  .بالشكل الصحیح

یمكن تمییزها بحبیبات الرمل التي تتجمع الوصول بالحفر إلى الصخر البكر و یجب 

في حالة ظهور أرضیة مكسیة بكر بالطبقة التي تعلوها، و خر العند نقطة التقاء الص

ید بالحجارة أو الفسیفساء فیجب متابعة الكشف عنها بالكامل ثم نتابع عملیة الحفر لتحد
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سن أیضا الوصول یحما إذا كانت عصور سابقة لها وذلك بالحفر خارج حدود األرضیة و 

م بقة على حدة خاصة الفخار ثجمع جمیع المخلفات األثریة من كل طوت. للطبقة البكر

  .التاریخ على النموذج المعد سلفانوضع بیانات تشمل رقم المربع والطبقة و 

 :  النشر العلمي -5

سلطات األثریة تسلم غالبا للوهو كتابة التقاریر العلمیة ونشرها لنتائج التنقیب و 

ئة اآلثار العامة و الحولیات الدوریة التابعة لهیالمانحة للتصریح ویتم نشرها في المجالت و 

  :لها عدة أشكال

 التقریر الیومي، بعد االنتهاء من العمل كل یوم. 

 التقریر األسبوعي، بعد االنتهاء من العمل كل أسبوع . 

 و التقریر الموسمي، بعد االنتهاء من العمل كل موسم تنقیب. 

 قریر النهائي، بعد االنتهاء من أعمال التنقیب نهائیا في الموقعتال. 

األبحاث والكتب  ات عن الحفریات تشكل المجموعات والفهارس و ا وراء النشر وفیم

هذا العلم كجمیع العلوم یسعى تي ال غنى عنها في علم اآلثار، و والدراسات الشاملة ال

  .1لیتخطى مرحلة التحلیل لیعرض تحقیقات جزئیة تحت أشكال متنوعة

  

                                                             
  .103، ص 1982تاریخ علم اآلثار، ترجمة بھیج شعبان، منشورات عویدات،بیروت، : ضو، جورج -1
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 :طرق التنقیب األثري -6

طبیعة المواقع األثریة وخصوصیاتها وتركیبها ثري حسب تختلف طرق التنقیب األ

  :هيي، ویمكن تمییز عدة طرق للتنقیب و الغایة من التنقیب األثر الجغرافي و 

 :التنقیب االختباري  - أ

من خالل فتح مربعات تنقیب في مناطق مختلفة  اختباریةوهو القیام بأسبار  

یحتویها  المخلفات األثریة التي زمنلموقع األثري للتعرف على نوعیة و ومختارة بعنایة في ا

یعتمد على نتائج  المناطق ذات أهمیة كبیرة حیث إن بدء التنقیبالموقع وأماكن توزعها و 

وجود  تستخدم أیضا هذه الطریقة خالل أعمال المسح األثري للتأكد منو . هذه األسبار

  .تأریخ البقایا األثریة في المناطق الجغرافیة المختلفةو 

 :یقة الخنادقالتنقیب بطر -ب

الهدف من هذه الطریقة سبر الموقع تمهیدا للتنقیب فهي تعطي فكرة عامة عن 

توفر الوقت ا األثریة التي یحتویها الموقع وتوضح تعاقب الطبقات وتسهل العمل و البقای

یمكن أن یأخذ الخندق عدة أشكال، كفتح و . ى النتائج المرجوة من التنقیبللحصول عل

، (S)أو بشكل ملتو )  L(أو بشكل قائم (+) قاطع یشكالن إشارة زائد خندقین بشكل مت

ویمكن أن یكون الخندق على شكل مربعات متتالیة أو متصلة، أو یأخذ أي شكل آخر 

  .المالئمة لطبیعة الموقع األثريرى فیه البعثة الطرقة المناسبة و ت
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  :التنقیب بطریقة المدرجات -ج

یب التغلب على صعوبة الحفر في المناطق المنحدرة أو تهدف هذه الطریقة من التنق

یتم التنقیب بشكل طولي من المنسوب ألثریة إذ یكون االنحدار شدیدا و سفوح التالل ا

الیة لها نفس األبعاد في األعلى باتجاه أسفل التل أو المنحدر على شكل مدرجات متت

اد في النفقات وتوفیر الوقت تنقیب على االقتصتساعد هذه الطریقة في ال. العرضالطول و 

قة یصعب الحفر فیها وتساعد في ضبط الطبقات الحصول على نتائج كثیرة في منطو 

 1مكان اآلثار إال أنها تتطلب عددا كبیرا من العمالو 

  :التنقیب بطریقة الوحدات أو شبكة المربعات - د

خدمها في ألنه أول من است Mortimer Wheelerتسمى أیضا طریقة مورتیمرویلر

طرق التنقیب و أكثرها استخداما والسیما في هي من أسلم ، و 2م 1930حفریاته عام 

دأ الحفر من سطح دقة عالیتین، یبستویة، یسیر العمل فیها بسهولة و سطوح المالمناطق وال

للسویات والطبقات تتبع رض البكر بشكل متتابع ومتجانس و حتى األالموقع األثري و 

وحدات متقاربة أو متباعدة تضم منها شبكة من المربعات المنتظمة  تتم بفتحاألثریة، و 

  .تاریخ الموقع األثري المراد الحفر فیهالتي تتراوح أبعادها حسب طبیعة و 

ا حسب أهمیة المكتشفات األثریة یتم الوصل یسن الوحدات أو التوسع بهو 

احدة كبیرة تكشف اتجاهها حتى تصبح في النهایة حفرة و وانتشار األبنیة المعماریة و 

                                                             
1

  .115، ص1983الدباغ، تقى،  -
  .138،ص 1996: رزق، عاصممحمد -2
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ع التغیرات في تتمیز هذه الطریقة بإمكانیة تتبو . 1عن معالم الموقع األثري بشكل كامل

  .ٕادارته خالل التنقیباتالطبقات األثریة ومكتشفاتها بكل عنایة وسهولة العمل و 

  :التنقیب في المباني و العمائر - ه

ور معماریة كالمساكن والقصتتم هذه الطریقة في التنقیب في أماكن تواجد البقایا الو 

یتم الحفر في المكان التي توجد فیه بقایا اآلثار والمعابد والمساجد والكنائس وغیرها، و 

المعماریة البارزة أو عند اكتشافها خالل التنقیب حتى الوصول إلى نهایتها ویعد هذا 

ر األول أو تسمى بالجداد جدران أو بقایا معبد أو مسكن و العمق طبقة واحدة تتمیز بوجو 

المعبد األول أو المسكن األول بدال من الطبقة األولى، وتكتشف نهایة هذه البقایا 

المعماریة عند الوصول إلى أرضیته، ثم یستمر التنقیب تحته للكشف عن المباني 

  .2المعماریة األقدم أي المعبد الثاني أو المسكن الثاني

هي الطریقة التي تستخدم كر، و ة حتى الوصول إلى األرض البتستمر هذه العملیو 

القرى تتراكم فوق نتشرة بالشرق األدنى حیث المدن و بشكل كبیر في التالل األثریة الم

  .بعضها

  

  

                                                             
1

  .117، ص1983الدباغ، تقى،  -
  .115، ص1983الدباغ، تقى، -2
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  :التنقیب في األراضي المغمورة بالمیاه -و

وتحصل هذه التنقیبات في حالة األراضي الرطبة الواقعة بالقرب من مصدر مائي  

یرات أو البحار، حیث من الممكن أن یؤدي التنقیب إلى كاألنهار أو الودیان أو البح

یضانات أو خروج المیاه من أسفل الموقع أو یتم غمر التنقیبات من األعلى نتیجة الف

نطقة مغمورة أو في حاالت أخرى یكون تواجد البقایا األثریة في مالعواصف أو األمطار، و 

االنتباه إلى وضع خطة لحفظ البقایا  المهم في هذه الحالة من التنقیباتو . مشبعة بالمیاه

األثریة التي ستكتشف في الموقع بسبب الحالة الفیزیائیة والكیمیائیة الردیئة للبقایا نتیجة 

والكشف وسرعة المعالجة في  لذلك فإن طریقة التنقیبواجدها في بیئة مشبعة بالمیاه، و ت

  .     ب األثرينقل البقایا األثریة المكتشفة یؤدي إلى نجاح التنقیحفظ و 
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التوثیق، والحفظ، (ثالثیة التراث األثري : الفصل الخامس

  )والعرض

  :توثیق و تسجیل اآلثار - أوال

اآلثار الثابتة من مكتشفات : تنقسم المكتشفات األثریة إلى قسمین رئیسیین هما

لة من نقو اآلثار المة من الحجر أو الطوب أو اللبن، و معماریة وأبنیة غیرها سواء المبنی

تمر البقایا و . مكتشفات اللقى من الفخار والمعادن والزجاج وغیرها من المواد األخرى

حتى عرضها في المتاحف أو تخزینها في ة بعدة مراحل من لحظة االكتشاف و األثری

لكشف المباني فمن مرحلة اوهذا بالنسبة لآلثار المنقولة، وأما بالنسبة للمواقع و المخازن 

یطبق على هذه المراحل سلسلة األعمال األثریة             . حفظ المناسبةإلى مرحلة ال

Opératoire Chaine    رحلة التوثیق حسب كل موعندها توجد عدة خطوات للتسجیل و

  :التوثیق في سوریة و هين هناك أربعة أنواع من التسجیل و لكتمر بها اآلثار المكتشفة، و 

 .التراث الوطني المباني في قائمةواقع و التسجیل للم )1

 .التسجیل على الئحة التراث العالمي )2

 .الكشف عن اآلثارالتسجیل والتوثیق أثناء أعمال التنقیب و  )3

 .الخازنالتسجیل والتوثیق في المتاحف و  )4
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كتابة كل ما یجري في أعمال الحفر بتسجیل سیر العمل و  یقوم فریق التنقیب خاللو 

هذا ما یطلق علیه بالیومیات كان و  حظة یذكر فیها كل شيء مهماالحفریة لحظة بل

والنشرات التي  الصورمون بإنشاء ملفات لحظة الوثائق والسجالت والدفاتر واللوائح و ویقو 

  .یكون هناك أرشیف كامل لكل شيءتوضح سیر العمل وتفسیر المنقب، و 

تنقیب من ضمن األعمال التي تتم في سلسلة األعمال األثریة من الحفریة إلى ال    

هو عمل مهم جدا مثل إظهار القطع األثریة ویتم بطریقة ة التسجیل والتوثیق، و عملی

یصبح األساس عندما یكون أعدادها كبیرة جدا و  عملیة لمعرفة تحدید هویة القطع خاصة

رفة للقطع لكن أیضا هو أساس المعس التوثیق فقط تسجیل المعلومان و لی، و 1نفسه علما

العملیات  فإن أساسیات التطبیق بهدف تنظیم سلسلةمن وجهة نظر العملیة األثریة، و 

  :التسجیل قد تم تحدیدا بشكل واضح في ما یلياألثریة إلى التوثیق و 

 .مؤسساتمجموعات األثریة بین عدة أماكن و عدم توزیع ال )1

 .عدم فصل البقایا األثریة الموثقة في المكان نفسه )2

األرشیف مأخوذة من التنقیبات في المخزن و عدم وضع اآلثار ال )3

النصوص وغیرها من أو أي مكان آخر بدون المصنفات والعناوین و  المتحفو 

 .حفظه المنطقيالتسجیالت التي تسمح باستثماره و 

                                                             
1-DELOCHE B ,1989, Muséologica, contradictions et logique du musée, W.m.n.e.s., mâcon, p137. 
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تأمین أكثر ما یمكن من األماكن المرسل إلیها وثائق متنوعة من  )4

 .أجل تقدیر مجموعة الشروط لحفظ البقایا األثریة

ة البقایا األثریة من الحفریة معالجدعم التالؤم المستمر لتسجیل و  )5

 .1إلى الخزن النهائي

مناطق على الئحة التراث المنقول من مبان ومواقع و غیر یتم تسجیل التراث األثري 

الوطني للدولة التي یتوفر فیها معیار أو أكثر من المعاییر التي یتم وضعا ضمن قوانین 

ن التسجیل إضبارة ورقیة أو یتضمو . التراث من معاییر تاریخیة وعلمیة وفنیة وغیرها

تشمل على المعلومات لدى السلطات األثریة في الدولة و إلكترونیة وفق نماذج متعددة 

  :التالیة

مناطق الحمایة في حال بیان التراث ومالكیه ومنطقته العقاریة و  )1

 .وجودها

لمعماري للتراث ووجائبه وملخص عن الدراسات االوصف التاریخي و  )2

 .المراجع المتوفرةو 

مادي الغیر تي انطوى علیها بما فیه التراث القیم المعیار التسجیل و  )3

 .المرتبط إن وجد

                                                             
1
-SOULIER Pm 2001m de la constitution de la documentation archéologique de terrain à sa gestion 

conservatoire, in le dépôt archéologique : conservation et gestion pour un projet scientifique et culturel, 
acte des assises nationales de la conservation archéologique, Bituriga, Bourges, p115. 
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مناطق مخططات المساحیة والطبوغرافیة والمعماریة للتراث و ال )4

 .حمایته

مناطق دودها و حبیان بالعقود العقاریة لألماكن ووجود التراث و  )5

 .حمایتها

أیة وثائق أخرى و الوثائق الفوتوغرافیة والصور الجویة إن توافرت  )6

 .ترى الهیئة ضروریتها

 .مشروع قرار التسجیل )7

أما التسجیل على التراث العالمي التي هي قائمة عالمیة للمواقع األثریة و الطبیعیة 

التي م و 1972الثقافي والطبیعي عام  انبثقت من االتفاقیة العالمیة لحمایة التراث العالمي

ءا من ئیة لتراث اإلنسانیة في العالم تشكل جز أعلنت أن هناك موقعا ذات أهمیة استثنا

الطبیعیة ذات األهمیة الثقافیة و : االستثنائیةتعني األمیة التراث العالمي المشترك، و 

المستقبلیة جیال الحالیة و االستثناء الذي یتجاوز الحدود المحلیة لیشكل أهمیة مشتركة لأل

  .لإلنسانیة جمعاء

تحدید هذه  الطبیعي خاللالتراث العالمي الثقافي و  تقوم االتفاقیة على حمایة وصیانة

تغییر نظرة ذلك یتم حضیر للدعم بالمساعدات المالیة والفنیة و التالمواقع ذات أولویة و 

رمزا للهویة الوطنیة له مصدرا لالنتماء و أسلوب التعامل معه وجعالمجتمع نحو التراث و 

  .لألمم
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تراث العالمي فائدة كبیرة للبلد الحاوي بشكل عام یشكل التسجیل المواقع على ال    

لها، فمن جهة یتم تأمین التمویل من قبل الیونسكو عبر صندوق التمویل الدولي 

WorldHeritageFund من جهة أخرى یؤمن الدعم التقني والفني من قبل خبراء ، و

، فضال عن أن التسجیل له فوائد غیر مباشرة مثل الترویج السیاحي ICOMOSاإلیكومس

الدخل الوطني  جذب عدد كبیر من السیاح ما یشكل زیادة فيالمستوى العالمي و لى ع

یدفع السلطات المحلیة إلى االلتزام بتعهداتها في خطة حمایة وتوفیر فرص عمل، و 

  .1الصیانةواقع األثریة وفق المعاییر والتوجیهات الدولیة للحفظ و وصیانة الم

لتراث المخازن إضبارة تسجیل االمتاحف و  یق اآلثار المنقولة فيتوثیتضمن تسجیل و 

  :اإللكتروني ما یليالمنقول بتشكیلها الورقي و 

  مكان إقامتهاسم التراث وهویة مالكه و. 

  المراجع المتوفرةات و ملخص عن الدراسوصف التراث و. 

  القیم التي انطوى علیهامعیار التسجیل و. 

  ى ضروریةأیة وثائق أخر الوثائق الفوتوغرافیة والصور والرسوم و. 

 مشروع قرار تسجیل. 

                                                             
  :للمزید من المعلومات أنظر

1- Basic texts of the 1972 World Heritage convention, UNESCO,2005. 
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في المدیریة العامة لآلثار  1یتم حالیا العمل على تطبیق برنامج التوثیق اإللكتروني

 بناء قاعدةة في المتاحف والمخازن السوریة و والمتاحف لتوثیق جمیع اآلثار الموجود

  :ت التالیةیشمل التسجیل وفق هذا البرنامج على المعلومابیانات للتراث األثري المنقول و 

 .المصدر.1

 .الشكل الخارجي.2

 .آلیة التصنیعالمواد و .3

 .الحالة األولیة.4

 .قیاسات القطعة.5

 .المكان.6

 .تاریخ القطعة.7

 .الصور.8

 .المعارض.9

 .التعقب.10

 .المراجع.11

                                                             
1

استخدام التقنیات الحدیثة في أعمال التسجیل و التوثیق ،في استخدام : شعبان، انیس : للمزید حول التسجیل و التوثیق اإللكتروني أنظر -
  .43،ص 1998،الشارقة،1التقنیات الحدیثة في علم اآلثار المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، ط
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  :حفظ و ترمیم التراث األثري -ثانیا    

 :حفظ اآلثار .1

الم األرض واستخراج اآلثار یعني تعریضها إن الحفر والتنقیب هو تغییر لمع

یه لیس أقل أهمیة من كل ما یعثر علالطبیعیة، لذلك فإن حفظ اآلثار و لتأثیرات العوامل 

 .1یقال دائما ال حفظ بشكل جید إال ما نقب عنه بشكل جیداكتشافها، و 

یة األول تقلیدي فرنسي له معنى إداري حول المسؤول: تحمل كلمة الحفظ معنیین

متأثر المعنى الثاني حدیث و . المعهود إلى إثارة هذا التراثالعامة عن التراث األثري 

 غالبا ما یكون معنا تقنیا مكرسا للعنایة بالتراث الثقافي، هذهبالتقالید األنكلوسكسون، و 

عمل المرممین ذوي الصالحیة الوحیدة في العنایة تشمل الوقایة واستقرار الحالة والعرض و 

  :للحفظ وجوه مختلفة لها معنى واسع تتمثل بما یليو .2ا التراثلمس هذ

على البیئة، معالجة االستقرار  تجهیز، سیطرة(حفظ دمج القطع  )1

 ).التقویة والترمیمو 

تقریر التنقیب، الدراسات، (حفظ المعطیات التي كرس لها  )2

 ).التحلیالت، الترمیم

                                                             
 . 57، ص 1993الموجز في علم اآلثار : حسن، علي -1

2
- BERGEON S, 2001, la conservation-restauration délégué, in le dépôt archéologique :conservation  et 

gestion pour un projet scientifiques et culturel, Acte des assise nationales de la conservation archéologique, 
Bituriga, bourges, p 127.   
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 .1العرض و إعادة البناء المیزوغرافي لقطع في إطارها )3

ترمیم، صیانة، إعادة بناء، (األثریة حفظ المباني والمواقع التاریخیة و  )4

 ).ٕاحیاءكیب، إعادة تركیب، إعادة توظیف و إعادة تجمیع، إعادة تر 

مجمل العملیات  conservationإن عملیة الحفظ أو الحفاظ : یمكن القول 

حافظة على ر في سبیل المالبحثیة التي یقوم بها المختصون في صیانة اآلثاالتطبیقیة و 

المستقبل مستعینین في سبیل اآلثار بشتى أنواعها وصیانتها من التلف في الحاضر و 

علوم التجریبیة من نتائج عملیة الدف ما وفرته لهم علوم الكیمیاء والفیزیاء و تحقیق هذا اله

ر في فحص مكونات اآلثاكذلك دمها المختصون في صیانة اآلثار و نتائج حدیثة یستخو 

تحدید خطورة التلف الذي ألم بها المختلفة وتعیین خصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة و 

سب طرق العالج أنظاهره المختلفة على أساس علمیة واختیار أفضل المواد الكیمیائیة و وم

  .مستقبالحمایتها من التلف حاضرا و صیانة اآلثار و و 

ا سواء كانت آثارا ثابتة أم منقولة كتشافهتتم معالجة المكتشفات األثریة من لحظة ا

وٕاجراءات الحفریات . ءات مختلفة تتناسب مع كل منهاتتبع كل منها إجراعلى حد سواء و 

ى تعرضها ٕاخراج اآلثار إلاألرض وتؤدي عملیة الكشف و  التنقیب عن اآلثار یغیر معالمو 

من اكتشافها، همیة لهذا السبب فإن حفظ هذه اآلثار ال یقل أإلى العوامل الطبیعیة و 

وال یحفظ ولى في سلسلة عملیة حفظ اآلثار التنقیب تكون الخطوة األفطرقة الكشف و 

                                                             
1
- MEYER-ROUDET H, 2001, conservation et conservation ou les différences conceptions de la conservation, 

in dépôt archéologique : conservation et gestion pour un projet scientifiques et culturel, Acte des assise 
nationales de la conservation archéologique, Bituriges, P195. 
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تصر دوره على عملیة فالتنقیب عن اآلثار ال یق. بشكل جید إال ما نقب عنه بشكل جید

ٕانما یجب أن تمتد أهدافه لیشمل عملیة حفظها وتأمینها ألن الكشف عنها وٕاظهارها  و 

همة مزدوجة تتعلق بتنظیم الحفر وٕاتمام العرض بعد هذه الحالة م مهمة المنقب في

والتحلیل  هما عملیتان لكل منهما هدفان األول علمي یكون بعد الدراسةالصیانة والحفظ و 

للناس یقرؤون اآلخر تربوي یجب أن یصبح مجاال مفتوحا في متناول العلماء والباحثین و 

  .1حضارتهممن خالله تاریخهم و 

االستعمال الحي من أجل الحاضر، ٕانما لیس مجرد الخزن في قبو الماضي و  فظالح

سباب اندثاره وضیاع جهلهم به سبب رئیس من أل ضعف الوعي التراثي لدي الناس و لعو 

لیتم توحید الرابط بین لهذا یجب العمل على تعمیق الوعي بالتراث الكثیر من عناصره و 

الدفاع عنه، بالنتیجة فإن وعي اك بالحفاظ علیه و اإلنسان وتراثه لیقوم عن قناعة وٕادر 

التراث یجب تعمیم التشریعات الخاصة بو . سان بحمایة التراث حمایة لذاته وهویتهاإلن

الشعبیة على امتداد الوطن بحیث ى شتى مرافق المؤسسات الحكومیة و توزیعها علاألثري و 

  .یعرف المواطن حقوقه وواجباته في هذا الخصوص

أخرة أو هدمها إذا كانت المباني من عصور متب األحیان یتم نقل اآلثار و ي أغلف

آثارا من عصور أكثر قدما وذات أهمیة ال یمكن االحتفاظ بها ألنها تخفي تحتها متهدمة و 

من أهم و . العائدة لمرحلة الشرق القدیم هو ما یحصل في أغلب التالل األثریةأكبر و 

                                                             
  .84، ص 1982: ضو، جورج -1
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ي من العصر األیوبي في قلعة بصرى الشام بهدف األمثلة على ذلك إزالة برج إسالم

الكشف عن المدرج الروماني العائد للقرن الثاني میالدي، إذ تم في المرحلة اإلسالمیة 

لروماني بنى برج على المدرج اتحصین المدرج وجعله قلعة عسكریة وبنى حوله األبراج و 

فظ الجیدة التي یمتاز بها ة الححالإذ اختفى  تماما تحته، وألهمیة المدرج الروماني و 

 األكمل على مستوى العالم لذلك تم أخذ القرار بإزالة البرج اإلسالمي إلظهار المدرجو 

داد من ذلك في خمسینات القرن الماضي بإدارة عالم اآلثار سلیمان المقالروماني و 

  .بإشراف منظمة الیونسكوالمدیریة العامة لآلثار والمتاحف و 

أماكن أن یكون دائما جاهزا لتدعیم وتقویة األبنیة والعمائر و یب على فریق التنق

ذلك كي ال تفقد من تردي حالتها وتفككها و  التنقیب فصال عن اللقى األثریة التي تعاني

اآلثار أي میزة من میزاتها التي ساعدت الظروف البیئیة على حفظها في باطن األرض 

  .على مر العصور

ظ غیر فعال أو في أحیان أخرى تكزون التكوینات في بعض األحیان یكون الحف

ند اكتشافها، فهي سریعة الرسوبیة الرطبة جدا ال تستطیع أن تقاوم العوامل الطبیعیة ع

حتى رت علیها خالل العصور القدیمة  و السیما إذا كانت رطوبة األرض قد أثالتأثر و 

ر لحظة اكتشافها تفتت ساعة اكتشافها مع العلم أن بعضه وصل مرحلة ما إذا رأى النو 

لتنقیب لذلك یجب األخذ بالحسبان استخدام الوسائل المناسبة لمثل هذه الحاالت أثناء ا
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ایة البقایا األثریة من التلف، المتخصصین ذوي الخبرة الكافیة لحموالكشف وتوفیر المواد و 

  .غیرهاار المصنوعة من المواد العضویة واأللوان والكتابات و بشكل خاص اآلثو 

وبعد االنتهاء من التنقیب في المواقع األثریة البد من حفظ المناطق المنقبة بعد كل 

العوامل الجویة وتأثیرات  تغیر معالمها بفعلتنقیب حتى ال تكون عرضة للتلف و  موسم

السیما في مواقع التالل األثریة، فضال عن الحرارة والرطوبة والنباتات والحیوانات وغیرها و 

ة المأهولة بالسكان التي تهددها البشریة بشكل دائم ناهیك عن األخطار المواقع األثری

  .              األخرى

تقوم المنظمات الدولیة بدور مهم في الحفاظ على التراث من خالل تقدیم الدعم       

التقني والفني والمالي لمختلف دول العالم مثل الیونسكو ومنظمة التراث العالمي 

و )المركز الدولي لدراسة صون وترمیم الممتلكات الثقافیة(كوروماالییكوموسو واال

غیرها من المنظمات العالمیة وسیتم تناول دور كل و  )المجلس الدولي للمتاحف(االیكوم

  .منها في الفصل الالحق

كما یتم التركیز في الوقت الحاضر على إعطاء المجتمع المحلي دورا مهما في 

خالل التوعیة ودمجهم في خطط إدارة التراث والمواقع  التراث األثري منالحفاظ على 

  .التنمیة السیاحیة المستدامةاألثریة و 
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 :علم اآلثار الوقائي .2

إجراء استباقي بوقایة التراث  Archéologie preventiveعلم اآلثار الوقائي 

ه بذلك لیس و . 1األثري من أخطار توسع المشاریع التنمویة المستقبلیة على حساب

لمي جدید من فروع علم اآلثار المتعددة كما یمكن أن یفهم من صیاغة بتخصص ع

ال بمنهج علمي مستحدث في الدراسات األثریة، مثل ما المصطلح علم اآلثار الوقائي، و 

أو التقییس األثري archéologie comparativeهو الحال علیه مع علم اآلثار المقارن 

archéométrieلیس بمؤسسة قائمة بذاتها ص والحصر، و ، على سبیل الذكر ال التخصی

تستند  ٕانما مبدأ نظري عامي على الصعید الدولي أو المحلي و تختص بحمایة التراث األثر 

. األمم القائمة، المستقبلیة في حمایة ثروات تراثها الثري الخاصإلیه استراتیجیات الدول و 

تثمینه، یعقب مرحلة ري و د في مجال حمایة التراث األثأو بعبارة أوضح، توجه فكري جدی

اإلنقاذ التي تجاوزها الزمن بفعل متغیراته الراهنة إذا كان األثري والهیئات المشرفة على 

رقات السریعة اآلثار وقتها تتدخل بعد حدوث الكارثة إلنقاذ ما یمكن إنقاذه ساعة شق الط

عریقة، مفاده غیرها من المشاریع التنمویة المعاصرة على حساب اآلثار الومد الجسور و 

قیامها بما یجب القیام به قبل انطالقة المشروع م تدخل األطراف المذكورة أعاله و لزو 

 .التنموي في حد ذاته

                                                             
1
- European preventive Archeology papers of EPAC meeting, vilnius 2004, national office of cultural 

Heritage/ council of europe, 2007, p12.  
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تتمثل غایة علم اآلثار الوقائي في إیجاد حل توافقي للمفارقة القائمة بین التراث 

د نتیجة لما ایما یشكله من قلق متز موردا طبیعیا محدودا غیر متجدد و األثري بعده 

عد اإلنسان المتسبب األول فیها واحتیاجات التنمیة كوارث ییتعرض له من أخطار و 

ٕانما المجتمع بأكمله من جهة تي ال تخدم المصلحة الخاصة فقط و االقتصادیة الاإلقلیمیة و 

  .أخرى

بات علم اآلثار الوقائي من التوجهات الحدیثة في استراتیجیات الحفظ على التراث   

ألثري وأمر ضروري بالنظر إلى الظروف المصاحبة لنشأته، إذ یعد في هذا الصدد ا

عاد بذلك یمثل مرحلة ما بعد اإلنقاذ التي ازدهرت تیجة حتمیة رضتها تطورات العصر و ن

بین خمسینیات وثمانینات القرن العشرین، إذ كان القائمون على التراث األثري ینتظرون 

قاذ ما یمكن إنقاذه على خالف علم اآلثار الوقائي الذي یمنع وقوع كارثة للتدخل بغرض إن

ي في مجال حمایة التراث األثري وقوع الكارثة و هنا مكمن أهمیة علم اآلثار الوقائ

  .1صیانتهو 

ازداد وعي المجتمع الدولي بأهمیة التراث األثري في تخلید اإلنسان على هذا      

هده شلحضاریة للمجتمعات اإلنسانیة السیما بعدما ان والحفاظ على الهویة الثقافیة و الكو 

ما نجم عنهما من ضون الخربین العالمیتین األولى والثانیة و العالم من دمار رهیب في غ

                                                             
1

اثر علم اآلثار الوقائي الفرنسي في جاب دول المغرب العربي، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بقر بلقاید، : نادیة، یلقندوز:أنظر -
  .15، ص 2011سان،تلم

، 322الحفاظ على التراث الثقافي، نحو مدرسو عربیة للحفاظ على التراث الثقافي و إدارتھ، سلسلة عالم المعرفة، عدد : علیان، جمال 
  .2005/ الكویت
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إذ لم تعد عملیة الحفاظ على التراث . تدمیر واندثار العدید من المواقع األثریة المهمة

ٕانما مهمة المجتمع الدولي والحضاریة و لتي توجد فیها المعالم األثریة تقتصر على الدولة ا

ككل، مثل ما حدث مع منظمة الیونسكو في حملتها العالمیة لحمایة معبد أبي سنبل الذي 

كان مهددا بالغرق ساعة إنشاء العالي في أسوان بمصر إذ كان من  الممكن أن یتسبب 

تي نهر النیل، فلوال هذا السد في إغراق العدید من المعالم األثریة المهمة المشیدة على ضف

نقله إلى مكان آخر أكثر أمانا لفقد إلى ع الدولي في تمویل أعمال إنقاذ و إسهام المجتم

  .1األبد

تطور التنظیمیة التشریعیة والتنظیمیة للتراث األثري على الصعیدین الوطني  

 دیدةاإلقلیمي قوانین جصدره الدول على المستوى المحلي و والدولي، فمن جهة أصدرت وت

مواثیق دولیة في هذا في سبیل حمایة التراث األثري، ومن جهة أخرى صدرت معاهدات و 

المجال، فضال عن ظهور العدید من المنظمات الدولیة المختصة بحمایة التراث األثري 

، والمركز UNESCOالثقافة علیه مثل منظمة األمم المتحدة للتربیة والتعلیم و  والحفاظ

، و المجلس الدولي للمعالم ICCROMترمیم الممتلكات الثقافیة و الدولي بدراسة وحفظ 

، التي تقوم على وضع المناهج و الدراسات ICOMOS التاریخیة و المواقع األثریة 

  .2العملیة للتراث األثريوتطویر الممارسات العلمیة و والبرامج التي تعمل على تنظیم 

  

                                                             
1

  .  16ص ، 2003، 1الیونسكو و االیكروم، تعریف الشباب بحمایة و إدارة مواقع التراث، طباعة مكتب الیونسكو، عمان، ط -
  .169، 2005جمال علیان،  -2
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 :ترمیم اآلثار .3

بحیث من ثم تخزینها أیضا یجب أن یتم بشكل جید و  ا األثریةإن الكشف عن البقای 

في الوقت نفسه یمكن الوصول إلیها بسهولة ویتم دراستها من قبل العلماء والباحثین، و 

عرضها في  تكون في متناول الجمیع من مجتمع محلي أو زوار أجانب عن طریق

ألثریة المنقولة كل هذه اإلجراءات تطلب ضرورة ترمیم البقایا االمتاحف أو المعارض، و 

  .وٕاعادة تأهیل الموقع والمباني األثریة

تتنوع طبیعة البقایا األثریة والمواد المستعملة فیها لذلك تتطلب عملیة صیانتها 

الكبیرة والدرایة الواسعة بها وبالبیئة والظروف التي تعیش فیها  وترمیمها تحتاج إلى الخبرة

بسبب غیاب الخبرة لدى العاملین في و . فیما بعد انت تشغلها وستشغلهاالوظیفة التي كو 

د من البقایا األثریة من أبنیة ترمیم التراث األثري حصلت أخطاء متفاوتة في ترمیم العدی

تلف عن قطع أثریة، وصلت لدرجة أن بعض المباني األثریة المرممة أصبحت ال تخو 

ي أن یمیز تاریخ هذه المبانلم یع بإمكان الشخص الذي ال یعرف المباني المنشئة حدیثا، و 

  .المباني الحدیثةبین المباني األثریة والتاریخیة و 

تتمثل عملیة الترمیم في التدخل لترمیم األضرار التي أصابت التراث األثري مع 

تجري عملیة ترمیم اآلثار سواء الثابتة وقعت نتیجة حادث ما أو إهمال، و  مرور الزمن أو

ت والتحلیالت العلمیة والتاریخیة المسبقة في المخابر أو الورش أو المنقولة حسب الدراسا

وتشمل عملیة الترمیم كل التدخالت . المتخصصة حسب طبیعة ومادة البقایا األثریة



 90 

اإلهمال أو ى األضرار التي تحدث مع الوقت، والحوادث، و المنتظمة الترمیمیة المتتالیة عل

الجمالیة للتراث القیمة التاریخیة والوظیفیة و  ركیز على عرضالتهاون الذي یحدث نتیجة الت

  .1الثقافي

م بأنه طریقة عملیة عالیة 1964یتم تعریف المباني حسب میثاق البندقیة عام 

یعتمد على فها الحفاظ على القیم الشكلیة والفنیة في المعلم وٕاظهارها، و التخصص، هد

أن یتوقف الترمیم حینما تبدأ  یجبو . القدیمة وعلى الوثائق األصلیةاحترام المادة 

یلیة یجب أن تعرف من حیث االفتراضات، ففي عملیة إعادة البناء فإن أیة أعمال تكم

ن حیث التصمیم المعماري،ویجب إظهار عالمة یجب تمییزها م، و التقنیةالشكل و 

 .2تاریخیةویجب أن یسبق الترمیم دائما ویتابع بدراسة أثریة و . الحاضر

مریكیة فتعرف الترمیم الفعل أو الطریقة لضبط الوصف الشكلي على أما المدرسة األ

المواد، كما ظهرت في مدة معینة یخیة إلنشاء والمناظر الطبیعیة و هیئة الخصائص التار 

ٕاعادة نة تاریخیة أخرى من تاریخ مبنى و من التاریخ باالعتماد على إزالة صفات من أزم

 .3ي المراد إجراء الترمیم علیهابناء المظاهر المفقودة من الزمن التاریخ

الترمیم مجمل العملیات التطبیقیة التي یقوم بها المرممون من أجل حمایة المبنى 

،  4األثري من االنهیار أو التلف فضال عن إصالح ما تلف من المقتنیات الفنیة المختلفة

                                                             
1
-Gob a, et Drouguet N, 2006, P155. 

2- la charte de venise, 1965, charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et 
des sites.  

3
  .20، ص1997العضویة،  دراسات علمیة في ترمیم و صیانة اآلثار غیر: محمد، عبد الھادي محمد -

4 http : // www.cr.np.gov/history/online_books/ nps 28/2/ contents.htm.national park system 
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ختصین أدوات متعارف علیها عالمیا، فضال عن المهو عملیة دقیقة ذات وسائل وطرق و 

جمالیة تحتاج هو في الوقت نفسه عملیة فنیة و و اللذین یعملون حسب نوع المواد األثریة، 

ٕاعادة البقایا األثریة إلى شكل أقرب ن عملیة تجمیل و مهارة جیدة، كما أإلى حس عال و 

هي أیضا عملیة عالج لآلثار من دون إضافة جدیدة أو تزویر، و  إلى حالتها األصلیة

االنهیارات التي أصابت المباني آالف السنین كالتصدعات والتشققات و ت علیها التي مض

  .األثریة

ماهیة المشكالت التي اسة حالة اآلثار و الترمیم على ضوء در وتكون عملیة العالج و 

ٕاجراء الترمیم اسب من قبل المرمم بعد الدراسة والتشخیص، و یعانیها،إذ یتم العالج المن

تقویة اآلثار التي تحتاج یة المعالجات الكیمیائیة وتنظیف و عد عملیشكل اإلجراء النهائي ب

  .إلى ترمیم

صیانة اآلثار من تطورات االكتشافات یوم أصبحت تستعین مجاالت ترمیم و ال 

من علوم الكیمیاء  الحدیثة التي توصل إلیها العلماء في شتى المجاالت

ا من العلوم التي تخدم بطریقة غیرهاإللكترونیات و والجیولوجیا وأجهزة الحواسیب و والفیزیاء

  .صیانتهایر مباشرة عملیات ترمیم اآلثار و مباشرة أو غ
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 :ترمیم المباني األثریة  . أ

تتفق مع مواد ثریة یختلف بحسب طبیعة البناء وطریقة بنائه و إن ترمیم المباني األ

بناء سواء أكانت حریة أم طینیة ونوعیة المالط المستخدم فیها والزخارف والرسوم ال

أعمال الترمیم للمباني المعماریة تستوجب توفر الظروف الكاملة و . الموجودة على جدرانها

حرارة والرطوبة المواد المستخدمة في بنائها من حیث درجات الي تتالءم مع حالتها و الت

الوقوف على الخواص  عوامل التلف البیولوجیة كما یستوجبواإلضاءة والتهویة و 

على الكیفیة التي بنائیة الداخلة في هذه األبنیة و ختلف المواد الالطبیعیة لمالكیمیائیة و 

لترمیم مع األجواء المحیطة بها ومدى تتفاعل بها هذه المواد المستخدمة في عملیات ا

  .1األمالح و تذبذب المیاه الجوفیة علیهاتأثیر الرطوبة والضوء و 

  :تتمثل عوامل تلف المباني األثریة في العوامل التالیة

 والتغییر والتحویر تتمثل في عملیات التعدي وامل البشریة و الع

 .التهدیمالتشویه و التخریب و و 

  السیول، ، األمطار و البراكینالعوامل الطبیعیة وتتمثل بالزالزل و

 .العواصف، االنهیارات األرضیةالریاح و 

  المیاه مثل بالحرارة، الرطوبة النسبیة و تتالعوامل الفیزیوكمیائیة و

 .الجوفیة

                                                             
  .11، ص 1975طرق صیانة و ترمیم اآلثار و المقتنیات الفنیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : شاھین، عبد المعز -1
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 عوامل البیولوجیة وتتمثل بالنبات والحیوانات والحشرات المختلفة ال

 .   المتنوعةو 

منها : لذلك فإن أي ترمیم لألبنیة األثریة یجب أن یتم في ضوء عدة عوامل مهمة

التلف  الوقوف على عواملدیمة الداخلة في تركیب المبنى، و ضرورة تحدید المواد الق

دراسة الظروف التي طارها، و حصر أنواع هذا التلف و ختالفي أالكامنة لمعرفة تأثیرها و 

استخدام األسالیب الترمیمیة الصحیحة التي ال تضر البناء بأیة صورة من ، و أدت إلیه

الصور، واستخدام مواد أكثر مقاومة لعوامل التلف التي أدت إلى احتیاج المبنى إلى 

نتائج المترتبة على ترمیم، وتحدید مواصفات هذه المواد بشكل جید حتى تكون ال

  .1استخدامها جیدة أیضا

توجد قواعد أساسیة تحكم عملیات الترمیم المعماري في الوقت الحالي إذ تقوم على 

تأثیر المواد لمباني األثریة ورفعها معماریا وهندسیا، ودراسة خواص و الدراسة الشاملة ل

القیام بأیة أعمال من شأنها عدم مواد األصلیة الداخلة بالبناء، و الداخلة بالترمیم على ال

عدم استخدام أي مواد ممكن ي جزء من أجزاء المبنى األثري، و تغییر أو محو أو طمس أ

ماكن اقتصار التدخل بالترمیم على األإلى إضعاف مواد البناء األصلیة و أن تؤدي 

في استخدام مواد الضروریة التي تحتاج لذلك والعمل على التفریق بین القدیم والحدیث، و 

بشكل عام رید تغییر طریقة ومواد الترمیم، و الترمیم یسهل إزالتها بالمستقبل في حال أ

                                                             
  .183، ص 1996: رزق، عاصم محمد -1
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الترمیم الترمیم الهندسي و م المعماري، و الترمی: ینقسم ترمیم المباني األثریة إلى ثالثة أقسام 

  .الدقیق

 :ترمیم اللقى األثریة  . ب

یة األولى التنظیف إذ یتم تشمل معالجة البقایا األثریة ثالث عملیات متتالیة، العمل

أي تقویة المواد األثریة العوالق من المواد األثریة، العملیة الثانیة الصیانةزالة األوساخ و إ

العملیة األخیرة الترمیم أي إعادة تركیب الیة تلفها أو إصابتها بأضرار، و تقلیص احتمو 

جمع جمیع األجزاء مع قة و اد األثریة المتفتتة أو متشقأجزاء المنفصلة أو المكسورة من المو 

  . 1بعضها البعض حتى تتماسك

تبدأ ة المصنوعة منها القطع األثریة وطبیعتها و تختلف طرق المعالجة حسب الماد

لها إلى المستودعات أو معالجة بعض القطع في الموقع األثري بعد الكشف عنها قبل نق

  .البعض اآلخر یتم معالجته في المخابر المتخصصةالمتاحف و 

ضار بالقطع األثریة بشكل تصلیح التلف الر التدهور و مح الترمیم بوقف تطو یس

منظرها ألثري للقطع بهدف تحسین حالتها و الترمیم امؤقت، وینجز أعمال إعادة البناء و 

التقییم الحدیث و . من أجل حفظها بشكل جید وتقدیمها إلى كل من الباحثین والجمهور

یئة القطعة األثریة یتطلب تأثیرا قویا على تقییمها لترمیم القطع األثریة المادیة أي ه

                                                             
  .234، ص 1983: الدباغ، تقي -1
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یحاول هذا العمل ما كان تقییم الترتیب التاریخي والفني أو قدم القطعة األثریة، و بخالفه مه

  .1الشكل على وظیفة القطعة المادیة األثریةف توضیح التأثیرات لتنوع اللون و بهد

تقسم إلى منها و كون تصنف القطع األثریة بشكل عام حسب المادة التي تت

هي القطع األولى من المواد الغیر عضویة و  مجموعتین رئیسیتین، تتألف المجموعة

تتألف رها من مواد جامدة مثل الحجارة والمعدن والزجاج والفخار، و المشكلة في جوه

ل من المواد العضویة مثل الخشب والعاج المجموعة الثانیة من القطع األثریة التي تتشك

  .غیرهاوالورق واأللوان والعظم والجلد و  النسیجو 

القطع األثریة في المجموعة الثانیة هي حساسة جدا لتغیر المناخ أو درجة الحرارة، 

عندما تصبح التغیرات في المظهر جلیة هذا یعني أن سیر التلف قد بدأ مسبقا، عملیات 

اإلنارة، البرد الشدید أو الرطوبة الكثیرة أو القلیلة، : التلف الضارة تنتج من أسباب مختلفة

غیر المالئمة  الحرارة المرتفعة، تلوث المناخ، الحشرات الضارة، نقص الصیانة العامة أو

قد أدى التطور في میدان الكیمیاء خالل القرن الماضي إلى و . للمواد المتنوعة وغیرها

خذت هذه أانة اآلثار، و صیة ساعدت على تقدم عملیات ترمیم و ظهور مواد كیمیائیة جدید

بمختلف مكان المحالیل العضویة في ترمیم اآلثار المواد الكیمیائیة الصناعیة تحل 

كما ظهرت على مستوى العالم مخابر أكثر تخصصا بترمیمالتراث األثري . 2أنواعها

                                                             
1
-conservation-restauration des biens culturels, n°2, 1995, p31. 

  .51، ص 1997دراسات علمیة في ترمیم و صیانة اآلثار غیر العضویة، : محمد، عبد الھادي محمد -2
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حسب المادة التي یتكون منها، كما ظهرت بالتوازي تخصصات علمیة في مجال دراسة 

  .ریخیةالتاقایا األثریة و ترمیم الب

  :طرق عرض التراث األثريالمتاحف و  - ثالثا

تنقیب یقول متاحف، إذ أن معظم المكتشفات األثریة التي یعثر من یقول حفر و 

لطبیعي قاعات العرض في المتاحف ولیس علیها خالل التنقیبات یجب أن یكون مكانها ا

مع مرور الزمن،  ونة التي تدمرهاالعفوضعها في المخازن لتعاني من الحرارة والرطوبة و 

الحفاظ لم یعد اإلعداد الكافي لعرضها و  األفضل أن تترك اآلثار في باطن األرض إذاو 

  .1علیها قبل الكشف عنها

ضا تسهیل ال یكفي اكتشاف الوثائق أو تأمین حفظها كیفما اتفق بل یجب أی

یات، تنظیم حقول الحفر : مزدوجة من هنا تنشأ مهمةالوصول إلیها للعلماء والجمهور و 

دون هدف ربحي، یمكن تعریف المتحف بأنه معهد دائم، من و . 2العرض في المتاحفو 

كرسة للشواهد تجري فیه األبحاث المفي خدمة المجتمع وتطوره، مفتوحة أمام الجمهور، و 

بهدف الدراسة والتعلیم یقدمها للجمهور المادیة لإلنسان وبیئته، یجمعها ویحفظها و 

  .3الترفیهو 

                                                             
1

  .63، ص 1993، الموجز في علم اآلثار: حسن، علي -
2

  .87، ص 1982: ضو، جورج -
  .2001اإلیكوم  -3
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مكان مفتوح أمام الجمهور لعرض وشرح موقع أو عدة مواقع  ثار فهوأما متحف اآل

تعلق بها من المكتشفات المادیة ونتائج األبحاث والدراسات، ویقوم بإبرازها كل ما یأثریة و 

یة ووسائل لحفظ األوابد تقدیمها بعدة أشكال كعروض دائمة ومؤقتة مزودة بلوحات تعریفو 

وتطور  إغناءاالعدادت األخرى التي تسهم في نظیمات و والبقایا األثریة ومجموعة من الت

على وجود صالت العروض الدائمة  تتركز نواته األساسیةوسائل العرض والحفظ، و 

  .1المواقع األثریةوتأهیل األوابد و 

یة من جمیع المراحل الزمنیة ومن كل ویعد متحف الموقع األثري أو عدة مواقع أثر 

، و یحتوي على Archéologie Industrielleلصناعیة یشمل أیضا اآلثار ااألنماط، و 

یحتوي أیضا متحفا یعرض المجموعات األصلیة تراث محفوظ ومعروض على الجمهور و 

  2البحوث العلمیةالبناء المنجزة حسب الدراسات و و ٕاعادة الترمیم القادمة من الموقع األثري و 

طرق  وتتنوع العلوم،یخ و الفن والتار : ل ثالثة محاور أساسیة هيتتوزع المتاحف حو  

ارجیة في عروض مؤقتة متنقلة خثري من عروض دائمة في المتاحف و عرض التراث األ

یغلب علیها متاحف  في الجزائریوجد عدة أنواع من المتاحف دول العالم المختلفة، و 

  :3تصنف كما یليو  اآلثار

  

                                                             
1

  .102الحجي، سعید، ص  -
2- MOREL-DELEDALLE Myriame, 2003, musées de sites et de  reconstitution, in vestiges archéologiques en 
milieu extrême, institut national du patrimoirie édition du patrimoine, paris, p 208. 

3
، دمشق، 2+1، العدد 30متاحف اآلثار في سوریة، متحف موقع البصرى أنموذجا، مجلة جامعة دمشق لآلداب، مجلد : الحجي، سعید -

  .616،ص 2014
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 المتحف الوطني لآلثار القدیمة والفنون الجزائر 

 المتحف الوطني أحمد زبانة وهران 

 المتحف الوطني سیرتا قسنطینة 

 المتحف الوطني بسطیف 

 المتحف الوطني نصر الدین دینیه بالمسیلة 

 

 :المتاحف اإلقلیمیة .2

 تیبازةحف مت 

 هیبونة عنابة متحف. 

  إفري بجایةمتحف. 

 متحف تیمقاد باتنة 

 متحف تلمسان 

 متحف بني عباس الساورة بشار. 
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دا مكانة مهمة ج -یشكل التراث األثري في عصرنا الحاضرو  -یحتل التراث الثقافي

السیاحیة في جمیع وقیمة عالیة، وتتمحور حوله معظم الفعالیات والنشاطات الثقافیة و 

ر االهتمام من حیث الحفاظ علیه وصیانته وعرضه على العالم، لذلك كان محو  ءحاأن

تحقیق خدام التقنیات الحدیثة لالتصال والمعلومات لتحقیق ذلك و تم استالجمهور،و 

ر كان نتیجة لذلك إنشاء الحدائق األثریة و . 1متطلبات المجتمع المعاص

Parcsarchéologiquesقع أو منطقة محددة تسمح بربك التي ترتبط بموقع أو عدة موا

مثل حدائق عصور ما . بیئتها الطبیعیةمع تاریخها في إطارها الجغرافي و المواقع األثریة 

رات القدیمة وحدائق العصور حدائق إعادة البناء لبعض مجتمعات الحضاقبل التاریخ و 

األسس تتنوع الحدائق األثریة حسب طبیعة المواقع األثریة وبقایاها حسب و . الوسطى

والقواعد المتبعة إلنشاء الحدائق األثریة المتبعة إلنشاء الحدائق األثریة في كل منطقة أو 

  .2في كل بلد

لشرح في تطور الحدائق األثریة اخدام التقنیات الحدیثة للتقدیم والعرض و سمح است 

ألثري أسالیب جدیدة، فالتقنیات التجریبیة تساعد على فهم التراث اوٕاعادة بنائها بطرق و 

                                                             
1
CACHIN Françoise, 2000, L’archéologie dans les musées : gestion courante ou singulière ? in musées et 

collections publiques de France, n°227-2, ed. A.G.C.C.P.F. , paris, p7. 
2
-Roy J B., 2000, qu’est –ce qu’un musée archéologique ? in musées et collections publiques de France, 

n°227-2, ed. A.G.C.C.P.F. , paris, p47. 
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L’archéologie expérimentaleعلم اآلثار التجریبي (
التي تشكل مقاربة علمیة ) 1

  .2خاضعة لعدة قواعد رئیسیة

استخدم في عرض التراث األثري تقنیات إعادة البناء للبقایا األثریة التي تم عملها 

كیل تشأو القطع األثریة، و حسب الدراسات العلمیة مثل إعادة بناءأجزاء من المبانی

عات التنقیب أجزاء من مربقطع أثریة أو حیوان أو إنسان، و  مجسمات ألبنیة معماریة أو

إن إنشاء . 3المواد المستخدمة فیه األثري في الموقع، ونماذج من أدوات بناء الموقع و 

طلب سلسلة من األعمال عرض أو متحف من أجل إظهار التراث األثري عملیة طویلة تت

االتصال مع شاف للبقایا األثریة حتى العرض و من لحظة االكتالمتخصصة المختلفة و 

الجمهور، بالنتیجة هذه العملیة ال تتوقف في نهایة أعمال العرض أو تأهیل الموقع 

عرضها على األجیال ما النهایة فیما یتعلق بحفظها و  لكن تستمر إلىأمام الزوار و وفتحها 

ن أجل ي بشكل خاص أصبح ضرورة مكما أن وجود متحف عام أو متحف أثر . المتعاقبة

هام جدا على مستویات عدة وطنیة یقوم المتحف بدور التطور في كل المجتمعات، و 

ریة لهذا السبب قام الكثیر من دول العالم مثل سو صادیة و اقتوثقافیة وتعلیمیة وتربویة و 

                                                             
1
-  Nivrat A., 2004, de la fouille au musée, les musées et préhistoire/ nouveaux  lieux nouvelles fonctions, 

thése de doctorat pour l’obtention du titre docteur, sous la dir de Jacques MAIGRET, muséum national 
d’histoire naturelle, département des galeries, P268. 
2

-. PERLES Catherine,  1998, archéologie expérimentale, in dictionnaire de la préhistoire, leoir-Gourhan 
André, sous la dir, PUF, paris, p59. 

3
، 2014، دمشق، 4+3 ،العدد30الحجي، سعید، متاحف اآلثار ھویتھا و تطوراتھا وواقعھا المعاصر، مجلة جامعة دمشق لآلداب، مجلد-

  .569ص
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التطور  مكانها في طریقالمادیة إلیجاد بإعطاء المتاحف اإلمكانیات والوسائل العلمیة و 

  .1لثقافي للشعوبالوطني وا

  :إدارة مواقع التراث األثري - رابعا

العالم  جاء مفهوم إدارة المواقع األثریة من مجموعة مبادئ أساسیة التي انطلقت في

خصوصا بعد لحمایة التراث الثقافي وٕادارته عبر االتفاقیات والمواثیق والبیانات الدولیة و 

مراكز دولیة تابعة لها أو تعمل وانبثاق مؤسسات و  1954إنشاء منظمة الیونسكو عام 

  :2المواثیقا تقوم مهمتها على هذا األساس، ومن أهم هذه االتفاقیات و معه

  1931وثیقة أثینا عام. 

  1964میثاق البندقیة عام. 

  1972اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي و الطبیعي. 

  1997میثاق فیرون عام. 

 1981دائق التاریخیة، اإلكومویس اتفاقیة فلورنس للح. 

  1982میثاق فلورنسا هام. 

  میثاق واشنطن للحفاظ على المدن و المناطق التاریخیة

1987. 

                                                             
1

  .یتھا و دورھا في المجتمعات المعاصرة، مجلة جامعة دمشق لآلداب قید النشرمتاحف التراث األثري أھم: الحجي ، سعید
2
-DEMAS Martha, 2003, the GCI project Bibliographgies, conservation and management of archeological 

sites, The Getty conservation Institute, Los Angles, California. 
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  توصیات نیودلهي و المیثاق الدولي إلدارة التراث الثقافي عام

1990. 

  1992االتفاقیة األوروبیة لحمایة التراث األثري  عام. 

 ثیة الثقافیة، اإلیكوموس عام میثاق حفظ قیمة األماكن الترا

1992 

  1994بیان اإلیكوموس في نارا عام. 

  اتفاقیةUNIDROIT  المجلس الدولي برعایة الیونسكو و

 .1995للمتاحف عام 

  1999میثاق بورا عام. 
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التراث الثقافي والمنظمات : الفصل السادس

 الدولیـــــــــة

  

  :في و األثريالمنظمات الدولیة المعنیة بالتراث الثقا 

أسالیب عالمیة أنشأت لتطویر طرق و ة و طنیتوجد عدة منظمات وجمعیات ومشاریع و 

  :عرض التراث األثري مثلحفظ و 

 :UNISCOالثقافة منظمة األمم المتحدة للتربیة والتعلیم و  .1

ئمة إلطالق و تعمل على إیجاد الشروط المال 1945تأسست الیونسكو عام 

فمن . الشعوب على أساس احترام القیم المشتركةت و حوار بین الحضارات والثقافا

، خالل هذا الحوار، یمكن للعالم أن یتوصل إلى وضع رؤى شاملة للتنمیة المستدامة

كلها تضمن التقیید لحقوق اإلنسان، واالحترام المتبادل، والتخفیف من حدة الفقر، و 

  .أنشطتهایا تقع في صمیم رسالة الیونسكو و قضا

ردت في األهداف لدولي كما و الغایات الملموسة للمجتمع املة و إن األهداف الشا

منطقات  اإلنمائیة المتفق علیها دولیا، بما فیها األهداف اإلنمائیة لأللفیة تشكل

مجاالت  من ثم فإن كفاءات الیونسكو الفریدة فيو . إلستراتیجیات الیونسكو وأنشطتها

ي  بلوغ هذه المعلومات تساهم فتصال و اختصاصها، هي التربیة، والعلوم ، والثقافة، واال
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القضاء على الفقر سكو في اإلسهام في بناء السالم و تتمثل رسالة الیونو . األهداف

بین الثقافات من خالل التربیة والعلوم  ٕاقامة الحواراإلسهام في التنمیة المستدامة و و 

  :هداف الشاملة هيكما أنها تعمل على تحقیق عدد من األ. المعلوماتوالثقافة واالتصال و 

 .التعلم مدى الحیاةتأمین التعلیم الجید للجمیع و  )1

 .السیاسات العلمیة ألغراض التنمیة المستدامةتسخیر المعارف و  )2

 .األخالقیة المستجدةمواجهة التحدیات االجتماعیة و  )3

 .ثقافة السالمتعزیز التنوع الثقافي والحوار بین الثقافات و  )4

 .االتصالعلومات و من خالل المبناء مجتمعات معرفة استیعابیة  )5

  :تقوم الیونسكو على صعید حفظ التراث العالمي بما یلي 

 تقدم المعلومات التي تشمل التراث المعماري ووسائل صیانته. 

 مساعدة الدول الفقیرة بحمایة آثارها. 

  العینیة الخاصة بحمایة المقتنیات األثریة تقدیم المساعدات المالیة و

 .العالمیة
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  :معاییر الیونسكوتوصیات و 

الصكوك للحفاظ على التراث الثقافي ظمة الیونسكو مختلف االتفاقیات و شجعت من

  :والطبیعي و منها

: 1956تخطیط المدن عام بالمسابقات الدولیة في العمارة و توصیات تتعلق 

  .المنافسینلوضع برنامج للمسابقات الدولیة ومصالح كل المنظمین و توجیهات 

وتتناول : 1956بق على الحفریات األثریة بشأن المبادئ التي تنط التوصیات الدولیة

  .تجارة اآلثاروائح التي تنظم عملیات التنقیب و اللالمبادئ العامة و 

المواقع األثریة یتعلق بالحفاظ على طابع الجمال والمناظر الطبیعیة و توصیات فیما 

یفیة والحضریة مناظر الطبیعیة اطق الر المندابیر الوقائیة لحمایة الطبیعة و تعد الت: 1962

  .لها فائدة ثقافیة أو جمالیةكانت طبیعة أم من صنع اإلنسان و  المواقع سواءو 

التوصیات المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات الثقافیة المعرضة للخطر من قبل 

التصحیحیة التي تهدف إلى حمایة تعد التدابیر الوقائیة و : 1968ص القطاع العام أو الخا

مشاریع التجدید و نقاذ الممتلكات الثقافیة من التدمیر أو الضرر مثل التوسع العمراني أو إ

أو أعمال بناء  عملیات الزراعیةیالت، مثل أعمال فتح طریق سریع و واإلصالح و التعد

  .التنمیة الصناعیةالبنیة التحتیة و 
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: 1972الطبیعي على المستوى الوطني یات بشأن حمایة التراث الثقافي و توص

على مدى طویل عن توفر المبادئ العامة تعرف مصطلحات التراث الثقافي والطبیعي، و 

  .العلمیة التقنیةوقائیة في إطار البنود المالیة واإلداریة و التدابیر التنظیم الخدمات و 

أدخلت مفهوم مواقع التراث : 1972الطبیعي العالمي اتفاقیة لحمایة التراث الثقافي و 

  .العالمي

وثیقة : 1976اریخیة بالدور المعاصر للمناطق التالمتعلقة بالحمایة و  التوصیات

المبادئ من أجل الحفاظ على توفر مجموعة شاملة من المعاییر و مفصلة أخرى مطولة و 

  .البیئة التاریخیة

المواثیق والمعاییر ینبغي أن توفر مبادئ توجیهیة لتحدید الرد المناسب بشأن     

العوامل التالیة تشكل . شاملة لجمیع الحاالتفات طبیة فوریة و لیس كوصقضایا الحفاظ، و 

من التدخل في النسیج التاریخي، تحلیل شامل للمكان، الحد األدنى : أساسا لمعظم الوثائق

نظرة مساهمات كل المراحل التاریخیة، والحفاظ على األصالة، و احترام والتوثیق الدقیق، و 

  .1شمولیة للبیئة التاریخیة

  

  

                                                             
1

  :2009الیونسكو، المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم، : ات أنظرللمزید ممن المعلوم -
www.unesco.org/strategic-planning. 
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  : ثریة التاریخیة الجزائریة المصنفة في الیونسكو األ المواقع ـــ 

) یونسكو" (منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة"، صّنفت 1980في عام 

في والیة المسیلة الجزائریة، والتي تأّسست في القرن الحادي عشر " قلعَة بني حّماد"

وبعدها بسنَتین، ضّمت إلى القائمة ذاتها  ."ائمة التراث العالمي لإلنسانیةق"للمیالد، ضمن 

، )تیبازة الموریتانیة(وتیبازة ) تیمقاد(وباتنة ) كویكول(المدَن الرومانیة في كلٍّ من سطیف 

وفي العام . في والیة غردایة" وادي مزاب"في والیة إلیزي، و" طاسیلي ناجر"وموقع 

لُیصبح عدُد المعالم في الجزائر العاصمة بالقائمة  "قصبة الجزائر" ، التحقت1992

 .والمواقع التاریخیة الجزائریة فیها سبعةً 

ومنذ إدراجها في القائمة، ُتشرف على هذه المواقع مؤسَّساٌت رسمیٌة تابعة لوزارة 

الدیوان "الثقافة؛ حیُث باتت تخضُع لعملیات حفٍظ وصیانة واستخدام سیاحي ِمن خالل 

 .، وهو هیئٌة تتبع الوزارة نفسها"الوطني لتسییر واستغالل الممتلكات الثقافیة

، إّن الجزائر سّجلت عام خبیر في التراث الثقافي، توفیق حموم، األكادیمي وال ویقول

، لتصنیف مواقع "الیونسكو"نّظمة لم "القائمة اإلرشادیة المؤقتة" سّتة مّلفات ضمن 2002

 - وفقه  -، وهو ما یعني "قائمة التراث العالمي لإلنسانیة"ومعالم تاریخیة ُأخرى ضمن 

التراث اإلنساني "التزاَم الدولة بإعداد ملّفات ترشیح هذه الملّفات لتصنیفها ضمن قائمة 

ممتلكات الثقافیة من جهة، لهذه ال" القَیم االستثنائیة العالمیة"؛ من خالل تحدید "العالمي
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تطبیق اإلجراءات التصحیحیة التي أوصت بها لجنة التراث العالمي بعد تقییم حالة "و

 .من جهة ُأخرى" الممتلكات

وتتعّلُق هذه الملّفاُت بكّل من حظیرة األوراس، والواحات ذات الفقارة وقصور العرق 

ینوس في بالد المغرب األوسط، الغربي الكبیر، ومواقع وأماكن ومسارات القّدیس أوغسط

وندرومة وترارة، وواد سوف، واألضرحة الملكیة النومیدیة والموریتانیة والمعالم الجنائزیة 

 .التي تعود لما قبل اإلسالم

تدهُورًا متسارعًا خالل القرن الحالي "حّموم إلى أنَّ هذه المعالم شهدت  ویؤكد

یثات لمحتویاتها على ضوء االكتشافات ، داعیًا إلى إجراء تحد"ألسباب طبیعیة وبشریة

والدراسات الحدیثة، معتبرًا ذلك أمرًا ضروریًا لدعم ملّفات الترشیح، لكّنه نّبه إلى غیاب 

 .متابعة سریعة لهذه الملّفات

للتراث اإلنساني العالمي " الیونسكو"ُیتیح إدراج المواقع والعالم األثریة ضمن قائمة و 

نیًا ودولیًا، وتوفیر تمویل ماّدي لعملیات حفظها وترمیمها، میزاٍت؛ مثل التعریف بها وط

لكّن اإلدراج ضمن هذه القائمة لیس . إضافًة إلى توفیر آلیات لحفظها وتسییرها وحمایتها

مثاٌل واضح على ذلك؛ إذ ال تزاُل هذه المدینة التاریخیة " القصبة" كافیًا لوحده، ولعلَّ 

ثین سنًة من تصنیفها، رغم مشاریع الترمیم التي لم غارقًة في الفوضى واإلهمال بعد ثال

 .تتوّقف طیلة تلك الفترة
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 :  ICOMOSلدولي لآلثار و المواقع المجلس ا .2

یهدف إلى  International Council of Monuments ans Sitesاإلیكوموس

میة یقع هو منظمة دولیة غیر حكو ، و 1التاریخیةحفظ عرض التراث والمواقع األثریة و 

بیق نظریة ویتمثل دوره في تعزیز تط 1965في عام  مقرها في باریس بفرنسا وأنشئ

ئ على مبادالمعماري واألثري ومنهجیاته وتقنیاته العلمیة، یقوم نشاطه صون التراث 

یشكل و ). اتفاقیة البندقیة( 1964لعام ترمیمها المیثاق الدولي بصون المواقع واآلثار و 

تعد اتفاقیة التراث العالمي اإلیكوموس و . للمختصین بحفظ التراث الثقافيمیدانا عالمیا 

للتراث العالمي في الیونسكو، یقوم بتقییم الممتلكات  لجنة استشاریة للمجلس الدولي

لدول دراسة طلبات المساعدة الدولیة التي تقدمها افیة المدرجة في التراث العالمي و الثقا

  .2الدعم في مجال أنشطة بناء القدراتاألطراف وتقدیم المساهمة و 

 95عضو من األفراد،  11088یضم اإلیكوموس حوالي   2011وحتى عام      

  .لجنة علمیة عالمیة 37لجنة وطنیة، 

مواقع التراث الثقافي، وهو موعات و مجیهدف اإلیكوموس إلى حفظ وحمایة مباني و 

المنظمة الوحیدة غیر الحكومیة من هذا النوع الذي یشع على نشر النظریات والطرق 

ز أعماله وتترك. المواقعیة وتأهیل المباني و حماائل والتقنیات المطبقة على حفظ و والوس

                                                             
1 -ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites), 1996, Chartes internationales sur la 
conservation et la restauration, UNESCO, paris. 
2
- Basic texts of the 1972 world heritage convention,UNESCO World heritage centre, published in 2005, 

paris , p42. 
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حول حفظ وترمیم المباني  1964قیة الدولیة لعام على القواعد األساسیة المسجلة في اتفا

  .التي تسمى اتفاقیة البندقیةوالمواقع و 

الذین  یستفید من تبادل الخبرات المختلفة ألعضائهیشكل شبكة من الخبراء و 

المهندسین األثنوغرافیین و والجغرافیین و  اآلثاریینیضمون بینهم المعماریین والتاریخیین و 

وموس باإلسهام في صیانة یقوم أعضاء اإلیك. تنظیم المدنوالمختصین بتاریخ الفنون و 

ث الثقافي الثابت ٕاعداد الضوابط من أجل جمیع أنواع التراالتراث وتطویر تقنیات الترمیم و 

  .1مواقع أثریةمن مبان ومدن تاریخیة وحدائق تاریخیة ومشاهد ثقافیة و 

 :ICOMلس الدولي للمتاحف المج .3

The International Council of Museums اإلیكوم هو منظمة دولیة للمتاحف

االتصال مع التراث الثقافي ة و تأمین االستمراریالعاملین في المتاحف، وتلتزم حفظ و و 

  .ملموسالغیر الطبیعي العالمي، الحاضر والمستقبلي، الملموس و و 

مقره في باریس فرنسا، وهو منظمة و  1946م عاأنشئ المجلس الدولي للمتاحف 

الیونسكو وله مركز استشاري لدى UNESCOغیر حكومیة تقیم عالقات رسمیة مع 

  .المجلس االقتصادي و االجتماعي لألمم المتحدة

                                                             
1

  .2015اإلیكوموس، المجلس الدولي لآلثار و المواقع، : لمزید من المعلومات أنظر -
http://www.icomos.org 



 111 

 146عضوا یتوزعون على  28000یبلغ عدد أعضاء المجلس الدولي للمتاحف 

الوطني واإلقلیمي والدولي مثل حلقات شطة المنظمة على الصعید دولة تشارك في أن

تعزیزها من خالل الیوم العالمي للمتاحف العمل ومنشورات والتدریب وبرامج التوأمة و 

أیار من كل سنة، كما أن االحتفال عالمیا بمناسبة الیوم العالمي للمتاحف  18الواقع في 

علم الحدیث لم یعد المجتمع لكون المتحف في الإلى تعزیز العالقة بین المتاحف و یهدف 

جرد بیت لحفظ الكنوز التاریخیة والتراثیة والثقافیة، بل أصبح مركزا عالمیا مهما فقط م

وقد . التعریف بالتراث اإلنساني في جمیع المجاالتوم و العلیسهم في نشر وٕابراز المعرفة و 

تاحف أكد المجلس الدولي للمو . فالیة بالیوم العالمي للمتاحفتم تخصیص شعار لكل احت

التنمیة التعایش و عي الحوار والتسامح و أن ضمن العناصر األساسیة للتوافق االجتما

  .1اإلبداعالمعتمدة على التعددیة والتنافس و 

االحتیاجات المهنیة للمتاحف تأتي استجابة للتحدیات و نشاطات المجلس الدولي 

  :للمتحف التي تركز على الموضوعات التالیة

  يالتبادل المهنالتعاون و. 

 ع مستوى الوعي العام للمتاحفنشر المعرفة ورف. 

 تدریب الموظفین. 

 تطویر المعاییر المهنیة. 

                                                             
1
ICOM ? Musées de sites archéologiques, Rapport préparé par Conseil International des Musées, UNISCO, 

paris. 
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  تعزیز أخالقیات المهنةوضع و. 

 مكافحة االتجار الغیر مشروع بالممتلكات ظ على التراث و الحفا

  1الثقافیة

 :ICCROMترمیمیها لدراسة صون الممتلكات الثقافیة و المركز الدولي  .4

International Centre For the Study of the Preservation and 

Restauration of Cultural Property اإلیكروم منظمة دولیة حكومیة یقع مقرها في

القیام ببرامج في  تتمثل مهامها النظامیة فيو  1956یا، أنشأتها الیونسكو عام روما إیطال

یز صون یة الجمهور یهدف تعز توعمجال البحوث والتوثیق والمساعدة التقنیة والتدریب و 

  .غیر المنقولالتراث الثقافي المنقول و 

تهدف إلى حفظ التراث الثقافي، أعضاءه من الدول المستقلة التي أعلنت انتسابها 

كانت قد  أنشأت من أجل خدمة المجتمعات مقره في مدینة روما بإیطالیا، و  إلى المنظمة،

  .133تي تجاوز عددها الحالي الدولیة المقدمة من قبل الدول األعضاء ال

یتعلق األمر بالمعهد الوحید من النوع الذي یستفید من توكیل على المستوى العالمي 

ویسعى . یة حفظ التراث الثقافي المنقول وغیر المنقول معا وبمختلف أشكالهبهدف ترق

ناس زیادة وعي الاإلیكروم إلى تحسین وتطویر نوعیة شروط وتطبیقات الحفظ والترمیم، و 

  .بأهمیة حمایة التراث الثقافي

                                                             
1ALHADJ Said ? 2008, p25. 
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خمسة  من أجل المستقبل من خالللتراث الثقافي في العالم الیوم و هم في حفظ اایس

  :هيمجاالت أساسیة من النشاط و 

 هم اإلیكروم في اإلعداد للحفاظ وتطویر أدوات حیث یس: التدریب

منذ عام ، و للتعلیم المهني في العالم كلهتنظیم نشاطات جدیدة ومواد تعلیمیة و 

 .من األشخاص المهنیین 4000شهدت دورات اإلیكروم مشاركة أكثر من  1966

 یمتلك اإلیكروم واحدة من أكثر المكتبات المتخصصة : المعلومات

لغة  40منشورات متخصصة تشمل كتابا و  79000ي العالم بأكثر من بالحفظ ف

ترمیم التراث ظ و لفعالیات العالمیة في مجال حفعالمیة، ویقدم معلومات حول ا

 .الثقافي

 ینظم اإلیكروم وینسق اجتماعات حول مفهوم ومعاییر : البحث

تقنیات ومنهجیة الحفظ والترمیم المشتركة والمعروفة على مستوى العالم ، طرق و و 

 .مرجع للخبراء في مجال الحفظكل مخبر اإلیكروم مصدر معلومات و یشو 

 الشركاء العلمیین م یشارك فیها جمیع نشاطات اإلیكرو : التعاون

التعلیم یأخذ التعاون شكل المجلس التقني من زیارة التعاون و والمهنیین و 

 .المعلوماتو 

 غیرها من روم مواد تربویة وینظم ورش عمل و یوزع اإلیك: الوعي

 .الوصول إلى حلول في مواد الحفظات المكرس إلى زیادة وعي الناس و النشاط
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ة الوحیدة ظ التراث العالمي فهو یهیئ الفرصبما أن اإلیكروم منظمة استشاریة لحف

الخبرات المكتسبة ضمن نظام التراث العالمي من أجل مساعدة لجذب قسم من المعارف و 

. غیرها من المواقع األخرىالدول األعضاء وتحسین تطبیقات حفظ وٕادارة ثروات العالمي و 

هو على أوسع مستوى و حتیاجات الحفظ الروم في الحفظ، و یقوم بفهم أفضل یتمثل اإلیكو 

  :من أبرز مهامهمنقول، و  ما یفید بالمجمل عمله في حفظ التراث الثقافي عیر

مات المتعلقة باألسئلة العلمیة والتقنیة نشر المعلو جمع ودراسة و  )1

 .ترمیم الممتلكات الثقافیةواألخالقیة الخاصة بحفظ و 

في هذا المجال عن طریق البعثات تشجیع البحث تنظیم وتنشیط و  )2

 .تبادل المتخصصینوالخبراء، واللقاءات العالمیة، والمنشورات، و 

وع عام أو التوصیات حول موضإعطاء االستشارات والنصائح و  )3

 .ترمیم الممتلكات الثقافیةمحور خاص تتعلق بحفظ و 

ترمیم الممتلكات فظ و رفع قیمة التدریب في مجال حفهم وٕادراك و  )4

 .الترمیمعمل في الحفظ و االرتقاء بمعاییر وتطبیقات الالثقافیة و 

ترمیم ة إلى خلق فهم أفضل لحفظ و تشجیع المبادرات الهادف )5

 .1الممتلكات الثقافیة

                                                             
1-ICCOROM, la XXVIII assemblée générale le 29 novembre 2013,article 1 but et functions. 
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 1972حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام  لإلیكروم دور فعال في اتفاقیةو 

یضطلع بمراقبة حالة لتدریب في مجال التراث الثقافي و یعد الشریك األول في أنشطة او 

عالمي ودراسة طلبات المساعدة  والدعم في الممتلكات الثقافیة المدرجة في التراث ال صون

  .1ال أنشطة بناء القدراتمج

یتبع له برنامج آثار للحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربیة، بهدف تطویر  

ٕادارة و ویر طرق حمایة قدرات المؤسسات الرسمیة المعنیة بالتراث في الوطن العربي و تط

مقره إمارة الشارقة و  2012مة، تأسس مركز اآلثار عام المصادر التراثیة وفق أسس مستدا

  .2بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

 : OWHCمنظمة المدن التراثیة العالمیة  .5

Organization of World Culture Cities  هي أحدى المنظمات المهتمة بالمدن

اعدة المدن عن منظمة غیر حكومیة غیر ربحیة، أنشئت لمسالتراثیة العالمیة، هي عبارة 

تحسین طرق إدارتها فیما یتعلق بالمتطلبات المحددة لملكیة موقع األعضاء على التكیف و 

مدرج في قائمة التراث العالمي للیونسكو، إذ ینص النظام الداخلي لمنظمة مدن التراث 

بالرغم من أن منظمة مدن التراث ، 1972العالمي على التزامها بتطبیق اتفاقیة عام 

العالمي ال تندرج إلى جانب المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافیة وترمیمها، 

                                                             
1
-Bassic texts of the  1972 world heritage convention, UNESCO world heritage centre, published in 2005, 

paris, p41. 
  .2013النشرة األولى لمركز آثار لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي، الشارقة،: للمزید من المعلومات أنظر -2
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والمجلس الدولي لآلثار والمواقع، واالتحاد العالمي للمحافظة على الطبیعة بكونها 

  .1منظمات شریكة للیونسكو في اتفاقیة التراث العالمي

 :WMFعالم التراثیة و الحضاریة الصندوق العالمي للم .6

غیر الربحي في  World Monuments Fundیقع الصندوق العالمي للمعالم 

 :یهتم بما یأتينیویورك و 

  العمارة المعرضة للخطر ایة األعمال ذات الفن التاریخي و حمحفظ و

 .حول العالم

 التراثیة األكثر تعرضا ا تقریرا یبین المعالم األثریة و یصدر سنوی

 .2في العالم للخطر

 :EUROPAمنظمة اإلتحاد األوروبي لحمایة التراث  .7

تعد هذه المنظمة أحد المنظمات المنبثقة عن المفوضیة األوروبیة المشتركة التي 

عام APPEARو كذلك أنشئ مشروع . العالميي بالحفاظ على التراث األوروبي و تعن

شر دلیل عالمي ألثریة وقام بنعرض المواقع اإدارة اإلتحاد األوروبي لتأهیل و تحت  2005

                                                             
1
-http://www.ovpm.org/ 

2-http ://www.wmf.org/ 
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منهجیة تراث األثري باالستناد إلى أسس وقواعد و حفظ مواقع الیساعد على إدارة وتأهیل و 

  .1علمیة صحیحة

 :EUROCAREالمنظمة األوروبیة لحمایة اإلرث الحضاري  .8

تسعى إلى تحقیق جملة من األهداف ي منظمة تهتم بالتراث األوروبي والعالمي و ه

البیئي حفظ التراث المادي و ، وترمیم و ترمیم التراث المعنوي غیر الملموسو  تتمثل في حفظ

من أجل حفظ المباني  معاییر جدیدةوالبیئات المشیدة، وتطویر مواد وتقنیات وبنى تحتیة و 

  2استدامتهاالتاریخیة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
APPEAR, 2005 mise en valeur des sites archéologiques en milieu de urbain, guide pratique , rapport de 

recherche n°30/3, commission européenne : direction générale  de la recherche, Belgique. 
2-www.europa.eu.int 



 118 

  :قائمة المراجع المعتمدة

  :باللغة العربیة  - أ

 .2001، القاهرة،ال علم اآلثارنظم اإلدارة المفتوحة في مجأبو بكر فاتن،  - 1

، 14مجلة العلوم، المجلد علم اآلثار في عصر الفضاء، الباز فاروق،  - 2

 .1998، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، 3العدد

، عن كتاب الحفظ األثري علم اآلثار، مقدمة للحفظ األثريبریدیكو ماري،  - 3

 .2002آلثار الشرقیة القاهالة، ترجمة محمد أحمد الشاعر، المعهد العلمي الفرنسي ل

أثر علم اآلثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب بلقندوز نادیة،  - 4

 .2011، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاتید، تلمسان، العربي

، مكتبة ، المدن التاریخیة تخطیطها وترمیمها وصیانتهاالبنا السید محمود - 5

 .2002زهراء الشرق، القاهرة، 

 .1997، جامعة دمشق، علم اإلنسانة األنثروبولوجیاي علي، جباو  - 6

، مجلة متاحف اآلثار هویتها وتطورها وواقعها المعاصرالحجي سعید،  - 7

 .2013، دمشق 4+3، العدد 30جامعة دمشق لآلداب، مجلد 

متاحف التراث األثري أهمیتها ودورها في المجتمعات الحجي سعید،   - 8

 .2003داب، الیمن،، مجلة جلمعة دمشق لآلالمعاصرة

، دار 1، طمقدمة في اآلثار اإلسالمیةالحداد عبد اهللا عبد السالم،   - 9

 .2003الشوكاني للطباعة والنشر، صنعاء، الیمن 



 119 

وسائل وأسالیب ترمیم وصیانة اآلثار ومقتنیات حسن ابراهیم عبد القادر،  -10

 .1979مطبوعة جامعة الریاض، الریاض،  المتاحف الفنیة،

 .1997الهیئة المصریة العامة للكتاب،  جز في علم اآلثار،المو حسن علي،  -11

، دار الفكر اللبناني، بیروت، منهج البحث األثري والتاریخيحیدر كامل،  -12

 .1990، 1ط

، جامعة حلب، حلب، مناهج وتقنیات البحث األثريسلهب زیاد، كیوان خالد،  -13

2012 

، في والتوثیق استخدام التقنیات الحدیثة في أعمال التسجیلشعبا، أنیس،  -14

، الشارقة، 1استخدام التقنیات الحدیثة في علم اآلثار المنظمة العربیة والثقافیة والعلوم، ط

1998. 

الرحالت والكشوف األثریة للعصر الحدیث في شبه صالح عبد العزیز،  -15

 .1981، الكویت، 1ط الجزیرة العربیة،

باعة والنشر، ، دار حمادة للط1، طالمدخل إلى علم اآلثاركفافي زیدان،  -16

 .2005أربد، األردن، 

  

  

  

  

  



 120 

 : باللغة األجنبیة  - ب

 

1 - Alhaji Said, 2008,les méthodes d’expositions des collections 

archéologique romaines au musée, nature et mise en scène. Etudes 

comparative entre les musées en France et les musées en Syrie. Thèse de 

doctorat en muséologie, Université de Bourgogne, France. 

2 - Barbet Alix, 1988, Le musée le site archéologique : contribution au 

débat, les nouvelles de l’archéologie, n 32, Paris. 

3 - BogackiMyron, 2009, Kite Aerial Photography, available at : 

http//ptolemais.pl/index.php/en- En/fotografia-latawcowa. 


