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يوهانا زيجل

متهيـــد: اآلثار )يف املوقع األثري(1

يحتوي العمل اآلثري، أو باألحرى علم  اآلثار “األركيولوجيا”  ذاته، عىل جمع مادة قابلة للتحليل، 

وعىل توثيق تلك املادة وتحليلها، ونرش ما استخرج به من نتائج، ويجري البحث والتنقيب يف هذا 

امليدان يف بقاع من األرض كانت عامرة ببرش قبل زماننا الذي نعيش فيه اليوم؛ ويوجد مواقع أثرية 

لعصور زمنية سابقة عىل األقدمني األوائل من جنس اإلنسان »Homo« تختص بها مجالت علمية 

أخرى.

   ويُعـد العمل امليداين من أكرث املهام التي تقع عىل كاهل عامل  اآلثار ثقاًل واتساًعا وشموًل، حيث أن 

األمر ل يتعلق بالكشف عن بقايا آثار معامرية أو استخراج قطع فنية - أو أي يشء من هذا القبيل 

- من باطن األرض وإخراجها إىل النور فحسب، بل إلن العناية والحيطة والتقنيات املستخدمة عند 

التنفيذ العميل والتوثيق والنرش تعترب مبثابة عنارص جوهرية فاصلة هي التي تقرر مدى ما تحقق من 

مكاسب معرفية لصالح علوم التاريخ والحضارة.

   إن البحث امليداين األثري يتسم بصفات خاصة به، وذلك من خالل سلسلة كاملة من مالبسات ل 

ميكن التنبؤ بها، وعلوم معرفية متسعة التشعب تتعلق مبنهجيات أعامل الحفر الحالية، كام يتميز 

مبعارف يف علم اآلثار - لسيام فيام يخص كل منطقة منوطة بالتنقيب - وما يتصل به من علوم وثيقة 

تحديد  منها  كثرية،  أساس عوامل  البعض عىل  بعضها  بوضوح عن  الحفر  أعامل  وتتباين  به.  الصلة 

منطقة التنقيب، وما يرتبط بها من أحوال طبوغرافية ومناخية، وحالة املكتشف األثري، والحفاظ عىل 

املقتنيات، والتقاليد املختلفة ألعامل الحفر، وتقنياتها واإلمكانيات املتاحة لها، فضاًل عام يتعلق بكل 

منها من مذكرات شخصية للُمنقبني. عالوة عىل ذلك ليس هناك ما ميكن أن نطلق عليهم »منقبون 

بدرجة الكامل«، ول يوجد ما ميكن وصفه بأعامل حفر خالية من مثة أخطاء أو عيوب!

   ورغم أن درجة التعقيد يف مجال علم اآلثار، لسيام عىل مستوى البحث امليداين، تبلغ حًدا مخيًفا، 

إل أن يف استطاعة كل مهتم بهذا املجال أن يحقق إفادة ذات دللة ومعنى عىل مستوى مسرية البحث 

التنقيبي، وذلك عن طريق تعرفه عىل بعض املعارف األساسية. وقد آثرنا يف الكتاب الذي بني أيدينا 

أل نتطرق إىل عمليات التخطيط والتحضري للقيام بأعامل حفر، كام مل نرغب تضمينه تحليالت أو 

كتب منشورة عن املكتشفات األثرية والطبقات، وعوضنا عن ذلك بتقديم وصف لتقنيات )قياسية( 

وحيل بارعة ترجع إىل الخربات الشخصية املرتاكمة للمؤلفني من خالل عملهم لفرتات طويلة تطلبها 

عملهم يف الحقل األثري، وكيف قاموا بتطبيقها. وييل ذلك عرض ما يدور من نقاشات حول املراحل 

التي تتطلبها أعامل الحفر، بدًءا من مرحلة تنفيذها وحتى مرحلة توثيق املقتنيات األثرية، وذلك 

كله وفًقا لتسلسل منطقي. والواقع أن تلك املراحل ميكن أن تسري عىل التوازي أو تبًعا لتسلسل آخر.

1 .)Feld( Archäologie ترجمة بترصف لـ



13

   عالوة عىل ذلك، قمنا بالستغناء عن تضمني الكتاب استشهادات نصية ابتغاء التيسري عىل القارئ، 

حيث ألحقنا الكتاب بقامئة مراجع مختارة لكل من يرغب املزيد من املعلومات والتعمق فيها، وأرفقنا 

بهذه املراجع بعض العناوين التي ل تقع موضوعاتها األثرية يف دائرة تركيز هذا الدليل اإلرشادي. 

كام زودنا األقسام التي تحتاج ايل مواد عمل معينة بجداول مشار اليها بالعالمة )√(، وأما املواد التي 

ننصح أي مهتم بالطالع عليها بشكل أسايس فقد أرشنا إليها بالعالمة )!(.

بالذكر  الكتاب، وأخص  إسهامهم يف هذا  املشاركني يل عىل  الشكر إىل كل  أتوجه بخالص     وأخريًا 

محارضتنا السيدة/ كونستانسه هوللر، التي بدون حثها ودعمها يل عىل تأليف هذا الكتاب ما خرج 

هذا العمل إىل النور.
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كالوس فيرتلينج

قيادة أعامل الحفـر: املهام واملسئولية

تختلف كل عملية حفر وتنقيب - كام سبق أن ذكرنا يف التمهيد – عن غريها من العمليات، وبالتايل 

فإن مهمة تخطيط وتنظيم وتنفيذ أي مرشوع ألعامل حفر تتغري هي األخرى بدورها، حيث ترتبط 

كل مهمة خاصة بأي منها بعوامل متعددة، منها عىل سبيل املثال ما يتعلق بنوع ومساحة املنطقة 

املنوط بها البحث. ويتعني علينا من حيث األساس أن نفرق بني ثالثة أشكال من الحفائر: هناك حفر 

بهدف تعليمي، وآخر بهدف بحثي، وثالث بهدف إنقاذ ألثر تفرضه أزمة عاجلة، إل أن الفواصل بني 

األشكال الثالثة ليست مانعة وقد تتداخل يف بعضها البعض.

إطار حفر بهدف تعليمي: يف  خاللها  املكتشفة  لآلثار  ومعالجة  حفر  عمليات  تنفيذ  يتم 

فعاليات تعليمية تقوم بها إحدى املؤسسات الجامعية، وذلك بغرض 

الدارسني. الطالب  إىل  وتقنياته  البحث  طرق  تعليم 

وبفضل توفر وسائل متويلية ضخمة غري مقيدة بحدود زمنية، ميكن حفر بهدف بحث علمي:

إجراء أعامل حرة واسعة تشمل فحص وعالج اآلثار املكتشفة فيها يف 

تأٍن ورؤية، ويتم ذلك بشكل علمي صحيح وشامل.

بشكل حفر بهدف اإلنقاذ: تعرضها  جراء  من  شديد  خطر  األثرية  املناطق  يداهم  أحيانًا 

مبارش لعمليات بناء أو ما شابه ذلك، يتحتم معها مواجهة هذا الخطر 

بالقيام بتمشيط بحثي لتلك املناطق األثرية وفحصها علميًا يف إطار 

زمني قصري للغاية بقدر اإلمكان.

ترسي القاعدة التالية عند القيام بأي عملية حفر:

  ىف حالة إرتكاب خطأ هنا، فإن أي تقييم علمي سيفقد قيمته، ولن يتمتع إذ

                      ذاك بالثقة والدقة املعهودتني به: سُينظر ألعامل الحفر األثري عند ذلك عىل أنها

              مبثابة هدم وتدمري، حتى وإن كان أيًضا حفًرا موثًقا. ويف حالة القيام مبحاولة واحدة وحيدة 

القرن  إحدى سقطات  مبثابة  بعد  فيام  املحاولة سيبقى  فشل  فإن  وبالتايل  التجربة!  نجاح  فيجب 

الحادي والعرشين. ومن هنا ندرك أن الحيطة والهدوء من الرشوط الجوهرية للتنفيذ واملشاركة 

يف العمل. كام يجب أن تتناسب طريقة العمل وأسلوبه اإلجرايئ مع كل أثر عىل حدة؛ ومن غري 

املسموح ُمطلًقا أن تكون تلك املنهجية اإلجرائية املستخدمة للعمل تابعة لنظام توثيق واحد سابق 

التجهيز!
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2 يف حال قيامه بأعامل حفر بهدف تعليمي أو بحثي أن يركز تفكريه بالكامل عىل 
ميكن لقائد املوقع1

رأس  عىل  واألجهزة  العاملني  األفراد  تنسيق  عملية  تأيت  وهنا  املنشودة،  والعلمية  األثرية  األهداف 

مهمته بحيث تجرى عمليات فحص املكتشفات األثرية وفًقا للمعايري العلمية. وتقع عىل عاتق قائد 

املوقع مسئولية تحقيق نتيجة قابلة للتقييم، حيث أن هذه النتيجة ستشكل فيام بعد الركيزة التي 

سيقوم عليها التفسري الذي سيتم نرشه علميًا )خرائط التوزيع، تأريخ األحداث – أي تحديد التتابع 

الزمني لوقوع األحداث تاريخيًا- والتاريخ الحضاري... إلخ(.

   وهذه املهام تقع عىل عاتقه أيًضا حال تصديه لعملية حفر بهدف إنقاذ آثار محل خطر، إل أن 

هناك عالوًة عىل ذلك أعباًءا زمنيًة وتنظيميًة عالية بشكل واضح تقع عىل كاهله إذ ذاك. ويف هذا 

اإلطار يتحتم عليه باإلضافة ملا سبق اتخاذ قرارات بشأن مدى إمكانية ورضورة القيام بأعامل حفر 

شاملة للمساحة املتاحة، أم أن األمر سيقترص فقط عىل مساحات منفردة محددة وفًقا ملا هو ممكن 

ورضوري فعله.

   ول يحدث إل يف حالت نادرة أن يشارك قائد املوقع بنفسه يف عمليات الحفر، حيث إن مهمته ترتكز 

يف مراقبته الدقيقة للمشهد العام بعينيه، حيث تتجمع كل املعلومات التي يتم الحصول عليها من 

موقع الحفر وتصب لديه، فيقوم بدوره بتوجيه جهاز التوثيق العلمي: عمل املخطط الكيل الشامل 

العاملني واملكتشفات األثرية، والرسومات،  ألعامل الحفر )بشكل رقمي أو ديجيتال( وقامئة األفراد 

والصور الفوتغرافية وغريها، وكذلك توزيع أرقام القطاعات واملربعات، ومستويات األسطح، واملقاطع 

الرأسية أو الطولية )الربوفايل: أي الصورة الجانبية لقطاع( واملعامل األثرية ... إلخ، ويف حالة القيام 

بأبحاث أثرية يف مناطق تتعرض للبناء، ل سيام يف حالة القيام بأعامل حفر كوبري يف قلب مدينة ما، 

يتحول قائد املوقع إىل مدير مسئول، وتنزوي مهمته العلمية املنوطة به تحت عنرص الضغط الزمني 

الهائل الذي يواجهه، ويتوىل أمر تنفيذها الزمالء والفنيون يف أعامل الحفر. عالوة عىل ذلك نجد أنه 

يف حالة وجود ميزانية وفرية لهذه األعامل - وهو األمر الذي ل يتوفر إل يف حالت نادرة - يتم توفري 

شخص آخر له ليقوم مبهمة املساعدة يف أعامل التوثيق.

إن قائد فريق اإلنقاذ )يف حالة مرشوع حفر بغرض إنقاذ آثار( هو:

الشخصية املسئولة الجديرة بالثقة املنوط بها التواصل مع جميع املشاركني يف املرشوع. –

املمثــل للجهــة الرســمية باملوقــع املســئولة عــن حاميــة ورعايــة اآلثــار، وبالتــايل فهــو بالــرورة  –

مبثابــة الوســيط بــني هــذه الجهــة الرســمية واملســئول عــن البنــاء يف املنطقــة أو املكلــف بأعــامل 

البنــاء باملنطقــة األثريــة:

s  يتعــني عليــه أن يتــوىل تخطيــط وتنفيــذ الفحــص والتنقيــب بحيــث يتحقــق مــن تتابــع 
ســري جــدول األعــامل يف أقــرص وقــت ممكــن بــال مشــاكل بقــدر اإلمــكان، وذلــك مــن 

أجــل معالجــة تخصصيــة للمكتشــف األثــري، إذ يتحتــم عليــه إحــداث توازنــات بــني 

النساء  2 التذكريية يف جميع املسميات الوظيفية عىل الرغم من أن  توخيًا للتبسيط سنستخدم فيام بعد الصيغة 

أيًضا مثل هذه املراكز.  الحال يشغلن  بطبيعة 
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اآلراء الجاريــة - والتــي غالبًــا مــا تكــون متضاربــة - مــن جانــب مســئويل هيئــة اآلثــار 

)كقيامــه عــىل ســبيل املثــال بتوثيــق شــامل ودقيــق بقــدر اإلمــكان لآلثــار( ومــن ناحيــة 

املكلفــني بأعــامل البنــاء )كقيامــه عــىل ســبيل املثــال بإنهــاء أعــامل الحفــر بــأرسع مــا 

ميكــن لتجنــب التأخــري يف خطــة البنــاء(.    

املسئول عن توضيح مشاكل تتعلق بعمليات الحفر داخل املدينة: –

s  ــع أو ــة باملوق ــاحة متاح ــري مس ــدم توف ــة ع ــر يف حال ــن الحف ــج ع ــردم النات ــة ال إزاح

ــرض، ــذا الغ ــع له ــوار املوق بج

s ،مراعاة عدم وجود تلوث لهذه املادة األرضية )أخذ عينات( عىل الدوام

s   .مراعاة متطلبات البيئة وحاميتها من الضوضاء وإثارة الغبار واألتربة

صاحــب القــرار والحكــم الفيصــل يف أمــور تخــص اإلجــراءات األمنيــة )تغليــف مقاطــع الحفــر،  –

إقامــة الدعائــم، تعليــامت خاصــة باملالبــس(: وغالبًــا مــا تواجــه هــذه األمــور بتعارضــات يف ظــل 

عنــرصي الضغــط الزمنــي للمواعيــد والتكاليــف.

أحد أهم إجراءات التجهيز والتحضري من أجل إتخاذ جميع القرارات سابقة الذكر هو القدرة عىل 

استثامر ما تضمنته القوائم املتاحة يف مكتب شئون أعامل الحفر عن العاملني، ورشكات النقل املشاركة 

يف العمل، ومؤسسات فحص العينات، والرشكاء املسئولون عن توريد اآللت واملعدات، ومؤسسات 

البحث العلمي املتخصصة يف أبحاث علوم الطبيعة مثل التأريخ بالكربون املشع 14C وعلم تحديد 

أعامر األشجار إلخ...، فضاًل عن متخصصني يف املكتشفات األثرية الخاصة مثل الفسقيات واملراحيض 

واملقابر والكثري غري ذلك، والبدائل املتاحة لكل منهام، بحيث ميكن القيام بعملية تبديل عىل وجه 

الرسعة يف الظروف اإلستثنائية والطارئة عند ظهور أي مشاكل.
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يوهانا زيجل

تأمني مجال العمل

تشكل كل من الحفرات العميقة وأدوات العمل الثقيلة أكرث األشياء خطورة عىل الحياة أثناء أعامل 

الحفر، إذ ميكن أن تنشأ منهام أرضار بالغة األثر. إل أن هذا - من ناحية أخرى- ل يعنى أننا نقلل 

من شأن املخاطر الطبيعية مثل التعرض ألشعة الشمس، والغبار، وشدة الحرارة، والحيوانات الرشسة، 

وحدود الطاقة البدنية لكل إنسان. 

   ووفًقا لطبيعة كل بلد تتباين التعليامت املحددة التي من شأنها العمل عىل حامية وتأمني حياة 

هذه  مثل  تنفيذ  عن  املسئول  هو  الحفر  موقع  فريق  قائد  أن  كام  املجال،  هذا  يف  عامل  فرد  كل 

التعليامت والحفاظ عىل تطبيقها. ومن هنا يتطلب األمر اليقظة الدامئة والحذر والعناية من أشياء 

بالغة الخطورة عند القيام بحفر مقاطع عميقة داخل األرض، وأهمها معاينة جوانب املواقع املحفورة 

بدقة، من حيث مدى متاسكها بالفعل دون إجراءات إضافية للعمل عىل استقرارها وثباتها. وميكن 

الحكم عىل هذا الستقرار وفًقا لعوامل متعددة، وهي:

ــا  – ــرث به ــام ك ــال: كل ــبيل املث ــىل س ــا )ع ــة به ــة الرطوب ــة، ودرج ــة الرتب ــة لطبيع ــة الرتكيبي البني

ــار(، ــورة النهي ــة خط ــت درج ــام ارتفع ــارة، كل ــال وركام الحج الرم

الفصــول الســنوية، والطقــس )عــىل ســبيل املثــال: كلــام كان الطقــس أكــرث حــرارة وأكــرث جفافـًـا،  –

كلــام كان جفــاف الرتبــة أيــرس وزادت درجــة هشاشــتها(،

اإلهتــزازات املنبعثــة مــن شــوارع قريبــة أو مــن تحــت األرض أو الصــادرة عــن شــبكات نقــل  –

ســكك حديــد... وغريهــا.

ول يفوتنا أن مجرد حفرة بعمق 1,20 م كفيلة بأن تؤدي بحياة عامل كان يؤدي عماًل بداخلها مستنًدا 

عىل يديه أو متكئًا عىل ركبتيه )انظر الشكل رقم 1A, 1D(. ومن املمكن تنفيذ الحفرات بجوانب 

مائلة أو بجوانب مدرّجة يف حالة وجود مساحة تسمح بذلك، إىل جانب إمكانية عمل تكسية قوية 

للخنادق بألواح خشبية والتي من شأنها أن تحول يف نفس الوقت دون التقاط صورة للمشهد الرأيس 

.)1B, 1C, 1E الجانبي املعني )انظر الشكل رقم

   وعالوة عىل استقرار خندق الحفر يجب اإلنتباه أيًضا إىل رضورة ثبات أية مبان محيطة بها، واإللتزام 

مبسافة أمان تحسبًا ألي يشء. ويحظر العمل مطلًقا مباكينات ثقيلة أو ركن عربات بالقرب من خندق 

حفر يتواجد به عاملون )مسافة التباعد عن ذلك ترتاوح بني 1 مرت إىل مرتين عىل األقل(، كام يتعني 

أيًضا استبعاد تراكم أي رديم ناتج عن الحفر مبسافة ل تقل عن 60 سم، ونقله بانتظام بعيًدا بقدر 

اإلمكان. فضاًل عن ذلك يجب التحذير من خطر انهيار وذلك عن طريق وضع لوحات إرشادية ونصب 

حواجز وموانع. 
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حافة منزلقة لخندق الحفر 

ي. زيجل 2011 (نقال عن كينه 2009 و تاىس/اونز 2010)

الشكل رقم 1: تأمني الحفرات

   وباإلضافة إىل هذه التعليامت الرسمية يلتزم كل مشارك يف أعامل الحفر باملزيد من إجراءات حامية 

العمل، سواًء من تلقاء نفسه أو مبا يحدده له قائد فريق موقع الحفر. وفوق هذا ينبغي أن يتوفر 

لديه عىل أقل تقدير تأهيل متقدم املستوى عن اإلسعافات األولية لحالت الطوارئ الطبية. كام يتعني 

عىل جميع الزمالء العاملني يف هذا املجال أن يكون معروفًا لديهم بيانات اإلتصال بأقرب مقر إسعاف 

طبي، وأن يُعنى املشاركون يف الحفر بثمة أخطار محتملة، سواء كانت طبيعية أو ذات صلة بتقنيات 

العمل، ومن الروري مناشدتهم بتوخي الحرص عىل اتباع إجراءات تخص الوقاية من املخاطر. أما 

فيام يتعلق باملالبس املناسبة للقيام بأعامل الحفر عىل وجه العموم فإنها ل ينبغى أن تتصف فقط 

بالقدرة عىل الحتامل ومقاومة كل مظاهر التساخ، بل من املفرتض أن يتوفر فيها كل أسباب الوقاية 

من املخاطر واألخطار، مثل:

ــة مــن الجســم مــن  – ــة األطــراف العلوي ــة فضفاضــة لوقاي ــة طويل ــرأس وســرتة صدري غطــاء لل

ــداء الخــوذ  ــارشة )كارت ــات املب ــاع درجــة حــرارة الجــو واإلصاب ــة وارتف حــرارة الشــمس الحارق

ــا(، ــر مهــددة بســقوط أجــزاء به ــة التواجــد داخــل كهــوف أو مقاب بصفــة خاصــة يف حال

نظارة شمسية وكريم لحامية العينني والبرشة من حرارة الشمس، –

قفــازات )الشــكل رقــم 5( وواقيــات للركبــة )الشــكل رقــم 5( وضــامدات تقويــة للمفاصــل )مــع  –

اإلملــام باســتخدام أدوات العمــل بشــكل صحيــح، فضــاًل عــن تقديــر ســليم لقــدرة الشــخص عىل 

التحمــل( للوقايــة مــن البثــور والنتفاخــات، والتهــاب األوتــار والتهيجــات الجلديــة للعظــام، أو 

مــا شــابه ذلــك،
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قنــاع واٍق مــن التعــرض لألتربــة، لســيام يف املناطــق الجافــة لحاميــة الصــدر والرئتــني مــن اآلثــار  –

املرتتبــة عــىل األتربة،

أحذيــة راســخة عــىل األرض وغــري قابلــة للتزحلــق، ورساويــل طويلــة للوقايــة مــن رديــم الحفــر  –

املتســاقط، ومــن أيــة إصابــة أثنــاء اســتخدام معــاول الحفــر، فضــاًل عــن الحاميــة مــن مهاجمــة 

الثعابــني والعقــارب،

مالبس تتالئم مع الربودة الشديدة أو الحراراة الشديدة.  –

وتعترب قدرة الفرد عىل بذل جهد بدين خاص به من املسائل التي يتعني تحريها عند الرشوع يف معظم 

أعامل الحفر، إذ ل يتوىل أمرها يف غالبية الدول العربية وعدد قليل من دول العامل سوى عامل يتم 

تعيينهم لهذا الغرض، بينام ينحرص دور عامل اآلثار فقط يف اإلرشاف واملراقبة. ويف كل األحوال ينبغي 

أن نحرص دامئًا عىل تناول العاملني مرشوبات بدرجة كافية لتقويم قدراتهم الخاصة بهم يف إنجاز 

األعامل، ول نحبذ أن يقدم أحد عىل رفع أو تحريك أشياء دون الستعانة بآخرين حني ل تعينه قدرته 

البدنية عىل هذا األمر، بل عليه أن يطلب املساعدة أو أن يسرتيح حني يشعر بسوء. 

وترسي القاعدة التالية عىل وجه العموم:

                            عليك العمل بجدية وبقوة، ولكن عليك أن تُقدر حدود إمكانياتك الشخصية

                   عىل املستويني الفيزيايئ والنفيس! وما من شك أنك تضع نفسك وزمالئك يف العمل

           أيًضا موضع خطورة، عندما تفعل غري ذلك!
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كالوس فيرتلينج

التجهيزات األولية ألعامل الحفر

يتم اختيار املنطقة املقرر تنفيذ أعامل الحفر عليها، سواء بغرض البحث العلمي أو بغرض تعليمي 

وفًقا ملا هو معروف عنها بالفعل من وجود آثار بها أو أن يكون من املتوقع الكشف عنها يف هذا 

املكان، وأيًضا تبًعا لهتامم شخيص من جانب قائد فريق الحفر. ول تتوفر إمكانية الختيار الحر ملوقع 

التنقيب عن آثار يف حالت الحفر بغرض اإلنقاذ، حيث أن هذه األماكن ل ميكن العمل بها إل حني ان 

تخضع إلجراءات تحديثية يف بنيتها، واملبدأ األسايس يف هذا اإلطار هو أن يقوم املسئولون عن البناء 

بتعريف حدود منطقة الحفر.

من  متوقع  هو  ملا  رشح  تقديم  يسبقها  أن  نوع  أي  من  حفر  عملية  يف  الرشوع  عند  ويجب     

املنطقة محل التنقيب )مسح شامل للبحوث الدراسية باألرشيف، ومعاينة سطح الرتبة، وتحليالت 

جيوفيزيائية ومغناطيسية األرض وطبوغرافية املوقع أو دراسة سامت تضاريس سطح األرض، وطرق 

الثقب والحفر...وغري ذلك(. ومن نتائج تلك الدراسات، ومن تحديد ما هو متاح من وسائل التمويل 

والحدود الزمنية املقررة لها تتبلور إشكالية محددة الهدف للتنقيب والحفر )كأن يكون الرتكيز عىل 

نوع الفحص األثري أو عىل تاريخ املستوطنة... إىل غري ذلك(. ومن خالل تحري تلك الخطوات وما 

يرتبط بها من منهجية خاصة بالتنقيب والحفر، وتقنيات التنفيذ ميكن تحقيق نتائج واسعة النطاق 

بأقل تكلفة ومجهود، وأيًضا يف أقرص مدة زمنية. 

   وقبل البدء يف أعامل الحفر ألول مرة يجب عند القيام بأعامل حفائرية أن تتوفر خرائط التقسيم 

يف املناطق اآلهلة بالسكان، لسيام بداخل املدن، إذ أنها تبني لنا بوضوح أين تتواجد شبكات الكهرباء 

الحفر  أعامل  فريق  قائد  ما سيتحمل  أن حال وقوع رضر  إذ  والتليفونات:  الطبيعي  والغاز  واملياه 

املسئولية! ويف حالة توقع إحتواء منطقة البحث عىل حطام حروب أو تعرضت يف وقت ما لقذف 

الحربية.  املعدات  إلنتشال  خطة  هناك  تكون  أن  السطحية  الرتبة  تعرية  عند  يلزم  فإنه  بالقنابل، 

وسيتوقف اتخاذ القرار عىل حالة املوقع، من حيث كيفية التعامل مع باطن األرض ألول مرة، وهل 

سيتم ذلك باستخدام كراكة أم أن التدخل باأليادي البرشية أفضل، إذ أن كثريًا من أعامل الحفر بغرض 

البحث العلمي خارج نطاق الدول األوربية قد متت قوًل واحًدا بدون استخدام أجهزة ثقيلة، نظرًا 

ألن مواقع الحفر غالبًا ل ترتفع عىل أرضها أبنية حديثة، أو مل يتوفر لها اإلمكانيات من حيث التمويل 

بجاروف قالب  تكون مجهزة  أن  فيتعني  كراكة  استخدام  اتيحت فرصة  وإذا  لها.  الالزمة  والتقنيات 

بال أسنان )مغرفة أرض زراعية(. ول يسمح القيام بعملية اإلزاحة إل تحت إرشاف أحد خرباء اآلثار، 

ويجب التوقف عنها فوًرا حني تظهر مكتشفات وثيقة الصلة باآلثار. 
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مارتن سيلهوف/ يوهانا زيجل/ كالوس فيرتلينج 

اجراء أعامل الحفر يف إحدى الحفرات األثرية

تنفيذ وتحديد حفرة استكشاف أثري

يتعني علينا دامئًا عند البدء يف عمل حفرة استكشافية أن نراعي توفر إمكانية تفسري التعاقب الزمني 

الداخيل أو تسلسل األحداث باملبنى أو املستوطنة أو املقربة املحفورة تفسريًا واضًحا، كام يجب وضع 

عالمات بشكل دقيق عىل أطراف النطاق املحفور. فإذا ما كان حفر املوقع باستخدام كراكة، أي أننا 

سنقوم بتعرية الطبقات األوىل به باستخدام آلة ميكانيكية، يتم استخدام اسرباي ملون لتحديد موضع 

الحفر ويتوىل أحد األثريني اإلرشاف عىل العملية. وأما عندما يتم حفر املقطع يدويًا، فإن مد حبل 

الجانبية أمرًا يسريًا. وعادة ما ننطلق يف  من شأنه أن يجعل مهمة الحفاظ عىل استقامة الخطوط 

تصورنا عند حفر مقاطع يف باطن األرض أن تكون عىل هيئة مستطيل، وأما عمليات القياس ومسح 

أو  املستويات )مقياس املساح(  باستخدام جهاز مسح  أو  إما وفًقا ملعادلة فيثاغورث  األماكن فتتم 

 .Totalstation أو Tachymeter أيًضا باستخدام جهاز التاكوميرت لقياس الزوايا بالتلسكوب العاكس

وهناك طرق ومنهجيات أخرى نلجأ إليها للحصول عىل رسم زوايا قامئة لشكل مستطيل، كأن نلجأ إىل 

تطبيق املعادلة الخاصة بحساب مثلثات متساوية األضالع. ونظرًا ألن معادلة فيثاغورث وجهاز مسح 

املستويات هام األكرث تطبيًقا يف هذا املجال، فإننا سنقرص حديثنا هنا تفصياًل عىل هاتني اإلمكانيتني. 

تحديد مساحة السطح باستخدام معادلة فيثاغورث    

 9                                                                                أدوات القياس ووضع العالمات اإلشارية                                                                            

أرشطة للقياس )مرت القياس(*: معدنية3/ أو من مادة بالستيكية، 30 مرتا

آلة حاسبة 

مسامري طويلة/ أو أوتاد حديدية بأطوال وأقطار مختلفة
أحبال أو خيوط للشد4

التعامد  خطوط  لضبط  بخيط  متدلية  تستخدم  وزن  )وحدات  ميزان  ثقالت  أو  اللوت 

الرأسية(

                                             3           2   1

*     ينبغي مراعاة درجات الدقة عند اختيار رشيط القياس: وتكون األرشطة مرقمة بأرقام لتينية داخل شكل بيضاوي 
 .III يوجد يف بداية رشيط القياس؛ ويُنصح باستخدام رشيط ذي درجة الدقة        

يتمدد املعدن حسب درجة الحرارة! 3

ومن  4 أليافها!  وتفكك  للتقصف  الرتفاع  شديدة  الشمس  وحرارة  الجو  قيظ  تأثري  تحت  معرضة  البالستيك  أحبال 

الجيد! النوع  من  نسيجية  أحبال  استخدام  األفضل 
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خطوات العمل
تحديد القياسات املطلوبة لشق حفرة استكشافية، ويتم هذا بالتفاق مع قائدي موقع الحفائر. 1

قياس  2 مرت  باستخدام   )2A: c )الشكل  الحفرة  لتلك  الخارجية  الحواف  إلحدى  قياسات  عمل 

حديديني: وتدين  بتثبيت  حفرها  املطلوب  الحفرة  جانب  ونهاية  بداية  وتحديد 

s  يف حالــة أن تكــون املنطقــة غــري ممهــدة أو غــري مســتوية فيجــب إجــراء قيــاس الزاويــة 

ــية  ــوط الرأس ــد الخط ــوزن لتحدي ــالت ال ــتخدام ثق ــي رضورة اس ــذ يعن ــة، وه األفقي

!)3A الشــكل(

3  ،)2A:b وبعد تحديد الطول املستهدف للحافة الخارجية الثانية للحفرة املطلوب شقها )الشكل

وذلك بأن تكون الحافة الثانية عمودية عىل األوىل أي يتم حساب الزاوية القامئة الواقعة بينهام، 

:)a-b-c( يتم حساب قياس الجانب الثالث للمثلث قائم الزوايا

يحدان  4 اللذين  الوتدين  من  وتد  كل  من  بدايًة  امتدادهام  عىل  قياس  رشيطني  بسحب  نقوم 

ثم  )الشكل 2A(؛  تالق  نقطة  املمتدين يف  الرشيطني  يتقاطع  بحيث  )c( ومده  األول  الجانب 

نقوم بزحزحة نقطة تالقى رشيطي القياس املشدودين حتى نصل إىل الطول املطلوب للحافة 

الجانب  القياس اآلخر نصل إىل طول  القياس )3 أمتار( وعىل مرت  الثانية للحفرة )b( عىل مرت 

الثالث للمثلث )a = 5m(؛ عند نقطة التالقي تلك نقوم بدق وتثبيت الوتد الحديدي الجانبي 

للحفرة: الثالث 

s !مراعاة الدقة املتناهية ألطوال الجوانب بقدر اإلمكان

s !)3A نقوم باستخدام ثقالت امليزان يف حالة وجود منطقة غري ممهدة )الشكل

s  ــاس ــة القي ــدادات أرشط ــري يف امت ــدوث تغي ــاح يف ح ــوب الري ــبب هب ــن أن يتس ميك

ــاس!  ــة القي ــىل دق ــر ع ــايل يؤث وبالت

5  A2: a‛, b‛, نقوم بتطبيق نفس الخطوة رقم 4 باعادة تنفيذ نفس املثلث عىل األرض )الشكل

)c‛ c

مراجعة بُعد املسافة بني الوتدين املثبتني املأخوذ قياسهام يف خطوة 4 وخطوة c‛( 5(: يف حالة  6

تطابق تلك املسافة مع طول الجانب األول الذي تم تحديده ملسطح الحفر، فإن ذلك دليل عىل 

دقة العمل؛ ويف حالة تبني فروق كربى يف القياسات، فيتعني مراجعة جميع الحسابات. وغالبًا ما 

يتم قياس الزوايا الرئيسية ملقاطع حفر الخنادق باستخدام جهاز التاكومرت الخاص بقياس الزوايا 

بالتلسكوب العاكس Tachymeter، ولذلك فإنه ل بأس من وجود اختالفات قليلة ل تزيد عن 

𝑎𝑎2 = √𝑎𝑎2 =  √𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 

𝑧𝑧. 𝐵𝐵. 𝑎𝑎 =  √3𝑚𝑚2 + 4𝑚𝑚2 =  √9𝑚𝑚 + 16𝑚𝑚 

=  √25𝑚𝑚 = 5𝑚𝑚 (2𝐴𝐴: 𝑎𝑎 الشكل) 
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بضعة سنتيمرتات.

نقوم بإحاطة مقطع الحفر بخيط أو حبل ليكون مبثابة عالمة إشارية برصية: 7

s  ــزاع ــؤدي إىل إنت ــرث امل ــاء أو التع ــر اإلنكف ــن خط ــذر م ــي الح ــاء توخ ــر: برج  تحذي

ــة  ــاد الجانبي ــتخدام األوت ــة اس ــا! ويف حال ــة فيه ــا املثبت ــن أماكنه ــاد م ــك األوت وتحري

ــديد. ــرص الش ــي الح ــا توخ ــإن علين ــاس ف ــز للقي كركائ

تحديد مساحة السطح باستخدام جهاز مسح املستويات )مقياس املساح( 

 9                                                                                 أدوات القياس ووضع العالمات اإلشارية                                                                             
أرشطة قياس )مرت القياس(: معدنية/ أو من مادة بالستيكية، 30 مرتا  

مقياس املساح )جهاز مسح املستويات(  

حامل 

عصا أو قصبة قياس/ عارضة املسح القيايس 

مسامري تثبيت/ أوتاد حديدية مختلفة الطول والقطر 

حبل أو خيط للشد 

اللوت أو ثقالت ميزان )ثقالت وزن تستخدم متدلية بخيط لضبط الزوايا العمودية( 

خطوات العمـل 
تدبر القياسات املستهدفة وموقع الحفرة املطلوبة بالتفاق مع قيادة موقع الحفر. 1

القياس، ثم تحديد  2 الخارجية للحفرة )الشكل 2B: b( باستخدام مرت  الجوانب  يتم قياس أحد 

وتدين حديديني: بتثبيت  املطلوب حفرها  الحفرة  ونهاية جانب  بداية 

s  يف حالــة مــا إذا كانــت املنطقــة غــري ممهــدة تســتخدم ثقــالت الــوزن لتحديــد 

!)3A الشــكل( الرأســية  الخطــوط 

الحفرة  3 جانب  وتدي  أحد  فوق  عمودي  أو  رأيس  وضع  يف  املستويات  مسح  جهاز  نصب  يتم 

 )2B: x )الشكل  املطلوبة 

وضع قصبة املسح القيايس أو عارضة القياس الخشبية التي يتم وضعها بالضبط عىل الوتد اآلخر  4

املئوية  القياس  درجات  حلقة  وتضبط   :)b( سابًقا  طولة  املحدد  الجانب  من   )2B:y )الشكل 

.)Gon( بالجهاز عىل درجة صفر

مد أحد أرشطة القياس وتحديد موضع عصا املسح القيايس عند املسافة املستهدفة للوتد الثالث  5

.)2B: c عىل وجه التقريب = طول الجانب الثاين للحفرة )الشكل

ضبط جهاز مسح املستويات حتى يصل إىل الدرجة املئوية Gon 100 )= د90 درجة مئوية يف  6

اتجاه اليمني( أو حتى يصل إىل الدرجة املئوية Gon 300 )= د    90 درجة مئوية يف اتجاه الشامل( 

.)2C الشكل(
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b و c �ثالن األطوال املنشودة لحافة املقطع  a2 = b2  + c2  معادلة فيثاغورث

املحفور  (4 و 3 أمتار عىل سبيل املثال)                    

   وتد حتى نقطة تقاطع مرت القياس

  a = 5,00 m عىل سبيل املثال

ل 
ملثا

ل ا
سبي

ىل 
 ع

رتا
 م

b 
 =

 3
,0

0
س  

قيا
 ال

مرت
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اط
تق

ة 
قط

ى ن
حت

د 
وت

ي. زيجل 2011 (نقال عن كينه 2009)

قياس زوايا باستخدام جهاز مسح 

املستويات (مقياس املساح) 

حلقة درجات مئوية 

صامولتى تدرج دوارة  

ل 
ملثا

ل ا
سبي

ىل 
 ع

رتا
 م

3,
00

س
قيا

 ال
صا

 ع
د/

وت
 ال

ى
حت

 و
تد

لو
ن ا

م

4,00 مرتا عىل سبيل املثال  
من الوتد وحتى الوتد/عصا القياس

تنبيه: دا½ا نلتفت إىل مكان نقاط الصفر عىل أرشطة القياس (يف نهاية 

مقابض التثليث أو موجودة بالفعل يف بعض املسافات عىل مرت القياس)!

ي. زيجل 2011 (نقال عن كينه 2009)

c = 4,00 مرتا عىل سبيل املثال
من الوتد وحتى الوتد

شكل 2: قياس زاوية قامئة
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نقوم بزحزحة عصا املسح القيايس وشد مرت القياس للطول املطلوب للحفرة حتى رؤية موضع  7

عصا القياس من خالل جهاز املسح بعد التوقف عن لفه، بنفس الطريقة التي متت عند تحديد 

موضع الوتد األول )y(. فإذا تطابق كل من البعد املطلوب ومتركز الرؤية مًعا: نقوم بدق الوتد 

)2B:z الجانبي الثالث )الشكل

s  يف حالــة مــا إذا كانــت املنطقــة غــري ممهــدة تســتخدم ثقــالت الــوزن لتحديــد 

!)3A الشــكل( الرأســية  الخطــوط 

ضبط مكان جهاز مسح املستويات فوق الوتد الثاين للمسافة املمسوحة )y( وإعادة الخطوات  8

.4-7

مراجعة صحة املسافة )‘b( الواقعة ما بني الوتدين املحددين قياسيًا وفًقا ملا ذُكر يف الخطوات  9

8-4: يف حالة توافق هذه املسافة مع طول الجهة األوىل املحددة من مسطح الحفر )b(، فإن 

العمل يسري بدقة متناهية؛ ويف حالة وجود أخطاء بتفاوتات كربى، فيجب مراجعة صحة جميع 

القياسات. وغالبًا ما نقوم بعمل قياس للنقاط الركنية أو الزوايا الجانبية ملقاطع الحفر باستخدام 

يف  دقيقة  غري  سنتيمرتات  بضع  وجود  من  بأس  ل  ولذلك   ،Tachymeter الزوايا   قياس  جهاز 

القياسات.

نقوم بإحاطة مقطع الحفر بحبل ليكون مبثابة عالمة إشارية برصية:  10

s !تنبيه: نحذر مخاطر التعرث يف يشء

                            

ثقالت ميزان للحصول عىل الخطوط املستقيمة )وحدة وزن لضبط خطوط التعامد(

ثقالت امليزان )اللوت(: هي تلك الكتل املعدنية املصبوبة عىل شكل ثقالت ميزان تتدىل من حبل أو 

خيط من شأنها تحديد الخط العمودي بدقة من نقطة تقع يف مستوى أعىل إىل نقطة أو سطح يقع 

يف مستوى أسفل منه أو نقل التعامد الدقيق لركيزة تقع عىل مستوى أعمق إىل موضع أعىل )انظر 

الشكل 3A(. فعىل سبيل املثال ميكن عند قياس بُعد مسافة من نقطة قياس تقع عىل مسطح حفر 

نحو اتجاه أعىل فيمكن بالفعل قراءة قيمة التباعد عىل مرت القياس. ومن أجل التمركز عند النقطة 

املرغوب فيها نقوم بإمساك ثقلة امليزان من الخيط بيد ثابتة هادئة، وميكن عىل الدوام النزول أو 

الصعود بها بسهولة، أو تثبيتها عند موضع ثابت. وبطبيعة الحال ل يصلح الوضع األخري إل حني نقوم 

بنقل نقطة محددة من موضع أعىل إىل األرض، وليس العكس. واملهم يف كل األحوال مراعاة التايل:

                            اختيار ثقل امليزان الصحيح )اللوت(:
ــاح  – ــاك ري ــون هن ــا تك ــوزن عندم ــة ال ــات ثقيل ــار لوت ــال اختي ــبيل املث ــىل س ع

ــرى. ــاالت األخ ــا يف الح ــل وزنً ــأوزان أق ــديدة، وب ش

اختيــار ثقــل ميــزان مســتطيل أو قضيبــي الشــكل يف حالــة املســاحات الضيقــة حــول النقطــة  –

التــي ينبغــي التمركــز عندهــا.

استخدام ثقل كمرثي الشكل حني يتوفر املكان وإمكانية التمركز جيدة. –
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ممنــوع مطلًقــا تثبيــت اللــوت عــىل النقطــة املعنيــة أثنــاء عمليــة القيــاس، بــل يتعــني دامئًــا  –

أن يكــون حــر الحركــة. إال أنــه ال ينبغــي أن يكــون متأرجًحــا أو يف حالــة حركــة، بــل يجــب أن 

يكــون ســاكًنا بقــدر اإلمــكان.

ــوم  – ــا نق ــا عندم ــاس منه ــراد القي ــوق النقطــة امل ــا ف ــزان متاًم ــل املي يجــب أن يكــون رأس ثق

ــاس. ــراءة القيمــة عــىل مــر القي بق

ال يُوجه ثقل امليزان إىل مر القياس، بل العكس هو الصحيح. –

الشكل 3: استخدام ثقل امليزان )اللوت( لتحديد الخطوط العمودية

تأمني أركان مقاطع الحفر باألوتاد وأنواع الُعقد

غالبًا ما نقوم باستخدام أوتاد أكرث طوًل وثباتًا أو ما يُطلق عليها حديد التسليح كأوتاد لتثبيت أركان 

مقاطع الحفر. وحتى ل تنفك تلك املثبتات عن أماكنها عند القرتاب من أعامل الحفر ميكن استخدام 

كل  الروري يف  ومن  شبيكة.  بسيطة عىل شكل  بضفرية  الوتد  استبدال  أو  مختلفة،  أمان  تقنيات 

األحوال مراعاة أل يتعرث أحد يف الحبال املمدودة لتعيني حدود املقطع! كام يجب لفت نظر أي شخص 

التعرض إلصابة أو هدم  غري متخصص يف اآلثار أو زائر إىل هذا الخطر، لسيام عامل الحفر )خطر 

محيط املكتشفات األثرية أو مكان املقطع املحفور(.

   وترتبط عملية تثبيت الحبال يف األوتاد باستخدام أنواع من الُعـقد، مثل تلك التي نطلق عليها عقدة 

املشنقة أو ُعقدة الوتد لشد الحبل )الشكل 4B(. وميكن أيًضا استخدام كليهام لشد أوتار األحبال يف 

مواضع أخرى، عند التحضري مثال لتنفيذ أعامل مختلفة للرسم: إذ بفضل طريقة الُعقد ل تنزلق من 

األوتاد، وهي لذلك تساعد يف الحصول عىل خطوط مستقيمة دقيقة عىل جوانب نقاط األوتاد. وبينام 

رسم بحساب املثلثات

ثقل ميزان قضيبى 

الشكل

ثقل ميزان كم�ى 

الشكل

ي. زيجل 2011
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ليس من السهل فك ُعقد املشنقة بسهولة، نجد أنه من اليسري علينا حل ُعقدة الوتد يف حالة األحبال 

املتداخلة يف نفسها من خالل تحريك بسيط من طريف الحبل تجاه بعضهام البعض.  

شكل 4: تأمني أوتاد تثبيت الزوايا

أدوات الحفـــر 

عادًة ما تتوىل قيادة أعامل الحفر توفري األدوات الرورية )املعدات( التي ستُستخدم يف أعامل الحفر 

)شكل 5(، إل أن التزود ببعض املعدات الشخصية هو أمر عىل درجة كبرية من األهمية )وهي مزودة 

بالعالمة »!« يف الجداول املوضحة(.

   وميثل املسطرين أهم تلك األدوات يف مجال العمل األثري. أما عن اختيارنا لشكل هذه اآللة، فذلك 

يتوقف عىل تفضيل الشخص العامل املستخدم لها، ومن ناحية أخرى عىل خطوة العمل التي سيقوم 

بها: وأفضل ما يتوافق تقريبًا يف كل أحوال العمل الخاص بالكشف عن مكتشفات أثرية هو وجود 

»مسطرين مغرفة« ذي نصل كبري ومستقيم )شكل b :5(. وللقيام بأعامل دقيقة علينا أن نستخدم 

معدات أصغر حجاًم، ل سيام مساطر العجن والتكسية )شكل a :5( ذات النصال الصغرية املستقيمة 

وذات النهايات الحادة.

حد الحفر (و�كن أن يتوافق ذلك أيضا مع قيامنا �د حبل لتعي� حدود مقطع الحفر، إال أنه 

(�يُنصح بوجود مسافة صغ�ة بينه

تعي� حدود مقطع الحفر

مسطح محفور مسطح محفور 

ي. زيجل 2011 

ي. زيجل 2011 

ُعقدة وتد لشد الحبل/ عقدة صارية املركب 
                                                                                   

ُعقدة مشنقة 

أوتاد تأم� أوتاد تأم� 

بوتد زاوية  بدون وتد زاوية 
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 9                                                                                                                                

يُستخدم لرتبة كثيفة خشنة، بغرض إحداث خلخلة فأس أو معول

وتفكيك للرتبة 

تُستخدم لرتبة متجانسة نسبيًا بغرض الهدم والتعرية معزقة أو مجرفة

بتحكم، وللقيام بتسوية ألول مرة أو تسطيح متهيدي 

ملقطع حفر طويل أو رأيس )بروفايل(

إلزالة مخلفات تربة خشنة تحتوي عىل مادة مفككة/جاروف مسنن

مرتخية 

للقيام بعملية إزالة محكمة لرمل أو مادة مشابهة ذات جاروف مسطح

تجانس نسبيًا، ولتمهيد سطح تربة  

لتعرية سطح تربة بحذر، وتأسيسها وتكسيتها معول سحب )قراضة(

مسطرين بأشكال وأحجام 

مختلفة

لتعرية وإزالة أحجام محدودة من سطح الرتبة مع توخي 

الحذر، واستخراج املكتشفات األثرية، ولتجلية وتكسية 

األسوار والسطح واملقطع الطويل أو الرأيس )الربوفايل( 
!

سكاكني العجن والتكسية

)a: 5 سكينة معجون؛ شكل(

للكشف عن املقتنيات األثرية، وكذلك فحص حالة 

املكتشفات القيمة )هياكل عظمية، أوعية ، خشب، وغري 

ذلك(

!

لتنظيف ناعم ملحيط آثار جافة )أسوار، أرضيات، صخرة(؛ فرشاه يد

ل نقوم بتنظيف املكتشفات األثرية الفخارية )توخي 

الحذر من طمس مالمح األثر!(

فُرش بصالبة وأحجام 

مختلفة

للتنظيف الناعم للمقتنيات واملكتشفات األثرية الدقيقة 

)هياكل عظمية، أوعية وغريها(؛ وهنا أيًضا يتوجب علينا 

توخي الحذر من طمس مالمح األثر! 

عدد من املالقيط مختلفة 

األطراف

لنتشال املقتنيات األثرية الدقيقة أو صغرية الحجم

بالستيكية عىل سبيل املثال، عىل أن تكون بأحجام أكياس

مختلفة ومزودة بزمامات للغلق كالسوستة، وذلك بغرض 

جمع وتخزين املقتنيات

لجمع وتخزين مقتنيات كبرية الحجم وأكرث دقةصناديق/ علب وبطانات

   



29

 

شكل 5: أدوات العمل

تقنيات الحفــر

يُعترب »التدريب العميل« إحدى الطرق إلكتساب التقنيات الصحيحة للحفر. ولتحقيق هذا الغرض ل 

مفر من القيام بزيارة أحد املقرات التعليمية ألعامل الحفر. ودامئًا تكون الخطوة األوىل لكل وافد عىل 

هذه املقرات التعليمية أن يجد من يصاحبه من الخرباء العاملني يف هذا املجال إلتاحة الفرصة أمامه 

لإلطالع عىل طرق وخطوات العمل وتقديم رشح لكل ما يُطرح من أسئلة، حيث أن عملية املالحظة 

واملتابعة الدقيقة لكافة األنشطة األخرى يف مجال التنقيب تُعد مبثابة أفضل الطرق التعليمية عىل 

أرض الواقع، ليس فقط من أجل استجالء القدرات الشخصية، بل أيًضا من أجل تقييم مدى اإلهتامم 

الذايت بهذا الفرع املرتبط بالعمل األثري. 

تعرية سطح الرتبة 

العلوي من الرتبة حتى املستوى الذي ميكن عنده أن  مع بدء أي عمل حفائري يتم إزالة السطح 

نضع حدود فاصلة أللوان اإلضطرابات والتأثري السلبي الحديث، ويظهر أمامنا بوضوح كيانات اللُقى 

تغريات  وإىل  بدرجات مختلفة،  األصلية  ألوانها  تغري  إىل  أدت  لعوامل  تعرضها  – من حيث  األثرية 

يف بنية الرتبة، وإىل تراكم لقطع أثرية بعينها، وغري ذلك )وتتطلب عملية إدراك هذه األمور نوًعا 

محدًدا من التدريب، لسيام الفصل يف متغريات قد طرأت عىل األلوان األصلية أو وجود عدم تجانس 

ويصعب عىل العني املجردة التعرف عليه(. وعىل األخص يف حالة القيام بأعامل حفر بغرض إنقاذ 

آثار يتم رفع املستخرجات الركامية األوىل باستخدام الجرافة أو الكراكة، ومبجرد ظهور أول لُقى أثرية 
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نتحول إىل العمل اليدوي. وهذه الخطوات األوىل غالبًا ما تحدث يف طبقات اصطناعية، أي يف ركامات 

أرضية تم متهيدها بحجم يرتاوح بني 5 و 20 سم »حفر مبديئ لطبقات مسطحة ذات أحجام وكثافات 

متباينة«؛ )انظر شكل 6A(. ويستهدف ذلك الحصول عىل مستويات مسطحة ل عالقة لها بالتعاقب 

الطبيعي ومجالت الستخدام الخاصة بالكيان األثري املراد كشفه يطلق عليها Plana )جمع(. وعقب 

كل إزالة لطبقة من هذه الطبقات نقوم بتنظيف املسطح األريض )Planum( وتوثيقه فوتوغرافيًا، 

وكذلك رسمه عىل مستوى تقنيات املساحة. ومن حيث املبدأ نرشع بعد عمليات اإلزالة وتصنيف 

اللُقى األثرية يف جمع املقتنيات كل عىل حدة، ثم نقوم بحفظها بشكل مؤقت بوضعها يف حقائب 

بالستيكية أو صناديق مخصصة لها وفًقا ألحجامها، وعادًة ل تغلق حاويات الحفظ البالستيكية حتى 

تصبح املقتنيات جافة.

أعامل حفـر يف حيٍز مل يتم العبث به من قبل

من بعد أول طبقة مسطحة تحتية )Planum( واضحة املعامل ميكن القول بأن اعامل الحفر ينبغي 

أن تجري يف إطار إزالة وتعرية الطبقات الطبيعية. والهدف من اتباع تلك التقنية للحفر هو تحرير 

كل طبقة من الطبقات األثرية عىل نحو خاص عن غريها يف هيئتها الحقيقية، والكشف عام تحويه 

إزالة  عندئٍذ  سيتم  حيث  البعض.  بعضها  بني  فيام  الفصل  يضمن  نحو  عىل  أثرية صغرية  لُقى  من 

الطبقة العليا بالكامل حتى الحواف العلوية للطبقة الواقعة أسفل منها دومنا النتباه إىل ما إذا كانت 

هناك طبقة مسطحة مستوية )Planum( ستنشأ عن ذلك أم ل. ومع تحرير كل طبقة يتعني علينا 

أن نكشف عام بها من لُقى أثرية عند ظهورها ألول مرة يف سطحها الذي تتواجد به، ثم نرشع يف 

والتي  حجاًم  األصغر  األثرية  اللُقى  وأما  فوتوغرافيًا.  وتصويرها  ورسمها  بتوصيفها  جميًعا  تسجيلها 

تتواجد بداخل طبقات كربى فنقوم باستخالصها عىل نحو منفصل، ثم توثيقها تبًعا لنوعيتها. وأيًضا 

بداخل مثل هذه الطبقات األثرية - كاألفران عىل سبيل املثال - تتم إزالة طبقات رقيقة منها تبلغ 

بضعة سنتيمرتات بشكل منفرد، ثم نرشع يف جمع ما بها من مقتنيات أثرية كل عىل حدة، وتسجيل 

الطبقات  أما  )بروفايل(.  املفصلة  مالمحها  ورسم  تصويرها  ثم  بالتوصيف  مصحوبًا  وتركيبها  بنيتها 

شديدة التامسك فيمكن تقسيمها إضافة لذلك إىل فروع أخرى ضامنًا لألمان، وهذا من شأنه أن يسهل 

سواء العمل الفعيل أو عملية التوثيق الفوتوغرايف عىل حد سواء.

لها، أي  لها عند أعرض موضع  فنقوم بعمل مقاطع  قامئة وخنادق بسيطة  أعمدة     وحال وجود 

التقسيم  )بروفايل( عمودي: نرشع يف وضع عالمات إشارية لخط  بإنشاء مقطع طويل  أننا سنقوم 

نقوم  ثم  األثري،  املكتشف  وتدين خارج  بشد حبل كوسيلة مساعدة عىل  أو  النظري  بالقياس  إما 

باستخراج نصف املادة، ويىل ذلك تنظيف ما ينشأ لدينا من مقطع طويل أو رأيس )بروفايل( ومسطح، 

وتصويره ورسمه )شكل 6C(، ثم نستخرج بعد ذلك النصف اآلخر من املادة. 

لها  مقاطع  عمل  علينا  يتعني  فإنه  تعقيًدا  أكرث  أثرية  مكتشفات  أو  كربى  خنادق  وجود  وحال     

مرة واحدة عىل األقل طوليًا وعرضيًا )مقطع متقاطع؛ شكل 6D ،E(. وعىل هذا فإنه سيتم تحديد 
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 اسكتشات لربوفايل  مقطع مستعرض
كشف أثرى عند بوابة خروج

رسم معكوس

مقطع خالل عدة ثقوب ألعمدة قاة
مقطع مستعرض

مقطع ألثر خالل حافة أع�ل حفر

حفر بعد طبقات اصطناعية

                      مقطع طوىل

  مقطع طوىل
      

      
      

   

 الرتبة التحتية

مجال محفور

  ي. زيجل 2011

حفر بعد طبقات طبيعية ومكتشفات أثرية

اسكتش مقطع لثقب عمود قائم

(األساس)

شكل 6: تقنيات الحفر
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محور متقاطع بالقياس النظري أو بالستعانة بحبال )شكل 6D: A, B, C, D( ثم يتم استخراج ربع 

املكتشف األثري )شكل 6D: A-X-D(، ونرشع يف توثيق ما ينشأ من مقاطع جانبية وكاملة املسطح 

التالية يف حفر املربع املقابل )شكل 6D: C-X-B( ويف  )شكل 6E: A-X, X-D(. وتتمثل الخطوة 

استكامل رسومات املسطح واملقاطع الطولية )الربوفايل( )شكل 6E: X-B, X-D(. وعند ذلك يتحتم 

توثيق قسمني من املقاطع الطولية )الربوفايل( يف تعامدهام عىل املحور ليك نستخلص يف نهاية األمر 

صورة كلية )شكل: 6E: X-B, X-D(. ويف النهاية يتم استخراج الربعني املتبقيني الواحد تلو اآلخر.

وميكن اختياريًا عمل العديد من املقاطع الطولية أو )الربوفايل(، أي من املمكن إجراء تقسيمة أخرى 

لتناول اللُقى األثرية )انظر عىل سبيل املثال Hahn/ Schaich 1998 شكل 14(. وأما اتخاذ القرار يف 

هذا الشأن فيتعلق بطبيعة الكشف األثري، ويحسم هذا األمر دامئًا وجود صورة ثالثية األبعاد دقيقة 

بقدر اإلمكان لألثر، كام يتعني علينا الربط بني ذلك - بقدر اإلمكان - وبني اللُقى األثرية املجاورة 

بالرسم والتصوير. 

للمكتشفات  وفًقا  للطبقات  الطبيعية  الحفر  أعامل  األثرية يف حالة  املقتنيات  تتم عملية فصل     

األثرية ويف داخل تلك الطبقات تبًعا لربع املكتشف املستخرج ونوعية املقتنيات األثرية. وأما التخزين 

فيتم كام تم وصفه سابًقا، وسنقوم بتفصيل ذلك فيام بعد عىل نحو أكرث رشًحا، ولكن من الروري 

أن ننتبه إىل عنونة حاويات التجميع وتسميتها عىل نحو صحيح ومفصل!

   إن أعامل الحفر يف الطبقات الطبيعية لألرض )شكل 6B( ما هو إل حفر مبديئ لطبقات مسطحة 

املجال  نظرًا ألنه يفسح  الحالت  أغلب  متباينة )شكل 6A(، وهو مفضل يف  أحجام وكثافات  ذات 

للتمييز بني املقتنيات األثرية بشكل أكرث وضوًحا ، ويسمح بتحديد ملواضع أصغر من حيث املساحة 

تخص املواقع ذات األنشطة املختلفة يف خندق الحفر، إل أنه – وبخاصة يف املناطق الرملية أو شديدة 

الجفاف - ل يتم تنفيذه إل نادًرا بسبب وجود تشابه برصي بدرجة غري طبيعية بني اللُقى األثرية. ويف 

هذه الحالة تتواصل عمليات الحفر يف طبقات ل يزيد سمكها عن 5 سنتيمرتات بحيث نضع نصب 

أعيننا يف نفس الوقت عملية الفصل والتمييز بني اللُقى األثرية التي ميكن التعرف عليها بوضوح. ويف 

مثل هذه الحالت تكتسب املقاطع الطولية )الربوفايل( بطول الحواف املقطعية أهمية كربى بالنسبة 

ملا سيأيت فيام بعد من عملية تطابق اللُقى األثرية بطبقاتها.

صعوبات

البنية  ذات  بها  األثرية  واللُقى  الطبيعية  الناحية  من  األثرية  الطبقات  بني  التمييز  عملية  تتطلب 

الرتكيبية املتشابهة أن ميتلك الباحث عيًنا ثاقبة وأن يكون قد مرَّ بتدريب جيد لهذا األمر، حيث أن 

والحيوانية( وقوة  النباتية  للمواد  العضوي  التحلل  )أو  التدبل  الرتبة وعمليات  النهار ورطوبة  ضوء 

متاسك املواد املتواجدة ترتك أثرها بشدة عىل التعرف بوضوح عىل الحدود الفاصلة بني اللُقى األثرية. 

ومن هنا يتحتم توخي الحذر عند الحفر، ويجب أن تسري األمور بخطوات حذرة ومحسوبة حتى 

تتضح الحدود وضوًحا ل يدع مجال للشك:
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ميكــن بــث الحيــاة لقــرشة أرضيــة خارجيــة متيبســة مــن جديــد وجعلهــا أكــرث قبــوًل للتمييــز،  –

وذلــك بنــرث ميــاه عليهــا بحــذر باســتخدام بخاخــة ذات ثقــب دقيــق أو ضيــق أو مــا شــابهها 

)شــكل 5(:

s !تحذير: نرث كمية كبرية من املاء من شأنه أن يجعل الرتبة عامئة 

ميكن تحسس فروق مميزة لكثافة الرتبة من خالل التعامل الواعي باملجرفة، –

رســومات املقاطــع الطوليــة أو الرأســية )الربوفايــل( مــن شــأنها أن تيــرس األمــر يف إثبــات بدايــة  –

طبقــة جديــدة،

يف حــالت العنــارص األثريــة امللتصقــة ببعضهــا البعــض بفعــل تــرسب املــاء أو التكتــالت  –

امللتصقــة بفعــل الحــرارة فينبغــي عنــد فصلهــا اســتخدام مكنســة أو فرشــة يدويــة أو إحــدى 

ــذر. ــن الح ــة م ــى درج ــك بأق ــم ذل ــة(، ويت ــة كهربائي ــتخدام مكنس ــل اس ــة )مث اآللت الدقيق

ويف حالة وجود عنارص دخيلة عىل الطبقة األثرية، كأن يكون هناك حفرات أو فجوات منفذة لحًقا 

بعمق يف طبقات أرضية عتيقة، فيتحتم الوقوف عىل العلة وراء ذلك: 

هل يكمن األمر يف تدخل أياٍد برشية؟ وهل هذا حديث أم ينتمي إىل عصور تاريخية؟ –

هل وجدت الحيوانات أو جذور النباتات طريقها خالل هذه الطبقات األثرية؟ –

ول شك أننا سنقوم بتوثيق تلك العنارص األثرية الدخيلة املذكورة أخريًا، إل أنها ل تحمل إل قيمة 

تاريخية وحضارية محدودة. فمن السهل أن تُفرس خطأً عىل أنها مجرد حفرة عمود أو ما شابه ذلك! 

وهناك دللة محتملة للتعرف عليها أل وهي أن املادة املالئة لها تكون أكرث تفكًكا بشكل واضح كام 

تكون يف الغالب ذات لون أفتح عن ما دونها أو ما تتواجد به يف املعتاد بقايا األوتاد الخشبية املتحللة.

أو بأخرى، حيث  الشتاء ميثل مشكلة بدرجة  أثناء فرتة  الحفر  العمل يف مجال أعامل  أن     ونجد 

أن تجمد الرتبة يصعب معه غالبًا استخراج اللُقى أثرية والتعامل معها باملسطرين. ولتجنب هذه 

املشكلة ميكننا استخدام أغطية من رقائق بالستيكية أو من القش الصطناعي أو النسيج الصطناعي 

توضع فوق الرتبة. وقد تكون كل تلك الوسائل غري مجدية حال استمرار الطقس البارد لفرتة زمنية 

طويلة. وأما يف حالة توفر امليزانية بدرجة كافية ميكننا نصب خيام فوق مواقع الحفر التي يتم العمل 

بها، ويتم كذلك تركيب أجهزة للتدفئة. وحني يتم ذوبان الرتبة من تجمدها علينا أن ننتبه ونحرص إذ 

ذاك إىل عدم إلحاق األذى بشدة بأي معامل أثرية من خالل خطواتنا عىل املسطح: إذ أن من صفات 

املادة أن تعلق بنعال أحذية العاملني. ويف أغلب الحالت نجد أنه يتحتم علينا التوقف عن أعامل 

الحفر لبضعة أسابيع أو شهور أثناء فرتات الصقيع الطويلة أو عند نزول جليد بدرجة غزيرة.
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تجهيز الطبقات املسطحة واملقاطع الطولية إستعداًدا للتوثيق الفوتوغرايف وعمل 

الرسومات

املناسبة  املسطرين  بأدوات  تنظيفها  بها نرشع يف  العمل  التي سيتم  املسطحة  الطبقة  بعد تحديد 

)ذات حواف مستقيمة( وأحيانًا مبكانس وفرش صالحة لذلك. عىل أن تُستخدم تلك األخرية فقط يف 

حال أن تكون األسطح العلوية جافة – مع توخي الحذر أيًضا مع استخدامها، حيث أن غري ذلك قد 

يؤدي إىل طمس حدود اللُقى األثرية. إن عملية التنظيف يف حد ذاتها تتطلب تدريبًا ومرانًا، فضاًل عن 

رضورة توفر اإلحساس يف استخدام أنامل اليد والتحيل بالصرب. وما يجب باألساس أن نرشع يف عمله 

هو تحديد موضع وجهة املصور الفوتوغرايف )كمنظور رئييس(، من الخلف لألمام ومن جانب آلخر، 

وغالبًا ننطلق من اليسار إىل اليمني. وعليه يجب أن نعرب املسطح بأقدامنا مرًة واحدًة فقط، وعلينا 

أن نتجنب استخدام طرق غري رضورية عىل املسطح أو القيام بتكرار عملية تنظيف لحقة مرًة أخرى. 

الجوهري يف األمر، بل  الفيصل  انطباًعا »نظيًفا« عنه ليس هو     إن إظهار السطح بصورة تعطي 

املهم يف ذلك التعرف عىل املكتشفات األثرية بوضوح والتمييز بينها. ولهذا يتعني استخدام املسطرين 

يف اتجاه واحد بقدر اإلمكان، كام يتعني تجنب وجود أكوام عىل هيئة حواف أو بروز بني كل خط 

نقوم بجرفة وآخر بقدر ما ميكن، حيث إنها قد تؤدي إىل تكوين ظالل من شأنها أن تؤثر عىل الصور 

امللتقطة. وعلينا أن نويل إهتامًما خاًصا عند املرور فوق اللُقى األثرية وبالحدود الفاصلة بينها.

   وأما عملية تنظيف األسوار فيجب أن تتم بحيث ميكن التعرف عىل كل مدماك أو طبقة منه وكذلك 

عىل جميع الفواصل أو الوصالت. وعند ذلك يجب أن ننتبه إىل عدم إزاحة كل ما نراه من مالط عند 

الفواصل، فضاًل عن التعامل بحرص مع طبقة التكسية الخارجية أو الطالء. 

التوثيق وأن يكون خاليًا من وجود أشياء  أيًضا تنظيف محيط املستوى السطحي محل     ويتعني 

مادية )آلة أو ملبس أو حقيبة تصوير أو غري ذلك(. وعلينا أن نقوم بنقل مخلفات التنظيف إىل أبعد 

نقطة ممكنة عن املكان بحيث ل تظهر يف الصورة )تجنب املخلفات الناتجة عن الحوائط وتَكوُّن 

أكوام صغرية منها(. ول شك أن وجود محيط منظم ل يغري شيئًا من حيث الدللة العلمية، إل أن 

التكليف، وقراء  له تأثريًا بالًغا عىل اإلنطباع الكيل ألي ممن يبغون تحّري املكان )اإلدارة وصاحب 

العلمي(.   املنشور 

   ويتم التعامل مع املقاطع الطولية أو الرأسية )الربوفايل( وفًقا لهذا املبدأ، إل أن الفرق بني اإلثنني 

هو أن العمل يتم بها من أعىل إىل أسفل، وليس عىل املستوى السطحي األفقي.



35

أخــذ العينات

عادًة يتم أخذ عينات من الرواسب واملالط وغريها من مواد البناء، وكذلك من أي مواد خشبية أو 

عظمية أو أسنان أو قرون حيوانية إلجراء التحاليل الالزمة عليها. ويستلزم هذا أن نتعامل مع معايري 

محددة تؤخذ عىل أساسها العينات املذكورة عىل نحو إنتقايئ؛ إذ أن من املمكن أن يكون املستهدف 

من وراء هذا أخذ عينات من بنية الرتبة أو تركيبة األحجار والصخور، أو من لُقى أثرية صغرية، أو من 

الكائنات الحية الدقيقة أو من النباتات الصغرية والدقيقة، أو عينات إلجراء تحليالت كيميائية مثل 

كربون 14C املشع، أو تحليل الحمض النووي لخاليا DNA، أو لتعيني أعامر األشجار، أو تحديد الطاقة 

الحرارية، أو تفحص البناء أوغري ذلك من عينات.

   من األفضل وبقدر اإلمكان أن يتوىل أخذ العينات خرباء من العاملني يف حقل أعامل الحفر، وينصح 

أن يكون هناك اتفاق مسبق مع املعمل الذي يجري التحليالت أو مع باحث متخصص يف هذا املجال. 

ويتعني علينا مراعاة النقاط التالية للحصول عىل نوعية وقيمة عاليتني لعينة ما:

ــل أو رضر  – ــرض ألي خل ــة مل تتع ــى أثري ــو لُق ــوذة ه ــات املأخ ــدر العين ــون مص ــي أن يك ينبغ

ــا، ــا واضًح ــا تصنيًف ــن تصنيفه وميك

من املفيد للغاية أن تؤخذ عدة عينات ألثر ما من مواضع وأماكن مختلفة، –

ــوع إىل  – ــم الرج ــىل أن يت ــا، ع ــول منه ــرض املأم ــا بالغ ــات وتخزينه ــم العين ــم وك ــط حج يرتب

ــك، ــته يف ذل ــات ومناقش ــص العين ــوىل فح ــذي يت ــل ال املعم

ــل  – ــذا القبي ــن ه ــرق أو أي يشء م ــقوط ع ــد أو س ــكاك بالجل ــدوث أي إحت ــب ح ــب تجن يج

عنــد أخــذ عينــات إلجــراء تحليــل حمــض نــووي لخاليــا DNA: فيجــب ارتــداء قفــازات يدويــة 

والحفــاظ عــىل نظافــة أجهــزة العمــل،

مــن الــروري تســمية كل يشء بدقــة: الحفــر والقطــاع واملكتشــف األثــري والطبقــة األرضيــة  –

ــوى/ ــة واملحت ــوىل أخــذ العين ــذي يت ــخ ورمــوز مختــرصة إلســم العــامل ال ــة والتاري ــم العين ورق

والغــرض مــن العينــة.

أما عينات الطبقات الرسوبية التي أخذت بغرض إجراء تحليالت للُقى أثرية صغرية أو عنارص حيوانية 

أو نباتية صغرية أو تحليالت للبنية الرتكيبية للطبقات الرسوبية، فغالبًا ما يتم فحصها باملوقع ذاته. 

ويتم هذا األمر بالستعانة بأدوات تنقية الشوائب مثل الغربال أو املنخل أو مصفاة الغرين )بالتعويم 

floating(، ثم الفرز. وتتم التنقية والغربلة باستخدام أحجام مختلفة من شبكات الغرابيل بحيث 

ميكن انتشال مخلفات أثرية محددة بعينها ذات أحجام مختلفة مع كل عملية غربلة. وليك نتجنب 

حدوث تفتت أو تهشم لألثر املكتشف فالبد من توخي الحذر والعناية عند كل غربلة. وأما عملية 

فرز اآلثار فتتم باليد أو بالجفت )امللقاط(، وبالستعانة بعدسة مكربة.

   ومن خالل فصل الغرين أو الطمي يتم إستبعاد الرسوبات الدقيقة بحرص، وميكن إنتشال مواد 

يبلغ حجمها ملليمرتًا واحًدا. واألدوات الالزمة إلجراء هذه العملية – والتي تتكون من حوض للغسيل، 

ومصفاوات، وحوض للغمر أو للنقع يف املاء - ل تتوفر إل عند القيام ببعض عمليات الحفر والتنقيب 
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القليلة ويتعني أن يكون التعامل معها عىل وجه الخصوص من ِقبل عاملني ذوي خربة يف هذا املجال 

أو تحت إرشافهم املبارش. 

توثيق خطوات العمل واللُقى األثرية

تجري عملية التوثيق عند إحراز تقدم، وكذلك توثيق جميع األعامل التي تتم أثناء الحفر وفًقا لثالثة 

الثاين عىل هيئة تصوير  الحفر، والنمط  النمط األول يف شكل نص مدون يف يوميات أعامل  أمناط: 

فوتوغرايف، والثالث التوثيق برسومات دقيقة وأمينة وفًقا ملقاييس رسم صحيحة منفذة بشكل يدوي 

أو رقمي )ديجيتال(. ويختلف كل من أسلوب وتنفيذ هذه األنواع من التوثيقات من شخص إىل آخر 

إىل حد بعيد كام أنه يختلف أيًضا بشدة تبًعا لإلقليم الذي نفذ فيه.

والجوانب األكرث أهمية يف عملية التوثيق هى:

يرتبط  1 باألدلة وما  املدموغة  الحقائق  أن يكون هناك فصل واضح بني 

تحليل، بها من 

العرض املوضوعي بقدر اإلمكان لجميع الحقائق والرباهني، 2

فريق  3 تغيري  حالة  يف  أيًضا  التوثيق  تقنية  يف  سالًفا  املستخدمة  األساسية  املبادئ  عىل  اإلبقاء 

العمل.

وعىل هذا النحو فقط ميكننا وضع أساس قاعدة موثوق بها ملا سيأىت فيام بعد من تقييم علمي من 

قبل وجهات نظر متعددة أو من َمن ميكن أن يشارك يف هذا التقييم من الباحثني الذين مل يكن لهم 

الحظ يف التواجد أثناء أعامل الحفر.

كتابة يوميات

التي تم إنجازها وما تم  تشتمل مدونة يوميات أعامل الحفر عىل توصيف محايد لجميع األعامل 

يدرك  ما مل  تكمل  أن  اليومية من رسومات من شأنها  املدونة  تحويه  ما  أن  تقدم. كام  إحرازه من 

يرتبط بذلك من تسمية األشياء  القياس، وما  الفوتوغرايف وتوثيقات  املكتوبة وبالتوثيق  بالتوثيقات 

وعنونتها.

اليد أو  اليوميات إما يف شكل مدونة مكتوبة بخط     ومبا يتوافق مع أعامل الحفر يُجرى تدوين 

بطريقة رقمية أو باإلثنني مًعا. أما تسجيل هذه املدونة اليومية فيقع يف مسئولية رئيس بعثة التنقيب 

معينة يف  مقاطع  أعامل حفر  بهم  املنوط  أو  التوثيق  عن  املسئول  املعاون  أو  املوقع  عن  املسئول 

املوقع. ولشك أن ما يفيد هذا الشأن بدرجة كربى هو أن تتم عملية التسجيل يف املدونة عىل أقل 

تقدير بتحديد النقاط األساسية بالتوازي مع سري العمل، إل أن هذه الطريقة ل يتوفر لها غالبًا الوقت 

الكايف نظرًا ملحدودية الزمن املتاح لسري العمل، ويف هذه الحالة علينا أن نقوم بعملية توثيق تستند 
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إىل الرسومات والصور الفوتوغرافية مع توخي الحذر والعناية بدرجة خاصة، حيث إنه من املحتمل 

إحتامًل كبريًا أل يتذكر القائم عىل التسجيل جميع الحقائق التي كان يتحتم تدوينها.

   وأما املعلومات األساسية الالزم تسجيلها عىل الصفحات األوىل من مدونة يومية مكتوبة بخط اليد 

أو باألحرى قاعدة البيانات العامة لعملية الحفر ككل، فهي:

إسم األثري/ املؤسسة القامئة عىل التنفيذ –

رقم اإلجراء و/أو توصيف اإلجراء –

املحافظة/ املنطقة األثرية/ الرقعة/ رقم القطعة  –

إدارة موقع الحفر  –

املشاركون يف أعامل الحفر مع ذكر فرتات عملهم باملوقع. –

وأما املعلومات التى تُسجل يف مدونة يومية باليد/ أو يف كتاب رقمي فهي:

اليوم/ التاريخ –

كاتب اليوميات –

اسم او رقم الحفرة، طبقة الحفر، أرقام الطبقات املستخرجة  –

الطقس –

ــدة؛  – ــىل ح ــل ع ــل العم ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــف ل ــر؛ وص ــات الحف ــن مجري ــة ع ــة عام ملح

ــات أعــامل الحفــر )مســح للموقــع، املقاطــع املحفــورة، مســاحة األرض، األجهــزة، اآللت  تقني

ــر )األســلوب اإلجــرايئ للعمــل، طــرق  ــق الحف ــك(؛ توثي والعــدد، مكتشــف املعــادن، وغــري ذل

ــك( خاصــة، وغــري ذل

لُقى أثرية وطريقة التعامل معها )رقم املُكتََشف( –

لقاءات ونقاشات مع جهات مختصة مسئولة ومنظمني ومالك أرايض إلخ... –

زيارات لشخصيات خاصة وغري معتادة –

عدد الصفحات –

والشكل التايل ميكن أن يكون منوذًجا لرأس صفحة يوميات 

التاريخالعام

تاريخ بدء الحفر و نهايتهمقطع الحفر

إسم املدون )التوقيع باألحرف األوىل(اللُقية األثرية

الطقس )يف نقاط أساسية(الطبقات األرضية املستخرجة

هناك بعض النقاط ينبغي مراعاتها عىل الجانب الشكيل يف حالة تدوين اليوميات بخط اليد، وهي:

ينبغــي التعــرف عــىل كل مــن النواتــج املحصلــة عــن كل يــوم عــىل حــدة ولــكل قطــاع محفــور  –

بشــكل منفصــل عــن بعضهــا البعــض، وذلــك عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل بــدء صفحــة جديدة 
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لــكل منهــا )بحيــث تســهل عمليــة البحــث، فضــاًل عــن تجنــب خلــط املعلومــات(.

ــات أساســية عــن  – ــا مــن معلوم ــا يخصه ــع م ــم م ــا يتالئ ــزودة مب ــدة م ــوم بصفحــة جدي كل ي

ــام أن  ــد؛ ك ــور جدي ــدء كل قطــاع محف ــع ب ــة م ــج محصل ــكل نوات ــوم عمــل ول ــة كل ي محصل

ــدة. ــار مكتشــفة أو مســتخرجات جدي ــة آث ــربز مث ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــن البيني العناوي

مراعاة أن يكون الخط اليدوي املكتوب به مقروء: بحروف كبرية! –

ثبــت أن إســتخدام قلــم رصــاص – وبخاصــة يف املناطــق التــي تتعــرض ألشــعة شــمس حارقــة -  –

يعتــرب أحــد الوســائل الكتابيــة التــي تتســم بقدرتهــا عــىل مقاومــة الحــرارة )فأقــالم الجــاف أو 

الحــرب تشــحب خطوطهــا يف اليــوم الواحــد عنــد تعرضهــا املبــارش لحــرارة الشــمس(: ينبغــي أن 

ــا لنوعيــة ورق الكتابــة  يتــم بــري القلــم الرصــاص بانتظــام؛ ويتــم إختيــار درجــة صالبتــه وفًق

ودرجــة الحــرارة.  

التصوير الفوتوغرايف

يعمل التوثيق بالصور عىل خدمة عرض املعامل األثرية عرًضا برصيًا موضوعيًا إىل أبعد الحدود، سواء 

عىل مستوى سطح الطبقة األثرية أو يف املقاطع الطولية أو الرأسية )الربوفايل(، وكذلك العرض البرصي 

لكل بنية إنتهت بها أعامل الحفر وما يتعلق بها من تفاصيل تقنية البناء وما بها من مكتشفات أثرية 

صغرية الحجم. وتختلف متطلبات التوثيق من بلد ألخرى، ومن ولية ألخرى، ووفًقا لطبيعتها. ولهذا 

يفرتض دامئًا أهمية القيام بالتواصل قبل بدء أعامل الحفر مع املسئولني بالجهات الرسمية لهيئة اآلثار.

   إن املصور الفوتوغرايف هو غالبًا أحد املشاركني يف موقع الحفر أو هو رئيس بعثة التنقيب الذي 

حالة  يف  املوقع  إىل  محرتفني  مصورين  استحضار  وميكن  األخرى.  مهامه  بجانب  املهمة  هذه  يؤدي 

تصوير مكتشفات أثرية خاصة أو يف حالة إلتقاط صور عىل درجة من األهمية للنرش، إل أن تكلفة 

هؤلء باهظة للغاية مقارنة مبا سيقومون به من تصوير ألعامل حفائرية روتينية عادية.

هنا يجب أن نقوم بعمل قوائم مفصلة لجميع الصور امللتقطة، وأن تتضمن البيانات التالية:

رقم الفيلم ورقم الصورة )إسم امللف/ الرقم( –

رقم املوضوع والكشف األثري متضمًنا تنويهات ومالحظات –

يف حالــة تصويــر الطبقــات األثريــة نكتــب رقــم الطبقــة املســتهدفة/ ويف حالــة تصويــر املقاطــع  –

الطوليــة أو الرأســية )الربوفايــل( نكتــب رقــم الربوفايــل املســتهدف/ ويف حالــة تصويــر مقتنيــات 

أثريــة فرديــة مكتشــفة نذكــر رقــم الكشــف األثــري/ ويف حالــة تصويــر مكتشــفات عامــة نذكــر 

رقــم الكشــف األثــري

نقــوم بتحديــد اتجــاه التصويــر ومنظــور الكامــريا »مــن« و »نحــو« الشــامل/ الجنــوب/ الــرشق/    –

الغــرب، أو نذكــر اإلتجاهــات األصليــة البينيــة

تاريخ إلتقاط الصورة –

إسم املصور –
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ضوابط أساسية عند التصوير

تلعب كل من نوعية الكامريا ونوع العدسة دوًرا محوريًا وفاصاًل يف جميع أنواع التصوير الفوتوغرايف 

من أجل الحصول عىل قيم ضوئية صحيحة لفتحة العدسة وجودة متميزة للصورة. وأما ما يراعي 

حال إختيارنا لضبط درجة الوضوح يف صورة ما )أي قلة وجود شوائب أو حبيبات بالصورة( ودرجة 

قبل  )الديجيتال(  الرقمية  بالكامريا  األمور  هذه  بضبط  القيام  علينا  يتوجب  فإنه  الضوء،  حساسية 

إلتقاط الصورة. وما يُنصح به أيًضا بشكل دائم هو ضبط خاصية توازن اللون األبيض أو تحقيق األلوان 

يك نتجنب ظهور إنحرافات يف ألوان الصورة أو بقع لونية. عالوة عىل ذلك، من الروري وجود حوامل 

للكامريا يف حالة أهداف تصويرية مظلمة أو عدم توفر الضوء بدرجة كافية.

ضوابط مقاس وحجم الصورة يف الكامريات الرقمية

)نقاًل عن كينه 2009(

يتوفر يف بعض الكامريات الرقمية )الديجيتال( خيارات وإمكانيات وظيفية للنقاط التالية عىل سبيل 

املثال: »أبعاد الصورة«، »حجم الصورة« و »جودة الصورة« )يراجع دليل اإلستخدام للكامريات!(.

مقاس عرض الصورة عىل الشاشة

الصور  توليد  يف  إلكرتونيًا  التحكم  بتقنية  تقوم  أنها  )الديجيتال(  الرقمية  الكامريات  خصائص  من 

مع حجم   )pixel )البكسل  امللتقطة  للصور  الضويئ  املسح  النقاط يف مصفوفة  أصغر  عدد  لتوفيق 

إخراج الصورة النهائية، وتصل دقة هذه التقنية لدرجة أنه يف حالة توفر نفس عدد النقاط متناهية 

أصغر  عرض  استخالص  الكامريات  هذه  مثل  إنتاج  إلحدى رشكات  فيمكن    »Megapixel« الصغر 

أخرى  بينام ميكن لرشكة   ،)dpi-number( بوصة  لكل  النقاط  من  بأعىل عدد  اإلجامل  صورة عىل 

منتجة للكامريات أن تستخلص صورة أكرب من حيث أطوال األضالع بأقل عدد من النقاط لكل بوصة 

)dpi-number(. ويف حالة مقاسات شاشات عرضية يف حجم مبقاس 9:16 تتوقف الكامريا ببساطة 

عن تصوير مجالت عرض صور محددة عىل الشاشة، حيث إن األمر ل يتعلق بانتشار حقيقي ملجال 

املصورة! الرؤية 

مقاس عرض الصور عىل الشاشة بالسنتيمر معدل تناسب األضالعمقاس شاشة الكامريا

)عىل سبيل املثال(

3:41,3324 x 18

2:31,5015,2 x 10,2

9:161,77126,4 x 71,1
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)البكسل pixel(/ كفاءة أو وضوح الصورة

إىل جانــب العدســة املســتخدمة فــإن عــدد البكســل pixel )النقــاط التــي تتكــون منهــا الصــورة(  –

تلعــب دوًرا حاســاًم للحصــول عــىل جــودة عاليــة للصــورة وإمكانيــات اســتخداماتها جيــًدا فيــام 

، بعد

ــة الصــورة تعكــس عــدد البكســل يف تناســبها مــع حجــم الصــورة الناتجــة ســواء باملســح  – دق

)scan( أو بالطباعــة،

ــدد  – ــة )dpi-number( أو بع ــكل بوص ــاط ل ــدد النق ــورة بع ــوح الص ــاءة وض ــاب كف ــم حس يت

ــة(، ــم )= 1 بوص ــكل 25,4 م ــاط ل ــدد النق ــة )ppi(: ع ــكل بوص ــل ل البكس

– .)dpi( ل ميكن لعني اإلنسان املجردة أن تدرك كفاءة أكرث من 300 نقطة لكل بوصة

التناسبعدد البكسالت

شاشات عرض/ جهاز عرض )بيمر(100

طبع أبيض/أسود، طبع باأللوان، تكبري لنقاط تفصيلية300 )˃(/ أكرب من 300

صيغ امللفات )الصور(

التحرير النوعيةالرمز النهاىئصيغة امللف
والتعديل

حجم امللف

RAW صيغة مللف 
أو صورة تسجله 
الكامريا بدون أي 

إعداد للصورة )املادة 
األولية للكامريا(

يتوقف عىل 
الرشكة املنتجة  

للكامريا

إمكانية التغيري فيام 
بعد لجودة الصورة 

وغريها

كبريرضوري

صيغة  هي   Bitmap
لشكل تصويري رقمي 
ثنايئ األبعاد يستخدم 

يف الكمبيوتر

bmp. تخزين غري مضغوط
لكل بكسل عىل 
مستوى املوقع 

وقيمة اللون

كبريمتاح

TIFF صيغة 
بالكومبيوتر مللف 
صور قابل لإلعداد

tif. ضغط للمعلومات
دون فقدان للجودة

وفًقا للعنرص متاح
املصور

JPEG /JPG
صور  مللف  صيغة 

التبادل ممكن 

jpg. ضغط للمعلومات
عىل حساب الجودة 

ووفًقا للتنسيق 
املسبق

صغري )تبًعا محدود
للعنرص املصور 

وعملية 
الضغط(
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Autofocus )AF( الضبط األتوماتييك لبؤرة العدسة

ــة  – ــؤرة يف حال ــز أو وضــع الهــدف يف الب ــة صحــة التمرك ــب اإليجــايب: يســاعد عــىل معرف الجان

ــة بالعــني املجــردة، ــك عــىل شاشــة الكامــريا الرقمي ــة تعــرف الباحــث عــىل ذل صعوب

الجانــب الســلبي: يجــب أن ننتبــه إىل: عــىل أي بُعــد أو عــىل أي األشــياء يف املنظــر املصــور تركــز  –

بــؤرة عدســة الكامــريا: تحديــد نقــاط تركيــز مســطحة أو مركزيــة،

اســتخدام ضبــط أوتوماتيــيك منفــرد لبــؤرة العدســة عنــد التقــاط أهــداف قريبــة يف التصويــر،  –

.AF Macro ويعــرف مــن خــالل شــكل الــوردة أو الــزر الــذي يحمــل

تعادل اللون األبيض 

قم بالضغط )يف القامئة( عىل مؤرش تعادل اللون األبيض يدويًا، –

قــم بوضــع شــيئًا ناصــع البيــاض ول يُحــدث إنعكاًســا – واألفضــل ورقــة أو مــا يشــبه ذلــك - يف  –

املــكان املســتهدف تصويــره، ثــم وجــه الكامــريا مــن موضــع متركــز الصــورة،

ــرى  – ــه، ويف أخ ــف ضغط ــورة نص ــاط الص ــاد إلتق ــىل زن ــط ع ــريات بالضغ ــض الكام ــي بع تكتف

يتحتــم الضغــط الكامــل عليــه أو اســتخدام زر آخــر )انظــر كتالــوج اســتخدام الكامــريا املعنيــة!(.
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2

 5
ضوابط أخرى لالستخدام )الكامريات الرقمية: التطبيق اليدوي M(1.ن

درجة 
سطوع 
محيط 

التصوير 
والهدف

املكان

املدة الزمنية للتعرض حساسية )الفيلم(
الضوىئ للتصوير

فتحة اإلخفاء 
الضوىئ

التأثري 
املنعكس

ASA/
ISO

صورة 
حبيبية 
الشكل6

مدة الثواىن7
اإلستغراق

نسبة 
اإلخفاء 
الضوىئ

شدة 
العمق

ستبدو 
الصورة:

أكرث مالمئة)64(قصري2000/1دقيقبالخارجساطع
ظالًما

...1000/1.)54(..

..12.500/1.32..

25250/133

..50.125/1.16..

..100.60/1.11..

..200.30/1.8..

..400.15/1.5.6..

..800.8/1.4..

..1600.¼.2,8..

..3200.½.2..

...1.1,4..

...2.)4(..

...4...

...8...

...15...

...30...

غري طويل60خشنبالداخلمظلم
مالمئة

أكرث 
سطوًعا

البيانات األساسية لهذه القامئة وفًقا ملا ورود مبرجع Kinne 2009 انظر ص 65. كام أن غالبية الكامريات الرقمية  5

تعني عىل ضبط الستخدامات الوظيفية يدويًا حيث إنها تبني ما هو غري مناسب لالستخدام عند الضغط عىل زناد 

إلتقاط الصور نصف ضغطة. 

 يقصد به يف حالة التصوير الفوتوغرايف الرقمي تعمل البكسالت )النقاط( العديدة التي تقع بكرثة بجوار بعضها  6

البعض وذات نفس الشكل والنوعية التي ستشغل الصورة عىل ظهور الصورة يف شكل حبيبات.

حال استخدام كامريات رقمية )ديجيتال( يحتمل وجود مراحل بينية أخرى.  7
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تصوير املكتشفات األثرية

تلك  يف  تكون  ألنها  نظرًا  وذلك  والرسم  القياس  بأعامل  القيام  قبل  األثرية  املكتشفات  تصوير  يتم 

األثرية  للمكتشفات  التصويرية  اللقطات  التنظيف. ويجب أن نجعل  اللحظة واضحة بفعل أعامل 

من  الكثري  من  متحرًرا  املنظور  يكون  وأن  املصور،  الهدف  اتجاه  يف  اإلمكان  بقدر  رأيس  وضع  يف 

التشوهات. وإن كان هذا األمر غري ممكن عند تصوير أهداف كبرية الحجم، فعلينا استخالص لقطات 

مائلة من عدة جوانب، عىل أن نقوم بتقسيم العنرص املصور إىل قطاعات ذات دللة بحيث تتداخل 

مع بعضها البعض عند مواضع تالق وتواصل. 

 9 مكونات الصورة                                                                                                           

عنرص التصوير الرئييس )املوتيف( 

املقياس )مسطرة مدرجة مبقاسات ثابتة( 

لوحة الصورة ]بيانات املشهد املصور[ 

سهم يوضح اإلتجاه نحو الشامل )حسب توجه البوصلة!( 

يف بعض الدول نجد أن هناك مكانًا محدًدا يف الصورة لكل من املقياس ولوحة الصورة وسهم اإلتجاه 

نحو الشامل. ولتجنب الشك يتم اختيار أحد األركان يف املقدمة يناسب كل ذلك، بحيث يتم ترتيب 

األغراض الثالثة جميعهم يف مكان واحد. واملهم يف األمر إمكانية وضوح قراءة هذه البيانات بشكل 

جيد وعدم إخفائها يف نفس الوقت ألي تفصيلة من تفاصيل األثر. كام ينبغي إلتقاط صور أخرى 

إضافية ذات كفاءة عالية مخصصة لنرش املكتشفات، يف حالة ما إذا كان سيتم نرشها لحًقا وتكون 

تلك اللقطات بدون لوحة بيانات الصورة وبدون املقياس وسهم اإلتجاه نحو الشامل.

   وبعيًدا عن توثيق األثر وركنه األصيل يف العمل األثري، فإن العديد من اللقطات التصويرية الرقمية 

)اليومية( والصور الخاصة بأداء العمل وصور بعض املواقف تقدم لنا الكثري من العون مبا تحمله من 

دللت عند تقديم عرض لحق لوقائع متت أثناء أعامل الحفر.

املقياس

عادًة ما نقوم باستخدام مساطر القياس الطولية أو مقياس املرت قابل الطي أو عوارض )رشائح طولية( 

قياسية من صنع أيدينا مزودة بعالمات لكل 10 سم، ورمبا من املفيد لتصوير أهداف أو تفاصيل 

معينة يف الصورة عند الرورة أن يكون لدينا وسائل قياس أصغر.
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الضوء

تعادل الضوء األبيض! –

ارتبــاط ضــوء النهــار مبنزلــة الشــمس يف الســامء )إذ يتطلــب األمــر أحيانًــا رضورة توفــري  –

اإلمكانيــات التمويليــة واملاديــة إلضــاءة فنيــة أو للفــالش(:

s  ــل ــار تفاصي ــدة إلظه ــاح أو شــمس املســاء جي ــن املحتمــل أن تكــون شــمس الصب  م

لنقــوش بــارزة عــىل الجــدران بفضــل ميــل ضــوء أشــعتها، إل أن إضاءتهــا غــري كافيــة 

ــر.  ــر أو األحم ــون األصف ــن الل ــغ الصــورة بقســط أعــىل م لوضــوح الصــورة وتصب

s  ــة - أن يكــون شــديد اللمعــان ــدان الجنوبي  ميكــن لضــوء الظهــرية – وبخاصــة يف البل

ــا القــدرة عــىل التفريــق بوضــوح بــني املكتشــفات األثريــة.  بحيــث يفقدن

توخــي الحــذر مــن إنعــكاس ظــل أجســادنا ذاتهــا أثنــاء التصويــر: ل ينصــح باحتــواء الصــورة  –

عــىل هــذا الظــل!

بيانات لوحة الصورة 

ــر أو  – ــة الحف ــراد بعث ــت( وأف ــر البخي ــخ.[ لدي ــال ]د. ب ــرصة، مث ــروف مخت ــر )بح ــع الحف موق

ــة برمــوز  ــوان مختــرص لإلجــراء، واســم املركــز أو البنــدر، والجهــة أو الناحي رقــم اإلجــراء، وعن

ــر ــا األث ــع به ــة الواق ــر املنطق ــى األم ــرصة، وإذا اقت مخت

رقم قطاع الحفر وإسمه –

رقم املستوى السطحي ورقم املقطع الطويل )الربوفايل( –

رقم الطبقة األثرية –

التاريخ –

)األحرف األوىل من إسم املصور( –

)Plana( طبقات الحفر

يتــم تنظيفهــا وترطيبهــا بــرش قليــل مــن املــاء إذا إقتــي األمــر: فاألســطح الجافــة متيــل إىل أن  –

تتحــول بدرجــة موحــدة للــون رمــادي يحــول دون رؤيــة حــدود اللُقــى األثريــة،

صــور املشــاهد العامــة والتفاصيــل، مــن إتجاهــات قطبيــة ومرتفعــات متعــددة )ولــو إقتــي  –

األمــر إســتخدام ســلم/ بــرج تصويــر(.

مقاطع الحفر الطولية أو الرأسية )الربوفايل( 

يتم تنظيفها وترطيبها برش قليل من املاء إذا إقتي األمر، –

صور شاملة وصورة بالتفاصيل، –

يف حالــة حفــر مقاطــع عريضــة لميكــن إحتوائهــا يف صــورة واحــدة: لقطــات مسلســلة بــرشط  –

اإلبقــاء عــىل نفــس ارتفــاع آلــة التصويــر ونفــس املســافة )موازيــة للربوفايــل(.
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تحديد املساحات عىل الصور

التصويرية  الكومبيوتر من حيث مستوى املساحة  ليك نتمكن لحًقا من تنقيح وضبط الصور عىل 

لها، أي وضعها عىل قياسات ومسافات تباعد حقيقية )مع مالحظة أن عدسات التصوير تلتوي ناحية 

الجهات الحرفية من الكامريا مثلام تنحني العني بسبب حدوث تحريف بها(، لبد من وضع عالمات 

)اإلرتفاع،  بالضبط  املوقع  تحديد  مثل  بعينها،  أشياء  من  بها  يرتبط  وما  الصورة،  لنقاط محددة يف 

املسافة بني كل نقطة وأخرى، التمركز الذي تم تسجيله جغرافيًا يف خطط/ رؤى مرسومة أو مصورة(. 

وتحدث عملية الضبط والتنقيح بالستعانة بربامج خاصة، كربنامج رسام Adobe عىل سبيل املثال. 

وبذلك ميكن ربط الصور بخطط وخرائط عىل مستوى توافقية املقياس أو إستخالص رسومات وصور 

.2D/3D وإعادة تشكيلها مبقياس

تصوير املقتنيات الصغرى

يف حالت خاصة يتم تصوير املقتنيات األثرية وقياسها يف موضعا األصيل، أي يف موقع األثر املكتشف 

بعد عملية  إل  البحث  أو  النرش  بغرض  بالتقاط صور  نقوم  الطبيعي. ول  مكانه  تحريكه من  دون 

التنظيف التي نقوم بها يف إطار تحرير املكتشف األثري.

 9  مكونات الصورة                                                                                                            
العنرص األثري/ موضوع الصورة )املوتيف(  

املقياس 

للعنرص عىل  واحدة  مقروءه يف صورة  تكون  أن  )برشط  األثري  للعنرص  التعريفي  الرقم 

األقل!(  

املقياس

يتــم تحديــد املقيــاس وفًقــا لحجــم موضــوع التصويــر املســتهدف: مقيــاس أبيــض/ أســود مــزود  –

بعالمــات قياســية ملســافات تبــدأ مــن 1 مــم )مســاطر القيــاس الطوليــة أو مقيــاس املــرت قابــل 

الطــي( وآخــر ملســافات تبــدأ مــن 5 مــم و 10 مــم وثالــث مخصــص لقيــاس مســافات تبــدأ مــن 

5 ســم أو 10 ســم )عــىل أن يتــم التنويــه عــىل الهامــش إىل الطــول الــكيل ملقيــاس الصــورة(،

التمركــز عنــد حافــة الصــورة الســفلية بالنســبة للمســافة وبعدهــا للهــدف التصويــري، ويف حالــة  –

الــرورة إســتكامل معلومــات أخــرى عــىل جانبــي الصورة،

توخي الحذر من إنعكاس ظل ليشء ما أو ظل املقياس يف الصورة! –

الضوء

تعادل الضوء األبيض! –

ــا إىل  – ــه أضواؤه ــددة تُوّج ــح متع ــري مصابي ــذا، وتوف ــن ه ــض – إذا أمك ــي - أبي ــوء إصطناع ض
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ــة: ــات مختلف اتجاه

s ،الضوء الرئييس: من أعىل يساًرا 

s  ســطوع أضــواء أخــرى: بهــدف إنــارة الظــالل والخلفيــات، وإلحــداث إنعــكاس مضــاد 

وتوليــد ظــالل يف حالــة وجــود كيانــات عــىل الســطح العلــوي، وللمعالجــة والتعديــل، 

مــن خــالل تقليــل اإلنعكاســات.

الخلفية/ البطانة )املادة املستخدمة كخلفية(

خلفيــة مــن ورق: رمــادي )نســبة اللــون األســود بهــا %18( أو أبيــض أو أســود )ميكــن لأللــوان  –

األخــرى أن تنعكــس عــىل الهــدف التصويــري، وبالتــايل يتغــري اللــون األصــىل؛ منــاذج مشوشــة(؛ 

بنــاء دقيــق للــورق/ جــودة عاليــة؛ نظيفــة )لــو اقتــى األمــر مســحها بانتظــام!(،

خلفيــة مــن قــامش: انظــر مــا يتعلــق باللــون يف بنــد »مــن ورق«؛ نســيج رقيــق أو قــامش فانيــال  –

قطــن )قــامش مــن أليــاف لباديــة ناعمــة منتجــة يف شــكل أثــواب(؛ ل تســتخدم أنســجة لمعــة.

موضوع الصورة )املوتيف(  

نرشع دامئًا يف تصوير املكتشفات األثرية الصغرية من جميع الجوانب. وأحيانًا من املفيد للغاية القيام 

بعمل لقطات تصويرية للتفاصيل. وأما توجيه الكامريا إىل األهداف التصويرية فيتم باإلتفاق مع رؤية 

قائدي موقع الحفر أو مع مختصني يف مجال نوعية املادة التصويرية وأغراض موضوعاتها.

قياس املكتشفات األثرية

تتشابه تقنيات تصوير املكتشفات األثرية وتصوير املنشآت بدرجة كبرية للغاية. ولهذا السبب لن 

نقوم بتكرار العمليات والخطوات اإلجرائية املذكورة يف هذا الجزء تفصياًل مرة أخرى يف الباب الخاص 

بتصوير املنشآت. 

   هناك طرق مختلفة للقيام مبسح قيايس للمكتشفات األثرية )تصوير ورسم املكتشفات األثرية( 

واألهداف املعامرية )رسم وقياس املنشآت(، وذلك بدًءا من الرسم باليد وحتى التدخل باستخدام 

أدوات تقنية )عىل سبيل املثال جهاز مسح تصويري بالليزر ]سكانر ليزر[ أو مسح قيايس يعتمد عىل 

األقامر الصناعية بالستعانة بجهاز تحديد املواقع GPS(. ول يزال العمل يف مجال علم اآلثار يحتفظ 

باملنهجية اإلجرائية التي تجمع بني املسح القيايس التقني والقياس باليد.

   إن مواقع البحث األثرى غالبًا ما تتواجد يف مناطق متطرفة يصعب فيها الحصول عىل خدمات مثل 

الصيانة واإلصالح أو عىل قطع الغيار املطلوبة؛ فإذا ما حدث عطل لجهاز املسح القيايس فال ميكن 

الظروف. عالوة عىل ذلك، فإن  بأكمله يف ظل مثل هذه  له، وبالتايل يتوقف املرشوع  إيجاد بديل 

الحصول عىل بديل له رمبا يواجه صعوبات ونفقات باهظة نظرًا ملا تفرضه الجامرك عىل الواردات 

واألجهزة املستوردة من رسوم عالية.
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   ويف املقابل نجد أن إستخالص رسومات بيد برشية ل يتطلب سوى بذل القليل من التكلفة التقنية، 

ولكن برشط توفر قدرات جيدة من جانب املساح للقيام بعمليات الرسم، إل أنه من خالل العمل 

الكثيف وانشغال الرسام الدائم بكيفية التعامل مع املوضوع وتفاصيله الدقيقة ميكن الخروج بالكثري 

من املالحظات نتأكد من خاللها يف نهاية األمر أن كثافة النتائج ومضمون املعلومات يف الرسم تكون 

أعىل وأقدر مقارنًة بأي صورة أخرى. 

   واألساس الذي تقوم عليه أي عملية مسح قيايس – سواء خاص بتصوير معامل أثرية أو إنشاءات - هو 

وجود شبكة قياس تتكون من نسق منتظم لنقاط املسح القيايس )نقطة ثابتة، نقطة إرتكاز، ويرمز 

لها بـ »FP«( ذات صلة مبوقع وارتفاع معروفني. كام أن موقع متركز النقاط الثابتة يستدل عليه من 

خالل إحداثيات نستخلص منها ثالث قيم ل غنى عنها: إتجاه الشامل )إحداثية الشامل Y(، إتجاه 

الرشق )إحداثية الرشق X(، وتحديد اإلرتفاع عن سطح األرض عن طريق ما يعرف باملستوى القيايس 

مساحون  يتوىل  األثري  الحفر  أعامل  معظم  ويف   .)Z )اإلحداثية   )NHN/NN( لإلرتفاع  املرجعى 

متخصصون عملية نصب شبكات القياس املرتبطة بالنقاط الثابتة )علامء الجيوديسيا أو خرباء مسح 

الثابتة فهي عبارة عن مسامري صلب أو عالمات إشارية معدنية أخرى مثبتة  النقاط  األرض(. وأما 

يف األرض، ويتم تحديدها خارج قطاع الحفر مبسافة بعيدة بحيث ل تتعرض للطمس والضياع من 

خالل تعمق سطح الخندق. وانطالقًا من النقاط الثابتة املرتبطة بإحداثياتها املعروفة يتم أخذ جميع 

القياسات الفردية املستجدة )نقاط القياس = MP(. ويبدأ كل قياس مسحي مبا يُطلق عليه »وصلة 

املوقع« – أي توجيه أجهزة القياس نحو النقاط الثابتة أو توجيه العالمة املعيارية نحو الرسم الذي 

ينبغي إستخالصه.   

 9 أدوات وضع العالمات اإلشارية لنقاط وخطوط القياس                                                         

!مسامري بأحجام ومواد مختلفة 
طباشري )للكتابة به عىل سبورة/ طباشري ملون(/ قلم رصاص  

أحبال أو خيوط للشد

جهاز مسح املستويات )مقياس املّساح(

 9             أدوات عملية مسح املستويات                                                                                        

حامل بثالثة أرجل 

جهاز مسح املستويات 

عارضة تحديد املستويات 

يُستخدم جهاز مسح املستويات لقياس إرتفاع نقاط معينة. ويتألف هذا الجهاز من منظار تلسكويب 

تركيبه  يتم  للدوران حتى 360 درجة مئوية، وبه رأس مرمى متقاطع  مركب فوق اسطوانة وقابل 
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عىل قدم الجهاز باستخدام قالووظات عمودية وعني مائية مستديرة لضبط املستويات. وقبل القيام 

بالقياس يتم تركيب هذه األشياء عىل حامل ثاليث القوائم بحيث يكون التوجيه أفقيًا. ومن خالل ذلك 

تتواجد جميع النقاط التي ميكن مشاهدتها عرب املنظار عىل مستوى واحد مع هذا املرمى املتقاطع 

)الشكل 2B: متقطع(، وعرب املنظار التلسكويب ميكن قراءة أي نسب للنقاط التي تتواجد خارج هذا 

املستوى عىل مسطرة قياس تأخذ وضع رأيس. وميكن توظيف الجهاز عىل نحو فردي بفضل وجود 

مسامري التسوية القالووظ للقيام بتحديد مغايرة أو دقة أو قوة رؤية املستخدم. كام ميكن ألي فرد 

القيام برتكيب واستخدام أجهزة مسح املستويات عند مكان الحفر، ولكن يشرتط دامئًا التعامل بحرص 

مع الجهاز حيث إن إمكانية إقتناءه وإصالحه مكلف للغاية.

                            ال ترك مطلًقا الجهاز غري مثبت أو دون رقابة! احذر التعرث من خالل أرجل

                      الحامل! ال ترك فتحة الجهاز دون إغالقها بكاممتها: األتربة ووضع الجهاز يف أماكن

           رطبة من شأنها أن تؤثر عىل الجهاز تأثريًا بالًغا!   

الرتكيب: 
الحامل: 1

يتــم إدخــال أرجــل الحامــل يف باطــن األرض لــو كان األمــر ممكًنــا )حيــث إن ذلــك يحــول  –

دون حــدوث أخطــاء قياســية مــن خــالل إهتــزاز أو تحــرك الحامــل عــن موضعــه(،

نقــوم بتوجيــه األســطوانة القــالووظ املوجــودة بالطــرف األعــىل بحيــث تكــون أفقيــة نوًعــا  –

مــا، كــام نقــوم بفتــح أرجــل الحامــل عــن آخرهــا بحيــث ميكــن وصــول الرتكيبــة )الحامــل 

وعليــه الجهــاز( إىل مســتوى إبصــار القــارئ تقريبًــا. 

القالووظ  2 بلف  منه  السفيل  بالجانب  الحامل  ونثبت  األرض  املستويات عىل  نضع جهاز مسح 

بالحامل: املوجود 

ــا مــن  – ــاء لــف القــالووظ حتــى ننتهــى متاًم ــا أثن ل نــرتك الجهــاز ينفلــت مــن بــني أيدين

ــم نتأكــد مــن ترســخ وقوفــه عــىل األرض! ــد، ث ــه بالحامــل بشــكل جي تثبيت

نقــوم بضبــط مســتويات القالووظــات التــي تتواجــد يف وصلــة تطويــل أرجــل الحامــل أو  –

بــني تلــك األرجــل. 

نرشع يف لف الجهاز بحيث يقف متوازيًا مع مسامرين قالووظ من الثالثة املتواجدين.  3

القيام بأول ضبط للمستوى األفقي عرب خفض أو بسط ومد أرجل الحامل حتى تزول من عىل  4

حافة الفقاعة الهوائية املتواجدة بالعني املائية املستديرة املدمجة عند قدم الجهاز. 

ضبط دقيق من فوق مسامري القالووظ املتواجدة عند قدم الجهاز: 5

يف البداية نقوم بإدارة فقط املسامرين اللذين يقف الجهاز متوازيًا معهام، –

عندمــا نــرى أن الفقاعــة الهوائيــة بالعــني املائيــة تتواجــد يف منتصــف ذلــك الخــط  –

القاعــدي، وهــي بالتــايل تتوافــق يف إتجاههــا مــع النقطــة الواقعــة عنــد الجهــة املقابلــة 



49

للقــالووظ الثالــث مبــارشة، يكــون بإمكاننــا تحريكهــا بســهولة عــن طريــق تدويــر هــذه 

ــز املنتصــف.  ــة إىل مرك ــة الثالث الصامول

 

طريقة القياس والحساب الدقيق لإلرتفاعات 
نحن يف حاجة لشخصني عىل األقل من أجل القيام مبسح قيايس: أحدهام يقف خلف الجهاز ويقرأ 

القيم )شكل 7( واآلخر يتحرك يف املنطقة بحرية ممسًكا بعارضة املسح القيايس )شكل 8( ويتوىل 

املنتصف  عند خط  القراءات  بأخذ  نقوم  ما  ودامئًا  الرسم.  عىل  قيمها  أُِخَذت  التي  النقاط  تسجيل 

الجهاز. وليك نتوصل إىل تحديد دقيق إلرتفاع ما  املرئية من خالل منظار  الثالثة  للخطوط األفقية 

فيجب أن تكون سواء العني املائية املستديرة املتواجدة بجهاز مسح املستويات أو األخرى املتواجدة 

إمساك  عملية  تتحول  أن  وميكن  الدائرة.  منتصف  يف  أي  املاء«،  »يف  املستويات  مسح  عارضة  عند 

العارضة وهي ممدودة آلخر طول بها إىل نوع من التحدى عىل وجه الخصوص حال التعرض لرياٍح 

قوية.

شكل 7: جهاز مسح املستويات                                  شكل 8: عارضة مسح املستويات 

 

عند القيام بعملية قياس اختالف الرتفاعات نرشع يف البداية يف قياس وتحديد نقطة إرتفاع لتصبح 

مبثابة نقطة قياس مرجعي معروفة لتحديد نقاط أخرى عىل إرتفاعات غري معروفة. يف البدء نرشع 

يف قياس إرتفاع جهاز مسح املستويات )إرتفاع الوسيلة املستخدمة = Hi(، ثم نحدد نقطة القياس 

املرجعي لرتفاع تم مسحه وصار معلوًما لدينا ونشري إليها بالرمز = HP1 – وهذا يعني أن نقطة 

القياس عرب ما  التعرف عىل هذا  ثابتة )FP( ويتم  املعروفة )HP1( تصبح نقطة  املرجعي  القياس 
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يعرف باملستوى القيايس املرجعي إلرتفاع األسطح عن األرض )NHN/NN(. وهنا نتوصل إىل اإلرتفاع 

الدقيق للجهاز عىل النحو التايل:

R + )HP1( نقطة القياس املرجعي املعروفة = )Hi( إرتفاع الوسيلة املستخدمة 

)r = املراجعة املرئية عىل الجهاز أو اإلرتفاع املقروء(

 ،).P2, P3, P4 etc( النقاط  وهي  املرجوة،  النقاط  جميع  ارتفاعات  بقياس  القيام  ميكن  واآلن 

التايل: النحو  عىل  منها  كل  إرتفاع  ويستخلص 

نقاط ارتفاع ثابتة .HP2/HP3/HP4 etc = إرتفاع الوسيلة املستخدمة )Hi( – توقع منظور 

)v(

)توقع منظور "v" = نسبة إرتفاع مقروءة(

نرشع يف عمل جدول لتسجيل القياسات املأخوذة يضم قيم ارتفاعات األسطح، وسيبدو شكله عىل 

النحو التايل:

إرتفاع رقم النقطة

معلوم

مراجعة 

اإلرتفاع 

املقروءة 

)r(

إرتفاع 

الوسيلة 

املستخدمة  

)Hi(

توقع منظور 

)v(

لإلرتفاع

نقطة 

مرجعية 

إلرتفاع 

محدد

نقاط ارتفاع ثابتة 

      HP1 مقروءة القياس

16,50 م1,5 م15,00 م

2P 14,50 م2,00 منقطة

3P 15,25م1,25 منقطة

4P 15,58 م0,92 منقطة

5P 12,74 م 3,76 منقطة

نقوم بتدوين املواضع الدقيقة التي أخذت منها القيم عىل ورقة شفافة موضوعة فوق الرسم الخاص 

باألثر أو باملسطح أو بالبناء أو تدون بشكل مبارش عىل الرسم املستهدف، بحيث ميكن حدوث ترابط 

فيام بني هذا وذاك عن طريق نفس شبكة اإلحداثيات. وتبًعا لكل بلد والتقاليد التي تحكمها ميكن 

إستخدام مثلثات يف وضع رأيس - مفتوحة أو مغلقة- كرمز، كام تُستخدم مثلثات يف صورتها األصلية 

أو ملونة كإطار )انظر ملحق 2(.
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قياس خطوط مقاطع طولية أو رأسية )بروفايل(

 9 أدوات القياس ووضع العالمات اإلشارية                                                                           

!مسامري بأحجام ومواد مختلفة 
حبل مدماك للشد 

جهاز مسح املستويات مزود بحامل 

عصا )عارضة( املسح القيايس 

عند استخالص رسومات مقاطع طولية أو رأسية )بروفايل( يجب يف البداية تحديد خط مستوى أفقي 

يف املقطع الطويل ذاته، وهذا يحدث باإلستعانة بجهاز مسح املستويات )مقياس املساح( وثالثة أفراد:

1 :)9a نقوم بوضع عالمة إشارية ألول نقطة باستخدام أحد األوتاد )شكل

ــة للمقطــع  – ــار النقطــة التــي ميكــن التحقــق مــن عندهــا ألكــرب مســافة ممكن يتــم اختي

ــة  ــن الحاف ــا م ــف أو قريبً ــع يف املنتص ــي يق ــط أفق ــتوى خ ــل( يف مس ــويل )الربوفاي الط

ــع، ــة يف املقط العلوي

يجــب تناســب الوتــد مــن حيــث الحجــم والطــول تبًعــا لرتكيبــة املقطــع الطــويل  –

)الربوفايــل(: وينصــح يف حالــة وجــود تربــة ســهلة التحــرك اســتخدام أوتــاد طويلــة مــن 

ــم، ــرية الحج ــاد صغ ــتخدم أوت ــت نس ــاء ثاب ــود بن ــة وج ــليح، ويف حال ــد تس حدي

ــار هــوايئ، ولكــن يف الوقــت  – ــة وجــود تي ــا يف حال ــام بعــد أيًض ــاد في يجــب تثبيــت األوت

ــكان )كأن  ــدر اإلم ــا هــو رضوري بق ــم أي يشء إل مب ــي أل نتســبب يف تحطي نفســه نراع

ــر قــوة الــدق بشــدة(. نحــدث شــقوقًا بجــدار عــىل أث

يتم تحديد ارتفاع النقطة بجهاز مسح املستويات )عند 0,5 سم متاًما(. 2

ثانية  3 نقطة  عند  التقريب  وجه  عىل  الرتفاع  نفس  عىل  القيايس  املسح  عارضة  بتثبيت  نقوم 

)الربوفايل(. الطويل  للمقطع  األخرى  النهاية  من  بالقرب 

الوتد  4 ارتفاع  قيمة  بالهتاف عىل  العارضة  يوجه حامل  الذي  بالقراءة هو  يقوم  الذي  الشخص 

األول.

يقوم شخص ثالث بدق الوتد )شكل 9b( مبارشة عند النهاية السفىل للعارضة. 5

نقوم مبراجعة ارتفاع الوتد الثاين مرة أخرى وتصحيح أي خطأ إذا لزم األمر. 6

نقوم مبد حبل بني األوتاد )انظر بشأن الُعقد الشكل 4B( بحيث ميتد عىل الجانب العلوي من  7

األوتاد.

يتم تثبيت أوتاد بينية أخرى - إذا اقتضت الرورة ذلك - بطول هذا الخط، وهي من شأنها أن  8

تكون مبثابة مواضع تثبيت – مثل املوضعني السابقني - ملازورة القياس أو للقدمة أو مسطرة 

القياس )خط القياس الرئييس(.

ويف حالة وجود مقاطع طولية مرتفعة عىل نحو خاص فيتعني علينا مد عدة خطوط أفقية مبسافات 
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ترتاوح فيام بينها بحواىل 1,0م. ونقوم بوضع عالمات إشارية لجميع النقاط التي فرغنا من مسحها 

القيايس بارتفاعاتها يف رسم الربوفايل.

)Totalstation( جهاز التاكومرت لقياس الزوايا بالتلسكوب العاكس

وزوايا  األسطح  )زوايا  والزوايا  وامتدادات(  )مسافات  الطرق  قياس  يف  الزوايا  قياس  جهاز  يُستخدم 

اإلرتفاعات(؛ كام أنه يقدم لنا خدمة من حيث تحديد إحداثيات نقاط قياس جديدة يتم من عندها 

أخذ مثة نقاط قياسية أخرى بطريقة يدوية ورسمها. وعن طريق تغذية برامج متوافقة )خصوصية( 

)وإمدادها إىل الجهاز املعني( ميكن عمل قياسات كاملًة لثمة محيطات أثرية ومنشآت معامرية عىل 

هيئة تقديرية، أي أنه ليس من الروري تحري مثة معامل والتوصل لثمة تفاصيل أعظم شأنًا بالطريقة 

اليدوية. فضاًل عن ذلك فإن إستخدام جهاز قياس الزوايا يخدمنا أيًضا يف حالة قياس أجزاء يف املنشآت 

التي يصعب الوصول إليها )يف األسقف واألسطح(. ودامئًا ينبغي علينا إستكامل تفاصيل هذه الطريقة 

بأحد املقاييس اليدوية. وفوق هذا وذاك ميكن أن يحل هذا الجهاز محل قياس اإلرتفاعات التي تتم 

بواسطة جهاز مسح املستويات والحساب اليدوي للقيم النسبية الدقيقة املعنية.  

عوارض املسح القياىس

 الحافة العلوية ملقطع الحفر الطوىل

 الحافة السفلية ملقطع الحفر الطوىل 

ي. زيجل 2011

(الربوفايل)

(الربوفايل)

شكل 9: عملية قياس ملقطع رأيس

إن نظام تشغيل جهاز قياس الزوايا واستخدامه يتطلبان تدريبًا، فضاًل عن معرفة وحدات استخدامه 

)املوديولت( ووظائفها التي تتجىل بوضوح من دليل اإلستخدامات الخاصة به، ومن الربامج املعنية 

بنقل القيم القياسية بالكومبيوتر. ولذلك عادًة ما يتعامل مع الجهاز شخص يتواجد يف موقع التنقيب، 
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وهو غالبًا خبري أبنية أو خبري مساحة أو مهندس معامري، إل أن كل من يتواجد بهذا املكان عليه أن 

يكون عىل علم مبدى حساسية الجهاز: حيث إن الحصول عىل الجهاز مكلِّف للغاية، كام أن تكاليف 

إصالحه باهظة للغاية! ومن هنا يُنصح – إذا اتيحت الفرصة – بقرص تشغيل الجهاز عىل فرتة اإلنتفاع 

به، وفيام عدا ذلك علينا بحفظه داخل حافظته.

الجهـاز

املحور  حول  للدوران  قابل  منظار  من  العاكس  بالتلسكوب  الزوايا  لقياس  التاكومرت  جهاز  يتكون 

العمودي، مثلام يحدث يف حالة جهاز مسح املستويات )مقياس املساح(، وباإلضافة اىل ذلك فهو مزود 

مبحور قالب أفقي. والفرق بينه وبني جهاز مسح املستويات أنه جهاز قياس إلكرتوين، كام أنه يقوم 

بعمل حساب نتائج القياسات بذاته، وتظهر لنا تلك النتائج عىل شاشة عرض يف شكل إحداثيات جهة 

الشامل )= إحداثية Y(، وإحداثيات جهة الرشق )= إحداثية X(، ثم ارتفاع )فيام يعرف باملستوى 

القيايس املرجعي إلرتفاع األسطح عن األرض( = )NHN/NN(. ويتم القياس باستخدام مرت مسافات 

إىل  بإرساله  الجهاز  يقوم   )12 )شكل  ليزر  يحتاجه شعاع  الذي  الزمن  يقيس  وهو  إلكرتوين برصي، 

موشور عاكس للضوء prism )غالبًا موضوع عىل قصبة مقياس تليسكوب؛ شكل 11( من أجل أن 

يرتد من جديد إىل الجهاز، ثم يخرج من هذا الجهاز حساب املسافة والزاوية الواقعة ما بني الجهاز 

نقاط  يختار  شخص  شخصني:  وجود  القيايس  املسح  بعملية  للقيام  يلزم  هنا  ومن  الضوء.  وعاكس 

القياس ويضع املوشور الزجاجي عليها )وهو يف هذا األمر لبد له أن ينتبه بشكل أكرث حرًصا من حالة 

القياس باستخدام جهاز مسح املستويات إىل توجيه دقيق للموشور الزجاجي نحو جهاز القياس وإىل 

املستويات األفقية من خالل عني امليزان املستديرة الخاصة به(، بينام يستهدف الشخص الثاين توجه 

املوشور الزجاجي مع جهاز قياس الزوايا ويتوىل أخذ القياسات. 

رقمي  نحو  القياس عىل  نتائج  نقل  ويتم  إلكرتونية،  تخزين  بذاكرة  الزوايا  قياس  أجهزة  وتتزود     

عىل جهاز كومبيوتر. ولتشغيل برنامج الرسم CAD ميكن الحصول عىل كروت إلكرتونية خصوصية 

إمكانية  به، فضاًل عن  القياس  نتائج  تفريغ  بعملية  تقوم  )Add-ons(، وهي  بالكومبيوتر  إلدخالها 

إىل مشاهد تصميم. النقاط بشكل مبارش وتحويلها  قراءة 

الرتكيب والتمركز والتوجيه

 9  أدوات الركيب والقياس                                                                                                 

حامل بثالثة أرجل 

جهاز قياس الزوايا 

عاكس للضوء مزود بقصبة قياس تليسكوب/ إبرة  

القدمة )العصا الياردية أو مسطرة القياس( 

)اللوت أو ثقلة ميزان( 
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نقوم برتكيب جهاز قياس الزوايا – مثل جهاز مسح املستويات - عىل حامل بثالثة أرجل، ويجب أن 

يكون يف وضع إستواء قبل استخدامه. وهنا يجب إتخاذ القرار مسبًقا بشأن شكل الوقفة والتمركز 

الذي نقصده:

التمركز عرب نقطة معروفة )نقوم برتكيب جهاز قياس الزوايا عرب نقطة ثابتة(. –

ــدد  – ــري مح ــع غ ــا مبوق ــاس الزواي ــاز قي ــب جه ــم تركي ــز )يت ــة مترك ــد بنقط ــوف دون تقي الوق

باملنطقــة(.

يتم الرتكيب بغرض التمركز عرب نقطة معلومة عىل النحو التايل:

نقوم بنصب الحامل عند نقطة مركزية بقدر اإلمكان عرب نقطة ثابتة، ويتم فتح أرجل الحامل  1

تقريبًا عىل اإلرتفاع املنشود، ثم نقوم بفك صواميل الجهاز.

تحديد موقع متركز الجهاز عرب نقطة ثابتة عن طريق تحريك أرجل الحامل: 2

يتوفــر لــدى كثــري مــن أجهــزة قيــاس الزوايــا الحديثــة ثقلــة ميــزان )لــوت( بالليــزر تقــوم  –

بتحديــد محــور إرتــكاز الجهــاز عــىل األرض وذلــك بتســليط عالمــة برصيــة إليــه.

إذا مل يتوفــر ذلــك فيمكــن تثبيــت ثقلــة ميــزان عاديــة يف مركــز الحامــل وتحديــد موقــع  –

النقطــة مــن خــالل مربــع زاويــة اإلبصــار مــع بــؤرة العدســة بالجهــاز.

ضبط مستوى إرتفاع الجهاز فوق أرجل الحامل وتوجيه الصواميل وفًقا لعني امليزان املايئ املدمج  3

بالجهاز وآلة ضبط املستويات:

تتطلــب كل مــن عمليتــي التوجيــه وضبــط مســتوى اإلرتفــاع صــربًا وتدريبًــا نظــرًا ألن مــع  –

كل لفــة للصواميــل ومــع كل حركــة ألرجــل الحامــل يحــدث زحزحــة للجهــاز عــن النقطــة 

الثابتــة، وبالتــايل يتطلــب األمــر إعــادة عمليــة التوجيــه مــن جديــد.

إلحداثيات  نقاط  عدة  طريق  عن  التجاه  وتحديد  التمركز  عملية  تأيت  الرتكيب  عملية  إنتهاء  بعد 

معروفة. ويختلف األسلوب الدقيق وإدخال البيانات يف مثل هذه العمليات اإلجرائية وفًقا ملصدر 

املنتج املُصنع، كام هو الحال يف الربمجيات املختلفة املتاحة وطريقة اإلستخدام )رضورة قراءة كتالوج 

اإلستخدام!(. ومام يساعد عىل فهم هذا األمر فهاًم صحيًحا رضورة اإلملام املعريف املسبق بتقنيات 

القيايس. املسح 

القياس

بعد اإلنتهاء من تركيب جهاز قياس الزوايا ميكننا أخذ قياسات نقاط جديدة. وهنا نقوم بوضع رأس 

عصا القياس السفلية عىل النقطة التي تم اختيارها، بحيث تكون العصا يف وضع رأيس، وتوجيه الهدف 

بجهاز قياس الزوايا ثم أخذ القياس. ومعظم أجهزة قياس الزوايا يتوفر بها أداة ميكن من خاللها عمل 

قياس بدون عاكس للضوء أيًضا، إل أن اإلستفادة منها محدودة يف حالة إنعكاس ضوء الشمس بشدة 

وكذلك يف حالة وجود معامل أثرية ذات إنعكاسات بدرجة سيئة.
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شكل 12: جهاز قياس الزوايا بشعاع ليزر

شكل 11: موشور زجاجيشكل 10: جهاز قياس الزوايا
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طرق القياس اليدوية
 9 أدوات القياس ووضع العالمات اإلشارية                                                                            

مرت قياس، 30م، معدين 

مرت قياس، 5م، معدين 

!قدمة/ العصا الياردية أو مسطرة القياس، 2م 
قدمة/ العصا الياردية أو مسطرة القياس، 3م 

!ميزان ماء، 1م 
!ثقالت ذات أوزان مختلفة )لوت( )بأوزان تبدأ بـ 50 جم( 

طباشري )لوضع عالمات الرتسيم( 

!أوتاد تثبيت ذات أحجام ومن مواد مختلفة  
حبل مدماك للشد 

يأيت الرسم نتيجًة لقياساٍت سابقٍة عليه باألجهزة املذكورة وكذلك باليد. ومن بني ما نستخدمه من 

أدوات أساسية لعملية الرسم باليد نذكر عىل سبيل املثال مرت املقياس والقدمة )العصا الياردية أو 

)نقطة  معروفة  نقاط  القياس من  عملية  تبدأ  ما  ودامئًا  )اللوت(.  امليزان  وثقالت  القياس(  مسطرة 

ثابتة(.

38

املساحة التثليثية )التثليث(8

ثابتة FP(، حيث  التثليث عملية ضبط قياس نقطة جديدة من ثالث نقاط معروفة )نقاط  يخدم 

 .)MP( تُقاس يف كل منها املسافات واألبعاد من النقاط الثابتة حتى النقطة املطلوب البحث عنها

وهنا يجب أن منسك دامئًا مبرت املقياس أو القدمة )العصا الياردية أو مسطرة القياس( عىل نحو أفقي. 

ويف حالة وجود فروق كربى يف اإلرتفاعات أو عوائق يف مستوى أكرث إرتفاًعا بني النقاط فيجب تصحيح 

.)3A موضع متركز إحدى النقتطني أو كالهام بثقل امليزان )اللوت( )شكل

   نقوم بنقل القيم عىل نحو مصغر معياريًا إىل الرسم باستخدام الفرجار )شكل 3B(. ومتثل نقطة 

تقاطع دقات الفرجار الثالث النقطة التي تم ضبط وتحديد قياسها. وألسباب تتعلق بالناحية الزمنية 

غالبًا ما يقترص األمر عىل قياس نقطتني فقط، حيث يتضح من خالل ذلك أن مستوى إحتامل الخطأ 

يكون أعىل بدرجة واضحة ول ميكن التعرف عىل األخطاء بشكل أمثل.

بحساب  8 نقطة  إىل  واملسافة  إحداثيات  إيجاد  عملية  هي  الرياضية  والهندسة  املثلثات  علم  يف  التثليث  عملية 

طول ضلع مثلث باستخدام القياسات املأخوذة لزوايا وأضالع املثلث املشكل من تلك النقطة ونقطتني مرجعيتني 

)املرتجم(. الجيب  قانون  باستخدام 
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طريقة الزوايا القامئة )املتعامـدات(

عند استخدامنا لطريقة الزوايا القامئة يتم شد مرت قياس بني نقطتني )مع وضع عالمات إرشادية عن 

القيم األخرى ليك ننشئ خطًا  أيًضا أن نأخذ من عنده جميع  طريق األوتاد أو ما مياثلها - وميكن 

الياردية أو  )العصا  القدمة  مستقياًم متاًما - ومربوطًا بحبل مدماك مشدود عن آخره( أو أن نضع 

بقياس موقع  النقطتني مبارشة، ثم نقوم  به عند إحدى  الصفر  القياس( بحيث تقع عالمة  مسطرة 

النقطتني بجهاز قياس الزوايا ليك نحدد مكانه يف سياق أوسع. وانطالقًا من مرت القياس أو من حبل 

املدماك عىل اعتباره خط رئييس ننشئ زوايا متعامدة عىل النقاط محل القياس بحيث نحدد طولها 

والنقطة املقابلة لها األكرث إنخفاًضا )القدم( عىل الخط الرئييس )خط القاعدة( )شكل 13(، ثم نقوم 

بنقل هذه القياسات عىل نحو مصغر معياريًا إىل الرسم. وهنا ننتبه إىل رضورة أن يكون املحور أفقيًا 

بقدر اإلمكان، وطويل بدرجة كافية ليك نصل إىل كل نقطة محل قياس يف الزاوية اليمنى. ول تؤخذ 

نهائيًا القيم التي تبعد عن خط القاعدة بأكرث من 1,0م بدًءا من هذا الخط، بل من خط آخر )مخاطر 

الوقوع يف خطأ(، ويجب إستخدام ثقالت امليزان )اللوت( إذا اقتى األمر ذلك )ويُنصح يف هذه الحالة 

أن يتوىل أمر استخالص الرسم فريق عمل: أحد األشخاص يجرى القياس ويقيس بثقالت امليزان، وآخر 

يقوم بالرسم يف الوقت نفسه عىل التوازي(.

   وميكن يف حالة وجود معامل أثرية منتظمة مثل أرصفة من القراميد مد خطني رئيسيني متوازيني 

بالعرض عىل كل منهام فقط. وعىل  الواقعة  الوصالت  قراءة  أخذ  يلزم عندهام  بحيث  )شكل 14( 

هذا النحو ل يتبقى سوى رضورة عمل مسح قيايس يف طريقة املتعامدات إلثبات خطوط الوصالت 

املتوازية. 

   أيًضا يتم تطبيق طريقة املتعامدات عند قيامنا مبسح قيايس ملقاطع طولية أو رأسية )بروفايل(، 

باستخدام جهاز مسح املستويات  القاعدة عىل نفس اإلرتفاع  وعندها نرشع مسبًقا يف ضبط خط 

)انظر ما سبق ذكره(. ويف حالة بروز معامل أثرية عن القطاع املحفور، فيمكن حينئذ نقل خط القاعدة 

عىل نحو نقاط متقطعة إىل املستوى األفقي بواسطة ميزان مايئ )شكل 15(.

صندوق القياس

 x 1,0 ميكن الحصول يف املحالت املتخصصة عىل إطار قياس أو صندوق قياس سابق التجهيز مقاس

1,0 مرتًا، وفيه ميتد مرت القياس كل 10 سنتيمرت مربع. ويتناسب هذا النوع من الصناديق القياسية 

عىل األخص بشكل ممتاز مع قياس أي مساحة ورسم أي معامل أثرية مكونة من أجزاء صغرية، مثل 

نقوش يف مستويات أفقية ورأسية وغري ذلك. إن الرسامني املتمرسني لديهم القدرة عىل الرسم بدون 

قياسات واسعة املدى باستخدامهم ملثل هذا النوع من الصناديق. وميكن تحديد مكان متركز الشباك 

بالضبط باستخدام جهاز قياس الزوايا.

   تُعد صناديق القياس سابقة التجهيز إحدى الوسائل املساعدة الهامة لعلم اآلثار الغارقة املوجودة 

تحت املاء حيث يستحيل غالبًا عمل قياسات طويلة املدى. 
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شكل 13: طريقة املتعامدات
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شكل 14: خطوط متوازية

شكل 15: رسم بروفايل 
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دقة وخطأ القياس
من سامت أجهزة قياس الزوايا بالتلسكوب العاكس  Totalstation أنها تؤدي عمليات القياس بدقة 

متناهية حتى كسور من امللليمرت. ويف جميع حالت املسح القيايس األخرى ترتبط درجة دقة القيم 

املقروءة باإلتفاقيات املربمة مع إدارة الحفر وباستخدام القيم املقاسة وبالشخص املختص بالقياس: 

ــام لتكــون  – ــب األرق ــاز مســح املســتويات بتقري ــروءة بجه ــة اإلرتفاعــات املق ميكــن تحــري دق

ــمة  ــايس مقس ــح القي ــة املس ــة لعارض ــراءة املعياري ــة الق ــث إن جه ــم، حي ــم أو 1,0 س 0,5 س

إىل وحــدات مســافية ذات 1,0 ســم. ويف كل األحــوال يجــب إســتجالء األمــر مســبًقا مــع إدارة 

الحفــر مــن حيــث طريقــة أخــذ القياســات بدقــة.

ــى  – ــة حت ــاس بدق ــراء القي ــا إج ــني دامئً ــراض الرســم يتع ــدوي ألغ ــايس الي ــة املســح القي يف حال

امللليمــرت عــىل األقــل ثــم نقــوم بنقــل القيمــة أيًضــا بنفــس األســلوب عــىل الرســم. ولهــذا يُعــد 

ــة كــربى يف هــذا األمــر.  ــد ذا أهمي إســتخدام قلــم رصــاص مســنن بشــكل جي

بالتفاوت الشديد  إلتواًءا  القياس  تأثر أجهزة  القياس هو إمكانية  من بني أسباب حدوث أخطاء يف 

يف درجات الحرارة أثناء اليوم: وأكرث ما يتأثر بهذا هي املعادن إل إن األخشاب واملواد اإلصطناعية 

معرضة لذلك أيًضا. وميثل إلتواء أرجل الحامل إحدى املشكالت األساسية ضمن مشاكل أجهزة القياس 

املذكورة سابًقا. ولهذا فإن التخطيط األفقي والنقطي يف مسافات متساوية يجب إختباره عىل الدوام 

القيام  باألجهزة، وإن تطلبت الرورة  امليزان  بالنظر إىل مستوى عني  بصفة خاصة صباًحا ومساًءا 

بإعادة الضبط الدقيق، وبالتايل أيًضا تجديد التأكد لتبني مستوى إرتفاع جهاز مسح املستويات عىل 

األرض، لسيام موضع متركز وتوجه جهاز قياس الزوايا.  
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التوثيق بالرسم
أدوات التوثيق

 9                                                                                                               ورق                                                                                                                           

ورقة مربعات أو رسم بياين مقاس A3 )بقدر اإلمكان تكون قابلة لوضعها يف أرشيف وغري 

)16B حمضية وخالية من ثنيات(: وزنها ما بني 80 – 90 جرام عىل األقل )شكل

                 4                                                                                                         
 9       أدوات الرسم        6                                                                                                5        

رسم9  إطار  أو  قالب  )كوريشة(/  كريب  ورق   + عليها  للرسم  كقاعدة  صلبة  لوحة 

 )A3(

أقالم رصاص TK التي تستخدم فيها سنون رصاص ميكن تسنينها )للرسم الجرافيتي( )شكل 

 )16K

 )16J سنون أقالم رسم جرافيت )بدرجات متفاوتة يف القوة( )شكل

 )16D شكل( TK مرباة أقالم رصاص

أقالم مبمحاة )أستيكة(:

ــة10 )شــكل –  ــى/ ممحــاة عادي ممحــاوات ألقــالم رســم جرافيتــى وأقــالم رســم جرافي

 )16H

 –)16L قلم مبمحاة من الناحيتني11 )شكل

أقالم تلوين )مقاومة للضوء، باقة متعددة األلوان( 

 )16I مرباة خشبية )شكل

فرجار12  

 )16Q مسطرة/ مقياس ثاليث األطراف13  )شكل

 )16E مساطر/ مثلثات هندسية )شكل
                                                                          8                   7        

ميكن الحصول عليها باملحالت املتخصصة بأحجام مختلفة.  9

ملحو )يف مساحات كبرية( األشياء الغري نظيفة بالرسومات.  10

الطرف األحمر: ملحو خطوط أقالم رصاص/ أقالم تلوين خشبية، الطرف األبيض: ملحو خطوط حرب/ آلة كاتبة. 11

فرجار عادي بسن حاد، بسن رصاص وسن خزاز؛ تجنب الفرجار القابل للقفل ألن مثل هذه األنواع لها نصف أقطار  12

محدودة. وميكن إستخدام بقايا سنون الكربون TK املتبقية من أعامل الرسم.

البيانات  13 تُذكر  الُسمك:  قياس  الياردية ومسطرة  العصا  املثلثات واملساطر ومقياس  الدقة يف حالة  ننتبه إىل مدى 

باألعداد الرومانية يف شكل بيضاوي؛ ويُنصح بأن تكون الدقة عىل درجة III. برجاء اإلنتباه: تتأثر املواد املختلفة 

القابلة لإلستخدام والتطبيق بالحرارة الشديدة؛ ول شك أن املعادن تتعرض للتمدد واإللتواء بشكل واضح، إل أنها 

أكرث أمانًا ضد الكرس عن البالستيك أو الخشب.
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شكل رقم 16 أدوات الرسم

مفتاح خريطة الرسم

يجب أن يحتوي كل رسم من الرسومات عىل حدة عىل دليل خاص به )مفتاح( يحمل املعلومات 

التالية:

رقم اإلجراء/ عنوان مخترص لإلجراء –

املنطقة/ الناحية/ املقاطعة –

لوحة )س( من )ص( –

املسطح املقطع املحفور –

رقم األثر )يف حالة آثار فردية( –

املقطــع الطــويل املحفــور )يتجــه مــن )أ( إىل )ب( يف التجاهــات األربعــة و/أو يف نقــاط(  –

ــم( ــىل الرس ــامل ع ــاه الش ــهم يف اتج ــزوًدا بس ــطح )م ــتوى الس مس

املقياس –

التاريخ –

الرسام –

بيان نظام القياس/ النقاط الثابتة/نقاط القياس  –

مقياس الرسم والدقـة

يتم الرسم يف األساس باملقياس )م( 1 : 20 )1 مم يف الرسم = 2 سم عىل الطبيعة(. وميكن أيًضا تسجيل 

التفاصيل ومقاطع الحفر املعقدة )للجزء املركزي من مدينة ما – إذا ما تضمنت عىل سبيل املثال 



63

طبقات أو مستويات رقيقة( باملقياس 1: 10. ويتطلب هذا األمر رضورة إستجالء األمر مع املسئول أو 

مع إدارة الحفر! فضاًل عن ذلك يتم تضمني الخريطة محتويات للمقربة، وذلك باملقياس 1:1.

   ويتعني علينا أن نُلحق مقياس الرسم املستخدم بكل ورقة )يف الطرف السفيل منها(  بحيث ميكن 

تعيني القياسات يف الرسم وأخذ القراءة، فضاًل عن أنه يعيننا كنوع من التوجيه عىل الحصول عىل 

القياسات الصحيحة حني نقوم بعمل املسح والفحص الدقيق أو إعادة إنتاج العمل. 

   ويتوجب علينا من حيث األساس توخي أعىل درجات الدقة يف الرسومات بقدر اإلمكان، وأيًضا يف 

حالة وجود مكتشفات أثرية قد تبدو لنا يف أول األمر أنها ل تحمل دللة؛ والحقيقة أنه كلام خرج 

الرسم أكرث دقة كلام كانت درجة تأملنا لألثر أكرث عمًقا. وغالبًا ما نتمكن من حل مشكالت وتفسري 

متناقضات من خالل إعادة النظر للموضوع وإنشغالنا به مراًرا وتكراًرا. ولهذا السبب ل ميكن من 

الناحية النظرية أن يحل التوثيق الفوتوغرايف )وأيًضا مع تصحيح ما هو مشوه أو محرف( محل الرسم 

اليدوي.

خطوات روتينية عند الرسم

ومطابقة  والحقيقة  للواقع  أقرب  تكون  أن  فيجب  مبارش  بشكل  لألثر  ملونة  رسومات  ننفذ  حني 

للطبيعة بقدر اإلمكان، وميكن الستعانة بأرقام كودية للمواد التي ترتدد كثريًا ويتم رشحها وتفسريها 

الفنان حيث إن نطاق  بلوازم  أما األقالم فيتعني أن تكون مقاومة للضوء ومرتبطة  الرسم.  يف دليل 

اختيار األلوان عنده أكرث إتساًعا. عالوة عىل ذلك يجب أن ننتبه حال قيامنا بتشكيل األلوان إىل كسو 

املساحات بدرجة متساوية وذلك بقليل من الضغط عليها، فال ينبغى التعرف عىل إتجاه إستخدام 

األقالم. 

   وهناك تعليامت تتوفر يف معظم املكاتب اإلقليمية بأملانيا بشأن التلوين والقواعد الحاكمة لثمة 

رسومات ينبغي التشاور بشأنها قبل استخالص الرسم. ويف دول أخرى يلزم األمر التواصل واإلتفاق 

مع إدارة أعامل الحفر عىل أشياء كثرية، من بينها عملية التلوين. وحال أن يقوم عديد من األفراد 

بوضع خطة أو مقطع ما )بروفايل(، فيجب مراعاة أن تكون األلوان واألرقام الكودية عىل منط واحد 

يف اإلستخدام. ودامئًا ما نلحق الرسم بدليل أو مفتاح للخريطة حتى نتجنب حدوث أشياء محل خالف 

وتناقض ويكون الرسم مقروء ألي طرف ثالث أيًضا. 

مسطح الرتبة واملقطع الطويل – خطوة بخطوة

تركيب ورقة عىل لوحة الرسم، 1

كتابة رأس موضوع الرسم، 2

نقل شبكة اإلحداثيات الخاصة مبسطح الرتبة أو أشياء أخرى عىل ورقة الرسم، 3

التعريف مبحاور الرسم )خطوط أساسية(/ نقاط التثليث: األسوار عىل سبيل املثال بطول خط  4

الوسط بها، عمليات رصف منتظمة مبحاور متوازية، مقاطع طولية واسكتشات بخطوط أفقية 

ممسوحة املستويات، معامل أثرية غري منتظمة مبحاور منفردة أو تثليث.. وغري ذلك،
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قياس املحاور ونقاط التثليث بجهاز قياس الزوايا واإلشارة لذلك يف الرسم، 5

قياس القيم األخرى التي تتعلق باملحاور والنقاط ثم رسمها كرويك، مثل: الحواف أو األطراف  6

العلوية والسفلية الخاصة باألسوار والشقوق وحدود املعامل األثرية واألشياء الكربى واملوضوعات 

املهمة األقل حجاًم، وغري ذلك،

البنية املتبقية ودرجة التامسك وفًقا للتقدير النظري/ تلوين، 7

ل ينبغي أن ننىس دليل الرسم )مفتاح الخريطة(، 8

توثيق توصيفي يف سجل اآلثار أو إىل جانب الرسم مبارشًة. 9

التوثيق التوصيفي

مام يرتبط إرتباطًا مبارًشا بالتوثيق عن طريق الرسم تأيت خطوة إدارة سجل اآلثار وفتح امللف، وهو 

يحتوي عىل وصف تفصييل لكل املكتشفات األثرية عىل حدة: الشكل، القياس، وضوح املالمح، اللون، 

التامسك أو الكثافة، املادة )نوع الرتبة، نوع وكمية الشوائب، وغري ذلك(، فضاًل عن كل ما هو ملفت 

سبيل  عىل   - نستعني  أن  التوصيف  موضوعات  تقسيم  أجل  من  وميكن  أخرى.  أشياء  من  لألنظار 

http:// املثال - باستامرة معايري التوثيق القياسية الخاصة مبكتب العناية باآلثار التابع لولية بايرن

بوليات  مكاتب  هناك  أن  كام   ،www.blfd.bayern.de/medien/vorg_doku_arch_ausg.pdf

أخرى تقوم بنرش معايري قياسية مامثلة عىل صفحات اإلنرتنت الخاصة بها. وتتوفر مقرتحات أخرى 

للتوصيف لدى كثريين، من بينهم كتاب تايس/ اونس Tassie/ Owens 2010 بالصفحات من 177 

وحتى 365. ودامئًا ما ننصح يف حالت الشك وعدم اليقني بالتواصل والتفاق مع إدارة أعامل الحفر 

عىل السلوب اإلجرايئ، عالوة عىل التوجه والسرتشاد بالتوثيقات القدمية ملنطقة الحفر. وبرصف النظر 

نبدأ من األشياء  بإجراء ما سيكون له دللته ومغزاه حني  القيام  أية معايري قياسية أخرى فإن  عن 

الكبرية إىل الصغرية، أي من املكتشفات األثرية الشاملة إىل ما هو أقل وأصغر، ومن التوصيف الشكيل 

العام إىل التفاصيل مثل املادة ودرجة متاسكها ولونها. ولعل العنارص التالية تقدم العون للتوصيف 

)نقاًل عن كينه 2009، ص 30-27(:

شكل األثر

الطبقة

)دامئًا نشري بالسهم إىل اإلتجاه الطبيعي!(

دائري الشكل 

بيضاوي الشكل

بيضاوي مطول
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عىل شكل مثلث بصورة اعتيادية )بأركان مستديرة(

عىل شكل هرمي بصورة غري اعتيادية )بأركان مستديرة( 

شكل شبه منحرف

شكل مستطيل

شكل مستطيل بأركان مستديرة

خط مستقيم

بصورة غري اعتيادية: عىل شكل هالل أو ما يشبه ذلك 

بصورة غري اعتيادية للغاية: بال شكل )مسنن، مموج(

   

مقطع طويل أو رأيس )بروفايل(

املعـربالقاعالجدار

عمودي أو رأيس

أفقي/

منحني/

محدب/

مقعر/

مموج/

عىل شكل قطرات

حاد/

مستدير/

انسيايب/

مائل )حواىل 45°(

مائل منبسط )حواىل 40°-10°(

مائل منحدر )حواىل 80°-50°(

مقلوب )أي أضيق من أعىل عن أسفل(

منحني نحو الخارج

منحني نحو الداخل

مدرج/ بسالمل

--بصورة غري اعتيادية

حاد-عىل شكل حرف v: ممتد/ ضيق

مستدير-عىل شكل حرف u: ممتد/ ضيق

مستدير-عىل شكل الساعة الرملية

حاد-عىل شكل اإلسفني )من جهة واحدة/قادًما من أعىل(

مستدير-عىل شكل العدسة

اإلنطباع الكىل

املعـربالجـداراملسطحالشكل

حادعموديمستطيل الشكلعىل شكل صندوق
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مستديرعموديبيضاوي الشكلعىل شكل خزان

حاد/ مستديرمائلمستطيل الشكلعىل شكل حوض

حاد/ مستديرمائلبيضاوي الشكلعىل شكل قمع

حادمقلوبمستطيل الشكلعىل شكل هرم مبتور

عىل شكل مخروط 

مبتور

مستديرمقلوببيضاوي الشكل

مائل منبسط؛مستطيل الشكل/ بيضاوىعىل شكل أنبوبة

القاع: ممتد،

يف خط مستقيم/محدب

حاد/ مستدير

صورة غري اعتيادية

حدود األثر

الخط الحدي: حاد، مطموس املعامل )نوًعا ما(، إنسيايب –

درجة الوضوح: واضح جًدا، واضح، ظاهر، ضبايب، غري واضح، محسوس، غامض –

ــد  – ــة أح ــي جه ــنن، منحن ــوج ، مس ــم، مم ــري منتظ ــم/ غ ــد، منتظ ــري ممه ــد/ غ ــار: ممه املس

اإلتجاهــات األصليــة/ أعىل/أســفل

وصف اللون

درجة السطوع: ساطع جًدا، ساطع، متوسط، معتم، ظالم دامس –

املظهر: لمع، باهت، شاحب، متسخ –

اللون األسايس: عىل سبيل املثال أسود –

امليل إىل لون آخر: عىل سبيل املثال أسود مائل للزرقة –

توزيع األلوان: –

مجزع كاملرمر )غائم، ليس له حدود بدرجة فاصلة(	 

مبقع )محدود بدرجة فاصلة، مبساحات صغرية(	 

مطوق برشيط )أفقى- ممتد ملسافة، عريض(	 

مخطط/ مجزع )ممتد ملسافة بصورة غري اعتيادية، متوازي تقريبًا(	 

مكونات األثر

مكونات طبيعية: –

كتلة كبرية: بحجم أكرب من 630 مم	 

كتلة حجرية: بحجم يرتاوح بني 200 - 630 مم 	 
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حجر: بحجم يرتاوح بني 63 - 200 مم	 

حصوة: حبيبات لها شكل ذو حواف، وحجم الحبيبة يرتاوح بني 0,2 - 63 مم	 

زلط: حبيبات لها شكل مستدير، وحجم الحبيبة يرتاوح بني 0,2 - 63 مم	 

رمل: بحجم حبيبات يرتاوح بني 0,063 – 0,2 مم	 

طمي: بحجم حبيبات يرتاوح بني 0,002 – 0,063 مم	 

طني: حبيبات بحجم أصغر من 0,002 مم	 

تربة مخلوطة: رمل و/أو طمي و/أو طني	 

الطَفل يرد برتسبات متفاوتة بدًءا من الناعمة وحتى الخشنة	 

s  إن مجــرد فــرك حفنــة صغــرية بــني األصابــع أو تشــكيلها فيــام يشــبه القضيــب مــن شــأنه 

ــيولة(،  ــة س ــى درج ــة شــديدة وحت ــن درجــة صالب ــدًءا م ــادة )ب ــة امل ــىل كثاف ــل ع أن يدل

ودرجــة التامســك )غــري متامســك = مــن درجــة مفتــت وحتــى متامســك بشــدة = دهنــي، 

ــل للتشــكيل بدرجــة  ــل للتشــكيل وحتــى قاب ــدًءا مــن غــري قاب ــة التشــكيل )ب ــزج(، قابلي ل

ــذا  ــايل فه ــى متالحــم(، وبالت ــة )رخــو وحت ــة الكتل ــايئ وكثاف ــوى امل ــة(، واملحت ــدة للغاي جي

يعطينــا فكــرة عــن املكونــات األساســية للرتبــة األرضيــة. وغالبًــا مــا تــرسي القاعــدة الثابتــة 

التاليــة: كلــام كانــت املــادة أكــرث خشــونة،كلام قلــت درجــة الشــحومة/ التامســك. وكلــام 

كانــت املــادة متشــبعة برطوبــة بدرجــة أفضــل، كلــام كلــام كانــت عــىل درجــة أفضــل مــن 

التامســك.

مكونات متعلقة بالجنس البرشي وتطوره –

عامرة باقية: أسوار، أرضية مبنية إلخ	 

مكونات العامرة: أنقاض	 

مادة عضوية	 

تجمعات ألحجار/ عظام/ خشب/ فخار إلخ	 

رماد/ بقايا حريق/ طبقات أفران	 

خبث معادن/ بقايا إنتاج	 

         وأشياء أخرى كثرية

s  !غالبًا ما تتكون الخبايا األثرية من خليط من مواد طبيعية وجنسية برشية مختلفة 

املعالجــة الالحقـــة

يف  الرشوع  الخصوص  أعامل حفر عىل وجه  نتجت عن  أثرية  ملكتشفات  الالحقة  باملعالجة  يقصد 

مراجعة التوثيق املنتظم الصحيح، ويف حالة ما إذا كانت أعامل الحفر قد متت بغرض اإلنقاذ يف دولة 

أملانيا ينبغي عالوة عىل ذلك إعداد جميع مستندات التوثيق وذلك بغرض تسليمها إىل مكتب الولية 

بقدر  أقرب وقت ممكن  الالحقة يف  املعالجة  الخطوة من  بهذه  نقوم  أن  علينا  ويتوجب  املختص. 
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اإلمكان، بل وتبدأ أثناء إستمرار الحفر ملجموعة آثار مكتشفة قد إنتهت بالفعل، من أجل إستدراك 

أمور غري واضحة أو أخطاء قد وقعت بالفعل والعمل عىل استيضاحها أو تصحيحها، كام يتعني البحث 

عن حجم املعالجة الالحقة يف إطار التعليامت واإلرشادات املعمول بها بكل ولية من الوليات املعنية، 

لسيام بالتحري عنها لدى اإلدارة املسئولة. 

وأما محاور املعالجة الالحقة فهي تتعلق باألمور التالية:

ــا للصنــف، إســتخراج بطاقــة  – يف مجــال إدارة املكتشــفات: التنظيــف، الفصــل بــني األشــياء وفًق

ــة  ــب عملي ــدة وحس ــىل ح ــف ع ــكل صن ــم 1( ل ــق رق ــا امللح ــر أيًض ــة )انظ ــات صحيح بيان

الكشــف، التغليــف )يف صناديــق وفًقــا للمعايــري املعمــول بهــا بالتحــاد األورويب(، ومبــا يتوافــق 

ــم  ــات الرتمي ــا لعملي ــياء وفًق ــني األش ــل ب ــم الفص ــة، ويت ــادات املعني ــامت واإلرش ــع التعلي م

ــادن، فخــار، عظــام(. )زجــاج، مع

ــة الصحيحــة واإلعــداد للصــور امللتقطــة  – ــار العنون ــر الفوتوغــرايف: إختب يف مجــال إدارة التصوي

وقوامئهــا.

ــات  – ــات واملرتفع ــر اإلحداثي ــل توف ــات، مث ــع البيان ــة جمي ــومات: مراجع ــال إدارة الرس يف مج

وغريهــا عــىل جميــع األوراق؛ مطابقــة بيانــات التوصيفــات الخاصــة بعلــم طبقــات األرض مــع 

الرســومات وهكــذا.
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مارتن سيلهوف

بحوث العامرة والبناء

يهتم البحث التاريخي يف مجال العامرة والبناء ببحث األبنية وأطالل العامرة الخاصة بعصور سابقة 

الذي تم  للمبنى  الدقيقة  العمراين يقوم دامئًا عىل املالحظة  البحث  بطريقة علمية خاصة. فأساس 

تسجيله يف الرسومات وفًقا ملعايري قياسية ودقيقة من حيث الشكل، وهي ما تعرف باملقاييس البنائية. 

وهناك خطوة أخرى تأيت إىل جانب الرسومات وهي توثيق املعامل األثرية كتابيًا وتصويريًا، والهدف 

من ذلك هو التوصل إىل تركيبة بنائها وإثباتها وتحديد مواد البناء املستخدمة فيها وتوثيقها )رسم 

خريطة املادة(، ثم إعادة تركيب املبنى إىل شكله األصيل و فهم التغريات عرب الزمان وفهم أسبابها 

)فهناك أجزاء ألحقت به، وأخرى قد خضعت للرتميم، وثالثة تم إزالتها(، وهذا ما يعرف مبفهوم )رسم 

خريطة مراحل تطور املبنى(. وهذا األمر من شأنه أن يساعدنا عىل استرشاف واستخالص تاريخ املبنى 

دون وجود ثغرات بقدر اإلمكان بحيث يتضح من خالله جميع املتغريات التي طرأت عىل املبنى، 

وترتيبها عىل نحو زمني )تأريخي(. ومن خالل املالحظة الدقيقة ميكن التوصل إىل أشياء أخرى، ومنها 

ما كان معروفًا إذ ذاك لدى البًناءين من تقنيات البناء والتصنيع، ومنها الكشف عن املستوى املعريف 

التقني يف حينه. وتتلخص مهمة مفتش املباين يف محاولة إثباته ملاهية املبنى وما تحقق من خالله من 

نفع وإفادة، والوقوف عىل األسباب التي استهدفت التغريات املعامرية عليه ومدى تأثريها عىل تاريخ 

استغالل املبنى. إن الهتامم مبثل هذه التساؤلت من شأنه أن يفتح لنا الطريق أمام نظرة تاريخية يف 

أعامق األحوال الجتامعية والقتصادية والتقنية والدينية، فضاًل عن األوضاع والتصورات التي كانت 

سائدة يف عرص بناء هذا األثر أو تلك املنشأة ومدى النتفاع منه.

   وقد تم تطبيق البحث العمراين يف مجال علم اآلثار )األركيولوجيا( وتاريخ تطور العامرة والفن، 

فضاًل عن الحفاظ عىل اآلثار، كام أن فكرة التعرف عىل األرضار والتخطيط املسبق لرتميم اآلثار، وهي 

التي متثل الركيزة األساسية لتخطيط وتنفيذ إجراءات إصالح وصيانة األثر، قد قامت من حيث األساس 

يف مجال الحفاظ عىل اآلثار عىل أكتاف فكرة التوثيق الخاصة بالبحث العمراين. ويأىت اهتامم البحث 

العلمي باألبنية يف صدارة العمل يف مجال اآلثار وتاريخ العامرة. ويتعني أن نضع يف حسباننا، عىل 

األخص يف مجال علم اآلثار، أن ما يصل إىل أيدينا من آثار ما هي إل بنايات آيلة لإلنهيار بشدة أو 

أنها بقايا مهشمة غري كاملة. وبالتايل فإن هدف البحث العمراين الجوهري يف السياق األثري يتمثل 

يف إعادة تركيب وبناء البناية التي قمنا بتفحصها باإلضافة إىل عملية توثيق لكيان قائم قاوم متغريات 

الزمان. وعادًة ما تنشأ عملية إعادة البناء عىل مستوى جرافييك، أي كنوع من الرسم التصويري، أو 

 3D نتحصل عليها بالستعانة بنموذج رسم توليدي بالكومبيوتر، وهو املعروف مبوديل ثاليث األبعاد

وإىل  العمودي(.  باملسقط  أي   Axonomentry األكسونومرتي  بالشكل  استعراضه  ميكن  )وكالهام 
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  Anastylosis جانب ذلك فإن عملية إعادة تركيب أجزاء معامرية أثرية متهاوية من الناحية التقنية

حتى نصل إىل إعادة البناء الحقيقي لها )إستكامل لبناء مبواد معامرية جديدة( هي أيًضا جزء من 

البحث العلمي يف مجال العمران البرشي.

الباحث يف مجال البناء والعامرة

البناء من  الباحثني يف مجال  للبحث العمراىن بُعد تقني شديد الربوز، ومن هنا نجد أن الكثري من 

املهندسني املؤهلني علميًا )أغلبهم مهندسون معامريون(، إل أن يف إمكان األثريني أيًضا أن يؤهلوا 

أنفسهم مبعرفة تالئم ذلك من خالل دراسات تخصصية يف مجال البحث العمراين والعناية باآلثار، 

حيث إن الباحث يف هذا املجال يهتم أثناء العمل يف التنقيب والحفر بأمور تخص مجال املسح القيايس 

املكتشفات  وتحليل  بتقييم  املتابعة  عمليات  أثناء  يهتم  كام  املعامرية،  املنشآت  وتسجيل  وفحص 

األثرية ورسم املخططات لألبنية وعمل رسومات إلعادة البناء. وأفضل ما ميكن أن يقدم للباحث يف 

مجال البناء من عون أثناء العمل امليداين يتجىل وقت العمل مبساعدته يف القياس والرسم، لكن ل 

ميكن إستبداله بآخرين أثناء فحص املنشأة وتحديد وضعها أو أثناء عملية التحليل. وكام ذكرنا سابًقا 

فإن عملية املسح القيايس تتطلب غالبًا وجود شخصني. كام ننصح أيًضا عند القيام بعمل الرسومات 

بأن يتم توزيع أعامل القياس والرسم عىل شخصني توفريًا للوقت، فأحدهام يرشع يف أخذ القياسات 

ويبلغها لآلخر بصوت مرتفع ليقوم بتدوين القيم عىل الرسم.

تصوير األبنية

عند القيام بعمليات الحفر األثري تنشأ الطبقات األثرية املعدة واملقاطع الطولية )بروفايالت( والتي 

سيتم رسم املنشآت األثرية املكتشفة بها بكل ما تشتمله من تفاصيل عىل هيئة مسقط أفقي )مشهد 

من أعىل يُظهر تفاصيل املبنى( أو رسوم مبارشة جانبية للمنشأة بتفاصيلها من زوايا مختلفة. وتصلح 

هذه الطريقة أيًضا إللتقاط صور لبقايا منشآت ل ترتفع عن سطح األرض سوى بضعة سنتيمرتات. 

الحجم فال غنى عن تصويرها  أكرث ضخامة وأكرب يف  التي بقيت منها أجزاء  املنشآت والبنايات  أما 

بشكل مفصل.

   وعند رشوعنا يف إجراء عمليات القياس املسحي للمبنى يتم مسحه قياًسا ورساًم أوًل عىل هيئة 

مسقط أفقي أو خارطة القاعدة أو األساسات )بعمل مقاطع لألسوار بارتفاع مرت واحد تقريبًا بشكل 

أفقي = اإلشارة إىل املواقع الهامة عىل الرسم، وكل ما هو يف مستوى أقل من املرت نقوم برسمه بشكل 

النحو ميكن عىل  أفقي تفصياًل( وثانيًا عىل هيئة مقاطع )مقطع طويل ومقطع عريض(. وعىل هذا 

العكس من املسقط األفقي عمل توثيق إنشايئ للمبنى بأكمله. وميكن بجانب التخطيطات األفقية 

واملقاطع عمل مخططات ورسومات أخرى، كإسكتشات للواجهات األمامية، أو مساقط لألسقف أو 

تفصيلية: رسومات 
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عرض جسم املبنى يف محيطه املكاينخريطة املوقع

مسقط معامري 

)الخطوط العريضة للمبنى(

مقطع أفقي باتجاه النظر إىل أسفل– 

عــرض الحوائــط املقطوعــة بجميــع الفتحــات واألرضيــة عــىل – 

هيئــة تصميــامت مجســمة

بيان لجميع اإلرتفاعات وثيقة الصلة باملوضوع– 

مسقط منعكس باتجاه النظر إىل أعىل– تصوير منعكس لألسقف

املعامريــة –  األجــزاء  لجميــع  إسكتشــات  شــكل  يف  عــرض 

ــة أو  ــات املعامري ــرت )كالحلي ــد امل ــة ح ــىل عالم ــدة أع املتواج

ــال(   ــبيل املث ــىل س ــب ع العت

مســار الخطــوط املشــاهدة أعــىل عالمــة حــد املــرت يتــم – 

ــوط  ــك بخط ــات، وذل ــط األساس ــىل تخطي ــا ع ــا أيًض توضيحه

ــة مائل

ينصــح بتصويــر منعكــس لألســقف فقــط يف حالــة مبــان – 

ــقف  ــة للس ــة الرتكيب ــرض البني ــن ع ــيك ميك ــل ل ــقوفة بالكام مس

إسقاط لجسم املبنى مريئ من أعىل – مشهد أفقي للمبنى

استخدام يف خريطة املوقع لتحديد مكان املبنى يف املنطقة – 

قطاع رأيس لطول جسم املبنى بأكملهمقطع طويل أو رايس

قطاع رأيس لعرض جسم املبنى بأكمله– مقطع عريض

والحوائــط –  املبنــى،  أساســات  إدراج  املقطــع  يف  ســيتم 

ــات األدوار  ــا(، وارتفاع ــواب وغريه ــات )األب ــات الفتح بارتفاع

وارتفــاع املبنــى بأكملــه والشــكل اإلنشــايئ للســقف

بيــان –  تخطيــط  عــىل  املقطــع  خطــوط  مســار  تســجيل 

املشــهد اتجــاه  بيــان  مــع  األساســات 

ــى مشــتملة – إسكتشات لواجهات املبنى ــة لجســم املبن ــب الخارجي ــع الجوان عــرض لجمي

ــع الفتحــات املتواجــدة عــىل جمي

إســتكامل الصــورة الشــاملة للمبنــى يف شــكل تكعيبــي وشــكل – 

هنــديس للبنيــة الرتكيبيــة واملــادة  

األشــكال – رسومات تفصيلية أو  الحليــات  ولتفاصيــل  األثريــة  للُقــى  عــرض 

أكــرب مبقيــاس  الرتكيبيــة  الهندســية 

التكوين، إعادة تصور البناء، خطط مراحل البناء، خرائط أو قوائم للمواد
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األجزاء املوضحةاألجزاء املرئية من الجوانباألجزاء املسجلة يف املقاطع

يف تخطيط األساسات

الحواف األمامية للردود – أسوار وأسقف ضخمة– 

والتجويفات

دعامات السقف، واألعتاب – 

العلوية

حوائط حاملة، دعامات – 

وأسقف

حواف عضادات أو بروز – 

األبواب والنوافذ

حواف أو ضلوع األقبية – 

)يتم إظهار األقبية والعقود 

عىل تخطيط األساسات 

مطوية للداخل(
حوائط مبان خفيفة، بنيان – 

مسور مبواد حشو

يف حالة عمل تصميامت – 

مبقياس كبري يتم عرض 

مسارات الشقوق 

ونقوش األسطح العلوية 

يف مشهد تصويري

سالمل، عتبات وأطراف – 

أطراف منهارة– منهارة
خط أرضية– 

أدوات التوثيق

 9 ورق                                                               9                                                           

ورق من ألياف صناعية شفاف: مقاس/ ماركة Mylar /Ultraphan A2 من الرول أو اللفة 

ومبقاسات أخرى14  

                                                                                                                                  
 9 أدوات رسم أخرى                                                                                                         

لوحة رسم بحامل، مقاس DIN A2 )باإلضافة إىل هامش حواىل 5 سم( 

)شكل  الربي  أو  للتسنني  قابلة  الجرافيتي(  )للرسم  كربون  لسنون   TK رصاص  أقالم 

 )16K

 )16J سنون أقالم رسم جرافيت أو اسكتشات )بدرجات متفاوتة يف الصالبة( )شكل

)16D شكل( TK مرباة أقالم رصاص

أقالم مبمحاة )أستيكة(:

 –)16H ممحاوات ألقالم رسم جرافيتي ولرصاص/ ممحاة عادية )شكل

 –)16L قلم مبمحاة من الناحيتني )شكل

)16I مرباة خشب )شكل

صعب التمزيق يتحمل الضغط، ميكن مسحه بحذر، غايل الثمن. 14
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فرجار

)16Q مقياس ثاليث الزوايا )شكل

)16E مثلثات هندسية بأحجام مختلفة )شكل

مسطرة منحنيات أو شابلونة
فرشة لتنظيف أعامل الرسم15

رشيط لصق شفاف16

كراسة لكتابة امللحوظات

1011   

مقياس الرسم

يتعني علينا استخدام مقاييس رسم صغرية عند إنشاء خرائط للمواقع أو خرائط توضيحية )مبقياس 

من 1: 1000 وحتى 1: 100(. ويناسب تحديد قياس معادل لرسم صورة جانبية مع عرض تفصييل 

لآلثار املعامرية استخدام مقياس رسم يبدأ من 1: 50 أو أكرث. وأما التفاصيل فيتم تصوير شكلها يف 

رسومات خاصة مبقياس رسم يبدأ من 1: 10 أو أكرث.

تحديد الجهات/ سهم إتجاه الشامل/ مقياس الرسم املستخدم

يف حالة تخطيطات األساسات وخرائط املواقع نقوم بعرض املبنى عىل الخريطة متجًها نحو الشامل: 

نضبط عىل الورقة موقع املبنى بحيث يشري حرف الورقة العلوي نحو اتجاه الشامل مع إدراج سهم 

اتجاه الشامل بالورقة، فضاًل عن تزويد كل خريطة مبقياس الرسم الذي ميتد عىل األقل ليشمل طول 

نقطة  يتجاوز  الذي  البسيط  التقسيم  بتدوين  نقوم  اليسار  الصفر عىل  نقطة  وعند  بأكمله.  الرسم 

الصفر إىل القيم السلبية. وهذا من شأنه أن يوفر إمكانية التوصل إىل قياسات بالفرجار من الرسم. 

وإىل جانب ذلك ميكن من خالله التحكم بشكل أفضل يف أية تشوهات بالخرائط عند إجراء عملية 

إعادة اإلنتاج باألساليب املختلفة )عىل سبيل املثال عند النسخ اإللكرتوىن scanning للرسم أو عند 

طباعته(.

مفتاح الخريطة 

لنا تلخيًصا لكل املعلومات الخاصة  الخريطة جزًءا جوهريًا لكل خريطة، حيث يقدم  يعترب مفتاح 

إمكانية  ثالث  بعد ألي طرف  فيام  يوفر  أن  شأنه  من  أن  كام  الخريطة،  وإعداد  التصميم  مبحتوى 

للتخلص من الشوائب العالقة مثل مخلفات استخدام املمسحة أو املرباة أو الرتاب أو الرمل. 15

لتثبيت الرسم، وأيًضا لحامية أعامل التصميم أو تغطيتها بورق عىل لوحة الرسم. 16
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إستجالء الخريطة والتعرف عىل محتوياتها. وعادًة ما يتواجد مفتاح الخريطة بالجهة اليمنى أسفل 

الخريطة )وعلينا أن ننتبه عند طوي الخريطة إىل رضورة أن يبقى مفتاح الخريطة ظاهرًا للعيان(. 

التالية: البيانات  الخريطة عىل  ويحتوي مفتاح 

مكان وموقع الهدف املنشود بالخريطة –

إسم الهدف املنشود وتوصيفات أخرى –

يف حالــة الخرائــط التفصيليــة: تســمية الجــزء املعــامري تســمية مطابقــة ملوقعــه )عــىل ســبيل  –

املثــال: الحائــط الشــاميل، قاعــدة العمــود رقــم 12، وهكــذا(

نــوع الخريطــة أو التصميــم الجرافيــيك: كأن نقــول: مســقط رأيس، قطــاع حفــري، مشــهد  –

ــذا ــم، وهك مجس

مقياس الرسم –

إسم املًساح أو الرسام )ولو تعددت األشخاص( –

– )3D تقنيات الرسم )قياس باليد، إعادة معالجة، موديل ثاليث األبعاد

التاريخ –

رقم الخريطة –

s  مــن شــأن أرقــام الخرائــط أن متدنــا باختصــار يف حالــة وجــود قوائــم للخرائــط بنظــرة 

عامــة رسيعــة عــىل ســجل خرائــط أي موضــوع مســتهدف 

الشخص الذي أصدر التكليف مبهمة الرسم –

ويجوز عند الرورة ذكر بيان املقاس القيايس للورق –

بيــان بشــأن مــا إذا كان املوضــوع يخــص رســم يتعلــق بإعــادة بنــاء أو تركيــب )يف مقابــل رســم  –

كيــان موجــود بالفعــل(.

مثال:

أبيدوس – مقربة أم القعاب

 Djer الخاصة بامللك جر /O املجموعة الجنائزية للمقربة

 A-Aʼ غرفة امللك/ قطاع عرىض

قياس باليد

التاريخ

26.11.2011

املقياس

50 :1

القائم بالعملية

MS

حجم الورقة

A2

رقم الخريطة

123

املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة
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خطوات روتينية عند الرسم 

تعتمد عملية رسم األثر من حيث األساس عىل توخي مبدأين: التعامل مع الحجر بدقة ثم األمانة يف 

نقل شكله الحقيقي، فجميع السامت املميَّزة، والتشوهات التي تعرضت لها األجزاء املعامرية، وتحرك 

البناء عن مكانها األصيل وكذلك الوصالت فيام بينها، األسطح الخارجية واقتفاء آثار تشييدها  كتل 

واألرضار الطارئة عليها، كل ذلك يتم تسجيله بدقة من حيث التفاصيل، وبالتايل يتم تدوين وتسجيل 

تفاصيل كثرية وخبايا أثرية عديدة بقدر اإلمكان طبًقا ملقياس الرسم املستخدم.

أو  الجوانب  املرئية  أو  املقطوعة  العنارص  القراءة(  )قابلية  كينونة  واستجالء  ومتييز  ولتفريق     

اإلسقاطية يف الخريطة نرشع يف استخدام خطوط بدرجات متفاوتة من حيث قوة ونوعية اإلشارة 

الرسومات. يف  بها 

قوة العالمات الفاصلة بامللليمر عند استخدام االستخدامنوع الخط وقوته

املقياس )م(

1: 50 م1: 20 م

لحدود 

1,000,70مساحات محفورة

 

حواف ظاهرة للعيان 

0,500,35يف مقاطع جانبية

حواف محجوبة أو 

0,500,35مغطاة

أجزاء معامرية أمام/

فوق مستوى املقطع 

املحفور

0,500,35

مسار محور املقطع 

0,500,35املحفور

حنايا والتواءات  

1,000,70مقوسة
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بيرت كوليت/ يوهانا زيجل/ مايكه فيرب/ ألربت تسينك

املكتشفات الصغرى

من بني املقتنيات التي نحصدها أثناء قيامنا بتنقيب ما، أشياء من مواد عديدة، منها األحجار واملعادن 

والقرون والعظام ومحاريات رخوية وفخار محروق وغري محروق وزجاج وغري ذلك. وهذه األشياء 

ميكن أن تظهر يف شكل عنارص معامرية، مثل أحجار ألبنية أو أعمدة، أو أن يكون لها مقاصد من 

حيث استخدامات الحياة اليومية أو العبادة أو الزخرفة، مثل املزهريات والتامثيل واملالبس، إىل غري 

ذلك. وهذا يعني عادًة أن أياٍد برشية قد رشعت يف تشكيلها من مادة خام محددة. والقاعدة العامة 

األثرية  الخبايا  أو  املعامرية  املكونات  من  النقيض  عىل   – املتحركة  الفردية  األثرية  املكتشفات  أن 

باألرض تتواجد مستقرة »يف موضعها الطبيعي«- توصف بأنها »مكتشفات صغرى أو صغرية«، رغم أن 

هذا املعنى يُستخدم يف بعض الحالت عىل نحو التخفيف ألن النامذج التي تقع تحت هذه النوعية 

ليست يف املجمل »صغرية« )كالتامثيل التي تأيت أحيانًا بحجم أكرب من حجم اإلنسان الحي(، إل أن 

املكتشفات الصغرى يف أي عملية تنقيب متثل من حيث العدد القسط األكرب من املكتشفات األثرية. 

   كام يندرج تحت تصنيف مكتشفات أثرية صغرى، تلك املقتنيات التي ل عالقة لها باإلنتاج البرشي، 

ومنها: عظام الحيوانات أو القطع الخشبية أو بقايا النباتات وغريها، إل أنه من خاللها ميكن إستجالء 

التغذية عند  إستنتاج عادات  القدمية، فضاًل عن  اآلونة  تلك  الحفر يف  املحيطة ملوقع  البيئة  معرفة 

سكان العصور السابقة وما شابه ذلك. وعىل الرغم من أن تلك املكتشفات الصغرية نادًرا ما تحتوي 

عىل قيمة »جاملية« تُذكر أو نادًرا ما يتحتم علينا توثيقها بالرسم إل أنه ل ينبغي أبًدا التغايض عنها 

أو التخلص منها قبل أن يتم تقييم مادة صناعتها من ِقبل أحد املتخصصني. 

نادًرا ما يتم توثيقها بالرسم، هي  التي  أيًضا تحت صنف املكتشفات األثرية     ومن بني ما يُدرج 

تلك املكونات املعامرية التي يُعرث عليها بوفرة دون ارتباط لها بأشياء أخرى، مثل األحجار اللبنية، إل 

أن العادة جرت عىل عمل قياسات لها ووصفها عىل مستوى تركيبها ونوع تصنيعها، ولعل مثل هذا 

الصنف يتعلق بتلك القطع التي خرجت عن إطار املوضوعات املعتادة أثناء القيام بأعامل التزيني أو 

خصوصيات أخرى. وأما املسئول عن القيام مبهمة معالجة املكونات املعامرية فهو الباحث يف مجال 

العامرة والبناء.

   إن قدرة تلك املكتشفات الصغرى عىل البقاء عرب الزمن يرتبط أساًسا باملادة الخام التي ُصنعت منها 

وبالعوامل الجوية للبيئة التي ُخزنت فيها، بخالف عوامل أخرى مثل مستوى ُسمك الرتبة التي كانت 

تقع فوق تلك املكتشفات أو وجود مياه يف مكان التخزين أو بيئة التخزين املحيطة. والقاعدة العامة 

هي أن املواد غري العضوية تكون حالتها من الحفظ أفضل من املواد العضوية، وأن األغراض التي 

تُخزن وهي مغطاة أفضل من غريها مام يقع عىل سطح الرتبة حيث إنها تتعرض بدرجة كبرية لعوامل 
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خارجية وتتأثر بفروق درجات الحرارة، عالوة عىل ما يهاجمها من أفعال القوارض والجوارح. إل أنه 

من املمكن أيًضا أن تتعرض األشياء التي تتواجد يف داخل الرتبة إىل أرضار من جهة جذور النباتات 

التجفيف  أو  التجميد  العضوية عن طريق  املواد  أيًضا. لذلك فإن تخزين  القوارض  أو  أو الحرشات 

عىل نحو غري متغري من شأنه أن يحافظ عليها بشكل جيد. كام أن وجود الجلود والشعر واألخشاب، 

وكذلك حبوب اللقاح يف بيئة حمضية – كأن تكون يف مستنقع عىل سبيل املثال - من شأنه أن يجعلها 

تعيش عرب الزمان، وغالبًا ما تستثنى العظام من ذلك. وأما أي نوع من األمالح، وكذلك تلك التي تنتج 

عن معادن متآكلة، ميكن أيًضا أن يكون لها تأثري ايجايب يف الحفاظ عىل املواد العضوية، إل أن األمور 

تختلف من حالة إىل أخرى عىل نحو فردي )للحصول عىل معلومات أكرث تفصياًل عن املواد املختلفة 

وإمكانية حفظها انظر عىل سبيل املثال كتاب تايس/ اونس: Tassie/ Owens 2010 ص 86-88(. 

املنتجات الفخارية

تُعد املنتجات الفخارية من أكرب مجموعات املكتشفات األثرية من حيث الكم يف أٍي من أعامل الحفر، 

إذ أنها تضم كل املنتجات املصنعة من الطمي، بدًءا من الفخار الناعم، مروًرا باملنتجات الفخارية ذات 

األغراض اإلستخدامية املتعددة يف الحياة اليومية، وحتى القارورات الضيقة )األمفورات( واملصابيح 

– وسواء كانت منتجات فخارية محروقة أو غري محروقة فإنها تشري لنا من خالل مادة الطالء التي 

تكسوها )دهان الفخار( – فخار بسطح بسيط، أي )بدون مادة طالء( إىل عجلة أو دولب الفخار 

التي ُصنعت به أم هي يدوية الصنع )بدون الستعانة بدولب تصنيع الفخار(. وهناك أطياف متنوعة 

ألشكال تلك املنتجات، متتد بدًءا من األطباق والفناجني واألوعية، مروًرا باألباريق وأواين املرشوبات 

والزجاجات وحاويات املؤن الكربى وحوامل األواين، وحتى املصابيح املفتوحة واملغلقة أو ما يشبه 

ذلك. كام أن ما يعرف بالرتاكوتا - أي منتجات متباينة من الفخار املطيل - واألختام الفخارية ليدخالن 

األثرية  املكتشفات  عىل  تُحسب  أخرى  حالت  ويف  الحالت،  بعض  يف  الفخارية  املنتجات  عداد  يف 

الصغرى. وهذا كله يتعلق بالصانع بكل منها وتخصصه من ناحية، وبالتصنيف الزمني لآلثار املكتشفة 

من ناحية أخرى. ويف العمل الذي بني أيدينا سنقوم بإدراج منتجات الفخار )الرتاكوتا( وما مياثلها من 

أغراض ضمن اآلثار الصغرى، ونلفت إىل أن طرق ومنهجيات انتشالها وتنظيفها وتصنيفها وتخزينها 

التي سنرشع يف رشحها يف هذا الفصل تصلح متاًما للتطبيق عليها، إل إنه لتوثيقها بالرسم تستخدم 

املنهجيات املستخدمة لتوثيق األثار الصغرى.

   إن املنتجات الفخارية الناعمة )وهي ما متاثل يف عصورها القدمية ما نستخدمه يف الوقت الحايل 

من أدوات وأطباق للموائد( هي املعني ىف كل التخصصات األثرية، إذ أنها تُعد إحدى أهم الوسائل 

سياق  ويف  صحيًحا.  زمنيًا  ترتيبًا  للبحث  الخاضعة  األثرية  املكتشفات  وتصنيف  لرتتيب  املساعدة 

الكاملة ميكننا أن نتعرف عىل أشياء كثرية ونصدر أحكامنا بشأن: الفخارية  املنتجات  مجموعات 

الوضع الجتامعي ملستخدمي املنتجات الفخارية، –

طبيعة إستغالل مكان الكشف األثري يف تلك اآلونة، –
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التطور القتصادي والصناعي للفرتات الزمنية املختلفة، –

العالقــات التجاريــة الخارجيــة خــارج القطــر أو اإلقليميــة مــع أقاليــم أخــرى أو املحليــة داخــل  –

األقليــم، إســتناًدا إىل الفخــار ذاتــه و/ أو إىل املنتجــات التــي احتواهــا الفخــار: أشــكال التوريــد 

ومنظوماتهــا، اإلمــداد مبــواد غذائيــة محــددة )مثــل الزيــت والخمــر وصــوص الســمك والثــامر 

املحفوظــة، وهكــذا(، وتقييــم طــرق التجــارة ومســالكها، والعالقــة النســبية للــواردات باملنتجــات 

املحليــة، إىل غــري ذلــك.

وعىل أساس عملية التصنيف النوعي )تحديد أشكال األواين الفخارية( والتحديد الزمني املرتبط بها 

أكرث شموًل  تساؤلت  بغرض طرح  وأخرى  األثري  للكشف  عامة  وتفسريات  تحليالت  ميكننا صياغة 

باستخدام مكان الكشف عن األثر بشأن ميادين القتصاد والتجارة، واملكانة الجتامعية ومدى النتفاع 

باملكان يف هذا التوقيت.

أخصايئ الفخار

األخّصائيون يف الفخار هم أثريون متخصصون عموًما يف دراسة اآلثار بجميع مجالتها، وقد يحصلون 

عىل دراستهم العلمية من خالل كورسات تدريبية يف جامعاتهم – متى أتيح ذلك – إل أن تأهيلهم ل 

يأيت يف الغالب إل من خالل إلتحاقهم مبواقع أعامل الحفر ذاتها. ومن هنا تختلف خلفيتهم العملية 

حيث يرتبط هذا األمر بالدولة التي درسوا بها أو بأي أعامل حفر قد شاركوا فيها كأخصائيو فخار. 

وعىل الرغم من ذلك فإن خطوات التعامل العلمي الخاصة بالفخار لها قياسات موحدة يف كثري من 

الجوانب وميكن بالتايل نقلها وتطبيقها من مكان آلخر.

   هناك رشط هام للمعالجة الناجحة للفخار، وهو اإلملام مبعرفة أساسية جيدة بجميع مجموعات 

الفخار واإلطالع عىل أهم املنشورات بشأن األجناس وأنواع الفخار املحيل واإلقليمي وخارج القطر 

الخاص مبوقع األثر املعني بالبحث يف سياق وضعه الزمني )ل سيام بشأن التصنيف النوعي والكشوفات 

األثرية الهامة تأريخيًا مع املنتجات الفخارية املعنية، وبشأن العمل مبراكز اإلنتاج وعمليات التوزيع(. 

ومن حيث األساس يُنصح باملشاركة يف بادئ األمر يف أحد مرشوعات الفخار الكربى كأحد العاملني 

املساعدين، وعىل هذا النحو ميكن التكيف مع اسلوب العمل املنهجي الذي ميكن ألي شخص فيام 

بعد تطبيقه عند توليه بنفسه معالجة منتجات فخارية.
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الفخار: كفاءة البقاء عرب الزمن، منهجية الكشف عنه

منتجات فخارية محـروقة

األثرية.  املكتشفات  عامل  املحفوظة يف  املواد  أحسن  بني  من  املحروقة  الفخارية  املنتجات  تُحتسب 

من املمكن للبيئة األرضية املختلفة املتواجدة بها )مبتلة/ رطبة/ جافة/ قلوية/ حمضية إلخ.( ومدة 

تخزينها ونوعها أن ترتك آثاًرا لها عىل العنارص الفخارية، مثلام هو الحال بالضبط مع أنواع أخرى من 

املقتنيات األثرية. ووفًقا لذلك فإن من الروري مراعاة بعض األمور عند إنتشالها:

هل من املحتمل أن يتعلق األمر بإناء أو وعاء متكامل األجزاء؟ –

s ،)!لبد من التنظيف بحرص مبسطرين وفرش )مراعاة عدم خدش الفخار 

s .إحتاملية الكشف عن مجموعة متكاملة من األواين الفخارية 

هــل يتواجــد العديــد مــن الكــرسات لنفــس الوعــاء أو اإلنــاء يف املقطــع املحفــور/ يف الكشــف  –

األثــري/ يف الرديــم املســتخرج مــن األرض؟

s  ــادة الكشــف ــن م ــس خــاص إضــايف ضم ــل أي يشء آخــر يف كي ــا قب ــوم بتجميعه  نق

ــام بعــد(، ــر املعالجــة في ــا )وهــذا مــن شــأنه أن يســهل أم ــري بأكمله األث

s /نقــوم بتوثيــق مــكان الكشــف )وهــذا يفســح املجــال لعمليــة إعــادة تركيــب األرفــف 

طبقــات الرســوب املنهارة(.

هل الرتبة السطحية رطبة؟ –

s !ل نقوم بالعمل يف حالة أن تكون األرض لصقة أو نكشطها باملسطرين 

s  غســل الفخــار يُعــد عمــاًل أكــرث فعاليــة مــن حيــث الجوهــر ول يلحــق رضًرا بالطبقــة 

املطليــة إن وجــدت،

s  ل نقــوم مطلًقــا بوضــع الفخــار الرطــب أو املبلــل )ســواء مغســول أو غــري مغســول( يف 

كيــس مــن البالســتيك مينــع دخــول الهــواء )خطــر تكــون فطريــات(!

ومن األمور الهامة للغاية - كام هو الحال عند كل أثر - أن نقوم مبلء إستامرة الكشف األثري عىل 

نحو صحيح وواضح، ونرفقها بداخل الكيس أو الصندوق الذي يضم املكتَشف األثري، ويعد هذا من 

األمور الهامة جًدا لستخدامه يف تحديد هوية الفخار لحًقا. )انظر امللحق رقم 1(. كام يتعني علينا 

أن نسجل يف مدونة اليوميات بيانات بشأن أحوال ومالبسات األثر )طبيعة الرتبة السطحية، عالقته 

باألشياء األخرى املتواجدة معه، إىل غري ذلك(، وهذا يفيدنا يف التعرف عىل موقع األثر بدقة داخل 

الكشف األثري يف حالة وجود قطع ملفتة لألنظار بشكل خاص )بسبب زينتها وجاملها أو بسبب 

أناقتها وترققها أو أي أسباب أخرى ملفتة لألنظار(.
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منتجات فخارية غري محروقة

علينا أن نتعامل مع املنتجات الفخارية الغري محروقة بحذر أكرب بشكل واضح عن مثيالتها املحروقة. 

ول تختلف هذه املنتجات كثريًا من حيث التامثل واللون عن الرتبة السطحية املحيطة بها، ولهذا من 

السهل أل تراها العيون وتتعرض للهالك. والبيانات التالية بخصوص أعامل تنظيف مثل هذه العنارص 

الفخارية تورد عمليات ل ميكن بحال من األحوال تطبيقها عىل منتجات فخارية غري محروقة. بل 

املطلوب هنا بالرورة ملثل هذه األشياء أن نقوم بتجفيفها وتخزينها بحذر وعناية. ومن األفضل أيًضا 

تطبيق التقنيات املذكورة يف الفصل الخاص بالتعامل مع املكتشفات األثرية الصغرى األخرى يف حالة 

التوثيق بالرسم، نظرًا لرتفاع نسبة قابلية املادة للكرس؛ فيمكن أن تتعرض العنارص الفخارية الغري 

محروقة املصنوعة من الطمي أو الطني إىل الهالك بسهولة لو استعنا مبشط رسم الشقافات.

التنظيف:   

منتجات فخارية محروقة

يتم تنظيف املنتجات الفخارية عىل العموم مباء نقي.

 9       أدوات التنظيف                                                                                                           

أوعية كبرية بها ماء نقي )دامئًا مباء متجدد(

فرش متوسطة القوة )وأيًضا فرشاة األسنان( أو إسفنجات قوية

ولعملية النرش والتجفيف من املاء علينا توفري كمية كبرية من الكارتون أو أي مسطحات 

أخرى نظيفة )ويف الظل إن أمكن(

s  احــرتس: ميكــن أن تهــب ريــاح عــىل الكارتــون وتــؤدي إىل خلــط الشــقافات املســتندة 

عليهــا! علينــا أن نثبــت األركان بوضــع أحجــار أو مــا مياثلهــا!

s  ل يُنقــع الفخــار لفــرتة طويلــة يف املــاء! ول نــرسف يف التنظيــف بالفرشــاة و/أو الحــك 

والكحــت بقــوة؛ فذلــك يــؤدي إىل إتــالف الســطح العلــوي األصــيل!

s  ل نخلــط الشــقافات التــي وجــدت يف املكتشــفات األثريــة املختلفــة! ونقــوم بغســل 

ــد  ــا بشــكل واضــح عن ــام بينه ــه إىل الفصــل في ــة )كيــس( عــىل حــدة، وننتب كل حاوي

بســطها أو نرشهــا عــىل الكارتــون!

s  ــىل ــر ع ــع الحف ــني مبوق ــن عامل ــالء آخري ــرور زم ــة ســري وم ــن حرك  رضورة الحــذر م

ــر  ــامل الحف ــة أع ــكن منطق ــات تس ــن حيوان ــل م ــرور محتم ــف أو م ــكان التجفي م

ــا! ــام بينه ــط في ــم أو الخل ــفات للتحطي ــرض املكتش ــر تع ــط(: خط ــز، قط )كالب، ماع

العموم عىل  القدرة عىل وجه  لديها  القيمة  املحروقة بشدة والرقيقة وعالية  الفخارية  العنارص  إن 

الطني.  كبرية من  نسبة  ذات  أو  يدويًا  املصنوعة  مثيالتها  أفضل من  التنظيف بشكل  تحمل عملية 
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فتلك األخرية يجب التعامل معها بحذر وعناية. كام يجب مراعاة عدم تنظيف الشقافة من الناحيتني 

الداخلية والخارجية بشكل جيد فحسب، بل علينا أيًضا أن نعتني بتنظيف مواضع الشقوق والكرس؛ 

فذلك من شأنه أن يسهل علينا عملية توفيق شقفات أخرى لنفس الوعاء أو اإلناء مع بعضها البعض. 

بعالمات  بتسميتها  نقوم  ثم  وغسلها،  تنظيفها  بعد  جيد  بشكل  الشقافات  تجفيف  علينا  ويجب 

التعريف، وبعد اإلنتهاء من هذا األمر فقط نرشع يف تعبئتها داخل أكياس بالستيكية نظيفة )!(.

منتجات فخارية غري محروقة

ل يُنصح عىل اإلطالق بغسل املنتجات الفخارية الغري محروقة، كام أنه يتعني علينا أخذ مشورة إدارة 

الحفر أو التحدث مع أحد أخصايئ الرتميم قبل القيام بأي إجراء تنظيف! ول ينبغي إحداث أي خدش 

بهذه األشياء عند قيامنا بعملية تنظيف جاف لها باستخدام فرش خاصة؛ حيث إنه من السهل تشويه 

األختام أو تحلل األلوان دون قصد .. إىل غري ذلك. وإذا ساورنا الشك يف إتخاذ أية خطوة علينا أن نوكل 

أمر هذه املهمة إىل أحد املتخصصني، لسيام أخصايئ الرتميم.

انهيارها  التجفيف تتسم بالرسعة والشدة ألدوات فخارية ميكن أن تؤدي إىل     إن قيامنا بعملية 

وتفككها، لذلك فعلينا أن نجففها بحرص وحذر ول نقدم مطلًقا عىل تعبئتها يف أكياس بالستيكية وهي 

مبتلة )خطر تكُون فطريات(! ويُنصح أن يكون الكارتون من الورق املقوي كحاوية حافظة لها، فضاًل 

عن مراعاة وضعها بالكارتون يف مبيت أو وسادة من القطن أو قصاصات من الجرائد.

عنونة الفخار املحروق
 9   

استخدام أقالم )ماركر(: أقالم رفيعة أسود/ أبيض غري قابلة للمحو 
طالء أظافر عديم اللون17

12    

عقب قيامنا بعملية شطف الفخار باملاء )كيس عىل حدة لكل مكتَشف بحيث نتجنب الخلط فيام 

بني املكتشفات( ثم تجفيفه ونجري عملية العنونة عىل كل شقافة. وهذا األمر يتعلق بكل نظام أقرته 

مجموعة أعامل الحفر، لكن ما هو مهم من حيث األساس قيامنا بكتابة رقم األثر ورقم كل مكتَشف 

أثري بشكل فردي )مثال قطعة غري كاملة األجزاء من قطاع الحفر رقم 2، مستخرج أرىض رقم 3 – 

وبالتايل من املمكن كتابة ذلك عىل النحو التايل: 2-1/3. كام أن مراجعة إدارة الحفر من شأنها أن 

تحول دون تكرار نفس الرقم عىل أثر آخر!

هناك خالف عىل طريقة عنونة املكتشفات األثرية باستخدام طالء األظافر القاعدي/ أقالم ماركر: إذ من املمكن  17

لطالء األظافر إما أن ينفذ بعمق إىل األشياء ويتسبب يف إلحاق رضر بجسم األثر من خالل مادة الكتابة الطابعة، 

أو ل ينفذ إىل األشياء إل بدرجة ضعيفة ثم بعد فرتة طويلة من التخزين يتقصف آخذا معه جزًءا من جسم األثر 

املكتوب عليه. وبعض املنقبني األثريني يدافعون عن العنونة املبارشة أو تسمية األشياء عىل نحو مبارش عليها، إل أنه 

من الصعب إزالتها عىل اإلطالق. لذا علينا أخذ مشورة إدارة الحفر يف حالة مساورة الشك لنا.
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عملية الرتميم13  
 9  

طباشري18  

أداة لصق )لصق اوهو قوي؛ غراء للخشب(/ بكرة لصق شفاف 

إن قيامنا بعملية ترميم بسيطة للفخار )تجميع الكرسات التي تتناسب مع بعضها البعض( ل يفسح 

لنا الطريق فقط أمام تعرفنا بشكل أفضل عىل الوعاء أو اإلناء الذي بني أيدينا، بل يسهل علينا أيًضا 

عملية رسم وتحديد قيم محددة )نصف القطر والرتفاع( كام يصبح من اليسري علينا التوصل إىل 

قياس كمي أكرث دقة ألمناط األوعية.

   وأرخص وأسهل وسيلة لصق ميكن استخدامها يف هذا العمل هي الالصق السائل العادي الذي ميكن 

الحصول عليه باملتاجر، إذ أنه ميكن وضعه - باعتدال ولطف - عىل مواضع الكرس والتهشم. كام ميكن 

تدعيم هذه املواضع مبادة لدائنية ثم إبعاد الشقافة عن اليد قبل أن يجف الالصق بشكل كامل. 

وكبديل لهذا ميكن استعامل صندوق أو أي حاوية أخرى بها رمل، إل أنه يتعني علينا يف هذا الخيار أن 

نبذل قصارى جهدنا يف أل يلتصق الرمل مبواضع الكرس! وميكن تدارك ذلك من خالل تعبئة الرمل يف 

أكياس بالستيكية. ويف حالة فقدان بعض الكرسات عن الوعاء ميكن تدعيم الثقوب الناتجة عن ذلك 

بواسطة قضبان خشبية أو أي مواد أخرى.

الزجاج

الزجاج مادة غري بللورية تنشأ عىل وجه الخصوص من خالل إنصهار وتربيد رسيع ملواد غري بللورية، 

املنتجات  وأقدم  تشكيلها.  يتم  حيث  اصطناعيًا  انتاجها  يتم  أو  طبيعي  بشكل  إما  تتواجد  وهي 

الزجاج  خلط  طريق  عن  تحقق  فقد  ألوان  إضفاء  وأما  اليوم،  نراه  مثلام  شفافة  ليست  الزجاجية 

بأكسيدات املعادن حيث أمكن الحصول عىل زجاج ذي ألوان مختلفة الدرجات. وقد كان تشكيل 

هذه املنتجات عن طريق رص قضبان زجاجية منصهرة حول نواة مسامية من الفخار تُزال فيام بعد 

بالكشط. ولهذا السبب فإن هذه األغراض املصنعة من الزجاج ميكن للوهلة األوىل الخلط بينها وبني 

من  نسبيًا  مرتفعة  )بنسبة  بالفم  املنفوخة  الشفافة  الزجاجية  املنتجات  ُعرفت  وقد  أخرى.  ومواد 

فقاعات الهواء املحبوسة( بدًءا من العرص الروماين عىل أقى تقدير.

اللؤلؤ ومرصعات الحيل  الزجاجية يف أشكال متعددة، ومنها     ومن املمكن أن ترد تلك املنتجات 

واألواين وألواح النوافذ. وليك نفرق بني زجاج األواين وزجاج النوافذ علينا أن ننتبه إىل إنحناء الشطفة 

بينام نجد كسور  النوافذ عادًة ما يكون مستو أو مسطح،  الجزء املكسور يف كل منهام: فزجاج  أو 

الكسور  من  النوعني  بني  التفريق  املمكن  من  ذلك،  عالوة عىل  واضحة.  استدارة  يف  تظهر  األوعية 

يساعد الطباشري كثريًا عند نرش الفخار املغسول عىل كارتون لتجفيفه يك يتم فصل الشقافات املختلفة عن بعضها  18

البعض وليك نقوم برسم القطع التي تنتمي لبعضها البعض قبل اللصق.
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املوجودة يف الحواف: ففي حالة زجاج النوافذ تكون لهذه الكسور نهايات عىل شكل دائري أو بزاوية 

حادة يكون عندها مسطح الزجاج عىل نفس املستوى، يف حني تُظهر الحواف يف حالة األواين حلقات 

دائرية.

أخصايئ الزجاج

ميكن من حيث املبدأ أن يقوم كل من يعمل يف مجال الحفر بتسجيل ومعالجة األدوات املصنوعة 

من الزجاج التي يكتشفها. كام أنه ل غنى عن التدريب والتمرس عىل الطرق واملنهجيات املعروفة 

التي تناسب العرص املعني بالبحث إلنتاج وتصنيع الزجاج، وذلك لنتمكن من قيامنا بتحليل لها فيام 

بعد، حيث إن األغراض الزجاجية - مثلها مثل الفخار - تدخل هي األخرى يف إجراء أبحاث متعلقة 

أيًضا  القطاع  بالفعل يف هذا  برز  وقد  الحضارة.  لتاريخ  أخرى  وعنارص  والقتصاد  الزمني  بالتعاقب 

متخصصون عىل خربة جيدة بالتعامل مع املنتجات الزجاجية التي تنتمي لحقبة زمنية محددة وموقع 

جغرايف محدد، وصار لديهم علم مرجعي واسع وشامل، إل أنه ل يتوفر - حسب علمي - تأهيل خاص 

يف اتجاه معالجة الزجاج األثري. والظاهر أنه من املفيد للغاية أن نلم مبعارف عملية للموامئة مع 

العمل يف هذا املجال، كأن نلتحق بورشة )تعمل بالطرق القدمية املتوارثة( لتصنيع الزجاج بالنفخ. كام 

ننصح من أجل اإلملام بخربة أساسية يف مجال معالجة املكتشفات األثرية الزجاجية أن يكون هناك 

تعاون مع أحد خرباء اآلثار. 

كفاءة الزجاج عىل البقاء عرب الزمن 

عادًة ما يحتفظ الزجاج بوجوده بدرجة جيدة نسبيًا يف البيئات املختلفة، وأما األخطار التي تحيط به 

فتتمثل يف تهشم تلك العنارص الزجاجية تحت تأثري وجود وزن ضاغط عليها من تراكم رديم وخالفه، 

أو تتمثل يف دهسها باألقدام أثناء أعامل الحفر. عالوة عىل ذلك نجد أن تآكل الزجاج )يف حالة الزجاج 

الشفاف( يلعب دوًرا سلبيًا، وهذا األمر ينشأ عىل سبيل املثال يف حالة زجاج ذي محتوى محدود من 

اكسيدات األملونيوم والزركونيوم، ويتضح ذلك يف بادئ األمر من وجود غيام وتخشن عىل السطح 

الخارجي للزجاج، وهو أمر ميكن إرجاع أسبابه إىل األرضار الخاصة بالتصنيع كاحتكاك أشياء خشنة 

بالزجاج أو بسبب تأثريات الرطوبة وقلة أمالح الرتبة السطحية املحيطة بالزجاج وارتفاع األحامض 

بها، ويف املرحلة التالية يبدأ الزجاج يف اللمعان والربيق عىل شكل قوس قزح )يشبه طبقة رقيقة من 

البنزين عىل ماء بركة( ويتحول إىل رقائق مقشورة يف طبقات أكرث نعومة حتى ينهار الزجاج بالكامل، 

ول يتمكن من وقف تآكل الزجاج إل أحد خرباء الرتميم املتخصصني يف هذا األمر، بل إنه من النادر 

أن ينجح هو نفسه يف هذه املهمة.
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عمليات التنظيف والعنونة والرتميم والتوثيق 

إن عملية معالجة األغراض املصنوعة من الزجاج تتم يف مجملها بالكامل مثلام يحدث مع الفخار. ويف 

حالة إنتشال آنية كاملة فإنه يتعني عىل املعالج املختص أن يتحىل بإحساس اللمس باألنامل وإذا لزم 

األمر يتم استخراج كتلة أرضية أكرب من حجم اآلنية، ويا حبَّذا لو أخذ مشورة أحد متخصيص الرتميم.

أنه يتعني  التثبيت من تآكل للزجاج، كام  املبلل، لسيام يف حالة  التنظيف     وميكن اإلستغناء عن 

توخي الحذر الشديد عند إستعامل فرش قوية، بل يجب مراعاة هذا األمر عىل وجه الخصوص يف 

حالة التعامل مع زجاج ملون، وإذا ساورنا الشك فيجب أن نعهد بعملية التنظيف إىل أحد الزمالء 

من ذوى الخربة أو إىل أحد متخصيص الرتميم.

   أما قيامنا بعملية تخزين الزجاج، خاصة حال وجود مجموعة متكاملة من األغراض الزجاجية، فإنها 

تجرى وفًقا لرطوبة األرض )أي يف حالة أن تكون البيئة جافة فهي أيًضا جافة، ويف حالة بيئة رطبة 

تكون رطبة( ويف وضع آمن من حدوث كرس؛ كأن نضعها عىل سبيل املثال يف صناديق )من الورق 

املقوى( مع َمِبيَت من القطن أو الورق )قصاصات الجرائد(. وأما يف حالة تجميع أغراض مصنوعة من 

الزجاج يف أكياس بالستيكية فيجب أن تُخزن مفتوحة حتى يجف ما بالعبوات عىل مهل وليك نتجنب 

تكون فطريات. وأما تسمية الحاويات وعنونتها فيتعني أن تحتوي عىل البيانات التي قمنا بتوصيفها 

يف امللحق 1، كام يُنصح بكتابة تنويه تحذيري بعنوان )أغراض قابلة للكرس!(، ول نقوم بإجراء عنونة 

الكرسات الزجاجية وغري املتكاملة إل بعد مراجعة املختص املعالج أو بالتفاق مع إدارة موقع الحفر.

19
توثيق األعامل الفخارية والزجاجية بالرسم والتوصيف14

الفخارية  األغراض  رسم  موضوع  يف  نبدأ  أن  قبل  مراعاتها  يجب  التي  الهامة  األشياء  بعض  هناك 

والزجاجية:

 ليس من الروري القيام برسم كل األشياء!  –

s  يف حالــة وجــود أعــامل فخاريــة بنوعيــات معروفــة يكفــي أن نســوق أمثلــة قليلــة يك 

نوثــق مــا ميكــن مــن تفاوتــات محتملــة.

s  ــن ــة م ــىل درج ــة ع ــفات أثري ــزاء ملكتش ــدة أج ــن ع ــة م ــات مؤلف ــة مجموع  يف حال

ــا حســب اإلمــكان، وفيــام عــدا ذلــك فعلينــا  األهميــة فيتعــني توثيقهــا توثيقــا تفصيليً

ــل  ــرات؟ ه ــدة م ــكال ع ــس األش ــق نف ــا بتوثي ــل قمن ــا )ه ــكيلة بعينه ــى تش أن ننتق

تكفــي الكلمــة املكتوبــة عــن الشــكل يف الكتالــوج دون رســم مســبق لهــا؟ هــل يكفــي 

التســجيل الكمــي للشــكل؟(.

 املبــدأ العــام الــذي نعمــل بــه يف حالــة تنفيــذ الرســم الفعــيل: لتكن قطعة أصلية )ل تزييف أي  –

يشء(، وليست خيالية )ل ترسم أي يشء غري موجود(!

يتطلب األمر يف حالت فردية مراجعة إدارة الحفر باملوقع أو التحدث إىل أحد املتخصصني نظرًا ألن الزجاج غالبًا  19

ما يكون يف حالة هشة قابلة للكرس. وفيام بعد سنقوم بوصف اإلجراءات األولية فيام يتعلق باألغراض الخزفية.
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أدوات التوثيق

 9 ورق                                                                                                                       

املراد  األثر  مقاس  )حسب  اللفة  أو  الرول  من   A4 /A3 مقاسات  من  ورق شفاف  فرخ 

 )16A رسمة/ مقياس الرسم املراد رسمه بوزن يرتاوح فيام بني 80 – 90 جم( )شكل

خيارات:

ورق عادى– 

ورق مربعــات أو رســم بيــاين يســاعدنا يف اإللتــزام بالقيــم القياســية لســيام يف حالــة – 

)16B قيــاس الشــقافة )شــكل

 
 

 9 أدوات أخرى للتوثيق                                                                                                                                                                                                        15                     
  

)16K لسنون كربون )للرسم الجرافيتي( قابلة لتحديد قوتها )شكل TK أقالم رصاص

)16J سنون أقالم رسم جرافيت أو إسكتشات )بدرجات متفاوتة يف القوة( )شكل

)16D شكل( TK مرباة أقالم رصاص

أقالم محو )بأستيكة(– 

ــكل –  ــة )ش ــاة عادي ــيك/ ممح ــم جرافي ــالم رس ــي وأق ــم جرافيت ــالم رس ــاوات ألق ممح

)16H

 –)16L قلم مبمحاة من الناحيتني )شكل

)أقالم تلوين(

)16I ممحاة من الخشب )شكل

مشط لرسم الشقافات

فرجار

)16Q( مسطرة 30 سم/ مقياس بثالثة أطراف

)16E( مثلث هنديس لرسم زاواية مستقيمة

القدمة )العصا الياردية أو مسطرة القياس( 

)16C ديسك الدوائر20 )شكل

لقياس قطر دائرة أو نصف قطر لحرف بزاوية أو عمود حامل بدقة واستخالص الدرجة املئوية لحفظ اإلناء.  يجب  20

اإلستخدام عىل ورق جيد، واألفضل تصفيحه أو تبطينه برقائق معدنية نظرًا ألننا كثريًا ما نستخدم ديسك الدوائر. 

وميكن التوصل إىل ذات النتيجة ببساطة إىل حد ما بالطريقة اليدوية باستخدام فرجار )نقوم باستخدام الفرجار 

بتسجيل الخطوط الدائرية املحورية عىل مسافة تباعد ترتاوح بني 0,5 سم إىل 1 سم(، مع مراعاة أن يكون املحيط 

كبري بدرجة كافية، فمن املمكن أن يكون لبعض األواين قطر بعيد للغاية حتى أطرافها.
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)16N املسطرة الورنية21 )شكل
مادة لدائنية أو بالستيكية22

 )16G شكل( x20 /x10 :23عدسة مكربة/ منظار مكرب

 )16O كامشة مبقبي يد طويالن24 )شكل

ميزان حساس/ ميزن حقائب/ ميزان ديجيتال لوزن املقادير25  

منظومة )مونسل( يف تحديد األلوان26   

مقاييس )للتصوير(27  
   

                                           18                            17               16                              

 

19202122

رقمية )ديجيتال( أو يدوية )ل ننىس مطلًقا البطاريات البديلة يف حالة الستخدام الرقمي!(؛ لنقل قيم قياسية عىل  21

نحو دقيق من الشقافات إىل الورقة. 

يك نتمكن من تثبيت الشقافات عىل نحو أفضل يف أماكنها الصحيحة )وأيًضا لقيامنا بتوثيق تصويري محتمل(.  22

لرؤية عملية اإلنتاج يك نتأمل ونرسم بدقة كل ما هو موجود من أشكال الزخرفة عىل الشقافة. 23

علينا  24 الحالت  اإلنتاج. ويف كل  تحديد عملية  بغرض  أسطح شقفات خزفية  تقسيامت جزئية جديدة عىل  لعمل 

أن نراعى وجود مقابض طويلة نظرًا ألن هناك منتجات خزفية بجدران سميكة صعبة املطاوعة، ول نقوم مطلًقا 

بالتقاط صور ملجالت تشخيصية )طرف بزاوية أو كرن، تزيني، وضع أختام إلخ(!

لتحديد أوزان قطع غري كاملة صغرية الحجم )ودامئًا ما تتوفر لدى علامء الحيوانات األثرية وغريهم من املتخصصني  25

يف ترميم اآلثار، ويحتمل إستعارتها(. أما بالنسبة للكميات الكبرية فيتناسب معها امليزان الخاص بالحقائب )أو ميزان 

املقادير الديجيتال( بحيث ميكن وزن الخزف كشنطة مليئة بأشياء )األمفورات أو القارورات عىل سبيل املثال(.

من الوسائل املساعدة لتحديد األلوان، ملنها بكل أسف غالية الثمن للغاية، فضاًل عن عدم استخدامها بالرورة يف  26

كل الدول )واألفضل السؤال مسبقا عن أي طريقة تستخدم ومتوفرة بالفعل مبوقع الحفر لتحديد األلوان(.

ميكنك عملها وطبعها بنفسك! مع مراعاة توخي الدقة! 27
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مفتاح الخريطة

مثالبيانات عــامــــــة

Terme del Nuitatore, 2008عنوان موقع الحفر والعام 

املكتشف األثري، الطبقة/ روافع أرضية رقم أو األثر 

رقم )ميكن دمج البيانات املذكورة( 

Insula X، مقطع حفرى رقم 3، 

مكتشف رقم 5 روافع أرضية رقم 10

X-3-5-10 :أو

الرقم الفردي ملنتج فخاري ناقص )متطابق مع 

العنونة أو التسمية عىل الفخار(

X-3-5-10/1

منتج أفريقى أحمر، منتج C3، شكل تحديد املنتج/ توصيف مخترص

Hayes 53

10.10.2011تاريخ الرسم

الفريد موسرتمانإسم الرسام

1:1مقياس الرسم

12 سمقطر/ نصف قطر محدد

5عدد الشقافات امللصوقة

مقياس الرسم

لحًقا  النرش  يف  املطلوب  املقاس  عىل  بتصغريه  نقوم  ثم   1:1 مبقياس  الفخار  رسم  يتم  العموم  يف 

فقط بعد اإلنتهاء من الرسومات بالقلم الرصاص وتحبريها وعمل نسخ باملاسح الضويئ )Scaner( أو 

باألحرى بعد النسخ باملاسح الضويئ ومعالجته بربنامج Adobe Illustrator أو برنامج مامثل. وكلام 

قمنا بتسجيل جميع التفاصيل عىل الرسومات عىل نحو أكرث دقة )لسيام الزخارف ودلئل اإلستخدام 

وخالفه( كلام كان من األسهل علينا القيام مبعالجة لحقة لها عىل الكومبيوتر أو عىل منضدة الرسم. 

ويتم عمل رسومات لألجزاء الصغرية أو متناهية الصغر مبقياس 1:2، أما األجزاء الكبرية بشكل واضح 

فيستخدم املقياس 2:1.

خطوات روتينية عند الرسم 

ينبغي مراعاة املنظور عند قيامنا عىل سبيل املثال بتوثيق أشكال الزخرفة املتعاقبة عىل أية إنحناءات 

كثافة عند نفس  أكرث ضيًقا وأكرث  البعض  بعًدا بجوار بعضها  األكرث  الزخرفة  ملتوية )وتبدو أشكال 

اإلرتفاع(. وميكن إبراز األعامق والرتفاعات )نقوش غائرة، نقوش بارزة( عىل نحو أكرث دقة من خالل 
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ظالل أو نقاط مع عدم املبالغة، حيث إن اإلرساف يف النقاط من شأنه أن يشوه الصورة! ووفًقا لبعض 

تقاليد الرسم فإن املقاطع الطولية أو الرأسية )بروفايل( للمنتجات الفخارية يتم تسويدها، وهناك 

التحدث مع  باليقني عليك  الشك  الخارجية فقط، ولقطع  يفعلون ذلك وترتك بخطوطها  آخرون ل 

إدارة موقع الحفر!

الرسم خطــوة بخطـــــوة 

نقوم برسم مقطع جانبي لإلناء )عىل الجهة اليرسى( واسكتش أو رسم تصويري )عىل الجهة اليمنى( 

)شكل 17(، باختصار شكل يفصله خط الوسط الرأيس. إن املعرفة الجيدة بالنوعيات واألمناط واملراجع 

يف هذا املجال عىل وجه العموم من شأنها أن تقدم خدمة جليلة للتوصل إىل املوضع واملكان الصحيح 

التالية صحتها عىل املستوى  العنارص  التي نستهدف عمل قياساتها ورسمها. وقد أثبتت  للشقافات 

الشخيص عند اتباع هذه الطريقة يف اسلوب العمل:

                            رشط أسايس: دامئًا نحافظ عىل تحديد سن قلم الرصاص باملرباة واختيار

                   الرصاص املالئم للطقس والورق! وليك نتجنب أي شكل من أشكال التلوث نقوم

           بتغطية كل جزء انتهينا من رسمه بأوراق!

  

قم بكتابة دليل خريطة ورقة الرسم )مفتاح الخريطة( كام أوضحنا سابًقا. 1

قم برسم خط مساعد عىل شكل حرف T – واختيار أطوال الفخار املستهدفة يف الرسم بالقياس  2

.)17A النظري )شكل

ضع الشقافة من جهة الحرف عىل سنادة مسطحة ومستوية حتى تأخذ مكانها الصحيح )عدم  3

السامح مبرور ضوء؛ شكل 18: صحيح، شكل 19: خاطئ(.

قياس القطر/ نصف القطر باستخدام ديسك الدوائر: 4

نضع الكرسة من جهة الحرف عىل فرخ الدوائر حتى يتعذر متاًما مرور الضوء، –

قــم بتحريــك الشــقافة حتــى يتوائــم إلتــواء قطعــة الكــرس مــع نصــف القطــر عــىل ديســك  –

الدوائــر )شــكل 20(.

s  يُتخــذ نفــس اإلجــراء لقيــاس قطــر حلقــة القاعــدة يف الكــرسات التــي تنتمــي إىل أوعيــة 

. مئة قا

نقوم بقياس القطر ونسجله عىل الرسم عند الخط األفقي: 5

s  ــا مــن الخــط ــة نصــف القطــر: نقــل نفــس القيمــة إىل اليســار واليمــني إنطالقً  يف حال

ــرأيس، ال

s .)17A يف حالة القطر: نقسم القيمة عىل إثنني )شكل 
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تحديد اإلرتفاع: 6

يف حالــة أواين متكاملــة نحــدد القيمــة مــن الخــارج عــىل اإلنــاء باســتخدام مثلــث هنــديس  –

ومســطرة )شــكل 21(.

ميكــن قيــاس أعــىل قيــم داخليــة وخارجيــة للكــرسات باملســطرة الورنيــة )شــكل 22(: نقــوم  –

بتســجيل القيمــة املرفوعــة باملســطرة الورنيــة عــىل املحــور الــرأيس، وبالتــوازي مــع ذلــك 

ــا مــن املحــور األفقــي؛ مــن شــأن النقــاط أن توصلــك إىل خــط  نســجلها مــرة ثانيــة إنطالقً

مســاعد إضــايف أفقــي:

s .)17A من املفرتض أن يتوافق »إطار الرسم« اآلن تقريبًا مبا يشبه صندوق )شكل

فحص شكل الخط الجانبي أو الربوفايل للكرسة أو لإلناء بواسطة مشط رسم الربوفايل )تسوي  7

أسنان املشط قبل القياس من خالل ضغط أسنان املشط عىل سطٍح خارجي مستٍو!(: بيشء من 

اإلحساس نضع الشقافة يف مكانها عىل سطح خارجى كام وصفنا ذلك يف الخطوة 4، ثم نضغط 

مبشط القياس شيئًا فشيئًا عىل الكرسة حتى نحصل عىل صورة صحيحة للمقطع الجانبي أو الجزء 

املطلوب نقله )شكل 23(.

ننتقل مبارشًة إىل املقطع الجانبي الخارجي عىل النصف الواقع عىل الجهة اليرسى من الرسم: 8

ــوي بحيــث يالمــس نصــف  – ــة الخــط األفقــي العل ــد حاف ــل عن نضــع مشــط رســم الربوفاي

القطــر الــذي قمنــا بتحديــده مــع املقطــع الطــويل للحافــة ثــم نأخــذ يف زحزحــة الطــرف 

ــي  ــط األفق ــع الخ ــرسة م ــاء أو الك ــدن الوع ــويل لب ــع الط ــق املقط ــى يتطاب ــفيل حت الس

ــذي يأخــذ شــكل  ــوي ال ــة الخــط األفقــي العل ــام تالمــس شــفة الحاف الســفيل للرســم، بين

حــرف T – ويتعــني علينــا تأمــني الوضــع الصحيــح للشــقافة مــن خــالل ذلــك )نراجــع هــذا 

ــا مــن وقــت آلخــر!(، األمــر دامئً

ننقــل املقطــع الطــويل بحــرص وحــذر عــىل الرســم مــن املقطــع الطــويل للكــرسة الــذي تــم  –

ــة  رســمة باملشــط ونقــوم برســمه مــرة أخــرى بعــد فحصــه )شــكل 17B؛ ميكــن إجــراء أي

تصحيحــات بســيطة بالتطلــع مبــارشًة لشــكل الشــقافة(. 

فحص خط الربوفايل الداخيل: 9

ــع  – ــد مواض ــيل عن ــدار الداخ ــمك الج ــاس ُس ــرشع يف قي ــة ن ــطرة الورني ــتعانة باملس بالس

ــا )مــع  ــة أفقيً ــات الحــادة للمســطرة عــىل الورق ــم بالنهاي ــم نحمــل هــذه القي ــة ث مختلف

،)17C ــكل ــي )ش ــع الخارج ــن املقط ــا م ــل( إنطالقً ــام يف األص ــع ك ــس الوض ــق نف تطبي

نقــوم بتكــرار اإلجــراء املوصــوف يف الخطــوة 7 والخــاص باملقطــع الجانبــي الخارجــي عــىل  –

ــا  ــده أيًض ــع عن ــذى يق ــد نفــس املوضــع عــىل الشــقافة ال ــي الداخــيل )عن املقطــع الجانب

ــل الكــرسات النقــاط عــىل  ــداد مشــط بروفاي املقطــع الطــويل الخارجــي!(؛ ننقــل مــن امت

.)17C ــارن الخطــوة 8؛ شــكل ــور( )ق ــط الشــكل الخارجــي )الكونت ــوم برســم محي ــة ونق الورق



90

نصف القطر
اع

رتف
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نصف القطر

بروفايل منظر خارجي

خط مساعد أفقي

خط مساعد عمودي

نصف القطر

منظر خارجي

فوهة

مقطع عريض/ بروفايل

 خطوط مساعدة/ خطوط مرسومة

بالفعل

قياسات

خطوط مرسومة حديثًا

 يتم استخدام خطوط مغلقة يف حالة

 رسم شقفة كاملة

منظر خارجي

م. فيرب 2011

الشكل 17: رسم الفخار
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املتابعة واملراجعة: نجري مراجعة دقيقة من جديد عىل املقطع الجانبي مع النظر مبارشة عىل  10

الشقافة!

الجانبي  11 املقطع  خط  بنسخ  نقوم   :)17D )شكل  جانبي  اسكتش  لعمل  الربوفايل  شكل  نقل 

الخارجي )رسمه بالتفصيل( باستخدام ورقة شفاف ثم نرسمه معكوًسا عىل الجانب األمين للرسم 

)يف حالة األواين الغري مزخرفة ميكن تنفيذ هذه الخطوة والخطوات التالية فيام بعد أيًضا عىل 

الكومبيوتر توفريًا للوقت يف أعامل الحفر(.

تسجيل جميع اإلنحناءات واإللتواءات والفواصل الواضحة )إنحناء عند األطراف أو فواصل بببدن  12

اآلنية أو أخاديد واضحة أو زخارف غائرة( بخطوط مجسمة، وأما األخاديد امللتفة أو املستديرة 

.)17D بدرجات خفيفة فنكتفي بنقلها نسًخا فقط )شكل

رســم كل مــا هــو رضوري مــن معــامل الشــقافة األصليــة يف صــورة مجســمة: إلتصاقـًـا بالخــط  –

األفقــي عــىل شــكل حــرف T نقتفــي معــامل الشــقافة يف وضعهــا الصحيــح، ونقــوم برســم كل 

مــا هــو ممكــن مــن مالمــح ألــوان الزخرفــة )شــكل 17D: مهشــمة أو مكســورة(.

نرشع يف تسجيل الزخارف عىل الرسم وفًقا ملوقعها: 13

ــا  – يف حالــة األطــراف املزخرفــة نبــدع يف خلــق منظــر برؤيــة برصيــة علويــة للحافــة إنطالقً

،)17E مــن بروفايــل الحافــة باســتخدام برجــل، ثــم ننقــش عليــه الزخرفــة )شــكل

يف حالــة أن تكــون الزخــارف عــىل الجــدار )داخــيل وخارجــي( نراعــى دامئـًـا املنظــور )شــكل  –

17F(! وأحيانــا يســعفنا ورق شــفاف يف نســخ رســم الزخرفــة عليهــا!

ــاة  – ــا مراع ــا أيًض ــة فيجــب علين ــة للغاي ــع أو صلب ــة الصن ــة يدوي ــة منتجــات فخاري يف حال

عمليــة خلــط الطــني أو املكونــات اإلضافيــة الصلبــة للطــني املســتخدم يف صناعــة الفخــار: 

]أي مــواد طبيعيــة إضافيــة خشــنة )مثــل الرمــل( لتخفيــف لزوجــة الطمــي عنــد تصنيعــه 

باألفــران[ ورمبــا نقــوم برســم شــوائب خشــنة )وينطبــق هــذا أيًضــا عــىل أواين الطحــن التــي 

حــوت بداخلهــا مــواد متحجــرة(،

رســم األختــام يف املــكان املناســب )يف حالــة رســمها عــىل نحــو مركــزي فنضعهــا فــوق املحــور  –

T( ووضــع عالمــات إشــارية مميــزة لإلرتفاعــات واملنخفضــات )وعرضهــا عــىل نحــو مجســم 

بقــدر اإلمــكان(.

املقابض واأليادي والفوهات: 14

نــرشع يف عمــل مقطــع جانبــي/ مقطــع عــريض للمقبــض ثــم نرســمه يف الرســم يف موضــع  –

ــني  ــده بعالمت ــده بتزوي ــي عن ــع الجانب ــل املقط ــا بعم ــذي قمن ــكان ال ــز امل ــب )مني مناس

!)17H ــكل ــم، ش ــىل الرس ــني ع ــني قصريت فاصلت

ــرتجاع  – ــم واس ــويل للرس ــع الط ــف املقط ــىل نص ــكل 17G( ع ــات )ش ــش الفوه ــوم بنق نق

ــاء ويف  ــاليث األبعــاد عــىل اإلن شــكلها عــىل املنظــر الخارجــي املجســم للرســم عــىل نحــو ث

ــة. ــن القم مشــهد مصــور م
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التوثيق التوصيفي

أحد مزايا الربط بني الرسم والتوصيف ما خلصنا إليه من قبل من وضع بطاقة تعريف باألثر املتعلق 

باملنتجات الفخارية ضمت فيام أطلقنا عليه مفتاح الخريطة الذي ميكن أن يرفق به أشياء كثرية، منها 

متييز وتوصيف لنوع الفخار وشكله والسياق واملنتج وتأريخه )إن أمكن(، فضاًل عن بيانات أخرى 

ورسومات. كل هذه املعلومات والبيانات متثل مًعا األساس الذي يقوم عليه التحليل، ولذا فإن املعرفة 

الجيدة عن أشكال وأمناط املنتجات الفخارية ل غنى عنها لعملية التوثيق التوصيفي؛ وهذه املعرفة ل 

ميكن إكتسابها إل من خالل دراسة ألدبيات مقارنة مهمة عىل املستويني الزمني واملكاين، إل أن هناك 

بعض التوصيفات تأخذ شكل رؤوس موضوعات ميكن تنفيذها أيًضا عىل وجه العموم )نقاًل عن كينه 

2009، ص 72-70(، وهي كاآلىت:

التصنيع واملادة املستخدمة

نوع املنتج: يدوي الصنع، مفتول، مضغوط ، مصبوب –

املادة: –

نوع املادة الصلبة املضافة: مادة عضوية، كوارتز، ميكا )مادة لمعة(، جري رسويب، إلخ	 

حجم املادة املضافة الصلبة )يف أحجام الحبوب كام هي يف توصيف الكشف األثري(	 

املسامية: كثيفة، مثقبة ونفيذة، مثقبة بخشونة	 

درجة الصالبة	 

الحرق الحراري: مؤكسد، مختزل 	 

ــامي،  – ــار مس ــتعملة(: فخ ــام املس ــادة الخ ــرق وبامل ــرارة الح ــة ح ــط بدرج ــار )يرتب ــوع الفخ ن

فخــار خفيــف، )Irdenware( نــوع مــن الفخــار )محــروق بشــدة(، فخــار حجــري )تحجــر مــع 

الحــرق(، فخــار خــزيف مــن البورســيالن

الشكل

الشكل العام: –

s  وعــاء أو قــدر )ذو يــد/ بــدون يــد(، غاليــة أو مرجــل )بقــاع أو قعــر مســتدير(، وعــاء 

كبــري لــه مقبــض، أبريــق، زجاجــة، إبريــق عــىل هيئــة أمفــورة، كأس، فنجــان ، طبــق 

صغــري، وعــاء أو طبــق كبــري واســع، طبــق طعــام، غطــاء لــألواين،

s  ــل ــروي الشــكل، شــكل ميث ــيل الشــكل، ك  أشــكال اســطوانية، بيضــاوي الشــكل، برمي

ــروي،  ــف ك ــال، نص ــتخدم كمكي ــاوي يس ــتدير أو بيض ــاء مس ــرة، وع ــاع الك ــالث أرب ث

مخروطــي الشــكل، مخروطــي مــزدوج، عــىل شــكل عدســة، عــىل شــكل املغــزل، عــىل 

شــكل القمــع، عــىل شــكل ناقــوس.

الحرف أو الحافة: –

مستقيم، مستدير، مدبب، مائل	 
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محزز، منبعج/ وتد، بتقاطيع وجه، مقوى/ ممتلئ، يف وضع زاوية °90، مبطن	 

القاع )القعر(: –

قاع مستدير	 

قاع قائم، قاع قائم بكعب، قاع قائم بخط سفيل منعطف	 

حلقة محمولة أو عمود حامل	 

قاعدة إرتكاز/ قاعدة مفرغة	 

اللون

نقوم بالتفريق بني ألوان متعددة باستخدام منظومة )مونسل( لتحديد األلوان، لسيام عند مواضع 

وعمليات  الفخار  تركيبة  التلوين عىل  املثال عن طريق  سبيل  فيها عىل  التعرف  التي ميكن  الكرس 

الحرق وطرقه. وميكن يف بعض الشقافات أن يتم فتح ثقب جديد عن عمد بأداة حادة بغرض تحديد 

اللون ثم تخضع للفحص بالعني املجردة أو بعدسة مكربة، إل أن هذا اإلجراء من حيث اختيار مثل 

هذه الشقافات وما يجرى فيام بعد من تحديد يتطلب فيمن يقوم به تدريبًا عمليًا ول يتم من حيث 

املبدأ إل تحت إرشاف خرباء متخصصني يف الفخار.

بنية السطح العلوي

آثــار دالــة عــىل التصنيــع: تنعيــم أو تجليــة، طريقــة القطــع/ الرتويــس، بصــامت أصابــع، آثــار  –

دالــة عــىل آلت مســتخدمة، ثلــامت العجلــة )عجلــة الفخــراين(،

ــع، تخشــني، تلويــن، طبقــة  – ــة، دهــان تلمي ــة عــىل معالجــات لحقــة: تنعيــم أو تجلي ــار دال آث

ــم بالزجــاج(، ــج )تطعي تكســية/ تزجي

آثــار تجميليــة مجســمة عــىل البنيــة الرتكيبيــة للســطح العلــوي: عالمــات غائــرة مثــل )ثلــامت،  –

أخاديــد وخالفــه( أو بــارزة، مثــل )حليــات ضيقــة، خــرزات وغريهــا(.

الزجاج

يف إطار املنتجات الزجاجية نجد أنفسنا أمام أشياء مشابهة يف التوصيف، إل أن الفارق الوحيد هو 

أن بنية وتشكيل املادة مختلفة من حيث قاعدتها األساسية، مبعنى أن الفارق ليس من خالل عملية 

الحرق يف األفران. وعند قيامنا بعملية توثيق للمنتجات املصنوعة من الزجاج علينا أن ننتبه عىل وجه 

الخصوص إىل املستوى الذي يفصل ويفرق بني زجاج لنافذة وزجاج إلناء أو وعاء، وبني إكساب لون 

وتلوين، ودرجات إحتباس الهواء، وبني التشكيل وأي أشياء أخرى ملفتة لألنظار.

املعادن

مام ينبغي أن نعرفه تحت مفهوم »قطع أثرية معدنية« أنه يشتمل سواء عىل املعادن النفيسة من 

ذهب وفضة أو عىل معادن أخرى مثل النحاس وغريه الكثري، كام يضم هذا املفهوم أيًضا عمليات 
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الخلط واملزج فيام بني هذه املعادن، إذ أنه من املمكن أن تظهر لنا القطع األثرية املعدنية يف صور 

متعددة كاألوتاد أو الدبابيس واإلبر واألبازيم واألزرار واللؤلؤ وقطع األسلحة والعدد وأدوات الزينة 

والتامثيل وأدوات العبادة واألواين وغريها الكثري، فدامئًا وأبًدا ما تصل إىل أيدينا عند قيامنا بأعامل 

الحفر مقتنيات معدنية، إل أنها كانت أيًضا مبثابة املغناطيس األعظم للصوص املقابر، حيث إنها غالبًا 

ما خضعت يف العصور القدمية ألغراض إستخدامية جديدة، فتم صهرها وإذابتها وتشكيلها من جديد. 

ومن هنا نفهم السبب وراء تضاؤل عدد القطع التي ُعرث عليها، فهو ل يرجع فقط لعدم توفر إجراءات 

حفظ وحامية هذه املقتنيات من رصوف الدهر، ول بسبب أعامل حفر إتسمت بالعشوائية فحسب، 

بل أيًضا بسبب تاريخ إستخدامها والتعامل معها فيام بعد ظهورها ألول مرة جنبًا إىل جنب مع تنامي 

تباعدها الزمني عن تاريخنا الحارض. 

أخصايئ املقتنيات املعدنية

عادًة ما يكون أخصايئ الرتميم هو أول من يتوىل مهمة معالجة املكتشفات املعدنية، إذ أنه يرشع يف 

إزالة كل ما أصابها عرب الزمان من تراكامت بيئية ملوثة باستخدام وسائل ميكانيكية وكيميائية، ليبذل 

قصارى جهده يف إستعادة مظهرها الخارجي إىل ما كانت عليه يف األصل من جديد.

   وأما املعالجات األخرى تأيت بعد ذلك من حيث رسمها وتحليل مضمونها فيتوىل أمرها متخصصون 

الزمالء  أحد  أمرها  يتوىل  أو  األخرى  املعدنية  املقتنيات  يف  أو  املسكوكات(  )علم  العمالت  علم  يف 

العاملني يف أعامل الحفر، وجميعهم متخصصون - مبا يتوفر لديهم من تأهيل أسايس - يف علوم اآلثار 

أو البحث يف علم التاريخ، أما فقط علم املسكوكات يف حد ذاته فتتم دراسته بشكل منفصل عن هذه 

التخصصات. كام أن اإلطالع املعريف الشامل عىل مراجع ومصادر ألي منوذج أو نوعية تذكر من هذه 

املقتنيات وتاريخها هو أمر ل غنى عنه يف كل حالة من الحالت التي نتصدى لها بغرض القيام بخطوة 

تحليل لها ونرشها. ورغم أن مثل هذا اإلطالع املعريف الشامل يلعب دوًرا إيجابيًا مميزًا عىل مستوى 

التوثيق بالرسم والتوصيف، إل أنه من غري الروري الغوص يف أعامق بحاره. 

املعادن: كفاءة البقاء، الكشف، التنظيف، التخزين، العنونة

ترتبط كفاءة وقدرة املعادن عىل البقاء سليمة وبعيدة عن التلف إرتباطًا شديًدا مبركبات عنارصها 

وما تحويه من معادن نفيسة، كام أن الرطوبة ومركب باطن األرض هام أكرب قوى مدمرة مسئولة 

يتزهران بطبقة خراء  املعادن: فالحديد يصدأ، والربونز والنحاس  تآكل وصدأ  عن ظهور عمليات 

)الجنزرة(. ومن خالل هذه العمليات يتعرض جوهر العمل الفني إىل التدمري بشكل كامل، إل أن 

طبقة التآكل والصدأ الخارجية تكتسب يف حالت كثرية وليس يف مجملها كلية شكاًل مميزًا وبالتايل 

ترتك سلبيات عىل الزخارف وعنارصها، كام يُحتمل  يف الوقت نفسه أن يُنظر لتلك العمليات مبا تحمله 

من عنارص تفكك وتدهور للمعادن عىل أنها مبثابة مزية ألشياء أخرى، وهي حاميتها لجوهر مواد 
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عضوية عىل البقاء يف محيطها البيئي، فاألمالح املتحللة عىل سبيل املثال تعمل – ولو بدرجة سيئة 

نسبيًا - عىل حفظ األوراق والزهور النباتية. 

   وفيام يخص العنارص املعدنية الهشة فينبغي دامئًا العمل عىل انتشالها من األرض ككتلة واحدة، 

فنقوم بجمع كل القطع املتآكلة يف مجموعة واحدة، كام نحرص دامئًا عىل أن يتوىل أحد املتخصصني 

عملية التنظيف، وحتى القيام بهذه املهمة فإننا ننصح – يف أغلب املقتنيات األثرية -  بالرشوع يف 

تخزينها تخزينا جافًا )وننتبه عىل األخص هنا إىل نسبة الرطوبة يف الهواء!(، هذا بغض النظر عن تلك 

اآلثار التي تقع تحت املاء، إذ من املمكن أن يكون للربودة أثرها يف الحيلولة دون حدوث عمليات 

التآكل، ولعل لهذا السبب من املفيد أن نقوم بعملية تصقيع مفاجئ لألثر.

التعريفية  البطاقة  أثر     ويجب - كام هو معتاد يف كل املقتنيات األثرية األخرى - أن نرفق بأي 

الخاصة به عىل اعتبارها مرجًعا هاًما متضمنة البيانات املعتادة )انظر امللحق 1(، ومن املمكن تزويد 

األثر ذاته بعناوين، ولكن ميكن تجاوز هذه الخطوة.

خبث املعادن

يتكون أثناء تصنيع املنتجات الزجاجية واملعدنية وأيًضا الفخارية ما يطلق عليه »الخبث«، وهو عبارة 

عن نفاية ملوثة تتخلف عن عمليات إنتاج تلك املواد، وأغلب هذا الخبث يتمثل يف شكل كتل غليظة 

متكورة بوفرة عىل شكل فقاعات وتبدو عند تأملها عن بُعد متشابهة مع منتجات مصنعة وتم حرقها 

النفايات امللوثة  ونفخها وتشكيلها عىل نحو نظيف. ولهذا فإن أمر التعرف عىل حقيقة مثل هذه 

يتطلب شيئًا من الخربة. 

   وأما قيمتها األثرية التي تبوح بها فتكمن يف اإلشارة إىل قربها من مقر اإلنتاج الفعيل، وإىل إفادتها 

لنا بالتقنيات املستخدمة يف عملية تنظيف أية مواد خام زجاجية أو معدنية، وبكيفية عملية الحرق 

توثيق، ويكفي إلجراء هذا  أيًضا دون  اللُقى  أل نرتك مثل هذه  يتعني علينا  السبب  وغريها. ولهذا 

التوثيق إلتقاط صور فوتوغرافية ووصفها كتابيًا، وعادًة يُجرى بعض األفراد ممن تخصصوا يف مجالت 

املعادن املعنية بحوثًا عليها تتصف مبزيد من الدقة، حيث يتوفر لديهم علاًم غزيرًا عن طرق إنتاجها. 

األحجـار

من املمكن أن تتكون أية أعامل حجرية من أنواع مختلفة من األحجار، وترد يف كل األحجام: بدًءا 

من اللؤلؤة الصغرية، مروًرا باألواىن الحجرية واألدوات، وحتى التامثيل ذات حجم اإلنسان الطبيعي 

أو التي متثل أحد العنارص املعامرية الكربى الباقية حتى اليوم، والتي تخضع غالبًا للبحث العلمي من 

ِقبَل املتخصصني يف العامرة والبناء عىل نحو أكرث تفصياًل، كام تتوفر إمكانية إعادة بنائها من جديد 

بالقدر الذي يسمح به ما تبقى بها من مادة معامرية ومل تنفصل أو تتزحزح عن موضعها األصيل أو 

مل تتعرض لحالة إنهيار وتدهور.
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أخصايئ األعامل الحجرية

عادًة ما يُسمح ألي من العاملني يف مجال أعامل الحفر بعمل توثيق لألعامل الحجرية. وميكن أن 

تُجرى عملية تحديد وظيفة العنرص األثري األصلية عن طريق الرجوع إىل مصادر مرجعية متخصصة 

يف هذا الشأن للمقارنة والتمحيص أو رصد مالحظات عن التقاليد الحرفية املوروثة التي لتزال مُتارس 

من  املصنوعة  الفنية  األعامل  مجال  يف  متيزوا  متخصصني  أيًضا  الصدد  هذا  يف  هناك  أن  إل  محليًا، 

األحجار النارية عىل سبيل املثال، أو ما يشبه ذلك.

   وليك ميكن تحديد نوع الحجر الصخري فإن تزودنا - عىل أقل تقدير - بأساسيات معرفية يف علم 

الجيولوجيا يُعد أمرًا مطلوبًا بالرورة. فاملتخصصون املؤهلون يف مجال الجيولوجيا باستطاعتهم أيًضا 

تحديد ماهية املادة الخام دون إلحاق أي رضر يُذكر به، بينام يتحتم عىل غري املختص أن يعتمد 

بقدر اإلمكان عىل ما يقرأه يف املصادر املرجعية بشأن كفاءة عمل خدش أو وصف أنواع محددة 

من الصخور. إن طراز الحجر الصخري يبوح بأشياء كثرية، ومنها املكان الذي نشأ فيه، وما إذا كان 

قد تم تصنيعه محليًا أم اُستجلب عن طريق املبادلة أو التجارة، كام ميكن يف بعض الحالت األخرى 

استخدامه إىل جانب طراز العنرص األثري لتحديد تاريخه. 

كفاءة العنارص األثرية الحجــرية عىل البقاء عرب الزمان

تُعد األعامل الحجرية عادًة من بني أفضل اآلثار املحفوظة عرب الزمان بأي موقع من مواقع أعامل 

الحفر والتنقيب عن اآلثار، إل أن كيفية الحفاظ عليها تتعلق بالعوامل املذكورة، من طقس ومكان 

التخزين وطريقة تغطيته عرب الزمان. وغالبًا ما يكون الرياح وللتآكل بفعل املياه التأثري األعظم تدمريًا 

عليها.

الكشف والتخـزين 

يتعني علينا عند القيام مبهمة انتشال عنرص حجري أن ننتبه إىل أي مدى تعرضت القطعة األثرية إىل 

التفتت أو النهيار وكيف ترتبط إرتباطًا وثيًقا باملادة املحيطة بها. واستبعاًدا للشك ننصح بكشط حذر 

باستخدام آلة حفر ناعمة مثل سكينة املعجون أو انتشال كتلة مبا يحيط بها من تربة سطحية. وميكن 

أن يعطي أي مرمم نصائح خاصة بتثبيت الطبقات صخرية أو املنقوشة. 

الحفر، ويتعني  ما من رديم  أية عنارص حجرية بسهولة إىل حد  إلتقاط  يتم  األحوال  أغلب     ويف 

علينا عند تعاملنا مع قطع بها تلوين أن ننتبه إىل ما إذا كانت طبقات اللون قد تقرشت أم مازالت 

محفوظة بشكل سلبي أو مضغوط يف األرض، ويجب وصف ذلك وتصويره مبقياس رسم واضح. عالوة 

عىل ذلك، ميكن أيًضا أخذ عينات لأللوان من الرتبة.

   وليك ميكن ضامن عمل تجفيف وقايئ لبد من تخزين الحاويات الحافظة لألحجار مكشوفة. ويف 

لو تواجدت يف مياه مالحة( فالبد من عمل تخزين  املاء )خاصة  التي ُعرث عليها تحت  اآلثار  حالة 
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وتجفيف وقايئ عىل نحو خاص تحت إرشاف أحد املتخصصني يف أعامل الرتميم.

الحال يف جميع  األثر عىل نحو صحيح كام هو  بيانات  بكتابة إستامرة  اإلعتناء  يتحتم علينا  وأخريًا 

األثرية. املكتشفات  من  األخرى  النوعيات 

التنظيف والعنونة والرتميم

إن األحجار املتامسكة - أي ل تعاىن من حالة تدهور وتفتت - غالبًا ل تختلف عن العنارص الفخارية 

من حيث إمكانية غسلها باملاء هي األخرى. ويف هذه الحالة يجب التعامل مع النقوش والكسوات 

أو البطانات بحذر وعناية، وتتم عملية التجفيف عىل مهل يف مكان بعيد عن الشمس. أما األحجار 

التي تغطيها املسام أو التي أكسبتها عوامل التجوية ثقوبًا وتجاويف فيتعني علينا تنظيفها ميكانيكيًا 

فقط بفرش ناعمة، ولكن مع توخي الحذر الشديد، بل وننصح بشدة إسناد هذا األمر مبارشًة إىل 

أحد متخصى الرتميم.

 9 أدوات لكتابة العناوين ومسميات األشياء                                                                           

أقالم ماركر: أقالم ماركة ادينج Edding أسود/ أبيض 

طالء أظافر عديم اللون 

                                                                                                           

نقوم بتسمية األعامل الحجرية - مبا يشبه ما قمنا به عند تسمية األعامل الفخارية - عىل أماكن غري 

ملفتة لألنظار أو غري مؤثرة عىل التوثيق الفوتوغرايف. ونظرًا ألنه من املمكن ضياع العنونة من خالل 

حدوث تصدع بعض أجزاء الصخور، فيتعني علينا دامئًا أن نقوم بتسمية األشياء بالتفصيل يف سجل 

املكتشفات األثرية )انظر امللحق رقم 1( جنبًا إىل جنب مع التوثيق الفوتوغرايف كضامن ميكن الرجوع 

إليه للامثلة واملعاينة الالحقة.

   ل يقوم بعملية ضم ولصق أية كرسات حجرية إل أحد املتخصصني يف أعامل الرتميم.

الخشب ومخلفات نباتية أخرى

غالبًا ما تسفر أعامل الحفر عن إنقاذ أعامل أثرية فنية مصنوعة من األخشاب، وهي من بني ما متثله 

من قيم أنها تُعترب وسيلًة مهمًة لتأريخ مواقع املكتشفات األثرية وآفاق اإلنتفاع منها )تعيني أعامر 

بالكربون املشع 14C(، وهي من ناحية ميكن أن  الزمني  األشجار dendrochronology، والتقسيم 

تظهر يف شكل عنارص معامرية، ومن ناحية أخرى ميكن أن تتمثل يف العديد من العنارص واملكتشفات 

األثرية، ومنها األسلحة، وأدوات املطبخ، واألدوات الطقسية والحيل وغري ذلك، بل إن القطع الخشبية 

لها أهمية كربى يف حد ذاتها كمخلفات متفحمة ملحروقات أو ما شابه ذلك بقيت عرب الزمان.

   إن من األشياء األكرث ندرة أن تعيش األزهار وأوراق الشجر وحبوب اللقاح ومكونات نباتية أخرى 

وتحافظ عىل وجودها، ولكن من املمكن لها عىل سبيل املثال أن متثل مكونات أغذية أو قطًعا من 
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الحيل والزينة أو مكونات لعنارص نباتية جاءت عن طريق الصدفة أو نباتات مزروعة قصًدا.

أخصايئ املكتشفات األثرية النباتية

ميكن أن يتوىل علامء من مجالت مختلفة مهمة معالجة املكتشفات األثرية النباتية من أي نوع، فإذا 

ما كان موضوع املكتشفات الخشبية يتصل بعنارص معامرية فإنها إذ ذاك محل إهتامم كبري عند خرباء 

املباين عىل وجه الخصوص - كام أن علامء اآلثار الذين جمعوا خربات عملية يف فروع علمية تُعنى بأي 

من هذه األشياء فهم من يتولون مهمة بحث حطام السفن والتامثيل وأدوات الطعام. كام يدخل يف 

إطار هذه املهمة أيًضا علامء الكتابات يف حالة وجود نقوش كتابية محفورة عليها، وأما املادة يف حد 

ذاتها فيتوىل تحديد كينونتها علامء النباتات األثرية. 

   ويف حالة وجود رواسب وبقايا فإنه من املفيد إقامة جرس للتعاون مع الكيميائيني، لإلملام باملعارف 

الكيميائية والتأهل يف مجالها، وكذلك توفري األجهزة واملعدات التقنية الرورية فإنها من الرشوط 

تحليل  إلجراء  أو   dendrochronology األشجار  أعامر  بتحديد  املتعلقة  األبحاث  لعمل  األساسية 

بالكربون املشع 14C حيث إن التحليالت الكيميائية من أي نوع غالبًا ما نوكل أمرها ملعمل متخصص.

   وإذا تعلق أمر املكتشفات األثرية بتواجد بذور أو بقايا مثار وأوراق شجر وزهور فإن يف استطاعة 

بتحديد كينونة هذه  أن يقوم  نباتات  أو عالِم  األثرية  النباتات  أثري مؤهل عىل مستوى علوم  أي 

النوعية أو تلك عن كثب، ونخرج من ذلك باستنتاجات ونصائح عىل مستوى التغذية البرشية وانتشار 

واستئناس أو تدجني النباتات. إن حبوب اللقاح تكاد ل تتواجد إل يف املستنقعات، كام أن تحليلها 

يتطلب خربة مكتسبة يف مجال الكيمياء وتجهيز العينات، إل أنه من املمكن أن يكتسب هذه الخربة 

أيًضا علامء اآلثار. وإذا كان موقع األثر ذاته ليس هو املستنقع فإن قيامنا بأعامل حفر يف املناطق 

لنباتات  العتيقة  الرتكيبة  تصميم  إلستعادة  هذا  رغم  مجاًل  أمامنا  تفتح  رمبا  املستنقع  من  القريبة 

تلقحت بفعل الرياح حول موقع الحفر. 

كفاءة العنارص الخشبية عىل البقاء عرب الزمن

دامئًا ما تحافظ أي مواد عضوية عىل وجودها جيًدا عندما تكون بيئة الحفظ املحيطة بها غري مالمئة 

ألن تعيش بها كائنات حية مدمرة وملوثة ومفسدة - مثل الحرشات والديدان والفطريات - )كأن 

تكون عىل سبيل املثال بيئة لهوائية أو يغطيها الجليد أو يسودها جفاف حاد( أو أن تكون بيئة 

سامة )مالحة(. والخشب يحافظ عىل وجوده من التلف يف عدة بيئات محيطة به، إل أن أفضل بيئة 

ميكن أن يحفظ نفسه بها هى املناطق الجافة والثلجية أو يف ظل سدة مائية وبخاصة يف ظل رطوبة 

دامئة ودرجات حرارة منخفضة أو باردة، وأن تكون لهوائية بقدر اإلمكان، كأن تكون يف مستنقعات 

أو رسوبات بحريات، كام أن نوى الثامر )أي الجنني( أو بذور غالل وبذور أخرى ميكن أن تحافظ عىل 

وجودها بشكل جيد يف مثل هذه البيئات، ولعل مرجعية ذلك أن تجانس ومتاسك نوى الثامر األكرث 
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صالبة يؤثر تأثريًا إيجابيًا إضافيًا عىل قدرتها عىل مقاومتها لعوامل الفناء. ونظرًا ألن األوراق واألزهار 

هي أكرث مكونات النباتات هشاشة فهي لهذا السبب األرسع يف التحلل، ول يتبقى منها رغم ذلك يف 

ظل الظروف املذكورة سوى مراكز الورق وأوعيتها الدموية عىل أقل تقدير.

   وهناك تأثري إيجاىب آخر عىل قدرة مكونات النباتات عىل الحفاظ عىل وجودها، لسيام األخشاب 

والنوى والحبوب أو الغالل، وهو بفعل التكربن أو التفحم: فقد احرتقت بقايا النباتات بفعل نقص 

األكسوجني الالزم بدرجة غري كاملة وباتت ل تتحول إىل يشء آخر تقريبًا سوى إىل الكربون الذي مل 

تصل إليه الكائنات الحية املدمرة الكربى )أي املرئية بالعني املجردة( والصغرى أوالدقيقة )التي ل تُرى 

إل بامليكروسكوب(. أما الجانب السلبي لهذا الشكل من الحامية من التلف فيتمثل يف هشاشة اآلثار 

املكتشفة، لذلك يتحتم علينا التعامل معها مبنتهى الحرص والحذر. 

   يف نهاية األمر باستطاعة بقايا النباتات أن تقاوم التدمري والفناء أيًضا عندما ترتك بصامتها وآثارها 

املضغوطة يف أعامل فخارية ويف قوالب الطوب اللبني ويف األرضيات، وما يشبه ذلك، إل أن تلك الحالة 

األخرية أي التواجد يف األرضيات تعد نادرة نسبيًا وتتطلب اإلنتباه إليها بدرجة كبرية عند القيام بأعامل 

الحفر يك ميكن اكتشاف مثل هذه البصامت.

الكشف والعنـونة

يتعني علينا كشف النقاب عن األعامل خشبية كربى إىل أبعد حدودها ثم انتشالها بعد ذلك بحذر 

يف  املتخصصني  أحد  نستشري  أن  علينا  فيتعني  أمامنا هشة  الخشبية  القطعة  أن  ثبت  وإذا  وعناية. 

الرتميم أو نقوم بانتشالها كتلة واحدة مبحيطها التي تتواجد به، وعلينا أن ننتبه عند ذلك أنه يجوز لنا 

أيًضا أن نستغنى عن ذلك حسب اإلطار الزمني املحدد ألعامل الحفر ووفًقا لنوعية القطعة، إذا كان 

الحفاظ عليها ليس من بني أهداف األشياء املطلوب إنتشالها وإنقاذها. وهذا األمر يتطلب الرجوع 

مسبًقا إىل إدارة أعامل الحفر وعرضه عليها.

   وننصح يف حالة القيام بعمل تحليالت كيميائية لخشب أو لقطع من الفحم النبايت أل منس تلك 

األشياء باأليادي املجردة وأن نرتدي قناع تنفس وأن نقوم بتنظيف اآللة املستخدمة قبل ذلك اإلجراء، 

وذلك لتجنب أية تلوثات. كام أنه من املهم بالنسبة لتعيني أعامر األشجار أن نحفظ الخشب يف شكل 

قطع كبرية بقدر اإلمكان حتى ميكن تتبع مراحل الحلقات الحولية لعمر األشجار. 

   وعلينا أن ننتبه يف حالة تواجد مكونات نباتية أخرى إىل حالة حفظها: وينصح يف أغلب الحالت 

أن نقوم بعمل توثيق أويل عىل نطاق واسع »يف مكانها األصيل باملوقع«، وميكن تحضري وتجهيز عدد 

من املالقيط والعلب إستعداًدا لعملية التخزين ذاتها، ونقوم بجمع النوى األكرث قوة وصالبة يف أكياس 

خاصة بها، وحتى هذه اللحظة ميكن إجراء عملية فرز أويل محتمل حسب كل صنف أو نوع. وإذا 

وإنقاذ  توثيق  بعمل  الحالة  ننصح يف هذه  فإننا  أواين وأوعية  النباتية متثل محتويات  البقايا  كانت 

إجاميل وشامل.

   وإىل جانب املقتنيات األثرية الكربى فإننا نوىل اهتاممنا عىل وجه الخصوص يف حالة وجود عنارص 
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زهرية للعنارص األكرث صغرًا من حيث الحجم، حيث إنه ل ميكن الكشف عن تلك العنارص إل من 

خالل تنقية املادة األثرية من الشوائب الطميية العالقة بها وتصفيتها مبنخل أو مصفاة. وليك ميكننا 

وتصفية  الطمي  من  التنقية  عملية  أثناء  املخلفات  من  امللقاط  أو  بالجفت  األثرية  القطع  التقاط 

الشوائب باملصفاة فإنه من الروري لهذا اإلجراء التزود مبعرفيات أولية محددة عن علم النباتات 

األثرية. 

   إن البقايا الدقيقة امليكروسكوبية - مثل حبوب اللقاح - ل ميكن تخزينها إل من خالل أخذ عينات 

من أعامل ثقب وحفر وما يتبعها من معالجة يف ظل استخدام تقنيات التنظيف. وهذه العملية يف 

مجملها ل يقوم بإجرائها سوى أحد األثريني من ذوى الخربة أو - وهو األفضل - أحد علامء النبات، 

ولهذا لن نقوم بتوصيفها يف هذا املقام. 

   وكام هو الحال يف كل املوضوعات األثرية السابقة فإنه يتعني علينا هنا أيًضا اإلهتامم بإجراء تسمية 

أن يكتب عليها  أبًدا  ينبغي  أنه ل  كاٍف، كام  املحتويات بشكل  أو عنونة  باسمها  األثرية  املقتنيات 

بشكل مبارش عىل الخشب والبقايا الدقيقة األخرى.

التخـزين والتنظيف

تجرى عملية تخزين األخشاب وفًقا لحالة األثر: فالخشب املبتل يجب اإلبقاء عليه مبتاًل، والخشب 

الجاف يجب حفظه جاًفا، وهكذا. وميكن إجراء عملية التنظيف بحرص وعناية باملاء وبآلت ناعمة يف 

حالة وجود أخشاب يف طقس به رطوبة مستقرة، ول نقوم مطلًقا مبعالجة القطع األثرية الجافة باملاء 

فيام بعد، بل نحرص دامئًا عىل تنظيفها بطريقة آلية محضة. وأما األخشاب من الفحم النباىت فيتعني 

علينا تجفيفها ببطء يف الظل ول نقوم مطلًقا بتنظيفها هي ذاتها.

   وميكن أيًضا تنظيف أي نوى مثار وبذور جنينية مستقرة بطريقة آلية وبحذر أو تنظيفها باملاء. 

ويُنصح بعدم تعرض أي من املقتنيات األثرية النباتية لضوء الشمس. وأما مهمة أخذ عينات حبوب 

لقاح من قلب الثامر وما يتلوها من تخزين ومعالجة فال يقوم بها إل متخصصون، ولهذا ل نقوم 

بتوصيفها يف هذا املقام بشكل تفصييل.

بقايا برشية وحيوانية 

ل تظهر البقايا أو املخلفات البرشية والحيوانية يف شكل هياكل عظمية أو أجزاء منها فحسب، امنا 

يتم الكشف أيًضا إىل جانب العظام عن أسنان وعنارص من قرون الحيوانات أو جلد حيواين وبرشي 

أو شعر أو قرش أو مستودع جري لرخويات أو محمية حرشات تحوي مادة الكيتني )مركب يف خلية 

الفطريات( أو جرة من البيض. ويُحتمل أن تنتمي مثل هذه املقتنيات األثرية ملدافن أو أن تعود 

إىل بقايا غذائية أو أكوام من القاممة أو ما يشبه ذلك، كام يُحتمل يف حالة العظام الحيوانية عىل 

األخص، ولكن أيًضا يف العنارص األخرى من جسم الحيوان، أن تكون هناك يد برشية قامت بتصنيعها 
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لستخدامها كأدوات عمل أو دمى أو تدخل يف عنارص الزخرفة أو كانت من بني موضوعات التعبد 

الديني. إن عمليات إنتشال وإنقاذ ومعالجة مثل هذه املقتنيات جميعها عىل نحو نسقي واستهدايف 

هياكل عظمية  أي  كانت  فإذا  نسبيًا؛  فرتة حديثة  من  بدًءا  الدوام  نطاقها عىل  واتسع  تزايدت  قد 

برشية حتى مائتي عام سابقة مازالت تستخدم كمقتنيات للعرض يف بيوت الرعب أو عىل اعتبارها 

من مركبات عقاقري شفاء مجهولة املصدر، فإن من الطبيعي إذن أن يكون هناك غالبًا تجاهل للبقايا 

الحيوانية تجاهاًل تاًما، وبالتايل كان التخلص منها يف الحال عند القيام بأي أعامل حفر أمر طبيعي. 

كام أن معرفة قيمتها البيولوجية وفعاليتها عىل مستوى التاريخ الحضاري، فضاًل عن جوانب علمية 

أخرى مل تلق ما يدعمها من خالل التقدم الذي أحرزته تقنيات محددة ملجالت تخصصية متعددة 

أو ملنهجيات إجرائية كيميائية مثلام فعل تحليل الحمض النووي DNA تجاهها. ففي وقتنا الحارض 

تدخل أية مخلفات برشية وحيوانية يف نطاق املقتنيات األثرية القياسية ألعامل الحفر والتنقيب عن 

اآلثار، كام يتم الكشف عنها بطريقة نسقية وتخضع للبحث والفحص بكل تفاصيلها.

القدرة عىل البقاء عرب الزمن

ترتبط حالة حفظ وبقاء املخلفات أو البقايا البرشية والحيوانية إرتباطًا وثيًقا بعدة عوامل، كالطقس 

واختالف درجات الحرارة صعوًدا وهبوطًا ونسبة الرطوبة بالرتبة ونسبة املحتوى الحمي بها ونوع 

املادة - من عظام أو أسنان أو قرون، وغري ذلك - كام تتعلق أيًضا بطريقة التخزين من البداية أو 

بطريقة الدفن. ومام يساعد أيًضا عىل دعم عملية الحفاظ عىل أي مادة تنتمي للعنرص البرشي أو 

الحيواين تخزينها يف دهاليز مالحة تحت األرض أو يف مغارات أو بالقرب من أشياء معدنية متآكلة، إل 

أن األمالح تؤدي يف نهاية األمر إىل إتالف األثر ذاته، وإىل تفجر املادة بفعل تنامي البلورات املالحة، 

وبالتايل إىل حدوث تفتت شديد للامدة. ول شك أن عملية الحرتاق أو الكربنة توفر أيًضا نوًعا من 

الوقاية املؤكدة لتلك املخلفات، إل أن تأثري شدة الحرارة من شأنه أن يعمل عىل تكاثر تباعد العظام 

وإىل تفكيكها.

رفات بشـرية

وهذه  غالبًا(.  املومياوات  )عدا  البرشية  العظمية  الهياكل  بحث  مهمة  األنرثوبولوجيا  علامء  يتوىل 

األبحاث تُفسح لنا الطريق ألن نلقي نظرة مبارشة عىل األحوال املعيشية يف حياة شعوب غابرة، ولعلها 

تتيح أمامنا فرصًة لكشف النقاب عن معلومات مهمة لبعض األفراد، ورمبا تقود عىل سبيل املثال إىل 

التعرف عىل الجثث املدفونة أو تبوح لنا بأخبار عن الرتكيبة الخاصة مبدينة موىت أو مقربة كربى من 

حيث توزيع األعامر واألجناس وأحجام أجساد املوىت. إن التعرف عىل مثل تلك املعلومات من شأنه 

أن يقودنا إىل إستنتاجات مبارشة تتعلق بالرتكيبة السكانية، فضاًل عن إنها توفر لنا مجاًل لإلطالع عىل 

الظروف املعيشية العامة، كمتوسطات األعامر ونسبة وفيات األطفال واملخاطر التي تواكب وتعقب 
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فرتة الحمل والولدة عند النساء، ورمبا تبوح لنا بأخبار تتعلق باحتامل وجود نزاعات حربية.

   عالوة عىل ذلك نجد أن أي بحث يف مجال باثولوجيا املخلفات البرشية من شأنه أن يرفع النقاب 

اإلصابات  األبحاث  هذه  عليه  تشتمل  ما  بني  ومن  األمراض،  بظهور  تتعلق  تفصلية  معلومات  عن 

بجروح مثل كسور العظام أو آثار العنف أو أعراض التيبس العظمي مثل تآكل املفاصل أو فصال 

الفقري، كام تشتمل عىل أمراض العدوى والتشوهات الخلقية وأمراض تحول املواد، وهي  العمود 

املعروفة باأليض )أى مجموع العمليات املتصلة ببناء الربوتوبالزما(  مثل أمراض نقص الفيتامينات 

أو لني العظام. فهذه األبحاث تقدم لنا معرفة فريدة من نوعها بدًءا من اإلطالع عىل الحالة الصحية 

لبعض األفراد وحتى تقييم لألحوال املعيشية عىل مستوى حالة التغذية وظهور أمراض لدى شعب ما. 

عالوة عىل ذلك، من املمكن أن تؤدي أيًضا املؤثرات الحضارية إىل حدوث متغريات يف هياكل عظمية، 

كأن يحدث تشويه اصطناعي لجامجم أو برت ألسنان أو عمليات ثقب وفتح جامجم. وميكن إستكامل 

هذه األبحاث من خالل تحليالت  متنوعة للغاية، كأن نقوم بتحليالت طبية، وأخرى بيولوجية جزيئية، 

أبعد  إىل  إىل معلومات دقيقة  التوصل  لدينا فرصة  تتوفر  كيميائية، بحيث  فيزيائية، ورابعة  وثالثة 

الحدود بشأن أمراض محددة وعادات التغذية وأصول وساللت كل يشء، وغري ذلك. ومبعنى آخر أعم 

وأشمل نجد أن هذه املعلومات تفتح لنا الطريق أمام عقد مقارنات بني شعوب ترجع ألزمنة مختلفة 

الدميوجرافية  والرتكيبة  السكانية  التطورات  اإلطار بحث  الجغرافية، وميكن يف هذا  اصولها  ومعرفة 

لشعوب متعددة.

الباحث األنرثوبولوجي

ل يتوىل مهمة بحث وانتشال اآلثار الخاصة بالهياكل العظمية إل أحد املتخصصني يف علم األنرثوبولوجيا 

ممن تلقى تأهياًل عمليًا يف مجال األنرثوبولوجيا الجسدية )البيولوجية(، فضاًل عن أن يكون لديه خربة 

بدرجة كافية يف التشخيص األنرثوبولوجي للبقايا البرشية. وعادًة يشرتط يف هذا الشخص أن يكون 

قد تلقى دراسة جامعية بإحدى كليات علوم الطبيعة التي تتوفر بها دراسة علم األنرثوبولوجيا. وهنا 

نويل اهتاممنا إىل أن مواد دراسته قد تضمنت مجايل »مورفولوجيا )البنية الرتكيبية( الهياكل العظمية« 

و »عالج الهياكل العظمية«، ومن املحتمل أن يكون قد اكتسب الجانب التطبيقي والعميل يف شكل 

الهياكل  من  سلسلة  مع  التعامل  من خالل  أيًضا  أو  دراسته  أثناء  تعليمية  حفر  أعامل  يف  مشاركة 

العظمية وعالجها، وذلك يف إطار بحوث التخرج، فضاًل عن اإلملام بخربات إضافية من خالل مشاركاته 

يف أعامل حفر وتنقيب، حيث إن مجرد إمتام دراسة جامعية وحصوله عىل درجة بكالوريوس يف مواد 

علم األنرثوبولوجيا عىل سبيل املثال أو أن تكون دراسته لها كامدة فرعية ل ميثل يف حقيقة األمر 

املرجعية الكافية ليك يقوم بأعامل حفر موامئة للكشف عن عدد من الهياكل العظمية وتشخيصها. 

ويقدمون  أعاملهم  ميارسون  األنرثوبولوجيا  علم  يف  املتخصصني  من  متزايد  عدد  هناك  ألن  ونظرًا 

خدماتهم بشكل حر فيتعني علينا أن نويل اهتاممنا عند اختيارهم إىل معايري الجودة املناسبة. وقد 

تأسست يف مجمع علامء األنرثوبولوجيا )جمعية مشهرة( مجموعة عمل من املامرسني لهذه املهنة 

عىل  وهي  املهني،  العمل  هذا  ملامرسة  مالمئة  معايري  بتحديد  املجموعة  هذه  وقامت  حر،  بشكل 
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استعداد تام للتوسط واختيار متخصصني يف علم األنرثوبولوجيا من ذوى املهن الحرة.

توثيق أويل 

األنرثوبولوجيا،  أحد خرباء  بأكملها  واإلنقاذ  التوثيق  تنفيذ عملية  يتوىل  أن  املثالية يف  الحالة  تتمثل 

حيث يتم التأكيد يف هذا اإلجراء عىل معلومات مهمة ل ميكن بدونها إستعادة بنية الهيكل العظمي 

عند معالجته لحًقا إل بشق األنفس، بل إن إجراء فحص وتشخيص ألية مادة عظمية »يف موضعها 

األصيل« حني تكون عىل وجه التحديد يف حالة هشة أو سهلة الكرس أو مهشمة بشدة، يعترب أمرًا 

األهمية.  بالغ 

   وإذا مل يكن متوفرًا لدينا عند القيام بأعامل حفر أحد خرباء األنرثوبولوجيا فيجوز أيًضا أن يتوىل غري 

متخصص عملية التوثيق واإلنتشال.

   من األهمية يف بادئ األمر - عند وجود آثار لبقايا برشية أثناء أعامل الحفر - أن نقوم بإجراء توثيق 

دقيق بقدر اإلمكان للهيكل العظمي مثلام هو الحال متاًما مع الكشف األثري، حيث يتوجب علينا يف 

هذا الصدد تدوين أية خصوصيات أو أشياء ملفتة للنظر تتجىل عىل الهيكل العظمي بدقة، فيتعني 

الكشف عنها مبارشة )وصف دقيق للسامت، عمل مقياس رسم، ول  البرشية عقب  البقايا  تصوير 

ننىس وضع السهم املشري لتجاه الشامل( ثم نرشع يف عمل رسومات مطابقة للقياسات. ويف نهاية 

األمر نلحق كل ماسبق بعملية توصيف مفصل للمكتَشف األثري عىل النحو التايل:

شــكل املقــربة: مقــربة مســطحة، مقــربة خنــدق )بــدون بنــاء يعلوهــا فــوق ســطح األرض(، مقــربة  –

مــن حجــر املغليــث23،28 مقــربة هرميــة، مقــربة عــىل شــكل مصطبــة، مقــربة أســفل هضبــة أو تــل 

)يعلوهــا بنــاء(، مقــربة منحوتــة يف الصخــر، وغــري ذلــك.

شــكل الدفــن: مقــربة فرديــة، مقــربة ثنائيــة، مقــربة جامعيــة، مقــربة رمزيــة »كينوتــاف« )مقــربة  –

ــربة )مســتودع منفصــل  ــات املق ــا(، محتوي ــا صاحبه ــن به ــة« أو مل يدف ــربة »فارغ ــة/ مق وهمي

لألثــاث الجنــزي(، وغــري ذلــك.

ــب عــدد مــن  – ــادة ترتي ــن لحــق )إع ــوي/ دف ــن ثان ــن، دف ــن: أول دف ــي للدف ــف الزمن التوصي

ــك  . ــري ذل ــن األشــخاص(، وغ ــد م ــة شــخص أو عدي ــربة أو إضاف ــراد باملق األف

ــه(، دفــن بالحــرق )ردم/جــرة »لحفــظ رمــاد  – ــة )بالتابــوت أو بدون عــادات الدفــن: دفــن الجث

املــوىت«(، دفــن مبراســم

وصف لوضع الهيكل العظمي: –

هيكل عظمي: يف وضع رقود عىل الظهر، عىل البطن، عىل أحد الجانبني	 

القرفصاء )وضع إسرتخاء لجنني يف بطن 	  اليدين، وضع  التضمني واإلحتواء: ممدوًدا، متقاطع 

الساقني  الساقني )بربط  الجنني يف بطن األم(، قرفصاء  األم(، قرفصاء عىل نحو غريب )وضع 

فقط(

شكل 	  الذقن،  عند  البطن/الصدر،  الحوض/  عرب  صليبية  بالجانبني،  ملتصقتني  الذراعني:  وضع 

حجر ضخم غري منحوت مستخدم يف كثري من آثار مرحلة ما قبل التاريخ - املرتجم. 28
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محدد وغري  مختلط 

سالمة وكامل الهيكل العظمي وتوجهه نحو اإلتجاهات الصلية/ سالمة وكامل املقربة  –

تغريات مرضية وأشياء غري سوية أخرى أو أشياء ملفتة لألنظار عىل الهيكل العظمي –

إجراء قياسات عىل الهيكل العظمي يف موضعه األصيل »باملوقع« )إذا أمكن(: –

الطول بالكامل من الرأس إىل القدمني	 

أكرب أطوال )يف حالة املحور املستقيم( عظام العضد وعظام الفخذين والساقني 	 

األثاث الجنزي –

حشو املقربة بعنارص طبيعية/ عنارص متصلة بأصول وتطور اإلنسان  –

إن املكتشفات األثرية يف املباين املركبة واملتالصقة والتي ميكن أن تحوي بها الكثري، بدًءا من مقابر 

العائالت، مروًرا بالتجمعات العظمية األكرث تنوًعا، وحتى مقابر جمهور الناس، تتطلب وصًفا وتوصيًفا 

دقيًقا عىل نحو خاص يك تشتمل عىل كل الهياكل العظمية أو العنارص العظمية املتصلة بعضها ببعض 

وليك نتمكن من عمل إحصاء تخميني لعدد املدفونني.

   مثل هذه اإلجراءات والتدابري وغريها مام سنقوم بتوصيفها فيام بعد تتطلب بذل قدر غري قصري 

من الوقت، ول ينبغي أيًضا أن نفعل غري ذلك، إل أن هناك أخطاء غالبًا ما تحدث بوضوح عىل إثْر 

عنرص الضغط الزمني، ومثل هذه األخطاء قد ل نتمكن من تصحيحها من جديد. ومن هنا فإن إقامة 

جرس تعاون بني علامء األنرثوبولوجيا وعلامء اآلثار أمر رضوري ول غنى عنه.

اإلستخراج واإلنقاذ

يتعني علينا أن بعد إمتام التوثيق أن نرشع يف إنتشال رفات الهيكل العظمي بإكرتاث وعناية وعىل 

وجه الرسعة، ومن غري املسموح مطلًقا أن نرتك الرفات البرشية راقدة أمامنا دون حامية ومكشوفة 

لفرتة زمنية طويلة، حيث إن هناك مخاطرة يف أن تنشأ من خالل ذلك أرضار ل ميكن التخلص منها، 

كام يتعني علينا أن نحرر العظام الفردية بقدر اإلمكان مام علق بها من شوائب الرتبة األرضية دون 

بها من  العظام وتحريرها مام يعلق  النقاب عن  إذ يجب كشف  أو قوة،  بأي عنف  التعامل معها 

البداية مبا يتالئم معها، كام يجب تجنب أي إستخدام أو تعامل غري صحيح تجاه العظام، كأن نرفعها 

من األرض بقوة. وأما أية عظام هشة أو مفتتة بالفعل فيتعني علينا العمل عىل متاسك أو تثبيت 

بنيانها – فقط »يف موقعها األصيل« تحت إرشاف أحد خرباء األنرثوبولوجيا، ولكن من املمكن أيًضا - 

إذا اقتضت الرورة - أن يتوىل أحد املعامل فيام بعد تركيب بنيانها. واملهم يف كل ذلك إنتشال وإنقاذ 

كل عنارص الهيكل العظمي ول نلقي جانبًا بأي جزء صغري مكسور أمامنا. ويف الحالت التي نتيقن 

فيها من أول وهلة بعدم إمكانية ترتيب هذه األجزاء املتكرسة يف أماكنها الطبيعية أو عدم قدرتنا عىل 

التعرف عليها كعظام حقيقية، فيتعني علينا يف هذه األحوال أن نصطحب كل هذه األجزاء معنا، وفيام 

بعد فإن أي مادة غري برشية ميكن أن يتوىل أحد املتخصصني تصنيفها بال أية مشاكل. 
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التخـزين

علينا أن نرشع يف تخزين الرفات البرشية التي قمنا بانتشالها وإنقاذها بعد تجفيفها بقدر املستطاع، 

والحالة املثالية للتعامل معها إذ ذاك هي أن نضعها يف علب كرتونية خالية من األحامض أو مزودة 

مبربد هوايئ، فثمة عنارص مستخلصة لهيكل عظمي بها رطوبة يتم تجفيفها أوًل بال عجلة ويف الظل، 

وعلينا أن نتجنب استخدام شنط بالستيكية مغلقة أو حاويات من مواد اصطناعية. 

   ويتعني علينا - إذا كان يف اإلمكان - تعبئة املكونات الفردية ألي هيكل عظمي عىل نحو منفصل 

لكل قطعة عن األخرى: الجامجم والعظام الطويلة وأي عظام أخرى. وليك نعمل عىل تسهيل عملية 

فحص الهيكل العظمي من املمكن عالوة عىل ذلك أن نخزن أية عظام صغرية الحجم، مثل عظام اليد 

أو القدم، بشكل منفصل بعضها عن بعض حسب الناحية الخاصة بها بالجسم. إن املادة العظمية 

التي تكون يف حالة هشة قابلة للكرس ومتكرسة يجب تخزينها بشكل منفصل، ول توضع جميعها 

جنبًا إىل جنب مع عظام أخرى كبرية وثقيلة.

   وكام فعلنا من قبل مع جميع املكتشفات األثرية فإن تسمية كل قطعة من حاويات املكتشفات 

األثرية املنفردة أمر غاية يف األهمية، فإىل جانب ما عرضناه من قبل يف الفصول السابقة من معلومات 

فيجب أيًضا تطبيق مثل هذه املعلومات فيام يخص الجسد.

   وليك نقوم بعمل تصنيف تقريبي لعظام بعينها يف الهيكل العظمي ولتفريق الهيكل البرشي عن 

الهياكل الحيوانية فإن الشكل التايل وكذلك يف الفصل الخاص بالبقايا الحيوانية من شأنه أن يساعدنا 

عىل تنفيذ هذا التصنيف.

)24A هيكل عظمي برشي )شكل
جذور هيكل عظمي

اإلختصار عن 

الالتينية

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلمية

الهيكل العظمي

Cr Cranium1جمجمة

 MaMandibula1فك سفيل

AtAtlas1فقرة العنق األوىل

EpEpistropheus/ Axis1فقرة العنق الثانية

 VceVertebrae cervicalis     5فقرات العنق األخرى

 Vt            Vertebrae thoracica12فقرات صدرية

 CosCostae24ضلوع

 SteSternum1عظم القفص الصدرى

 VlVetebrae lumbalis5فقرات قطنية
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 SaSacrum1العجز

 VcaVertebrae caudalis)فقرة ذيلية« العصعص )فقرة ذيلية«

ملتحمة

أطراف علوية

اإلختصار عن 

الالتينية

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلمية

الهيكل العظمي

ScScapula2عظم الكتف

ClClavicula2عظم الرتقوة

HuHumerus2عظم العضد

 RaRadius2عظم الكعربة

UlUlna 2عظم الساعد أو الزند

CaCarplia 16عظام الرسغ

McMetacarpalia10مشط اليد

PhPhalanges anteriorلكل مركز 2-3سالميات اليد

                                                       

أطراف سفلية

اإلختصار عن 

الالتينية

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلمية

الهيكل العظمي

 PePervis/ Coxa1 )من نصفني(الحوض

 FeFemur2عظم الفخذ

 PaPatella)2الرضفة )فص الركبة

TiTibia الظنوب )عظم الساق

األكرب(

2

 FiFibula عظم الشظية/ القصبة

الصغرى

2

 TaTarsalia10 )بدون الكاحل عظام جذور القدم

الكعب(

 TalTalus2عظم الكاحل

 CalCalcaneus2عظم الكعب
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 MtMetatarsalia عظام مشط القدم

األمامية

10

 PhPhalanges posteriorلكل مركز 2-3سالميات القدم

يتم متييز األصبع رقم II, III, IV, V Digtus باليد والقدم عىل حدة بوجود سالميات من 1-3، أما 

األصبع رقم I سواء باليد او بالقدم فيوجد به سالميات من 1-2، إذ أنها تلتصق بشكل مبارش بعظم 

.V وحتى رقم I مشط اليد أو مشط القدم من رقم

بقايا حيوانية

يهتم علم الحيوان األثري مبخلفات وبقايا الحيوان التي تم اكتشافها أثناء أعامل الحفر والتنقيب. 

والبيئة  اإلنسان  بني  قامئة  كانت  التي  العالقة  إستعادة  إىل  العلم  بهذا  املتعلقة  األبحاث  وتهدف 

به، فضاًل عن استخالص معرفيات عن  التي كانت تحيط  بالحيوانات  بها، لسيام عالقته  التي عاش 

عادات التغذية واستغالل الحيوانات يف عمليات إنتاج مواد خام، واإلنتفاع بطاقتها يف أداء األعامل، 

وكحيوانات أليفة صغرية، وكوسائل تنقل، ويف الحروب، وكذلك التعرف عىل طرق تربيتها، وذلك عىل 

أكرث تقدير بدًءا من الفرتة الزمنية التي بدأ اإلنسان يستأنس فيها أنواًعا محددة منها مع تحوله إىل 

اإلستقرار املكاين. وبرؤية املوضوع من منظور بيولوجي نجد أنه يتعلق عىل وجه الخصوص بتغريات 

وتحولت طرأت عىل الحيوانات مع بزوغ ظواهر إستئناس وتربية الحيوان واإلنتفاع منه، عالوة عىل 

تحول  ثم حدوث  متركزها،  ومواقع  برشية  ملستوطنات  األيكولوجي  باملحيط  الخاص  التصور  إعادة 

العالقة  وتغري  أخرى،  أنواع  واختفاء  جديدة،  أنواع  وهجرة  استرياد  كمثل  املحيط:  هذا  عىل  نوعي 

يرتبط  فإنه  البيطري  الطب  املوضوع من منظور  الكم، إىل غري ذلك. وأما رؤية  النسبية من حيث 

مبعارف ومعلومات بشأن تربية الحيوان ورعايته وسلوكه، فضاًل عن اإلهتامم الخاص بظهور أمراض 

حيوانية معينة، وكيفية التعامل معها. ونظرًا لعدم وجود مومياوات كاملة لحيوانات إل يف حالت 

محددة نجد أن إمكانية الكشف عن األمراض املداهمة للحيوانات غالبًا ل تأيت إل من عن طريق 

الطب  تاريخية يف مجال  العظمي، كام أن هناك نصوًصا  الهيكل  إستنتاجات مستخلصة من فحص 

البيطري متثل مصدًرا آخر يخدم هذا امليدان.

الحضارة فإن رحلة اإلنسان وترحاله عىل  تاريخ  أما من وجهة نظر عموم علم اآلثار أو بحوث     

وجه البسيطة وسلوكياته املصاحبة لها قد تركت لنا عالوة عىل ذلك مناذج وفرية أخرى ميكن الرجوع 

اإلنسان يف  رغبة  منها  واستخلصنا  والذبائح،  القطيع  تربية  مواسم  تعرفنا من خاللها عىل  إذ  إليها، 

اللحوم، واختياره لحيوانات بعينها للذبح، وتفضيله  أو  منتجات حيوانية محددة كالصوف واأللبان 

داخل مستوطنة  كانت هناك حيوانات مختلفة  الحالت  بعض  إن يف  بل   – غذائية محددة  ألنواع 

بعينها اتخذها اإلنسان كمعبودات له – ومنها تعرفنا عىل إثنيات محددة أو إنتامءات دينية بعينها، 

واستخلصنا تصورات عديدة. وبناًءا عىل ذلك فإن علم الحيوان األثري –كام يُطلق عليه أيًضا علم آثار 
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الحيوان أو علم الترشيح القديم أو علم العظام - يبحث يف موضوعه بقايا الحيوانات سواء من منظور 

الطب البيطري أو املنظور البيولوجي أو أيًضا من منظور تاريخ الحضارة.

عامل الحيوانات األثرية

دامئًا ما يتوىل إجراء البحث التفصييل أحد علامء الحيوانات األثرية املؤهلني واملدربني عمليًا، وهؤلء 

العلامء يأتون عىل خلفية دراساتهم الجامعية يف تخصصات مختلفة: منهم من قام بدراسة علوم اآلثار 

املتعددة، ومنهم من درس علم األنرثوبولوجيا أو علم الحيوان أو علم األيكولوجي )فرع من علم 

األحياء يدرس العالقات بني الكائنات الحية وبيئتها( أو الطب البيطري أو الجغرافيا أو الجيولوجيا، 

وغري ذلك من العلوم. وإىل جانب مجال دراسة كل منهم يف التخصصات األساسية يتحتم عىل كل 

منهم أن يتلقى تدريبًا تأهيليًا يستهدف مجال علم الحيوانات األثرية، بل لعله يتخصص يف بعض 

مجموعات حيوانية محددة. وهذا ل يأيت إل من خالل دراسة تخصصية جانبية تفصيلية )ل يكفي 

مرحلة  دراسة  جانب  إىل  اختيارها  يتم  التي  بالجامعات  الفرعية  الدراسية  املواد  إطار  تحصيلها يف 

البكالوريوس األساسية!( يكتسب من خاللها القواعد الرئيسية يف مجال علم الحيوانات األثرية. وإىل 

تحديد  حيث  من  بها  الكامل  واإلملام  املجال  هذا  يف  العمل  منهجيات  استيعاب  فإن  ذلك  جانب 

األهداف وعمليات املسح القيايس والتحليل، وتحت توجيه وإرشاد واحد أو العديد من الخرباء يف 

أبحاث مستقلة فيام بعد. كام أن من بني  أية  لتنفيذ  الجوهرية  الحيوانات األثرية من األمور  علم 

املتطلبات األساسية يف هذا الصدد إىل جانب التزود مبعارف بيولوجية محضة رضورة اإلملام املعريف 

بالطب البيطري وعلم األمراض )الباثولوجي( ومنهجيات علوم الطبيعة وكيفية التعامل معها وعمل 

وتفسري  تحليل  يف  املتخصصة  واملصادر  باملراجع  شاملة  معرفة  عن  فضاًل  نتائجها،  عىل  إحصائيات 

وتقييم املواد التي تتعلق بعلم األحياء )البيولوجي( وعلم الطب البيطري وعلوم تاريخ الحضارة.

أعامل الحفر/ التوثيق األويل/ اإلنقاذ/ التخزين

الحيوانات  أحد علامء  بها  يقوم  أن  الواقع لبد  أرض  والبحث عىل  الفحص  إجراء عمليات  كان  إذا 

من  أي  تنفيذها  أمر  يتوىل  أن  الحيواين ميكن  األثر  إنقاذ  عملية  فإن  عمليًا  تأهياًل  املؤهلني  األثرية 

املشاركني يف أعامل الحفر. وهنا يتعلق األمر يف عمومه ببقايا حيوانية عىل شكل مادة مؤلفة من 

وعند  األزل.  قديم  منذ  ما  مكان  استوطنوا  برش  لحياة  مرتاكمة  مبخلفات  تختلط  عظمية  كسور 

تصدينا لعملية انتشال مثل هذه اآلثار يتوجب علينا أل نهمل يف جمع أصغر قطع تتعلق بالعظام 

املمكن  استخراجها من  بهيكل عظمي تفككت عند  أجزاء صغرية ذات صلة  أن مثة  إذ  ومخلفاتها، 

يف  جميًعا  نضعها  أن  علينا  وبالتايل  بها،  الالحق  العمل  األثرية  الحيوانات  يف  الخبري  عىل  تيرس  أن 

حالة  يف  مثيالتها  عن  تختلف  ل  حيوانية  بقايا  وجود  حالة  يف  خطوات  هنالك  بها.  خاصة  حاوية 

 وجود عظام برشية: أول يجب دامئًا العمل عىل تخليص كل جزء من الشوائب العالقة به يف متهل 

ثانيا توفري الوقت الالزم وعدم التعامل معها بعنف!

   إن الكرسات األثرية التي تُكتشف ترجع غالبيتها إىل بقايا متخلفة عن تناول وجبات طعام أو عن 
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أماكن تناولها أو إىل أنواع من الحيوانات ظهرت عىل نحو تطفيل، أو ما يشبه ذلك، وبالتايل نرشع 

يف استخالصها من املحيط األثري املتواجدة به وفصلها عن باقى املقتنيات األثرية عىل حالها وبدون 

تنظيفها – وإذا حدث خلط بينها وبني أي قطع تبني أنها ليست من العظام يف يشء فيمكن تصحيح 

القول يف ذلك من قبل مراًرا وتكراًرا- بلصق ورقة أو إستامرة  ذلك فيام بعد ثم نقوم - كام سبق 

)انظر  بياناتها  استكامل تسجيل  بعد  الحاوية  املكتشفات عىل  او  اللُقى  لعنونة  الرورية  البيانات 

ملحق 1(، كام يجب ترك الحاوية مفتوحة وتخزينها يف الظل ليك ميكن للبقايا الحيوانية أن تجف 

ببطء وليك نتجنب تكوين فطريات عليها.

   وعىل النقيض من املادة العظمية املتكرسة نجد أنه من الصعب تخليص هياكل عظمية كاملة أو 

جزء منها من باطن األرض، وكذلك الحال بالنسبة للمومياوات أو حزم من العظام. وكام هو الحال 

يف العظام األثرية للهياكل العظمية البرشية فإن إجراء توثيق أويل – بالتصوير الفوتوغرايف والرسم 

وتوصيف األثر بالتفصيل – وانتشال مثل هذه العظام من األمور الرورية التي نجريها بنفس املبدأ 

السابق. أما يف حالة الهياكل العظمية الصغرية، مثل هياكل األسامك أو الطري، فيُنصح بانتشالها عىل 

هيئة كتلة أرضية واحدة، ونراعى عند قيامنا بذلك أيًضا عدم ترك أصغر البقايا، حيث إن من املهم 

يف حالة وجود عظام تتعلق بنهايات األطراف أن تجرى عملية فصل عنارص الهيكل العظمي وفًقا 

ملوضعها يف الجسم. واألشكال والجداول التالية تبني مسميات عنارص الهيكل العظمي وأشكالها عىل 

وجه التقريب ألنواع متعددة من الحيوانات كامدة مساعدة ملوضعها الصحيح عند النتشال وعمل 

تخزين مبديئ لها. إن التباين الكبري ألنواع الحيوانات، بل داخل أنواع بعينها، تجعل من الصعب رسم 

مناذج لبعض الهياكل العظمية إل قليال منها. 

هيكل عظمي لحيوان ثديي )شكل رقم 25 - 26(

تقترص األشكال التالية عىل الحيوانات الثديية األكرث انتشاًرا عىل مستوى العامل، مثل: الحصان )شكل 

 )26C )شكل  والقطة   ،)26B )شكل  واملعزة   )26A )شكل  والخنزير   )25B )شكل  والبقرة   )25A

والكلب )شكل 26D(. وعىل الرغم من أنه تم استبعاد بعض الحيوانات الربية، إل أنه من املمكن أن 

نسرتشد عىل نحو التقريب بالهياكل العظمية يف هذه األشكال املعروضة. وأما حيوان األيل األحمر أو 

الغزال أو ما يشبهام فإن لدى هذه الحيوانات – عىل النقيض من العنزة والخروف والبقرة – قرونًا 

املقاييس؛ تحقيًقا إلمكانية  أمانة  التالية قمنا بعرضها يف تحرر من  تتبدل وتتحور سنويًا. واألشكال 

معرفية أفضل لكل عنرص من العنارص منفردة!
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أصل هيكل عظمي لحيوان ثديي 

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

الهيكل العظمي

CrCranium1جمجمة

 MaMandibula1 )من نصفني(فك سفىل

 AtAtlas1فقرة العنق األوىل

 Ep             Epistropheus/ Axis1فقرة العنق الثانية

 Vce        Vertebrae cervicalisمختلفة وفًقا فقرات العنق األخرى

للنوع  Vt            Vertebrae thoracica فقرات صدرية

 CosCostaeضلوع

 SteSternum1عظم القفص الصدرى

 VlVetebrae lumbalisمختلفة وفًقا فقرات قطنية

للنوع

 SaSacrum1)مكون من عدة العجز

فصوص تلتحم مع 

سن البلوغ(

 VcaVertebrae caudalis                            )مختلف وفًقا العصعص)فقرة ذيلية

للنوع

أطراف أمامية

العدد يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

ScScapula2لوح الكتف

ClClavicula2عظم الرتقوة

HuHumerus2عظم العضد

 RaRadius2عظم الكعربة

 UlUlna2عظم الساعد

 CaCarpliaتلتحم يف أعداد عظام الرسغ

مختلفة وفًقا للنوع

McMetacarpaliaوفًقا للنوع من 1-5مشط اليد
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PhPhalanges anteriorلكل مركز 3سالميات اليد

أطراف خلفية

العدد يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

PePervis/ Coxa1 )من نصفني(الحوض

FeFemur2عظم الفخذ

PaPatella)2الرضفة )فص الركبة

 TiTibia الظنوب )عظم الساق

األكرب(

2

FiFibula عظم الشظية/ القصبة

الصغرى

2

TaTarsalia تلتحم يف أعداد عظام جذور القدم

مختلفة وفًقا للنوع

TalTalus2عظم الكاحل

CalCalcaneus2عظم الكعب

MtMetatarsalia عظام مشط القدم

األمامية

1-5 وفًقا للنوع

 PhpPhalanges posteriorلكل مركز 3سالميات القدم

 I, II, يتم متييز كل أصبع باليد والقدم عىل حدة )السالميات من 1-3 أمامي/ خلفي( باألصبع رقم

III, IV, V Digtus، إذ أنها تلتصق بشكل مبارش بعظم مشط اليد أو مشط القدم من رقم I وحتى 

رقم V. وعند بعض الحيوانات يقل عدد عظام مشط اليد أو مشط القدم وتلتحم )انظر األشكال(.
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ي. زيجل 2011

شكل 25: حصان/ بقرة
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شكل 26: خنزير/ معزة/ قطة/ كلب.
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)27A هيكل عظمي لطائر )شكل
أصل هيكل عظمي لطائر

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار 

الهيكل العظمي

CrCranium1جمجمة

 MaMandibula1 )من نصفني(فك سفيل

 AtAtlas1فقرة العنق األوىل

 EpEpistropheus/ Axis1فقرة العنق الثانية

 Vce        Vertebrae cervicalisمختلفة وفًقا للنوعفقرات العنق األخرى

 Vt            Vertebrae thoracicaيتنامى إىل حد كبري فقرات صدرية

لشكل قفص صدري

 CosCostaeمختلفة وفًقا للنوعضلوع

 SteSternum1عظم القفص الصدرى

 SySynacrum بنية هيكلية متواكبة

لطيور )منو لفقرات قطنية 

وعظام صدرية وحوض(

1

 VcaVertebrae caudalis)مختلفة وفًقا للنوعالعصعص )فقرة ذيلية

أطراف أمامية

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

الهيكل العظمي

 ScScapula2عظم الكتف

 ClClavicula/ Furcula2عظم الرتقوة

 CoCoracoid2عظم ُغدايف/ ُغرايب

 HuHumerus2عظم العضد

 RaRadius2عظم الكعربة

 UlUlna2عظم الساعد

 CaCarpliaيختلف العدد وفًقا عظام الرسغ

للنوع

 McCarpometacarpus2مشط اليد
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 PhaPhalanges anterior سالميات اليد )عظم من

عظام أصابع اليد األمامية(

منقوصة قلياًل

أطراف خلفية

العدد يفالتسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار 

الهيكل العظمي

 FeFemur2عظم الفخذ

 PaPatella الرضفة )العظم املتحرك يف

فص الركبة(

2

 TbtTibiotarsus     2عظم رصغي أو ظنوىب

 FiFibula عظم الشظية/ القصبة

الصغرى

2

TmtTarsometatarsus عظم الساق السفيل يف

الطيور والديناصور

2

 HaHallux2عظم إبهام القدم

Php                                      Phalanges posteriorحسب املركز من سالميات القدم

5-2

 I, II, يتم متييز كل أصبع باليد والقدم عىل حدة )السالميات من 1-3 أمامي/ خلفي( باألصبع رقم

III, IV, V Digtus، إذ أنها تلتصق بشكل مبارش بعظم مشط اليد أو مشط القدم من رقم I وحتى 

رقم V. ويف حالة الطري نجد أن سالميات وعظام مشط اليد والقدم تلتحم وتقل مع عظام أخرى 

األشكال(. )انظر 

الزواحف

تختلف الهياكل العظمية للزواحف إختالفًا شديًدا من نوع آلخر، إذ أنه من الصعب للغاية أن نقارن 

بني هيكل عظمي لتمساح عن مثيله لسلحفاة أو ثعبان. وأغلب العظام التي اكتشفت كامدة أثرية 

سنستعرض  التالية  السطور  ويف  وثعابني،  بسالحف  خاصة  عظمية  لهياكل  وأجزاء  دروع  عن  عبارة 

الهيكل العظمي الخاص بالسلحفاة ورسمه كنموذج للزواحف )شكل 27B(. ويف حالة العثور عىل 

مادة أثرية ملقتنيات غري معروفة فإن علينا أن نعهد بها إىل أحد علامء الحيوانات األثرية لبحثها! ول 

ينبغي علينا فرز مثل هذه املقتنيات املجهولة عىل نحو بديهي من البداية. 
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أصل هيكل عظمي لسلحفاة

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

Cr Craniumجمجمة

 MaMandibulaفك

 AtAtlasفقرة العنق األوىل

 EpEpistropheus/ Axisفقرة العنق الثانية

 VceVertebrae cervicalis  فقرات العنق األخرى

 VtVertebrae thoracicaفقرات صدرية-زورية

 CosCostaeضلوع

 VcaVertebrae caudalisالعصعص

  CarCarapax  الدبل )درع عظمي يغطي

الظهر(

 PlaPlastron)الحيزوم )درع عظمي بطني

  

أطراف أمامية

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 ScScapulaعظم الكتف

 CoCoracoidعظم ُغدايف/ ُغرايب

 HuHumerusعظم العضد

 RaRadiusعظم الكعربة

 UlUlnaعظم الساعد أو الزند

 CaCarpliaعظام الرسغ

 McCarpometacarpusعظم مشط اليد والسنع

 PhaPhalanges anteriorسالميات اليد

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 PePelvis الحوض

 FeFemurعظم الفخذ

 TiTibia )الظنوب )عظم الساق األكرب

 FiFibulaعظم الشظية/ القصبة الصغرى
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 TaTarsaliaعظام غروفية

 MtMetatarsaliaعظام مشط القدم

 PhpPhalanges posterior سالميات القدم

 I, II, يتم متييز كل أصبع باليد والقدم عىل حدة )السالميات من 1-3 أمامي/ خلفي( باألصبع رقم

III, IV, V Digtus، إذ أنها تلتصق بشكل مبارش بعظم مشط اليد أو مشط القدم من رقم I وحتى 

.V رقم

حيوانات برمائية

غالبًا من الصعب التعرف عىل الهياكل العظمية الخاصة بالربمائيات يف املادة األثرية املكتشفة نظرًا 

ألن كثريًا منها صغرية ومتكرسة، ول يُعرث عليها إل عند غربلتها وإزالة ما يكسوها من طني. ونحن هنا 

أيًضا نجد تشكيالت متنوعة ألشكال ظهورها، وهذا التنوع يلعب دوًرا كبريًا، ولهذا قمنا باستعراض 

.)27C الهيكل العظمي إلحدى الضفادع ليمثل منوذًجا للربمائيات )شكل

أصل هيكل عظمى لضفدعة

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

Cr Craniumجمجمة

 Ma Mandibulaفك سفيل

 AtAtlasفقرة العنق األوىل

 VtVertebrae thoracicaفقرات صدرية

 VsaVertebrae sacralisالعجز

 UrUrostyle فقرة تبول )فقرة ذيلية

ملتحمة(

 

أطراف أمامية

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 ScScapulaعظم الكتف

 CoCoracoidعظم ُغدايف/ ُغرايب

 HuHumerus عظم العضد

 RaulRadioulna عظم الكعربة والساعد ملتحمني
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 CaCarpaliaعظام الرسغ

 McMetacarpaliaعظام مشط اليد

 PhaPhalanges anteriorسالميات اليد

أطراف خلفية

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 PePelvisالحوض

 FeFemurعظم الفخذ

 TifiTibifibula عظم الساق األكرب والقصبة

الصغرى

 TalTalusعظم الكاحل

 CalCalcaneus عظم الكعب )من غضاريف

مشط القدم(

TaTarsalia عظام غروفية )عظام جذور

القدم(

 MtMetatarsalia عظام مشط القدم األمامية

 PhpPhalanges posterior سالميات القدم

)27D األسامك مكتملة العظام )شكل

تتسم األسامك عالوة عىل أحجامها وأشكالها بانها شديدة التباين والختالف بكم هائل من التنوع 

يجعل من الصعب علينا أن نقوم باستعراض للهيكل العظمي عىل نحو شامل. فإىل جانب األسامك 

مكتملة العظام هناك أيًضا أسامك لها هياكل غروفية يتعني علينا أن نلتفت إليها، إل أن ما وصل 

إلينا من بقاياها غالبًا ما يكون يف وضع سئ للغاية ومل يحتفظ بحالته عىل نحو جيد. لذلك فإن الشكل 

التايل ل ميثل سوى منوذًجا واحًدا، وهو عالوة عىل ذلك ل يتضمن إل األشياء األكرث أهمية، وهي عبارة 

التي ُعرث عليها يف أغلب األحوال، وحسب نوع كل منها ميكن بطرق  الهياكل العظمية  عن عنارص 

مختلفة العمل عىل الوصول إىل صورته الكاملة.
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عظام الجمجمة

شكل الظهور يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

Neu    Neurocranium القحف العصبي، الجزء 

العلوي من الجمجمة )الدماغ 

واملخيخ(

حسب كل نوع تلتحم 

عىل شكل عظام منفردة 

أو ملتحمة يف أجزاء 

كثرية منها 

Vis   Viscercranium القحف الحشوى )عظم

جمجمة الوجه(

أغلبها عظام منفردة غري 

ملتحمة

 PmaxPraemaxillare عظم مقدمة الفك، يربط 

بني الفك األعىل و)عظام 

األنف(، وأحيانًا حامل 

لألسنان، )جزء من القحف 

الحشوى(

2

MaxMaxillare)الفك األعىل )حامل ألسنان

)جزء من القحف الحشوى(  

2

QuaQuadratum   عظام مفصلية رابطة بني

الفك العلوي  والفك السفيل  

واملفصل )جزء من القحف 

الحشوي(

2

MaMandibulaملتحمة يف أجزاء كثرية الفك السفيل

منها عىل شكل عظام 

منفردة

 DeDentale أسنان )جزء من القحف 

الحشوي( أكرث جزء يف مقدمة 

الفك السفيل يحمل أسنانًا

2

 ArtArticulare جزء مفصيل يرتبط بالعظام

الثنائية املربعة – فك سفيل- 

فك علوي – مفصل

2

Pop                            Praeoperculare2غطاء أمامي واق للخياشيم

 OpOperculare2غطاء خياشيم

 Bra     Branchiostegalia 4 لكل قوسثنايا خيشومية
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العمود الفقري وزعانف الذيل

شكل الظهور يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

 Aweb Apparatus

 weberianus

جهاز نسيجي )اندماج عدة 

فقرات خلف الجمجمة 

مبارشة(

)غري مدرج بالشكل(

1 )يف األسامك الحرابية 

من النوعية الغروفية 

والرباعية والنهرية 

والبحريات(

 Vpr Vertebrae

precaudalis

فقرات مقدمة الصدر

مختلفة وفًقا لنوع كل 

منها

 CosCostae)عظم صدري )ضلوع

 Vca Vetebrae

caudalis

فقرات ذيلية

 UrUraliaعظام زعانف ذيل

 Lca Lepitotrichi

caudalis

فقرات زعانف قرشية 

رخوية

الكتف وزعانف الصدر

شكل الظهور يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

  ClCleithrum عظام غشائية )أحد مكونات

الكتف(

2

 ScScapula2عظام الظهر

 CoCoracoid2عظم ُغدايف/ ُغرايب

 Ape Acanthotrichi 

pectoralis

عظام الكتف والصدر 

)زعانف صدرية قوية 

الحركة(

2

 Lpe Lepitotrichi

Pectoralis

مختلفة وفًقا لنوع كل زعانف صدرية لينة الحركة

منها
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زعانف الحوض والبطن

شكل الظهور يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمي

 Bas           Basipterygium 1 )من نصفني(عظام حوض

 Ave Acanthotrichi

 ventralis

عظام بطن قوية )زعانف 

مختلفة وفًقا لنوع كل قوية الحركة بالبطن(

منها  Lve Lepitotrichi

ventralis

عظام بطن لينة )زعانف 

لينة الحركة بالبطن(

زعانف الظهر والزعانف الرشجية

شكل الظهور يف الهيكل التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

العظمى

 Ado Acanthotrichi

dorsalis

زعانف ظهر قوية الحركة

مختلفة وفقا لنوع كل 

منها

 Ldo Lepitotrichi

dorsalis

زعانف ظهر لينة الحركة

 Pdo Pterigophori

dorsalis

حامل زعانف الظهر

 Aan Acanthotrichi

analis

زعانف رشجية قوية

Lan Lepitotrichi

analis

زعانف رشجية لينة

 Pan Pterigophori

analis

عظام رشجية ظهرية

)حوامل زعانف رشجية(

الحيوانات املفصلية: الحرشات – القرشيات – العنكبيات وما يشبهها

العديدة وأشكالها  أنواعها  يشبه  كبريًا  تنوًعا  )األرجل(  املفصلية  بالحيوانات  العظمي  الهيكل  يتنوع 

أو  أو كحرشات ضارة  برشية  كانوا سكان مستوطنات  لو  كام  يظهر  منها  البعض  أن  إذ  املتواجدة، 

يتم اصطيادهم ألغراض   - املثال  الرسطانات عىل سبيل  أو  كالقرشيات   - اآلخر  والبعض  طفيليات، 

تتعلق بالتغذية. وأغلب ما وصل إلينا من بقايا تبلغ درجة هشاشتها وتكرسها حد اإلختفاء وعدم 

العثور عليها، أو ل يتم العثور عليها إل بعد عملية غربلة وتنقية للرتبة مام علق بها من شوائب 
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طميية. ومن هنا ل منلك إل أن نقدم منوذًجا تصويريًا واحًدا لها يتمثل يف هيكل عظمي لخنفساء 

)شكل 24D( نظرًا ألن هذه الخنافس تظهر عىل األغلب كحرشات ضارة وآكلة للجيف بالقرب من 

مستوطنات برشية. والجدول التايل ل يعكس سوى أهم املسميات التوصيفية التي تنطبق عىل الهيكل 

للحرشات.  العظمي 
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ي. زيجل 2011

شكل 27: طري/ زواحف/ برمائيات/ أسامك 
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ملحوظة: برجاء الرجوع لدللة كل اختصار بالجداول السابقة

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

CapCaputرأس

AntAntennaقرن استشعار

ThoThoraxصدر/ زور

 MaMandiblesأجزاء الفم

CoCoxaفخذ/ ورك

TroTrochanter الرضفة )نتوء يف الجزء العلوي من عظام

الفخذ(

 FeFemurعظم الفخذ

 TiTibia )الظنوب )عظم الساق األكرب

 TarTarsusغضاريف القدم

 ElElytra)أجنحة )زوجان؛ يلتصقان بالصدر

 AbdAbdomenالجزء األخري من جسم حرشة/ بطن

)24B الصدفات البحـرية )شكل

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 UmUmboفقرة عقدية

 LiLigamentرباط/ ترباس

)24C القواقع )شكل

التسمية العربيةالتسمية العلميةاإلختصار

 ApApexقمة أو هامة الرأس

 Su Sutura)درزة )خط التصال بني عظام الجمجمة

 ColColumellaعمود القوقعة/ مغزل

 ApeAperturaفتحة/ ثقب

عمليات غربلة وتصفية وتنقية املادة األثرية من العوالق الطينية

نظرًا ألن معظم بقايا الهياكل العظمية يتم التقاطها باليد أثناء عمليات الحفر نجد أنه من السهل 

إغفال مثل هذه البقايا الخاصة بالحيوانات صغرية الحجم أو حتى عدم اإللتفات للمكونات األصغر 
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من الهياكل العظمية، ول تظهر تلك املكونات الصغرية باملادة األثرية إل حني نقوم بعمليات غربلة 

النوعيات  من  كثريًا  أن  نجد  السبب  ولهذا  طني.  أو  طمي  من  بها  علق  مام  لها  تنقية  أو  وتصفية 

الذي ينبغي  املقتنيات األثرية بالشكل  للغاية ل وجود متثييل لها يف مجموعات  الحيوانية الصغرية 

أو أي يشء آخر  أسنان  أو  أية عظام متكرسة  تتعرض  أن  املحتمل  وأنه من  عليه، خاصًة  تكون  أن 

منها إىل مزيد من التفتيت. ولهذه األسباب يُنصح دامئًا بأن يكون التعامل الحذر معها عن طريق 

استخدام مصفاة أو غربال، بل ومع نهاية عملية التنقية من الشوائب هناك احتامل قائم لكتشاف 

أجزاء مكونة لهياكل عظمية من أصغر الدرجات تصنيًفا )تبلغ 1 مم عىل األكرث(، كام نكتشف ما هو 

أصغر منها عند فحص هذه البقايا تحت امليكروسكوب. وكام نستشف من هذا التوصيف فإن مثل 

هذه العمليات تتطلب منا بذل الوقت وأن نوفر لها ما يلزمها من معدات، كام أن من الروري عىل 

األخص توفر كميات من املياه الالزمة لعملية التنقية من العوالق الطينية، ولكل هذه األسباب ل نقوم 

بتنفيذ أية عمليات تصفية وتنقية إل بطريقة »عمل تجربة عىل عينة منها«.

التنظيف والتخزين 

ل ينبغي أن نقوم بعملية تنظيف لبقايا أو مخلفات حيوانية بتوجيه املياه لها إل إذا كانت املادة التي 

بني أيدينا قد أُخذت يف أصل من محيط بيئي به رطوبة وبلغت درجة بالغة من التساخ. ويف هذه 

الحالة من املمكن إجراء التنظيف مع القتصاد يف استخدام املياه بحيث نقوم بتغطيس املادة األثرية 

فقط يف املياه. ويف أغلب األحوال يُنصح برتك البقايا الحيوانية ألن تجف يف حاوية مفتوحة لتخزين 

األثريات أو ترقيدها عىل بطانة ما يف الظل، ويف الحالة األخرية ل ننىس - كام سبق القول يف حالة 

الفخار - تجنب الوقوع يف خطأ خلط األشياء بعضها ببعض أو تعريضها للتلف واإلتالف من خالل 

املرور بها أو هبوب رياح أو قدوم حيوانات إليها. 

   وبعد أن تجف املادة األثرية ميكننا القيام بإزالة ما علق بها من لواصق الرتبة بحرص وعناية، وذلك 

باستخدام فرش مختلفة األحجام، صغرية كالتي نستخدمها يف أعامل الرسم أو لتنظيف األسنان، فضاًل 

عن بعض العدد الصغرية التي نستخدمها يف أعاملنا كسكينة املعجون. ومن املهم أن نلتفت عند هذا 

اإلجراء إىل عدم تعريض املادة العظمية إىل مزيد من التكسري والتهشيم أو أن نعرِّض السطح العلوي 

إىل كحت أو كشط أو خدش. ويف حالة عدم تأكدنا مام سنفعله نلتزم بقاعدة عامة: »الحفاظ عىل 

األثر بتنظيف أقل أفضل من العكس« – ول نعهد باألعامل النهائية إل لعامل الحيوانات األثرية.

الجلود/ املصنوعات الجلدية 

تحتفظ الجلود )برشية وحيوانية( واملقتنيات الجلدية بنفسها فقط يف ظل رشوط خاصة. فالحالة 

املثالية لحفظها - عىل سبيل املثال - أن يتم تخزينها يف مكان جاف غري مكشوف، أو أن توضع يف 

درجة تربيد أو أن تتوفر لها عوامل حمضية لهوائية. وكام أمكن لعلامء األنرثوبولوجيا فحص بعض 
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الجلود البرشية التي تخص مومياوات أو أي جثث أخرى تحتفظ بنفسها عىل نحو جيد عرب رصوف 

والتصنيع  للمعالجة  األخرى  هي  قد خضعت  حيوانية  جلود  عىل  العثور  املمكن  من  فإنه  الزمان، 

الالحق. 

   إن أية مقتنيات جلدية تدخل يف عداد املكتشفات األثرية الصغرى ويتم التعامل معها مبا يتالئم 

مع هذا املفهوم، ول شك أن عملية فحصها يقوم بها أثريون من تخصصات مختلفة قد تخصصوا يف 

مجال هذه املادة، إل أن التعرف عليها والقدرة عىل تحديد أصولها الحيوانية تدخل أيًضا يف نطاق 

دائرة اهتامم عامل الحيوانات األثرية، فخربته تؤهله للتعرف عىل نوع الحيوان وفًقا لحالة معالجة 

املادة التي تحت يديه. 

   وعند رشوعنا يف انتشال مثل تلك املواد الجلدية علينا أن ننتبه إىل احتاملية تهشمها، ولهذا علينا 

أن نقوم بانتشالها وما حولها ككتلة واحدة إذا اقتضت الرورة. أما أكرث ما هو هش وقابل للتكرس 

عىل نحو الخصوص فهو ما يعرف »بالبارشمنت أو الرق«، وهو الرقائق النفيسة املصنوعة من جلود 

حيوانية رقيقة التي تم كحت وفرك سطحها بعد تخزينها يف ماء وجري حتى تحولت إىل أوراق شفافة. 

وقد مثلت هذه األوراق الجلدية الرقيقة مع ورق الربدى - كأحد وسائل الكتابة والتدوين - السلف 

األول للورق املستخدم اليوم أي ورق الكتابة.

   ما يهمنا يف هذا الصدد أننا ل نُقدم مطلًقا عىل تخزين أي جلود يف مناخ رطب لهوايئ ألن يف ذلك 

يكمن خطر تكون فطريات حادة، ولكن أيًضا عملية التجفيف الكامل لها ميثل نفس الخطورة عليها. 

والحل األمثل هو الرجوع إىل أحد أخصايئ الرتميم للتشاور معه يف هذا األمر، حيث إن حفظ أوراق 

الجلود )البارشمنت( يجب أن تتوفر كل أسباب العناية والرعاية عىل نحو خاص، لقابليتها للتكرس من 

ناحية وألهمية ما تحويها من مادة مدونة من ناحية أخرى.

املنسوجات

يقصد باملنسوجات املالبس واملفروشات والستائر وما عىل شاكلتها، ومن املمكن أن تصنع مادتها من 

ألياف نباتية أو ألياف من شعر حيوان، ول تحتفظ املنسوجات بوجودها عرب الزمان إل يف حالت 

نادرة للغاية ومع توفر رشوط معينة لها، كأن تُحفظ عىل سبيل املثال يف محيط جاف عىل نحو خاص، 

وتحت تأثري درجة برودة شديدة و يف محيط بيئى حمي، ول ميكن التعرف عليها يف معظم أعامل 

الحفر إل من خالل بصامت لها عىل األرض إذا ما ُوجدت.

واملعرفية  العملية  اختالف تخصصاتهم وخرباتهم  اآلثار عىل  باملنسوجات علامء  يهتم  ما  وعادًة     

اإلضافية يف تقنيات الغزل والنسيج والحياكة، فضاًل عن إطالعهم عىل املراجع املتخصصة التي يتناول 

نوعية  تحديد  عىل  القدرة  لديهم  أن  كام  واملكاين،  الزماين  املستويني  عىل  النسيج  أعامل  منها  كل 

يتطلب  األمر  وهذا  امليكروسكوب.  باستخدام  أو  املجردة  بالعني  نباتية،  أو  حيوانية  سواء  األلياف، 

الحيوان.  أو  النبات  أو إسهاًما ومساعدة من أحد علامء  تدريبًا 

   إن إنتشال كل ما يدرج تحت نوعية »املنسوجات« يتعني علينا أن نتعامل معه دامئًا بكل حرص 
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بالتصوير   - لها  التوثيق  بها هو إجراء  نأخذ  التي يجب أن  النصائح  الحدود، وأوىل  أبعد  وحذر إىل 

الفوتوغرايف والرسومات والتوصيفات، وعلينا أن نتجنب متاًما استخدام القوة والعنف تجاهها، كأن 

نرشع يف انتزاع أي أثر منها من باطن األرض، إذ أن إستخراجها يتطلب رضورة إيقاف كل العاملني يف 

الحفر عن أعاملهم! كام يُفضل إجراء عملية فحص وتحليل دقيق لألثر بتقسيمه إىل قطاعات. فإذا ما 

تبني لنا أنه هش بدرجة ما، فعلينا أن نتجنب إستعامل الفرش واملقشات. ويف أغلب الحالت يتضح 

لنا رضورة اللجوء إىل عملية إنتشال كامل لألثر وما حوله. 

   ويف حالة وجود سلبيات ألي أثر نسيجي يف الرتبة أو يف جلد مومياوات أو يف أي يشء آخر مامثل 

فإن ما ينبغي عمله هو التوثيق - بالتصوير الفوتوغرايف والرسومات والتوصيفات، كام ميكن إنتشال 

األثر املميز عىل اعتباره وحدة متكاملة أكرث صغرًا. يف مثل هذه الحالت يتعني علينا دامئًا مراجعة 

إدارة الحفر. 

   وأما تخزين املنسوجات فيجب أن تكون يف مأمن من الصدمات والنهيار والكرس؛ وحسب البيئة 

التي جاء منها األثر فينبغي حاميته من الرطوبة ومن العفن الفطري أو حفظه جافًا، ولكن يف كل 

النسيجي يف ثالجة  األثر  املبارشة، ولعل تخزين  الشمس  التعرض ألشعة  األحوال يجب حاميته من 

يساعد عىل حفظه بشكل جيد للغاية.

   وأما التنظيف فال يقوم بتنفيذه إل أحد املتخصصني يف الرتميم، وأيًضا املنسوجات املطوية أو املثنية 

فال يجب مطلًقا أن نعمل عىل فكها أو فردها ويتعني إتخاذ إجراءات تحضريية مالمئة لها: من املمكن 

أن تنكرس األلياف بسهولة أو تنهار قبل تفكيكها. 

خاص  بشكل  نلتفت  أن  علينا  يتعني  التنظيف  من  اإلنتهاء  بعد  التوثيق  بعملية  قيامنا  وعند     

واأللوان،  والطرز،  املنفتلة(،  الخيوط  وعدد  النسيج  لُحم  عدد  نعرف  )بحيث  الخيوط  مسارات  إىل 

ذلك. غري  إىل  والحواف،  والتطريزات،  والخياطات، 

توثيق املكتشفات األثرية الصغرى بالرسم والتوصيف 

عادًة ما نقوم برسم كل أثر أبدعه اإلنسان يف شكل محدد، إل أن املكتشفات األثرية التي متثل جملة 

من شكل موحد كاللؤلؤ فيتم اختيار القطع التي متثل كل صنف أو نوعية منها، أو تكون عىل أحسن 

حال من حيث احتفاظها بنفسها، وأما ما هو دون ذلك فنكتفي بتسجيلها وقياس أحجامها يف استامرة 

املقتنيات )انظر ملحق رقم 1(، حيث إن عنرص ضيق الوقت يف عملية الحفر قد يفرض مزيًدا من 

القيود عىل املقتنيات املرسومة. 

   ول يقترص التوثيق مطلًقا عىل أثريات بديعة الصنع من الناحية الجاملية فحسب بل ينبغي أن 

يتناول أيًضا تلك األشياء املبهمة أو الدميمة من أول وهلة: فكثريًا ما يبوح لنا رسم ما مبضمون تلك 

ذلك عىل  السبب يف  ويرجع  تفصيليًا.  بوصفها وصًفا  قيامنا  من  أكرث  تفسريها  يصعب  التي  القطع 

األخص إىل الدخول يف تفاصيل القطعة األثرية املعنية التي يلزم عمل رسم لها. 

   وأما األشياء التي مل تصنعها يد اإلنسان لتأخذ شكل إحدى أدوات العمل أو متثل عنارص زخرفية أو 
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رموزًا للعبادة، فإننا ل نقوم عادًة برسمها ونكتفي بتصويرها فقط يف الحالت اإلستثنائية. ويف كل حالة 

من هذه الحالت علينا مراجعة إدارة أعامل الحفر للتشاور وأخذ الرأي النهايئ بشأن تلك األثريات 

التي ينبغى رسمها دون غريها.

                          عند تنفيذ الرسم الحقيقي نعمل باملبدأ العام القائل:

                  لتكن قطعة أصلية )ال تزييف أي يشء(، وليست خيالية )ال ترسم أي يشء غري موجود(! 

هذه  تكون  ما  )وغالبًا  الرسم  عىل  متوفرة  باألثر  تعرفنا  التي  املعلومات  جميع  تكون  أن  وينبغي 

املعلومات أكرث مام يتطلبه األمر يف نرش ما(. ولتحقيق هذا الغرض يجب العمل عىل تصميم رؤى 

القائل: العام  باملبدأ  ملا سبق  باإلضافة  نعمل  أن  علينا  ولذلك  كافية،  بدرجة  معلوماتية  وجوانب 

                          بقدر ما يسمح به عنرص الوقت من األفضل رسم املزيد من الرسومات عن

               أن يُرسم عدد أقل! 

أدوات التوثيق

 9 ورق                                      27          26     25          24                                                                                         

ورق شفاف )ورق كلك( بوزن ل يقل عن 80-90 جم29  

 )16A 30 )شكلMylar /Ultraphan ورق آخر شفاف من ألياف صناعية ماركة

 )16B ورق رسم بياين )مربعات(31 )شكل

كرتونة رسم بيضاء اللون32  

s  ــة(؛ ــرول )اللف ــن ال ــاس A4/A3 أو م ــوكات مق ــا يف بل ــم جميًع  ميكــن الحصــول عليه

ــار حســب حجــم موضــوع الرســم واملقــاس. والختي

s  ــل ــة التخزيــن واملعالجــة الالحقــة والتفضي ــا لظــروف الطقــس وإمكاني ــار وفًق  الختي

الشــخيص: فــإذا أردنــا تغيــري الرســم بغــرض النــرش فيتناســب مــع هــذا بشــكل جيــد 

ــل  ــة أن يكــون الرســم بالرصــاص قاب ــاين. ويف حال ــورق الشــفاف أو ورق الرســم البي ال

للنــرش فيجــب العمــل يف نظافــة تامــة باســتخدام الكرتونــة، ونضمــن ذلــك بوضــع ورق 

يتموج بشدة يف األجواء الدافئة أو الرطبة أو الدافئة الرطبة، وهذا ما يجعل أي رسم قيايس صعب؛ سهل املزق  29

نسبيًا. معقول  والنتزاع؛ سعره 

ضد املزق والنتزاع، قابل للمسح واإلزالة، غايل الثمن. 30

قلياًل ما يحدث له متويج تحت تأثري الرطوبة؛ رسيع املزق؛ غري شفاف ولذلك من الصعب تغيري الرسم من عليه؛  31

وصعب الحفاظ عىل نظافته.

ضد املزق؛ يتأثر بشدة باإلتساخ؛ غايل الثمن. 32
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يف الوســط ملقاومــة اإلتســاخ، وهكــذا.

 9 أدوات رسم أخرى                                                                                                         

 )16K لسنون كربون )للرسم الجرافيتي( قابلة لتحديد قوتها )شكل TK أقالم رصاص

 )16J سنون أقالم رسم جرافيت أو اسكتشات )بدرجات متفاوتة يف القوة( )شكل

TK مرباة أقالم رصاص

أقالم مبمحاة )أستيكة(:

ــكل –  ــة )ش ــاة عادي ــيك/ ممح ــم جرافي ــالم رس ــي وأق ــم جرافيت ــالم رس ــاوات ألق ممح

)16H

 –)16L قلم مبمحاة من الناحيتني )شكل

)أقالم تلوين(

)16I مرباة خشب )شكل

مشط لرسم الفخار )شكل 23(

فرجار

)16Q( مسطرة 30 سم/ مقياس بثالثة أطراف

)16E مثلثات هندسية بأحجام مختلفة )شكل

مقياس العصا الياردية أو مسطرة القياس

)16N املسطرة الورنية )شكل

)16G شكل( x20 /x10 :عدسة مكربة/ منظار مكرب

ميزان حساس/ ميزن حقائب/ ميزان ديجيتال لوزن املقادير

مقاييس )للتصوير الفوتوغرايف(

مفتاح الخريطة 

مثالبيانات عــامــــــة

مارينهوف/ ميونيخ 2011عنوان موقع الحفر/ العام

املكتشف األثري، رقم الطبقة/ الرديم أو باألحرى رقم 

األثر )ميكن جمع البيانات املذكورة(

مقطع حفري رقم 3، مكتشف رقم 5/ 

أو: 10-5-3 رديم رقم 10 

3-5-2/10رقم املكتشف األثري

جرانيت أحمر فاتحاملادة

10.10.2011تاريخ الرسم
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الفريد موسرتمانإسم الرسام

1:1مقياس الرسم

 – املحيط  العمق،  العرض،  )الرتفاع،  محددة  قياسات 

أو ما مياثلها( املحفورة  بالثقوب  يتعلق  ما  وكذلك 

سم/   5,3 عرض:  سم/   12,2 ارتفاع: 

سم  0,5 الثقب:  قطر  سم/   3,2 عمق: 

مقياس الرسم

إىل جانب الرسم ذاته وما يلحق به من رشح تفسريي له يتضمنه مفتاح الخريطة الذي سبق رشحه 

باألمثلة يتعني وجود مقياس للرسم. وهو من شأنه أن يفسح املجال أمام فهم أية قياسات تفصيلية قد 

تم تعيينها عن طريق قياس الُسمك بالفرجار، كام أنه يستخدم كمرتكز برصي عند تأمل الرسم. وإذا 

تضمنت ورقة الرسم الواحدة عدة رسومات - وهذا من شأنه أن يوفر املواد املستخدمة يف العمل، 

فضاًل عن توفريه لحيز مكاين يف تخزين التوثيق - فإن ما يتوجب علينا إذ ذاك أن ننتبه إىل صحة وجود 

جميع املوضوعات األثرية املستهدفة يف نفس مقياس الرسم. ويف حالة تبني تفاوتات يف مقاييس الرسم 

فالبد من تزويد كل رسم ببيانات قياسية خاصة بكل منها، وعدا ذلك يكفي وجود مقياس رسم واحد 

بأحد أركان الورقة. وفضاًل عن ذلك ينبغي أن نُلحق بكل أثر مفتاح خاص به. 

   أما اختيار مقياس الرسم فيتوقف عىل حجم األثر وعىل إمكانية تطبيق دقة التفاصيل أي عىل الحيز 

املكاين املتوفر لدينا عىل ورقة الرسم. وعادًة ما نجري الرسم مبقياس 1:1، وأما األثريات الصغرية مثل 

األختام والعمالت فيمكن رسمها مبقياس 1:2 بشكل أكرث تفصياًل، ول نفهم التظليالت عىل أنها مجرد 

مساحات سوداء، بل من املمكن رسمها للتمييز فيام بينها عىل نحو أكرث إتقانًا. وكنوع من الخدعة 

البسيطة من املمكن إجراء عملية مسح ضويئ scanning ألي أثريات مسطحة مرًة واحدًة، ثم نقوم 

بتكبريها يف الكومبيوتر إىل %200، وميكن استخدام النسخة املطبوعة لهذا النموذج كأساس للرسم 

 10:1 مقياس  أو   5:1 مقياس  أو   2:1 مبقياس  رسمها  فيمكن  األكرب  األثريات  وأما  بعد.  فيام  القادم 

)مقياس ثاليث الزوايا(. وأما حجم النرش فيتم تحديده يف الكومبيوتر.

خطوات روتينية عند الرسم

عادًة نقوم برسم املكتشفات األثرية عند الحفر ذاته بقلم رصاص، ثم بعد ذلك نستبدلها بحرب أو 

هذه  عن  تستغني  الحفر  أعامل  من  كثريًا  أن  إل  النرش،  بغرض  ديجيتال  أو  رقمي  بشكل  نرسمها 

الخطوة الثانية وينرشون الرسم األسايس الذي تم عمله بالرصاص. ولهذا السبب لبد أن نويل بالفعل 

أهميًة كربى للرسم الرئييس بحيث يتم أداء عمل نظيف ومنظم ومزود بعالمات ل لبس فيها لجميع 

التظليالت وغريها. ومراعاة ذلك تتم عىل وجه الخصوص عندما يقوم بإعداد الرسم من أجل عملية 

النرش شخص آخر غري الرسام األصيل لألثر.

   واملواد األثرية لها طريقة روتينية للرسم مختلفة متفق عليها مثل التعامل مع مواد متشابكة أو 

أعامل التظليل، وغري ذلك، إل أن هذا ينطبق يف املقام األول عىل عملية التحول إىل استخدام التحبري 
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إستعداًدا للنرش. أما املساحات املسطحة املتحصلة ُعولجت عىل حجر وعظام وفخار أحمر )تراكوتا( 

تنقيطها بخطوط سميكة بدرجات  وفخار غري محروق ومعادن وجلود وقيشاىن وزجاج، فإن علينا 

متفاوتة بغرض عمل تظليالت لها، ونرتك أي تلف ورضر لحق بها إما باإلشارة إليها بخطوط رفيعة 

للغاية أو خالية بدون تحديد، وأما أي خطوط متفاوتة يف الُسمك فهي تشري إىل سامت مهمة، وإىل 

حروف أو زوايا خارجية ورسومات داخلية، وكذلك إىل املوقع يف مستويات متباينة لألثر. ويُضاف آلثار 

املعالجة يف حالة األخشاب أن نشري أيًضا إىل الحلقات الحولية وإىل أي سامت مشابهة للامدة الخام 

ذاتها. والخطوة األكرث أهمية يف هذا الشأن هي التظليالت، فيتعني علينا يف كل حالة مراجعة إدارة 

أعامل الحفر فيام يتعلق بأي خطوات محددة متعارف عليها للرسم والتوصيف.

الرسم - خطوة بخطوة 

وكام أدركنا عند رسم كثري من اإلسكتشات فإن األمر يتعلق مبوضوع الرسم املستهدف ذاته. وعادًة ما 

نقوم عىل أقل تقدير برسم إسكتش واحد أمامي وآخر جانبي وتصميم للمشهد بالخطوط العريضة، 

فضاًل عن مقاطع مختلفة. وأما أية تفاصيل خاصة فنلحق بها إسكتشات أو رسومات إضافية مبقياس 

املعلومايت  املحتوى  أن نرجح ما هو كاٍف ليك نغطي  املتاحة علينا  اإلمكانيات  مكرب. ويف كل هذه 

الخاص باألثر بإحقاق، وما هو زائد عن الحد.

                            رشط أسايس: دامئًا نحدد سن قلم الرصاص واختيار ما يتالئم من سنونه 

                       املعدنية مع الطقس والورق! وليك نتجنب حدوث أي لون من ألوان اإلتساخ والتلوث

          ميكن تغطية األجزاء التي قمنا برسمها بالفعل بأوراق أخرى!

منهجية رقم 1: خاصة باألثريات التي تنطوي عىل عمق منخفض إىل متوسط كحد أقىص

نرشع يف قياس أقى ارتفاع وعرض وعمق لألثر باملسطرة الورنية، ثم ننقل القياسات عىل ورقة  1

بدورها  القياسات  هذه  تقع  وأن  مرسوم،  إسكتش  لكل  منظور  مستطيل  ينشأ  بحيث  الرسم 

بداخله  )نرسم  لنا عىل هيئة مكعب من ورق  بدا  قد  األثر  أن  لو  البعض كام  بعضها  بجانب 

باملسطرة خطوط دون تالحم شديد بينها! مع ترك مسافات تباعدية - من 1 إىل 2 سم - بني 

.)28A بها! شكل املقاطع وغريها  إلحاق خطوط  نتمكن من  الصغرية ليك  املربعات 

نضع  2 )الواجهة(:  أمامية  بصورة  إلسكتش  العريضة  الخطوط  أو  العامة  املالمح  لرسم  التحضري 

املرسومة. الخطوط  مع  متاًما  وضعه  يتناسب  بحيث  له  املالئم  املستطيل  يف  األثري  املكتشف 

3  :)28B ننقش املالمح العامة بقلم رصاص محدد السن )مربي( بشكل جيد )شكل

ــر عــىل نحــو عمــودي بقــدر  – ــا عــىل األث نقــوم برتتيــب موقــع جلوســنا بحيــث يقــع نظرن

ــكان، اإلم
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نتحــرك بقلــم الرصــاص حــول املســتهدف مــن الرســم بحيــث يقــرتب مــن أقــرب نقطــة منــه،  –

لكــن دون أن يالمســه،

ــم )عــدم نقــش أي خــط بشــدة! ســيكون مــن اآلن  – ــة القل تتحــرك نظــرة العــني مــع حرك

ــا!(   . ــه املســاعد لن ــة خــط التوجي ــًدا مبثاب فصاع

نرشع يف نقل أي نقاط صعبة من املستهدف من الرسم إىل أسفل موقعه عىل الورقة باستخدام  4

زاوية أحد املثلثات الهندسية ومتييزها بعالمة )وهنا يتضح بالفعل ما إذا قمنا بعمل الرسم عىل 

.)28B نحو نظيف أم ل؛ شكل

s   مــن املفــروض أل نكــون قــد حركنــا الهــدف مــن الرســم )األثــر( عــىل الورقــة

عــن مكانــه!

s !الحرص والحذر يف حالة املقتنيات الهشة أو القابلة للكرس

نقوم برسم وتصحيح الخط الخارجي وفًقا للنقاط املنقولة باملثلث الهنديس. 5

6 :)29A رسم تفاصيل، مثل مادة متشابكة ومتالحمة كالنسيج وغري ذلك )شكل

نقــوم بتشــكيل أي خطــوط مهمــة عــىل نحــو أكــرث ســواًدا، وأمــا املــواد املتشــابكة واملــواد  –

املحببــة والتظليــالت نعمــل عــىل توضيحهــا بالرســم عــىل هيئــة نقــاط أو رُشط رفيعــة )ننتبه 

إىل عــدم إلحــاق أي رضر باألثــر باملســطرة الورنيــة! كــام نلتفــت إىل منظــر كل يشء!(.

s  يف حالــة تقديرنــا ألي مــن أســطح علويــة مطموســة بشــدة أو شــقوق أو أشــكال 

ــة. ــة جانبي ــن جه ــلط م ــر مس ــوء متناث ــة لض ــاءة خاص ــتعني بإض ــا أن نس ــورة علين محف

7 .)29A رسم خطوط خفية مثل استخدام ثقوب وغريها باستخدام خطوط برُشَط )شكل

نقوم برسم باقي اإلسكتشات بنفس الطريقة املوصوفة يف الخطوات من 2 إىل 5: 8

s !)29B ننتبه إىل تحديد اإلتجاهات عىل الورقة )شكل

s  للقيــام بنقــل رسيــع ألي إسكتشــات مرســومة بنفــس الخــط الخارجــي، وذلــك يف حالــة

األمثلــة باألشــكال A/ B/ C/ F/ E/ D فعلينــا أن نأخــذ فقــط يف كل منهــا أحــد الخطــوط 

ــم رصــاص  ــم بالنســخ بقل ــر يت ــارشًة. وهــذا األم ــر مب ــة )A و B و F( مــن األث الخارجي

ــة  ــة مالمئ ــوم بعملي ــم نق ــفاف، ث ــىل ورق ش ــة HB أو H( ع ــن نوعي ــبيًا )م ــم نس ناع

.)E و C و D( ومســح للنســخ يف املســتطيل الناقــص بــكل منهــا يف اإلسكتشــات

9 :)29B نقوم برسم باقى اإلسكتشات بنفس الطريقة املوصوفة يف الخطوات 6 و 7 )شكل

ميكــن نقــل أي قياســات للدواخــل بخطــوط مســتقيمة مــن إســكتش إىل آخــر )دامئـًـا نجــرى  –

اختبــار لصحــة خطــوات العمــل باملســطرة الورنيــة، عــىل ســبيل املثــال: يف حالــة األثــر عــىل 

الصــورة الحــرف الخارجــي عــىل الشــامل حتــى العــني والحــرف الخارجــي عــىل اليمــني حتــى 

العني(،

إســرتجاع محفــوف بعنايــة للكتابــات التاريخيــة )وهنــا يفيدنــا بدرجــة كبــرية معرفــة شــكل  –
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لغــة البلــد املســتخدمة يف كل منهــا(.

10 :)29C رسم مقاطع )شكل

قطــع عنــد الحــد األقــى للعــرض: نقــل الخــط الخارجــي كــام ورد يف الخطــوة رقــم 8؛ قياس  –

ــة  ــال باملســطرة الورني ــري التثبيــت عــىل ســبيل املث التمركــز، وشــكل وعمــق فتحــات خواب

.)29A, C شــكل(

مقاطع أخرى: –

قياس األبعاد الخارجية يف األماكن التي يقع بها املقطع ونقلها إىل أي مربع صغري آخر عىل 	 

الورق بنفس ما ورد بالخطوة رقم 1. 

أو - يف حالة أن يكون األثر متامسك وغري قابل للكرس - نقوم بعمل مقطع كام ورد يف فصل 	 

املنتجات الفخارية والفخار باستخدام مشط لرسم الفخار: ثني خفيف باليد مع الضغط عىل 

السن املعدين للمشط، ثم ضغط خفيف عىل األثر ألسفل مع توخي الحذر )ممنوع استخدام 

القوة والعنف مطلًقا(.

ــد  – ــز املقطــع يف الرســم مــن خــالل رُشَط عن ــكان مترك ــات إشــارية مل نــرشع يف وضــع عالم

.)29B:F ــكل ــتهدف )ش ــع املس املوق

s  مــن املمكــن أن تســاعد عــدة مقاطــع عــىل ارتفاعــات مختلفــة يف التعــرف عــىل

مســارات تفاصيــل غــري مرئيــة.

s  مــن املفــروض أن تنكشــف جميــع الســامت املميــزة للحــرف الخارجــي واألهــداف غــري

املرئيــة مــن املقطــع، وميكــن التعــرف عليهــا.

منهجية رقم 2: خاصة باألثريات التي تنطوي عىل عمق شديد أو ثاليث األبعاد مرتفع )نادر اإلستخدام(

وضع األثر املستهدف يف مكانه املحدد: 1

يف صنــدوق مــن الرمــل )ميــزة: مــن املمكــن عمــل تخزيــن مســتقر؛ عيــب: يلتصــق الرمــل  –

باألثــر ويكــون ســببًا يف عــدم نظافتــه؛ شــكل 30(،

يف مرقــد مــن حــى فلفــل أو مــا يشــبهه )ميــزة: ليونــة خفيفــة، عــدم إلتصــاق باألثــر أو  –

إخــرتاق للمســام؛ عيــب: الســعر، يتعــرض للتلــف تحــت تأثــري الرطوبــة(،

أو عىل مسطح مستٍو. –

s  ــليم للســطح الخارجــي محــل الرســم ــي س ــط يف وضــع أفق ــم هــو الضب ــا هــو مه م

ــكان.  ــدر اإلم بق

نحدد مكان وضع لوح من الزجاج فوق األثر وبالقرب منه بقدر اإلمكان )مرتكزًا عىل أحجار  2

لبنية أو صندوق أو مسامري أو غري ذلك؛ شكل 30(.

عليه.  3 بوضوح ومثبت  أو عىل غالف شفاف  مبارشة  الزجاجى  اللوح  بالرسم عىل  نقوم  أن  إما 

وأما أقالم الرسم فالبد أن تكون أقالم رفيعة للغاية )تذوب باملاء( بألوان متعددة )شكل 30؛ 
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الشديدة  بالدقة  الرسم  يتسم  أن  الروري  ومن  ذلك؛  غري  أو  والتفاصيل  الصورة،  ملستويات 

أو خطوط!(. نقاط  أي  تتسخ  والحذر حتى ل 

يتعني أن تكون زاوية نظرة العني عىل األثر عمودية بقدر اإلمكان )فأي زاوية نظر منحرفة أو  4

مائلة تؤدي إىل تشوهات!(: ميكن تعيني موقع مثة نقاط عرب حرف زاوية مثلثني متالصقني )شكل 

30(، وبالتايل نقله عىل خلفية الرسم.

نقوم بنسخ الرسم الذي انتهينا منه عىل الورق الشفاف بالقلم الرصاص )نجري قياسات لحقة  5

عىل األثر ذاته للتأكد من صحتها!( ونقوم بتزويده بالتفاصيل كام قمنا بوصف ذلك يف املنهجية 

رقم 1(.

ميكن سحب اللوح الزجاجي من جديد أو مسحه إستعداًدا لإلسكتش التايل. 6

منهجية رقم 3: ألثريات قابلة للكرس عىل وجه الخصوص

ميكن توثيق املكتشفات األثرية القابلة للكرس بسهولة عن طريق تصويرها ديجيتال و تصحيح أية 

تشوهات وانحرافات بالكومبيوتر، وميكن الحصول عىل الرسم يف هذه الحالة عىل الكومبيوتر مبارشًة. 

بعضها  تجاه  النقاط  بعض  عالقة  التعرف عىل  من  فالبد  إنحرافات  أو  تشوهات  ألي  بالنسبة  وأما 

البعض عىل األثر أو عىل الصورة بشكل دقيق من مكان موقعها. وهذه املنهجية تنطوي عىل جملة 

عالية من األخطاء، إذ نجد توجيه املكتشف األثري عىل الصورة غري مثايل، أو أن هناك بعض قياسات 

خاطئة قمنا بتنفيذها أو نجد أن برنامج تصحيح التشوهات ل يعمل بشكل منتظم. عالوة عىل ذلك، 

تتطلب هذه املنهجية معرفة أكرث عمًقا بربامج السوفت وير ذات الصلة باملوضوع، ومن هنا ل يتم 

التعرض لها يف هذا املقام.

توصيفات وتفاصيل 

إىل جانب الرسم ميثل توصيف األثر املعني أهميًة كربى. وهنا تُستخدم بطاقات تسجيل املكتشفات 

األثرية املسجلة سابًقا عقب الكتشاف والتي توفر الرسم التخطيطي والتوصيف املفصل لألثر )انظر 

امللحق رقم 1(. وميكن تسجيل تفاصيل أخرى - من شكل وصنعة ومادة ومقاييس ونَسخ ومعالجات 

تربز وتتجسد يف رسم منتظم محكوم مبقياس رسم  أن  والتي ميكن   - تآكالت وغري ذلك  أو  ثانوية 

ثابت. وينبغي دامئًا أن توجد تلك التوصيفات عىل مسافة ما من الرسم يك يبقى فهم وإدراك هذا 

الرسم واضًحا. وكبديل عن التوصيفات ميكن أيًضا إلحاق التسجيل برسومات تخطيطية أو رسومات 

تفصيلية. ويف هذه الحالة يتعني علينا أن ننتبه إىل تزويد املجالت املذكورة التي تنتمي إليها تلك 

التفاصيل بعالمات إشارية، كام ميكن توضيح طبقات األلوان وأي طبقات أخرى باستخدام قلم تلوين 

أو تظليالت. فإذا توفرت مثل هذه األشياء فيجب أن تلحق ورقة الرسم مبا يُعرف »مبفتاح خريطة 

الرسم«.



137

شكل 28: رسم املكتشفات الصغرية

خطوط مساعدة/ خطوط مرسومة بالفعل

رصد أحوال جوية/ قياسات (عىل سبيل املثال

خطوط مرسومة حديثًا

  عرض

  ارتفاع

عمق

(

ب. كوليت 2011
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شكل 29: رسم املكتشفات الصغرية

ارتفاع  

ض  
عمقعر

خطوط مساعدة/ خطوط مرسومة بالفعل

رصد أحوال جوية/ قياسات (عىل سبيل املثال

خطوط مرسومة حديثًا

(

ب. كوليت 2011
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خط خارجى

مستوى متوسط لصورة

مستوى علوى لصورة ي. زيجل 2011

لوح من الزجاج
صندوق

رمل

رمل

لوح من الزجاج

صندوق

اسكتش ملنظر علوى

مقطع عرىض/ اسكتش ملنظر جانبي

شكل 30: الرسم مع صندوق من الرمل
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كريس فان دير ميجيدن / بيرت كروجر

قاعدة البيانات

إن التعامل مع كم هائل من املعلومات والبيانات يجعل إستخدام قواعد البيانات أمرًا طبيعيًا. فعامل 

اآلثار يعتمد عىل وجه العموم يف فرتة تأهيله العميل عىل الدراسة الذاتية ملاهيات الربامج الرورية 

قواعد  برامج  من  سلسلة  إستخدام  يتم  وبالتايل  املعلومات،  تكنولوجيا  تقنيات  من  بها  يتعلق  وما 

ميكروسوفت  برنامج  باستخدام  يقوم  فقط  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  املثال  سبيل  عىل  البيانات: 

أكسس Microsoft Access أو فايل ميكر- برو FileMakerPro؛ أما من يعمل يف مجالت العلوم 

وغريها.   Microsoft Excel, SPSS, R مثل  برامج  مع  يتعامل  أن  فعليه  منها  قريبًا  أو  الطبيعية 

عالوة عىل ذلك نجد أن بعض األثريني أو مؤسسات اآلثار تكلف املتخصصني يف الربمجيات يف إنشاء 

برمجة متخصصة لقواعد بيانات لتلبية احتياجاتهم. ومام ل شك فيه أن التعامل مع قواعد البيانات 

يتطلب بالرورة تحصيل معارف جوهرية ونظرة عامة أساسية عن تكنولوجيات شبكات املعلومات 

واإلنرتنت.

املزايا

تتميز قواعد البيانات الرقمية )الديجيتال( يف مقابل النظم املوازية لها )املنظومة الورقية عىل سبيل 

املثال( أن يف إمكانها إستيعاب ودمج كم هائل للغاية من البيانات جملًة واحدًة، بل من السهل نقلها 

- إجراء  بإمكانها - وهذا هو جوهر املوضوع  وعمل نُسخ متعددة منها. وفضاًل عن ذلك نجد أن 

عمليات بحث عىل نحو فعال للغاية، وعىل األخص قدرتها عىل التشعب والتوسع والشمول يف جمع 

البيانات املطلوبة. ويف مقابل جداول إكسل Excell-Spreadsheet التقليدية تتميز قواعد البيانات 

بأن لديها اسرتاتيجيات مدروسة ورشيدة تعمل عىل تأمني وأرشفة البيانات، وهي توفر إدارة سهلة 

وآمنة للعديد من املستخدمني، بحيث بإمكان كل منهم التعامل يف نفس الوقت مع البيانات دون 

تداخالت بني بعضهم البعض، كام توفر لهم مفاهيم وجملة أفكار شاملة بشأن إدارة املستخدمني 

إىل غري  الواردة،  البيانات  بشأن  للمستخدمني  نظر مختلفة  الشبكة ووجهات  الدخول عىل  )حقوق 

ذلك(.

العيوب

أحد عيوب قواعد البيانات ارتباطها بتيار كهرىب ووسائل تخزين، وهذا ما يؤدى إىل محدودية اإلتاحة. 

ويضاف لذلك ما ينشأ من مصاريف إدارية باهظة حال تخصيص قطاع بها إلدارة املستخدمني عىل 
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نحو تفصييل. عالوة عىل ذلك أنه يف حالة قواعد اليبانات التي ل تعمل إل بربطها مبصدر تغذية مبارش 

عىل اإلنرتنت Server فالبد إذ ذاك توفري شبكة إنرتنت لها. وكحل مثايل لهذه املشكلة ميكن إنشاء 

قاعدة بيانات محلية عىل جهاز الكومبيوتر مبوقع الحفر، وذلك عن طريق ربط جهاز الكومبيوتر يف 

املوقع بشبكة إنرتنت مؤقتة - تتواجد بأحد الفنادق مثاًل - ومرتبطة يف نفس الوقت بقاعدة بيانات 

مركزية يف أرض الوطن.

إنشاء وإعـداد قاعدة البيانات

الحاسبات  مجال  يف  املؤهلني  املتخصصني  أحد  بوجود  يُنصح  البيانات  قواعد  وبرمجة  إعداد  عند 

واملعلومات، حيث يتواجد يف كثري من الجامعات مجموعات متخصصة يف هذا املجال وفروع علومه 

التواصل معهم يف حالة مثل هذه املرشوعات.  املختلفة IT-Groups وميكن 

   وأول يشء يجب أن نفكر فيه من حيث األساس هو الطريقة التي سنعالج بها البيانات وتحويلها 

أم يف عدة  واحد  البيانات: هل ستكون يف جدول  تخزين جميع  كيفية  Model، مبعنى  إىل منوذج 

جداول يرتبط بعضها ببعض؟ وعلينا إذ ذاك أن نلتفت إىل أن الجداول املنفردة والكبرية للغاية متيل 

إىل اإلسهاب والزيادة عن الحاجة، وهذا يعني أننا سُنضطر إىل تكرار تخزين بيانات متامثلة يف خانات 

منفردة أو فردية، وهذا ما ينبغي علينا تجنب حدوثه، حيث سينتج عن ذلك ما يُطلق عليه »ظواهر 

نتائج  بيانات متضاربة وإىل  إىل  أسوأ حالتها  القياسية« وهي قد تؤدي يف  اإلنحراف والشذوذ غري 

إستعالمية مغلوطة.

   إن الجداول العديدة يرتابط بعضها ببعض يف سجل يجب أن تكون قادرة عىل توفري مرجعية تربطها 

ببعضها البعض عىل نحو قطعي، وهذا ميكن حدوثه من خالل رقم تعريفي ل يتم توزيعه إل مرة 

واحدة، كام ل ميكن شغله من جديد يف حالة حذف أحد تسجيالت البيانات.

   ويدخل ضمن إنشاء منوذج )موديل( أن نحدد لكل خانة بياناتية مجال قيمي )رقم أو جملة رموز 

أو أحرف أو تاريخ عىل سبيل املثال(، كام ننصح عند ذلك بعدم السامح إل لعدد قليل بقدر اإلمكان 

من خانات تحرير النصوص التي تتيح الفرصة أمام أفراد مختلفة إلدخال بيانات متشابهة أو نفس 

البيانات عىل نحو مختلف، وبالتايل عند قيامنا بإجراء بحث ل ميكن الحصول عىل نفس البيانات يف 

أي مكان آخر. وإن مل يتوفر هذا األمر علينا أن نلجأ إىل ذاكرة الحاسوب Thesaurus أو أي يشء آخر 

مياثلها، عىل األخص حني يتم تحديد ماهية جملة القيم املتاحة عىل نحو يدوي )وهذا األمر ليس من 

السهل عىل الدوام(. 

تنـويهات أخرى ألرشفة البيانات عىل وجه العمــــوم

أن  كام  البيانات،  تخزين  بشأن شكل  الحفر  أعامل  إدارة  مع  الرأي  يف  إتفاق  هناك  يكون  ما  دامئًا 

تحصيلنا عىل الدوام لبيانات رقمية يتطلب وجود صيانة دامئة ول تنقطع، وهي بدورها تحتاج إىل 
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تخطيط دقيق محفوف بالعناية ل ميكن أن يتحقق دون توفر وسائل متويلية له. وليك نقوم بتخزين 

صور ونصوص وقواعد بيانات علينا اختيار أسامء قصرية وواضحة وتشري إىل املحتوى إن أمكن، وذلك 

دون استخدام رموز خاصة. والطريقة املفضلة هي أن نقوم بتخزين صور من األصول يف مقاسات 

عالوة   .)txt, .csv, .xml, .pdf, .dxf, .tif.( ومنها  وبسيطة،  ومستقرة  للجميع  متاحة  معلوماتية 

أن  بيانات مهمة وذات صلة من شأنه  بالعناية ألي  يتسم  الذي  النهايئ  اإلنتقاء  أن  نجد  عىل ذلك 

يساعد عملية األرشفة يف تجنب صندوق قاممة البيانات. وأيًضا يتعني علينا أن نخزن نسخ مصورة 

بغرض األمان والتأمني عىل وسائل حاملة مختلفة )هارد ديسك مؤّمن، سريفر بعيد، األقراص املدمجة 

 DVD, اسطوانات   ،USB Sticks صغرية  أقالم  هيئة  عىل  تخزين  وسائط  الحواسب،  يف  األساسية 

بيانات مستجدة. ومام يحول دون  CD(، ونقوم بتحديثها عىل فرتات زمنية منتظمة مبا لدينا من 

ضياع البيانات أيًضا عمل اختبار دقيق لوجود فريوسات أو إبعاد موقع التخزين الرئييس عن أي تأثري 

خارجي، وذلك عىل النحو الذي قمنا به يف تخزين نُسخ مصورة متعددة بأماكن مختلفة. 
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يوهانا زيجل

امللحقات من 1 إىل 6 

امللحق رقم 1: تفاصيل بطاقة تسجيل املقتنيات األثرية )الشيت(

توصف بطاقة تسجيل املقتنيات األثرية يف الدوائر األملانية بأنها:

ــات  – ــا املقتني ــا أيًض ــزن به ــي تُجمــع وتُخ ــة الت ــي توضــع يف الحاوي ــة الت ــات الورقي ــك البطاق تل

ــة، األثري

تلــك البطاقــات الورقيــة التــي يُســجل عليهــا األثــر وتضــم يف طياتهــا رســم إســكتش )مبقيــاس  –

رســم محــدد( وبيانــات أخــرى.

والبطاقات األوىل نجدها عبارة عن )ورق( كرتون أو أوراق بالستيكيه، وتُحفظ مع املقتنيات األثرية 

ذاتها، كام ترفق بداخل الحاوية مرة أخرى للوقاية من رطوبة أو تآكل. وأقل بيان يجب أن تتضمنه 

هذه البطاقة هو كتابة رقم األثر أو املُكتَشف بشكل واضح، وهو الرقم الذي يُسجل أيًضا يف املدونة 

نضمن وجود  وبالتايل  الرقمية،  البيانات  قاعدة  وبخاصة يف  الثانية،  التسجيل  بطاقة  اليومية، وعىل 

تصنيف واحد ل لبس فيه مرتبط بتسلسل زمني وسياق واضح وقطعي، حيث إن املقتنيات األثرية 

دون سياق وقرينة ل قيمة لها يف جميع األعامل األثرية املعالجة لألثريات. والرقم يختلف من موقع 

حفر آلخر، ويتم التفاق عليه دامئًا بالرجوع إىل إدارة أعامل الحفر.

   أما النوعية الثانية من بطاقات تسجيل اآلثار فتُتخذ كمرجعية لتسجيل املقتنيات األثرية رقميًا، 

وكأساس لتوصيفات ستنرش يف كتالوج. ويف كثريٍ من مرشوعات الحفر يتم إدخال البيانات مبارشًة يف 

قاعدة البيانات، ويُحتمل أن نجد البيانات التي دونت به مختلفة، وذلك يتوقف عىل أعامل الحفر، 

والقول الفصل يف مثل هذه الحالت متلكه إدارة أعامل الحفر التي يجب مراجعتها. أما أهم البيانات 

التي يجب تسجيلها، فهى:

رقم املكتشف األثري، –

إسم موقع الحفر/ العام –

موقــع األثــر: املقطــع، النفايــة املســتخرجة مــن األرض )ويحتمــل اإلحداثيــات التــي تــم عمــل  –

قياســاتها أو توصيفــات أخــرى أكــرث تفصيــاًل(،

تاريخ األثر املكتشف، –

إسم املُكتِشف )بحروف مخترصة(، –

املادة الخام )خشب، حجر، نسيج، إلخ(، –

ــل أو التفســري األويل  – ــة التحلي ــر مبثاب ــد هــذا األم ــه: يُع ــر )تنبي ــة موضــوع األث ــس أو نوعي جن

ــه!(، ــا عــىل يقــني من ــه إل إذا كن ــديل ب ــا أن ن ــر ول يتعــني علين لألث
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القياســات: اإلرتفــاع، العــرض، العمــق )وأي قياســات أخــرى مهمــة، وتتــم القياســات باســتخدام  –

املســطرة الورنيــة أو مــا مياثلهــا(،

رسم كرويك )مبقياس رسم وملون( عىل هيئة عديد من السكتشات، –

ــار،  – ــة لألنظ ــياء امللفت ــر، األش ــظ األث ــة حف ــة بحال ــن مالحظــات خاص ــد، يتضم ــف محاي توصي

التلويــن وغــري ذلــك. )ويتعــني علينــا هنــا أن يتســم تســجيل التفســريات - إذا مــا تــم تســجيلها 

أساًســا - بوضــوح أكــرث مــن غريهــا مــن املالحظــات األخــرى!(،

إشــارات مرجعيــة بشــأن الرســومات )رقــم الرســم(، صــور فوتوغرافيــة )رقــم الصــورة( أو تقييــد  –

يف مدونــة يوميــة )رقــم املدونــة والصفحــة(.

ملحق رقم 2: رموز الخرائط

تختلف الخطوات الروتينية املتعارف عليها عند رسم خرائط ألبنية معامرية وتضاريس أرض إختالفًا 

شديًدا من موقع حفر آلخر، ومن رسام آلخر، ومن جنسية ألخرى، ولذلك فالرموز املصورة بالشكل 

منفذ سواء  لها  مفتاح  بكل خريطة  يرفق  أن  وينبغي  أمثلة فحسب.  إل  ما هى   )31 )شكل  التايل 

باختيار شكل الخطوط أو األلوان املتغايرة كام ينبغي أل يغيب هذا املفتاح عن الخرائط املتضمنة 

لحًقا يف النرش. وميكن التوجه بالسؤال إىل اإلدارات املعنية بكل ولية ألخذ مشورتها بشأن األلوان أو 

العالمات املقررة لديها أو البحث عنها عىل صفحاتها عىل اإلنرتنت. 
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شكل 31: رموز الخرائط

حدود طبيعية: حدود املكتشف األثرى، حدود الطبقات، املشتمالت، األثريات

حدود غ� واضحة، خفية، حديثة التصميم، خطوط مساعدة، موقع ملقاطع طولية يف الخريطة

أجزاء مع�رية أمام/فوق مستوى املقطع املحفور

حنيات مقوسة

حدود غ� طبيعية: حدود املقاطع املحفورة، حدود املقاطع الطولية

 حدود أولية مصطنعة: حدود أع�ل حفر، حدود متطورة، حدود خرائط

مقطع عرىض

عنرص اختيارى رقم 2      عنرص اختيارى رقم 1

تصميم علوى ملنظر

حافة علوية لبنية هندسية/ ملقطع، حافة سفلية خفية

حافة علوية/حافة سفلية لبنية هندسية مرئية

حافة علوية/حافة سفلية لبنية هندسية مرئية

حافة علوية لبنية/ملقطع، حافة سفلية خفية بانسحاب للداخل

 أطراف بنايات عىل عدة مستويات

 أطراف بنايات مسترتة أو عىل عدة مستويات

 قيم ارتفاعات نسبية: قراءة القياسات بعارضة املسح

القياىس

رقم املكتشف األثرى

مكتشف أثرى بباطن األرض/ بجدار

نقطة ثابتة محددة: وتد تثبيت

نقطة ثابتة محددة: وتد

نقطة قياس

نقطة تقاطع تربيعية

ي. زيجل 2011 (نقال عن ويلكينسون 2007، و كينه 2009، و زيلهوف 2011)1

 قيم ارتفاعات مطلقة: قيم محولة حسابيا إىل م

باستخدام باملستوى القياىس املرجعى لإلرتفاعات
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ملحق رقم 3: معامالت التحويل واألعـداد

)نقاًل عن كينه 2009(

األبجدية اليونانية

RhoΡ ρIotaΙ ιAlphaΑ α
SigmaΣ ςKappaΚ κBetaΒ β
TauΤ τLambdaΛ λGammaΓ γ
UpsilonΥ υMuΜ μDeltaΔ δ
PhiΦ φNuΝ νEpsilonΕ ε
ChiΧ χXiΞ ξZetaΖ ζ
PsiΨ ψOmicronΟ οEtaΗ η
OmegaΩ ωPiΠ πThetaΘ θ

األعداد الالتينية

DCC700XL40  I1
DCCC800L50  II2
CM900LX  60  III3
M1000LXX70  IV4
XLIX (IL)49LXXX80  V5
XCV (VC)95XC90  VI6
XCIX (IC)99C100VII7
CMXC (XM)990CC200VIII8
CMXCIX (IM)999CCC300IX9
MCM LXXX IV1984CD400X10

MCMXCIX1999D500XX20

MM2000DC600XXX30
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وحدات قياس األطوال واألحجام ومعادالت تحويلها 

 100.000  = أمتار(  )ديكامرت= عرشة  )د.م(  ديكامرت   10000  = )م(  مرت   1000  = )كم(  كيلومرت   1

)مم(  ملليمرت   1000.000  = )سم(  سنتيمرت 

1 ميل = 1609,34 مرتًا = 1760 ياردة = 5280 قدم = 63360 بوصة )إنش(

1 ملليمرت = 0,039 إنش  اإلنش )البوصة( = 25,4 ملليمرت

1 مرت = 3,28 قدمالقدم = 0,304 مرتًا  

1 مرت = 1,0936 ياردةالياردة = 0,9144 مرتًا

1 كيلو مرت )كم( = 0,6214 ميل1 ميل = 1,6093 كيلو مرتًا

1 طن = 1000 كجم = 1.000.000جم = 1.000.000.000 مجم

1 حجر )وحدة وزن بريطانية( = 14 رطل = 224 أونس = 98000,03 حبة قمح 

 الجرام = 0,03527 أونساألونس = 28,3495 جرام

وحدات املساحات

1 كيلو مرت مربع )كم2( = 1000 م × 1000 م = 1.000.000 مرت مربع ) م2( 

1 هيكتار = 100 م × 100 م = 10.000م2  

1 آر = 10 م × 10 م = 100 م2 

1 مرت مربع )م2( = 1 م × 1 م = 1 م2 

1 ديسيمرت مربع )دم2( = 0,1 م × 0,1م = 0,01 م2 

1 سنتيمرت مربع )سم2( = 0,01 م × 0,01 م = 0,0001 م2 
1 ملليمرت مربع )مم2( = 0,001 م × 0,001 م = 0,000001 م2
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ملحق رقم 4: قامئة بأدوات العمل التي يوىص باصطحابها

ل يقع عىل أنفسنا عبء رضورة رشاء أو إحضار جميع األدوات املذكورة يف القامئة التالية، حيث إن 

غالبيتها تتوىل أمرها إدارة أعامل الحفر يف املوقع، إل أن التجهيز األسايس )مشار إليه بعالمة „!“( 

ميكن أن يكون عونًا لنا بقدر كبري. إن جميع أدوات أعامل الحفر وأدوات الرسم ميكن الحصول عليها 

http://www.stra-أو عىل الصفحة http://www.praehistorika.de  من اإلنرتنت )عىل سبيل املثال

ti-concept.com./index1.html( أو يف متاجر لوازم الرسم والرسم املعامري ويف متاجر مستلزمات 

البناء.2829.

 9                                                أدوات أعامل الحفر/ أدوات أعامل الرسم                                                                             

!مسطرين )مساطر( بأنواعها: مسنن/ عجن/ جرف 
سكينة معجون/ سكوبول

شنطة أدوات خفيفة وصغرية ألغراض مختلفة

ملقاط )مالقيط( صغرية بأشكال متنوعة
مقشات تنظيف يدوية33

فرش رسم )ناعمة وبأحجام مختلفة/ ومنها فرش أسنان(

تشكيلة مسامري )بأطوال وأحجام مختلفة؛ وصلب أيًضا(

دبابيس وتد/ أوتاد بثالثة رؤوس

قدوم )شاكوش(

حبل مدماك للشد/ ملون، رفيع

أوتاد تثبيت/ قمطة/ زرادية
!ثقالت وزن )كمرثاية؛ بأوزان مختلفة(34
ميزان مايئ )ميزان أسوار بناء ويدوي(

!عصا القياس الياردية )2 مرت عىل األقل(
!مثلثات هندسية )بأحجام مختلفة، نقطة الصفر عىل الزاوية اليمني(

!مساطر )بالستيك وصلب؛ نقطة الصفر يف النهاية(

بأشكال متنوعة لتنظيف املقتنيات األثرية وإلزاحة مخلفات مرباة أقالم الرصاص من عىل الرسم! نحافظ عىل نظافة  33

فرش الرسم بقدر اإلمكان!

كلام اشتدت الرياح، كلام كانت الثقالت ذات الوزن الثقيل أكرث رسوًخا! 34



149

!مقياس ثاليث الزوايا
مسطرة ورنية

كراسات بلوك نوت/ مدونات

)A4 ،A3 ورق رسم بياين أو مربعات )مقاس

ورق شفاف )مقاس A4 ،A3(/ ورق أملونيوم
إطار الرسم )A3(/ لوحة تثبيت35

!أقالم رصاص من نوع )H/HB(/ أقالم جاف )للكتابة(
)TK(أقالم رسم جرافييك من نوع!

!مرباة أقالم رصاص
!أقالم مبمحاة )أستيكة(:

ممحاوات ألقالم رسم جرافيتي وأقالم رسم جرافييك– 

قلم مبمحاة من الناحيتني )من نوعية فابر كاستل 7057(– 

!أقالم تلوين
!مرباة خشبية

أقالم رسم ماركر )بسنون رفيعة وعريضة(

!فرجار
مشط لرسم الفخار

منظومة )مونسل( يف تحديد األلوان

مقياسات )للتصوير الفوتوغرايف(

!آلة حاسبة
مواد لصقة )اوهو قوي/ غراء( لصق شفاف

                                                                                                                       
 9 املالبس                                                                                                                       

!أحذية عمل ل تنزلق )بنعل طبًقا ملواصفات األمان األملانية(
!مالبس مالمئة للطقس ولكل فصل من فصول السنة:

سرتة ملقاومة الرياح وسرتة واقية من األمطار وثالثة ألجواء الربد يف الشتاء– 

أدوات للحامية من الشمس الحارقة )قبعة/ نظارة وغري ذلك(– 
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)انظر الفصل الخاص بنصائح السلوك(– 

!قفاز عمل لليدين )توصية: قفاز الحدائق الضيق عىل اليدين(

 9 اإلنقاذ واإلسعافات األولية 36         30                                                                                  
صفارة37

!شاش/ بالسرت
بونبون سكر عنب/ باستيليه ملنع العطش

محلول مطهر للجروح

أدوية ضد الحمى وارتفاع الحرارة واإلسهال

عناوين/ أرقام تليفونات
تليفون محمول )قوي(38

كارت تليفون محيل )مدفوع الثمن مقدًما( يف حالة أعامل حفر بالخارج39

 9 أشياء أخرى مفيدة      34                                             33                 32          31                                                                                     
كامريا للتصوير40

مّساحات للنظارة/ فرشة تنظيف من الرتاب )لألجهزة البرصية(

فوط ناعمة )مستلزمات صحية(

!سكني جيب متعددة األغراض )سكني، مقص، مفك(
بوصلة

وصلة كابل

لصق رسيع

نراعى تعليامت التطعيم الخاصة بأماكن محددة. 36

الحفر  37 بخنادق  املثال  كانوا وقتئذ عىل سبيل  بالفعل حياة زمالء عاملني  أنقذ  األمر فكاهيًا، ولكن وجودها  يبدو 

بينهم. بعيدة فيام  املتواجدين عىل مسافات  املّساحني  أن تساعد كأداة تواصل بني  إليهم أحد. كام ميكن  ينتبه  ومل 

تعترب حاويات املقتنيات األثرية البالستيكية الصغرية املزودة بسوستة إغالق مبثابة أداة واقية ضد األتربة واملاء ول  38

يجب أن نرتكها يف الشمس يف املناطق الحارة أو أثناء فصل الصيف! احرتس من قيظ الشمس!

ميكن بطبيعة الحال الحصول عليه يف املوقع. 39

من الروري إستخراج ترصيح قبل أن ترسل بريد إلكرتوين إىل أصدقاءك وأقاربك ومعارفك أو تضع عىل اإلنرتنت  40

صوًرا قمت بتصويرها بنفسك ملوقع حفر! ويشدد عىل ذلك الترصيح املسبق أكرث إذا كان الغرض من هذه الصور 

هو استخدامها يف عرض أو تقدميها كمحارضة أمام جمهور عام أو بغرض النرش! أما العروض عىل املستوى الشخيص 

فال تُعد مشكلة. 
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زيت تشحيم41

محول كهريب

!بطارية جيب )+ بطاريات!(
أعواد ثقاب )كربيت(/ ولعة

ناموسية42

 3536   

ملحق رقم 5: كيف أمتكن من اإلشرتاك يف أحد أعامل الحـفر؟ ما هي التوقعات 

املأمولة من كل طرف تجاه اآلخر؟

العمل  رغبة  املتقدم  للشخص  يتوفر  أن  الحفر  أعامل  أحد  يف  لإلشرتاك  األساسية  الرشوط  بني  من 

واللتزام، فضاًل عن تقدير ذايت أمني بشأن مدى الستعداد للتكيف مع ظروف غري عادية، من قاذورات 

وطقس بارد أو حار للغاية و طبائع إنسانية شديدة الختالف وبذل جهد بدين حسب طبيعة الحفر. 

وإىل جانب كل ذلك يتعني عىل املرتشح تقديم الدليل - يف حالة مرشوعات خارجية أو مرشوعات ذات 

موضوع خاص - عىل املشاركة السابقة يف أحد أعامل الحفر التعليمية عىل أقل تقدير. هذه األعامل 

الحفائرية التعليمية يتم عرضها واإلعالن عنها من ِقبل رشكات حفر خاصة أو من معاهد اآلثار. 

وتقديم  اآلثار،  أو مؤسسات  ومعاهد  الحفر  للتواصل مع رشكات  فرصة  ذلك هناك  وبناًءا عىل     

إستفسار شخيص والرتشح لديها. ومن املُجدى أن نوجه استفساراتنا وطلبات ترشحنا تلك إىل من هم 

يف مواقع املسئولية مبارشًة، كعلامء آثار عىل رأس مؤسسات أو معاهد اآلثار املعنية، أو إىل مسئول 

إىل  دعتك  التي  األسباب  ترشحك  طلب  يف  تذكر  أن  ينبغي  ذلك  عىل  عالوة  األفراد.  لشئون  إداري 

اإلهتامم باملشاركة يف أعامل الحفر محل طلبك، ولعل اإلشارة األمينة إىل مؤهالتك اإلضافية الخاصة - 

إستناًدا إىل قدراتك الشخصية وحدودها الحقيقية )يف مجالت تقنيات املساحة أو علم األنرثوبولوجيا 

أو يف علم الحيوانات األثرية( - من شأنها أن ترتك أثرًا ايجابيًا لصالحك.

   ول شك أنه من النادر اليوم أن تتواجد أعامل حفر يف خيام، إل أن امليزانية الضعيفة التي تُرصد 

ملعظم املرشوعات ل تسمح بعيشة رغدة أثناء العمل مقارنًة مبا هو مألوف يف حياتنا اليومية العادية، 

ولكن ل يزال هناك قدر ما للتعايش مع آخرين، من حيث وجود حيز مكاين شديد الضيق، ورشاكة 

يف غرف املعيشة، ومعايري تغذية وصحة محدودة. يف كل ما سبق تكمن سواء اإلثارة أو أيًضا مشكلة 

إطار  يقترص  أن  ذلك  املمكن عالوة عىل  من  األوربية  الحدود  خارج  ويف  األثري.  الحقل  يف  العمل 

التحرك عىل محل اإلقامة ومكان العمل، ويُضاف لذلك أيام عمل شاقة وتالحم والتصاق بطباع برشية 

ميكن أيًضا إستخدام مخلفات معادن أقالم الجرافيك TK لتسكني أصوات األبواب املزعجة. ميزة: ل تلتصق يف ظل  41

لتشحيم  استخدامها  أيًضا  ما، كام ميكن  إىل حد  اتساخات  عنها  ينتج  التأثري، كام  الحارة؛ عيب: محدودة  األجواء 

فواصل عصا القياس الياردية. ل تستخدم ألجهزة القياس األخرى أو األجهزة برصية.

ل يحول دون وصول الناموس إليك فحسب، بل دون وصول حيوانات أخرى. 42
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مختلفة. ومن هنا ميكن القول أن أي عمل حفائري ما هو إل مدرسة لتعلم نظام ذايت وروح الفريق 

ومراعاة  والحرتام  املرونة  لديك  تتوفر  أن  ذلك  كل  وما هو مطلوب يف ظل  اإلرتجال.  وعبقرية يف 

اآلخر والستقامة واألمانة تجاه نفسك، وتجاه قدراتك الخاصة، وتجاه الزمالء العاملني معك. واستناًدا 

لخرباتنا الشخصية املكتسبة فإن ما ميكن أن نطلق عليه »نوبة غضب العمل يف الحفر« تصيب عىل 

األخص كل من تتجاوز فرتة إقامته أربعة إىل ستة أسابيع، إل أنه من املمكن التغلب عىل مثل هذه 

تعاون جيد،  إقامة جسور  استناًدا عىل  والضجر، وبشكل محدد  الغضب  أو فرتة  العميقة«  »الفرتة 

فهناك جانب إيجاىب يستحق الذكر، إذ من املمكن أن تتولد عن محاورات عفوية أفكار جديدة تتعلق 

ببحث خاص، أو تعني مبجرى الحياة الشخصية، أو تكون يف صالح تبرص ومعرفة يف مجالت إهتامم 

لتخصصات ل تدخل يف دائرة تخصصك. 

للبلد  احرتاًما  أو  رسمية  من جهات  تعليامت صادرة  عىل  بناًءا   - األثريني  من  الكثري  اعتاد  لقد     

املضيف، عىل النظر بعني العتبار ألية تعليامت محددة موىص بها بشأن املالبس، إذ نجد عىل سبيل 

املثال هناك إلتزام من جانب األملان بارتداء أحذية مبواصفات خاصة أثناء قيامهم بأي عمل حفائري 

عىل أي أرض أملانية، وهناك التزام بالتعليامت الصادرة يف البالد العربية بشأن املالبس: إرتداء بنطال 

طويل، األجزاء العلوية من البدن مغطاة بأكامم، واملالبس ليست شفافة، وليست ضيقة عىل الجسد، 

وليست كاشفة ألجزاء من الجسم، وليست كاشفة للبطن. ويجوز أن تتنوع مثل هذه املواءمات وفًقا 

لطبيعة مكان الحفر أو بناًءا عىل موقف مديري مواقع الحفر. ولهذه األسباب ننصح دامئًا بالتحدث 

مع الرؤساء باملواقع املعنية قبل السفر. وهذه التعليامت من شأنها أيًضا أن تعمل عىل أمن وأمان كل 

فرد مشارك يف بعثة الحفر، ولهذا من الروري أن نضعها نصب أعيننا.

امللحق رقم 6: اآلثار الغارقة

يُعد املاء أحد أهم عنارص بقاء البرش عىل قيد الحياة، كام أنه هو ذاته وسيلة غذائية ومادة خام، 

مواد  عىل  للحصول  ونبع  والنباتات،  الحيوانات  عليها  تتغذى  التي  املصادر  من  جوهري  ومصدر 

وعنارص أخرى، فضاًل عن إنه أحد طرق التجارة ووسائل النقل. ومنذ فجر التاريخ أقام اإلنسان قواعد 

سكنه واستعمر األرض بالقرب من مصادر وجود املاء، لسيام املاء العذب، وارتبط وجوده بها. وكام 

ربطت مجاري املياه منذ األزل - ولتزال حتى يومنا هذا - بني أماكن كانت منعزلة عن بعضها البعض، 

فقد كانت أيضا سببًا يف الربط بني قارات العامل جميًعا. ومن خالل ما تعرضت له الكرة األرضية من 

إنحرافات تكتونية - أي يف بنيتها - وتغريات يف مسارات أنهارها، وسقوط أو صعود مستويات سطح 

البحريات والبحار بها، فضاًل عام شاهدته من حوادث وحروب وكوارث أخرى، فقد أدت كل هذه 

األسباب إىل صعود أماكن كانت راقدة يف السابق تحت املاء إىل السطح العلوي من األرض لتتحول 

إىل موضوعات ألماكن أثرية عىل وجه األرض، بينام اختفت أخرى كانت ترتفع يوًما ما فوق سطح 

املاء لرتقد يف قاع مياه البحار. 

   إن علم اآلثار الغارقة يهتم يف األساس بجميع املكتشفات واألماكن األثرية التي تغطيها املياه. ومع 
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بذل كل ما هو نفيس، وتسخري كل الطاقات والوسائل املادية املمكنة أصبح يف إستطاعة علامء اآلثار 

التي تُركت قبل ذلك لتجف متاًما  إجراء بحوث يف شكل أعامل حفائرية عادية عىل بعض األماكن 

من آثار املياه بها، إل أن هذا األمر مل يكن ممكًنا يف أغلب الحالت املطلوب بحثها نظرًا لعدم توفر 

الجانب اللوجيستي والجانب التموييل الالزمني ملثل هذه األبحاث.

حني  الغارقة،  اآلثار  علم  مؤسس   Jacques Yves Cousteau كوستيه  جاك  اآلثار  عامل  ويعترب     

رشع وألول مرة يف إجراء بحث عىل حطام سفينة أثناء قيامه بدورات غطس مزوًدا بأجهزة تنفس 

صناعي عادية. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم أحرزت التقنيات الحديثة ومنهجيات بحث أعامق املياه 

تقدًما ملحوظًا يف توفري وسائل مساعدة حديثة. فقد أصبح من املمكن مبساعدة مقياس مغناطيسية 

الربوتون Proton Magnetometer وأجهزة السونار وأجهزة الغطس الحديثة، أن تُحدد أماكن وجود 

اآلثار الواقعة يف قاع املياه عىل نحو أيرس بكثري من عهود سابقة، وأن تُجرى عليها أعامل التنقيب 

وتحديد الطبيعة والتصور، وذلك فيام يخص مكتشفات تقع أعمق بكثري من النطاق املحتمل الذي 

ميكن لقدرة اإلنسان عىل الوصول إليه. ورغم كل ذلك التقدم إل أن علم اآلثار الغارقة ل يزال أحد 

مجالت البحث األثري األكرث تكلفة واألكرث خطورة.

يُتبع  الذي  املاء يجرى بنفس األسلوب  بتنقيب حفائري تحت  القيام  أما من حيث األساس فإن     

عىل اليابسة: يتم تحديد موقع الحفر، ثم تُجرى أعامل املسح القيايس وتُرصد نقاط القياس، ثم تُرفع 

الرسوبات واآلثار املكتشفة، ثم تجرى أعامل الرسم والتصوير، إىل غري ذلك. وأما ما ذكرناه سابًقا من 

تكلفٍة زائدة يف هذا امليدان فإنها تنحرص عىل وجه التحديد يف الجانبني التموييل والزمني، فضاًل عن 

إرتفاع أسعار األجهزة التقنية الالزمة. ونظرًا ألن اإلنسان بطبيعته ل يستطيع أن يقى أوقاتًا زمنية 

طويلة تحت املاء، بل رمبا يرتاوح زمن ذلك ما بني دقائق معدودة وساعات تبًعا للعمق الذي سيغوص 

إليه وما يستنفذه من أنابيب تنفس صناعية، فإن أي عمل حفرى تحت املاء يستغرق بشكل واضح 

وقتًا أطول بكثري من الحفر عىل اليابسة.

   إن كل من يرغب يف املشاركة يف حفائر الغوص لبد أن تتوفر فيه رشوط أساسية، ومنها: أن ميارس 

رياضة الغطس لسنوات طويلة وبشكل روتيني منتظم، وأن تكون لديه معارف ومعلومات متقنة 

عن أجهزة الغطس وأعامل الحفر واإلنقاذ، عالوة عىل التحىل بقدرات متميزة يف التخطيط الدقيق 

لكل دورة غطس يقوم بها، واختيار يوم الغطس ولجميع أعامل الحفر، حيث إن الوقوع يف أي خطأ 

يف أعامق املياه ميكن أن يؤدي بالحياة. ولهذا السبب يتطلب العمل يف مثل هذا املجال األثري تأهياًل 

خاًصا ل يتوفر عىل مستوى العامل إل يف أماكن قليلة محدودة.
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مرسد إضايف للتعريف بتقنيات ومصطلحات أثرية

Radiocarbon dating تأريخ بالكربون املشع- 14C/ التقسيم الزمني بالكربون املشع: منهجية 	 

لتحديد العمر الزمني عن طريق تحلل النشاط اإلشعاعي يف فرتات أنصاف أعامر معروفة بالنسبة 

لذرات الكربون املشع، عىل األخص يف مواد عضوية.

قاعدة 	  بتغذية  تسمح  تأريخ  ومنهجيات  بطرق  إليه  ونصل  مطلق:  تأريخ   Absolute dating

بيانات لتحديد العمر الزمني لألشياء املكتشفة إما عىل اعتبارها سنوات قبل الزمن الحارض )قبل 

الحارض- ق. ح. = 1950(، ومل يتم تصحيحها بالنظر إىل محتوى الكربون بالغالف الجوي، أو عىل 

اعتبارها سنوات تقوميية )قبل امليالد –ق.م. BC، بعد امليالد – ب. م AD، قبل الحارض، ق. ح. 

BP = 1950(، وهي صحيحة بالنظر إىل محتوى كربون الغالف الجوى. فضاًل عن ذلك، سنقوم 

باإلشارة إىل إطار عدم التأكد من السنوات بالزيادة أو النقصان بالرمزين +/-  

)AD(: اختصار يعني )بعد امليالد/ بعد ميالد املسيح( كلمة لتينية تعنى حرفيًا »يف سنة سيدنا 	 

)أي السيد املسيح(«.

تكنيز«(. 	  تحشيد،  »تكديس،  أي   accumulatio الالتينى  األصل  )من  تراكم:   Accumulation

مستوطنة  أو  مستعمرة  مخلفات  تراكم  تكدس،  »تجمع،  األركيولوجى  علم  يف  الكلمة  وتعني 

سكنية، أو ملكتشفات أثرية منفردة محددة، مثل املنتجات الفخارية أو العظام وغريها، أو تراكم 

إلخ. جيولوجية،  ملواد 

Activity area منطقة النشاط: أحد األقسام التابعة ملوقع أثري ملبارشة ومامرسة نشاط محدد 	 

به، مثل إنتاج القيشاين أو إنتاج األدوات الحجرية  .

Natural ground تربة طبيعية: تربة تحتية صلبة، معرضة للهواء الطلق أو مطمورة يف باطن 	 

األرض، تكونت بنيتها بشكل طبيعي، ول يتخللها لُقى أثرية.

األصل 	  من  مركبة  )كلمة  وهي  وتطوره:  البرشي  بالجنس  متعلق  مصطلح   Anthropogenic

اليوناين ánthrōpos أي »إنسان« و genēs أي »مصنوًعا منه، من أسبابه«(؛ وهذا يعني أن أسباب 

وجود )يشء ما( قد تولد عن فعل برشي؛ فعامرة املنازل أو أدوات القيشاين عىل سبيل املثال يُطلق 

عليها »متعلق بالجنس البرشي وتطوره«: وقد قام اإلنسان بصنعها من مواد طبيعية، وتعرضت 

للتغيري بدرجة أو بأخرى وفًقا للغرض املنشود لديه.   

Anthropology علم األنرثوبولوجيا: )كلمة مركبة من األصل اليوناين ánthrōpos أي »إنسان«  	 

و lógos أي »علم أو معرفة«(. علم يبحث يف نشأة وتطور اإلنسان.

النباتات األثرية/ علم دراسة عالقة الشعوب 	  Paleo Ethnobotany/Archaeobotany علم 
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القدمية بالنباتات: )كلمة مركبة من األصل اليوناين archaíos أي »أثري« و botanikḗ أي »علم 

النبات«، وكذلك من كلمتي palaíos أي »قديم« و éthnos أي »شعب«(. علم يهتم بدراسة بقايا 

أو مخلفات النباتات وتطورها، ومدى التأثري البرشي عىل النباتات. 

Archaeology علم األركيولوجيا )اآلثار(: )كلمة مركبة من األصل اليوناين archaíos أي »أثري« 	 

و lógos أي »علم أو معرفة«(. علم تاريخي يستند يف أساسه عىل دراسة وبحث املوروثات املادية 

عىل وجه الخصوص.

Archaeometry منهجيات قياس اآلثار: )كلمة مركبة من األصل اليوناين archaíos أي »أثري« 	 

و metrín أي »يقيس«(. علم منوط به استبيان األطروحات يف مجال تاريخ الحضارات، ويستعان 

يف ذلك مبنهجيات علوم الطبيعة.

علم 	   Archaeozoology/ Zooarchaeology/ Osteoarchaeology/ Paleoanatomy

الحيوانات األثرية: )كلمة مركبة من األصل اليوناين archaíos أي »أثري« و zóon أي »حيوان«، 

و lógos أي »علم أو معرفة«؛ أو من ostéon أي »عظام« و palaíos أي »قديم« و aná أي 

»بـ« و tomé أي »فتحة أو شق أو مقطع«(. ل يستخدم مصطلح موحد لكل ما يتعلق ببقايا 

يتم  النظرية  الناحية  من  أنه  إذ  اآلثار،  عن  التنقيب  مناطق  يف  متواجدة  حيوانية  مخلفات  أو 

تحديد األهمية النسبية وفًقا للعالقة التي تربط بني مكونات الكلمة: تارة تأىت كلمة »حيوان« يف 

الصدارة إلظهار عالقته باإلنسان، وتارة أخرى ترتبط بالتأثري البرشي عىل الحيوان، وتارة ثالثة نجد 

أن موضوع اإلكتشاف »عظام«. ولكن يف الواقع العميل نجد أن الهتامم يف كل ما سبق يدور 

حول التعامل مع الحيوان والبيئة التي يعيش فيها، ول يهتم العلم مبخلفات عصور ما قبل تاريخ 

وجود كائنات برشية، فهذه املهمة منوط بها علم الحفريات القدمية )علم املتحجرات أو اإلحاثة 

أو األحياء القدمية(.

Area مساحة: وحدة مسطح أولية أصلية ملوقع حفر، وميكن أن تشتمل عىل عدة قطاعات أو أن 	 

تستخدم كمرادف ملصطلح »قطاع«.

Artifact يشء مصنوع بيد اإلنسان: من األصل الالتيني arte factum وتعني »مصنوع مبهارة«؛ 	 

توصيف ألشياء صنعت وتغريت بيد برشية.

 )BC(: اختصار يعني )قبل امليالد/ قبل ميالد املسيح( ق.م	 

الحدود 	  لوصف  )األركيولوجيا(  اآلثار  علم  يف  يستخدم  مصطلح  أثرية:  طبقة  Feature وصف 

الفاصلة ملتغريات باطن األرض )بدرجة أو بأخرى( من حيث اللون أو ما تحويه من تراكامت أو 

ما شابه ذلك.

انقاذ مجموعة آثار/ كشف عن آثار وحدة أو كتلة متكاملة: الكشف عن 	   Block recovery

لُقى أثرية والعمل عىل انتشالها مع األرض أو بالكتلة األرضية املحيطة بها واملدفونة بداخلها، بعد 
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العمل عىل تحصني مسبق للوحدة محل التنقيب واإلنقاذ باستخدام وسائل مختلفة، مثل شدات 

من الجبس أو كتلة من الجبس أو كسوة خشبية، وغري ذلك. 

لتحديد 	  معلوماتية  تغذية   :)Before present الحارض  )قبل  يعني  باإلنجليزية  اختصار   )BP(

أحداث ووقائع يف املايض، أو لتحديد أعامر آثار مكتشفة، وذلك عىل ضوء مادة الكربون املشع 

)14C( وتعترب سنة 1950 هي »نقطة الحارض« أي سنة الصفر )للتاريخ املطلق(.    

 	 chrónos كرونولوجيا/ علم الزمن/ علم التأريخ: )كلمة مركبة من األصل اليوناين Chronology

أى »زمن« و lógos أي »علم أو معرفة«(. علم الزمن أو الحساب الزمني لتأريخ األحداث وفًقا 

لتسلسل وقوعها الزمني.

أي 	   déndron اليوناين  األصل  من  مركبة  )كلمة  األشجار:  أعامر  تعيني   Dendrochronology

»شجرة« و chrónos أي »زمن« و lógos أي »علم أو معرفة«(. تحديد عمر بواسطة حوليات 

األخشاب وما يتعلق بها من تسلسل زمني للتقلبات الطقسية املميزة لها.  

 	 diá متوال تاريخًيا/ متعاقب زمنًيا/ تاريخي/ زمني: )كلمة مركبة من األصل اليوناين Diachron

أي »من خالل« و chrónos أي »زمن«(. أحداث تاريخية متوالية من خالل تعاقب زمني.

Ecofact مواد عضوية قدمية: مصطلح حديث شائع اإلستخدام يف اإلنجليزية حتى اآلن لإلشارة 	 

إىل موضوعات ومواد أثرية متعلقة بتاريخ حضاري، ولكن دون أن متتد إليها يد إنسان بالتعديل 

أو التغيري، ومثاًل عىل ذلك: »بقايا حيوان«. وهي تُستخدم نظريًا لـ Artifact أي اليشء املصنوع 

بيد اإلنسان. 

Ensemble مجموعة متآلفة عضويًا: مجموعة من املوضوعات تشكل وحدة عضوية بني بعضها 	 

البعض من حيث الزمن واملادة واملاهية. 

 	 lógos أي »حرشة« و éntomon علم الحرشات: )كلمة مركبة من األصل اليوناين Entomology

أي »علم أو معرفة«(.  

Erosion تحات/ تآكل/ تعرية: من األصل الالتيني erodere أي »يقرض، يحفر بالقرض، ينخر، 	 

يحت، يلتهم«. مصطلح جيولوجي لوصف عمليات تدمري يف السطح العلوي من األرض أو القرشة 

األرضية بفعل عوامل الطبيعة فيها كالرياح واملاء. 

Find أثر/ مكتشف أثري/ لُقية: عادًة يعني بذلك يشء متحرك ُعرث عليه يف باطن األرض املحفور؛ 	 

وتُستخدم الكلمة أحيانًا مرادفًا لكلمتي Ecofact )األثر الذي مل متتد إليه يد اإلنسان بالتغيري( و 

Artifact )األثر املصنوع بيد إنسان(.

شكلياء 	  األرض/  هيئة  علم  األرض/  تشكل  علم  األرض/  مورفولوجيا  علم   Geomorphology

األرض: كلمة مركبة من األصل اليوناين gé أي »أرض« )أحد عنارص بناء الكلمة( و morphḗ أي 
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»شكل أو هيئة« و lógos أي »علم« أو »معرفة«(. علم بنيويات السطح العلوي من األرض. 

عاملية 	  إجرائية  طريقة  املواقع:  لتحديد  دويل  نظام   Global Positioning System )GPS(

اإلصطناعية. األقامر  تعتمده  ما  عىل  بناًءا  والرتفاع  والعرض  الطول  درجات  يف  املواقع  لتحديد 

Heterogeneous ال متجانس/ متغاير: )من األصل اليوناين heterogenḕs( وتعني »يشء مركب 	 

من عنارص وخواص متنافرة تجاه بعضها البعض«. وهي تستخدم عىل سبيل املثال عند وصف 

طبقات أثرية.

Homogeneous متجانس/ متامثل: )من األصل اليوناين homogenḕs( وتعني »يشء مركب من 	 

عنارص وخواص متشابهه يف اصولها تجاه بعضها البعض«. وهي تستخدم عىل سبيل املثال عند 

وصف طبقات أثرية.

In situ باملوقع األصيل: )من األصل الالتينى situs( وتعني »موضع، مكان«. وهي تصف يف علم 	 

األركيولوجيا األماكن األثرية التي عرث عليها يف مكانها األصيل.

 	inveni-الالتيني األصل  )من  املكتشف(:  األثري  )املخزون  باللُقى  حرص  أو  قامئة   Inventory

re( وتعني »يجد، يكتشف«، وهي كلمة مشتقة من inventarium أي »قامئة أو سجل الرثوة 

املادية، لسيام حني تظهر يف مجموعات كربى. أو املخلفات  املكتشفة«. وهي تصف األشياء 

الضويئ 	  اإلشعاع  منهجية  )الحرارية(/  اإلضاءة  طريقة   Thermoluminescence method

مواد  أو  فخارية  أدوات  من  عنه  الكشف  تم  ما  أعامر  تحديد  تستهدف  منهجية  )الحراري(: 

أخرى محرتقة أو بها حروق سطحية وفًقا لخاصية هذه املواد، وذلك بأن يتم إسقاط ضوء عىل 

هذه األشياء يف حالة تعرضها ألول مرة لسخونة حرارية، وبذلك يتحقق وضع أفضل يف رشيط 

وميكن  ببطء،  جديد  من  ستنبعث  النحو  هذا  عىل  تخزينها  يتم  التي  الطاقة  إن  اإللكرتونيات. 

قياسها. كذلك ميكن أن تؤدي طريقة التعريض ألشعة شمسية ملرة واحدة إىل إضاءة حرارية قابلة 

الحراري. التسخني  عملية  بدياًل عن  وذلك  للقياس، 

لألرض، 	  املغناطييس  املجال  يف  التقلبات  لقياس  جهاز  املغناطيسية:  مقياس   Magnetometer

لألرض. املتفاوتة  الرتكيبات  أو  األثرية  للبنايات  املثال  سبيل  عىل  القياس  هذا  ويستخدم 

»كربى«. 	  أي   )makrós اليوناين  األصل  من  )كلمة  الكبرية:  األثرية  املخلفات   Macroremains

وهي بقايا أثرية من منتاجات مصنوعة بيد اإلنسان أو من مخلفات من مواد حيوانية أو نباتية 

ميكن رؤيتها والتفريق بينها بالعني املجردة، كالقطع الخشبية عىل سبيل املثال. 

Microremains املخلفات األثرية الدقيقة: )كلمة من األصل اليوناين mikrós( أي »صغرى«. 	 

وهي بقايا أثرية مصنوعة من مواد حيوانية أو نباتية ل ميكن رؤيتها والتفريق بينها بوضوح إل 

تحت امليكروسكوب، كحبوب اللقاح عىل سبيل املثال.
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NN/NHN قياس مستوى االرتفاع عن سطح البحر: بيان مدى الرتفاع والنخفاض عن مستوى 	 

السطح العادي )مستوى الصفر(، وهو مصطلح وضعه األملان ويرجع إىل نقطة مرجعية مميزة 

بعالماتها تحت مستوى األرض بالقرب من برلني بأملانيا، وتشري فيام عدا ذلك إىل مستوى الرتفاع 

احتاملية  ندرك  هنا  زمنية محددة. ومن  بعينه ويف حقبة  ملكان محدد  قياًسا  البحر  عن سطح 

التفاوت يف هذا القياس عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي! ويتعني بناًءا عىل ذلك رضورة تحديد 

نقطة القياس املرجعية عىل الدوام.

عادة، 	  »قانون،  أي   )nómisma اليوناين  األصل  من  )كلمة  املسكوكات:  علم   Numismatics

العمالت. أو  املسكوكات  علم  وهو  عملة«، 

الكل«(، وهو 	  الالتيني ويعني »جزء دال عىل  )تعبري اصطالحي، من األصل   :Paras per toto

يصف يف علم األركيولوجيا )اآلثار( التسليم بجزئية من يشء ما موصوفة عىل انفراد لتدل عىل 

الكل، وذلك بدياًل عن كلية هذا اليشء، كأن منسك برأس بقرة توصيًفا بدًل من بقرة كاملة.  

Pathology علم الباثولوجي/ علم األمراض: )كلمة من األصل اليوناين مكونة من páthos أي 	 

»معاناة أو مرض« و lógos أي »علم أو معرفة«(. علم األمراض وظواهره. وغالبًا ما تقترص مادة 

هذا العلم يف مجال األركيولوجيا عىل التغريات املرئية عىل قطعة من العظام، مثل كسور العظام 

أو التصاقاتها، أو ظهور تضخم وتورم بها، أو غري ذلك.

اليوناين مكونة من pédon أي »تربة« و lógos أي 	  الربة: )كلمة من األصل  Pedology علم 

معرفة«(. أو  »علم 

Planum طبقة أرضية إصطناعية: )كلمة من األصل الالتيني plenum أي »مساحة مستوية أو 	 

مسطح«(، والطبقة املستوية يف علم األركيولوجيا توصف ملسطح مستٍو )يف قليل أو كثري(، وهي 

وتوثيق  إثبات  بغرض  اآلثار  عن  والكشف  بالتنقيب  املهتمون  إنشائها  يتوىل  طبيعية  غري  أرض 

درجات التغري والتبدل يف لون ما يف باطن األرض من مقتنيات أثرية.

Postmortem بعد املوت: )كلمة من األصل الالتيني مكونة من post أي »بعد« و morts أي 	 

»موت«( ملا يحدث من تفاعالت وتغريات وإتالفات، إىل غري ذلك.

Profile قطاع رأيس أو طويل/ بروفايل/ صورة جانبية: سطح رأيس اصطناعي ينشأ عند الحفر 	 

أثرية  والتنقيب عن مكتشفات  الحفر  عند  أو  أطراف مقاطع محفورة  آثار عىل  والتنقيب عن 

بأحجام أكرث صغرًا يف صورة قطع مجزئة.

Prospecting استكشاف/إستبطان )مكنون يشء(/ تنقيب )عن يشء(/ بحث: )كلمة من األصل 	 

الالتيني prospicere أي »يرنو أو يتكهن أو يتفقد شيئًا«(. استعري هذا الصطالح يف األساس من 

مجال الجيوفيزياء أو علم طبيعة األرض، وهو يصف بدرجة أو بأخرى الرشوع يف تحري منطقة 

ما بغرض العثور عىل مكتشفات وكيانات أثرية، كام ميكن أيًضا تنفيذ هذا األمر بالستعانة بأدوات 
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تقنية، مثال ذلك البحث والتنقيب باملغنطة األرضية.   

الطبقات 	  بأن  القائلة  للقاعدة  الذي يسري وفًقا  العمر  تأريخ نسبي: تحديد   Relative dating

التحتية قد ترسبت يف أزمان مبكرة عن الطبقات التي تعلوها، وبالتايل فهى أقدم يف العمر عنها. 

أما بالنظر إىل كل ما صنعه اإلنسان فاملقصود به التتابع الزمني للمواد املستخدمة يف العصور 

لحًقا  استخدمت  التي  املواد  من  العكس  عىل  صناعتها،  وتقنيات  موضوعاتها  وأشكال  املبكرة، 

وأحرزت عىل سبيل املثال تقدًما يف التكنولوجيا. ول ميكن بذلك تحديد زمن ثابت بالسنوات، فقط 

التوصيف بأنه أحدث/ أو أقدم من طبقة أخرى، أو موضوع آخر حسب األثر.

Floataion جرف الوحل/ إزالة الطمى/ تعويم: عملية فرز ما صنعه اإلنسان بيده من أشياء 	 

صغرية أو أدق يف الحجم، ولعنارص الحياة البيئية الحيوانية والنباتية، واستخالصها مام علق بها من 

ردم الحفريات برشها باملياه، ومصفاة بشبكات مختلفة يف العمق وأحواض تعويم.

الحفر، ومن 	  أو مجال  تعني ساحة  ناحية  الكلمة ذات دللتني، من  Cut مقطـع/ فتحة/ شق: 

ناحية أخرى دللة وصفية لرسومات من خالل كائنات وأشياء لتوضيح بنيتها الداخلية أو من خالل 

صور وأشكال هندسة العامرة.

مكانًا 	  يتخذ  أي »ميكث،   seder الالتيني  األصل  من  )كلمة  ترسب:  ترسيب/   Sedimentation

الجيولوجيا لوصف ترسب ملادة عضوية أو غري عضوية.  له«(، وهي تُستخدم يف األصل يف علم 

تدخالت 	  خالل  من  األثرية  اللُقى  عىل  التأثري  تشويش:  إختالل/  )عىل(/  تأثري   disturbance

وغريها. جديدة،  مباين  إقامة  أو  والتجويف  الحفر  مثل  عليها،  مستجدة 

أي »طبقة«، 	   stratum الالتيني األصل  )كلمة من  األرض:  Stratigraphy علم وصف طبقات 

علم  من  األساس  يف  املصطلح  ويرجع  يكتب«(،  و  »يخدش  أي   gráphein اليوناين  واألصل 

ليقوم  منه  اآلثار  علم  استعاره  ثم  زمنيًا،  متعاقبة  وبنيتها  أرضية  طبقات  لتوصيف  الجيولوجيا 

له. التعريفية  الوظيفة  بنفس 

Stratum طبقة أرضية: )كلمة من األصل الالتيني stratum أي »طبقة«(.	 

Survey مسح: كلمة إنجليزية تعني »مسح/ فحص/ تفتيش/ معاينة/ مرتفع/ تل. وهي مصطلح 	 

بأخرى، يستدل  أو  للقيام بفحص ومعاينة منطقة وفًقا لنسق وخطوات مدروسة بدرجة  أثري 

من خاللها عىل جميع اللُقى األثرية التي ميكن ظهورها عىل السطح، وهياكلها وبنيوياتها. وميكن 

أدوات  استخدام  مثل  تقنيات،  باستخدام  صغرية  اختبارية  تجويفات  بعمل  ذلك  يف  الستعانة 

مساعدة لعمل قياس ومساحة للمكان.

و 	  أي »مًعا«   -syn ،اليوناين ذات مقطعني األصل  )كلمة من  تزامني:  Synchronous متزامن/ 

التوقيت. نفس  بذلك  ويعني  »زمن«(.  أي   chrónos
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اليوناين 	  األصل  من  )كلمة  العاكس(:  بالتلسكوب  الزوايا  قياس  )جهاز  تاكومر   Tachymeter

tachýs أي »رسيع«(. جهاز قياس رسيع لتحديد موقع إرتفاع وعرض لنقاط ما يف منطقة أعامل 

ثابتة محددة.   ارتباطًا بشبكات إحداثيات ونقاط  الحفر، 

tell, kom/ tel/ höyük, hüyük/ tepe/ magoula, toumba/ magura/ mogila تل/ كوم:  	 

)كلامت يف األصل العريب والعربي والرتيك والفاريس واليوناين والروماين والبلغاري تعني »ربوة أو 

تل أو أرض مرتفعة أو هضبة من مستوطنة أو مدينة«(.  

Terminus ad quem ميقات )حتى زمن حدي(: )كلمة من األصل الالتيني تعني »ميقات«،  	 

»وحتى ما هو محسوب زمنيًا«(. تحديد زمني يشري إىل ميقات زمني بعد نقطة ثابتة دون إدراجها 

يف هذا امليقات.

Terminus ante quem ميقات )قبل زمن حدي(: )كلمة من األصل الالتيني مبعنى »ميقات«، 	 

»قبل ما هو محسوب زمنيًا«(. تحديد زمني يشري إىل ميقات زمني قبل نقطة ثابتة دون إدراجها 

يف هذا الزمن.

Terminus post quem ميقات )بعد زمن حدي(: )كلمة من األصل الالتيني تعني »ميقات«،  	 

»وحتى ما هو محسوب زمنيًا«(. تحديد زمني يشري إىل ميقات زمني بعد نقطة ثابتة مع إدراجها 

يف هذا امليقات.

الالتيني terminus مبعنى »قول، 	  Terminus technicus مصطلح تقني: )كلمتان من األصل 

اليوناين technikós أي »إبداعي، تخصيص«(.  كلمة« و 

Theodolite املزواة )جهاز قياس الزوايا(: جهاز من اخرتاعات املنطقة العربية لقياس الزوايا يف 	 

التجاه األفقي والرأيس. وهو سابق عىل اخرتاع »التاكومرت« أو أي جهاز آخر يشبهه، ويدخل يف 

مكوناته الحديثة.

 	tó- اليوناين، مكونة من Topography طبوغرافيا )وصف تضاريس مكان(: )كلمة من األصل 

طبيعية  معطيات  لوصف  علم  وهو  يكتب«(.  و  »يخدش  أي   gráphein و  »مكان«  أي   pos

وأنرثوبولوجية، وخصائص منطقة، والنقش البارز عىل سطح األرض ملنطقة وألماكن ومستوطنات 

بأرسها.

Tumulus تل مقربة: )كلمة من األصل الالتيني مبعنى »ربوة/ تل/ هضبة/ مقربة«(. 	 

Typology علم األمناط: ترتيب وتأريخ ملكتشفات أثرية صغرية الحجم عىل أساس مراحل تطور 	 

الشكل. 



163



164

مالحظات



165

مالحظات



166

إدارة التحرير

حقوق النرش األملانية © دار فيليب فون تسابرن للنرش، ماينز 

حقوق النرش العربية © يوهانا زيجل 2019

التصميم: فولنالز فوتوساتس، نيوشتاد أن دير دوناو

تصميم الغالف: إينيس فون كيتلودت، k&m design، فلورشايم أم ماين

صور الغالف: يوهانا زيجل، ميونيخ

طباعة النسخة العربية: املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية، القاهرة. 

جميع حقوق النسخة العربية هي حقوق خاصة ليوهانا زيجل، تم منحها لها بصفة النارش، ولدار 

النرش فيليب فون تسابرن، ل يُسمح برتجمة هذا الكتاب بدون ترصيح من دار النرش فيليب فون 

تسابرن، ويحظر نسخ أو أي طريقة أخرى لتداول هذا الكتاب بطرق ميكانيكية أو إلكرتونية بدون 

ترصيح.



167



دليل املساعدة يف أعامل الحفائر الصغرية

كيفية التعامل مع الكتشافات األثرية؟ ما هي تقنيات القياس املوجودة وكيف يتم 

استخدامها؟ ما هي يوميات الحفر؟ تتم اإلجابة عىل هذه األسئلة يف دليل التنقيب 

)الرفيق العميل للعمل يف هذا املجال(. فهو يساعد املبتدئني يف مجال الحفائر األثرية 

يتم  مل  الدليل  هذا  ويف  الحفر،  عمليات  يف  خاصة  وبصورة  برسعة  الندماج  عىل 

أثناء  ملواقف محددة  األمر رضوري  - وهو  فقط  التقنية  املعدات  تشغيل  مناقشة 

ايًضا رشح حالت الحفر املختلفة، كام أوضحت سياقات األرض  الحفر - ولكن تم 

املختلفة، وكيفية تناول األنواع املختلفة من القطع األثرية.

مع قوائم املراجع والصور التوضيحية والعديد من النصائح العملية!

يوهانا زيجل: اختتمت دراستها يف علم املرصيات بجامعة لودفيج ماكسيميليانز 

النخبة  رعاية  برنامج  يف  الدكتوراه  منحة  عىل  وحصلت   ،2006 عام  يف  مبيونيخ 

البافارية. للجامعة 

كالوس فيريلنج: درس علم آثار العصور الوسطى والحديثة وكذلك الحفاظ عىل 

الرتاث وتاريخ الفولكلور يف جامعة أوتو فريدريش يف بامربج، وهو مدير ومؤسس 

مشارك لرشكة ReVe للتنقيب عن اآلثار )بامربج(.


