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  الملف األثري/1
  

  مقدمة
يعتبر الملف األثري من المراحل األساسية في عملية البحث األثري ويعد الخطوة األولى 
الواجب القيام بها قبل البدء في عمليات الحفر أو التنقيب، والمقصود هنا بالملف األثري هو 

الوثائق والمعلومات الضرورية عن الموقع قبل الذهاب إليه إلجراء إعداد ملف يتضمن جميع 
  للموقع. عملية المسح أو المالحظة الميدانية

 ضر ملفا يسمى الملفية ينبغي على صاحب المشروع أن يحقبل الشروع في أي حفر
المتمثلة ة فرينونيا التصريح والموافقة على الحاألثري ويقدمه إلى الجهة الوصية والمخول لها قا

  في وزارة الثقافة.
  ويتكون الملف األثري من جانبين:الجانب العلمي والجانب اإلداري

  /الجانب العلمي: ويتمثل في1
  الجانب النظري-أ
الوثائق البيليوغرافية: وهي الوثائق التاريخية أو الجغرافية ذات الصلة بالموقع، -

  والمقاالت والملتقيات المصادر والمراجع األدبية والتاريخية واالقتصادية،
  وجمع أقدم ماوصلنا من معلومات عن الموقع من مصادر سياسية وتاريخية

كتب الجغرافيين  الذين جابوا األقطار وتركوا لنا  المصادر الجغرافية: كتب الرحالة،-
ية والدينية والثقاف واإلجتماعية مؤلفات وذكرو فيها المدن والمجتمعات واألوضاع االقتصادية

  ووصف المنشآت وكل ما مرو عليه وشاهدوه أثناء تنقلهم عبر المدن.
حات االت العلمية، المؤتمرات واألطروالمق الخرائط، المؤلفات الحديثة، الصور،

  الجامعية وأي معلومة يمكن أن تفيد عملية البحث االثري.
 تفاعه على مستوى البحرالتي تحدد إحداثيات الموقع وإر الخرائط الطبوغرافية:-

  والصورة تحدد الحيز األثري للموقع فالصورة والخريطة الجوية تساعد في عدم تضيع الوقت.
  



  /القسم الميدانيب
بعد جمع المادة العلمية والحفرية حول الموقع األثري ينتقل المشرف على العملية ويقوم 

نقدية أو أي أثر موجود فوق بعملية استكشافية، ويجمع شقق الفخار أو الخزف أو القطع ال
السطح، وإذا كان بالموقع أجزاء ظاهرة من البيانات يقوم بوضع مخططات ووصفها 

  وتصويرها.
  /الجانب اإلداري2

والجهات المعنية بالتكفل  ويتضمن تحديد أعضاء الفرقة واالمكانيات المادية والوسائل
  للموافقة أو الرفض.والتمويل المادي للحفرية، ثم تقديم الملف إلى الوزارة 

  /الفريق اإلداري 3
  لذي يشارك في الحفرية من مايلي:يتكون الفريق اإلداري ا

لمية وخبرة في الحفريات وهو المسؤول األول وله مؤهالت عرئيس الحفرية: -
واالشراف، ومن صفاته أيضا القدرة على البحث والعمل والتدريب ويجب ان يكون مطلعا 
على مختلف الطرق التي لها عالقة بمهنته وهو المسؤول على السجالت (سجالت التنقيب)، 

وهو المسؤول عن التقرير العام  بل يجب أن يعرف أكثر من أي شخص آخر مايوجد السجل.
كثار التجوال بين الموق االثري وتوجيه وارشاد هئية إان مالحته يجب أن تكون دقيقة، وعليه ف

  التنقيب وكل العمال المتواجدين بالموقع.
  : وهو باحث متخصصنائب رئيس الحفرية-

  أساتذة باحثيين في االثار والتاريخ والهندسة والكمياء، الجيولوجيا، الجغرافيا،..
  اح االثري والكمياوي الخوالمس المصور، الرسام،

لحسهم االثري وحبهم للبحث واستمتاعهم  اليد العاملة مكونة من طالب االثار-
بالمكتشاف االثرية التي يعثرون عليها فعالم االثار هدفه الحصول على المعلومة وليس على 

  االثار الثمينة.
ر العمال، ثمن رصد المبالغ المالية الالزمة للصرف، رواتب أعضاء هيئة البحث وأجو

  اآلالت وتكاليف النقل والشحن والنشر.



  تبرعات المجتمع . الجهة الممولة للحفرية وهي الجامعة، وزارة الثقافة، المتحف،
   



  /الحفرية األثرية2
  
  

  مقدمة:
يبة القر عندما يحفر عالم االثار بحثا عن المخلفات الحضارية لإلنسان في العصور

فقط إلى األبنية أو العثور على أطالل هذه المباني أو المخلفات الفنية  فإنه اليتطلع والبعيدة،
لمن عاشوا فيها، بل يتطلع إلى الكشف عن كل شيء يمكن العثور عليه مما كانت له عالقة 
بحياة هؤالء الناس االجتماعية واالقتصادية والفنية والعسكرية والصناعية والتجارية وغيرها ، 

  ثار مجاالته المتشعبة والمختلفة كما كان لحفائره أساليبها وطرقها.ومن هنا كان لعلم اآل
وهي عملية التنقيب والحفر عن آثار ومخلفات االنسان  تعريف الحفرية األثرية:-1

  الماضية سواء كانت ثابتة او منقولة ثم صيانتها ودراستها وترميمها ونشرها في أبحاث علمية.
بأعمال الحفر إلستخراج اآلثار بمختلف أنواعها  فالحفرية مصطلح علمي وتعني القيام

 بطريقة منظمة وممنهجة وهي األسلوب والمنهج العلمي للبحث عن اآلثار (وصف اآلثار،
رسمها، وضع مخططات لها والمحافظة عليها وصيانتها وترميمها ونشرها في أبحاث وتقديمها 

  ينة.ليس الحصول على األشياء الثمللمشاهد، فالذي يقوم بالحفرية هدفه الحصول على المعرفة و
  ولقد مرت الحفرية بمرحلتين:

  أمرحلة جمع الكنوز والتحف النادرة
  مرحلة الحفر العلمي والبحث عن كل أثر له عالقة بالماضي.-ب
  /أنواع الحفريات2

  هناك نوعيين من الحفرية، الحفرية في اليابس والحفرية
  /الحفرية في اليابس1
نقيبات األولى التي قام بها األفراد او محبي تإن ال الغير المنظم:الحفر العشوائي -أ

االثار كانت تفتقد إلى الطرق العلمية في الحفر، حيث استهدفت جمع االثار الكبيرة والثمينة 
رق الحديثة ، ولم تستخدم الطلي الذهبية التي تستهوي الناسيل أو االثار النفيسة مثل الحكالتماث



فان الحفر العشوائي لم يكن يتجاوز البحث االعتيادي  حي ضبط الطبقات، للبحث عن االثار من
االثار ونقلها على المتاحف، فكانت هذه االثار تسوق بطرق غير شرعية او توضع  إلخراج

  في القصور والبيوت من اجل عرضها وتبيان مكانة االسر الثرية.
ض وحتى التربة البكر فهو يبدأ من سطح األرب/الحفر االثري المنظم او المبرمج: 

بخطوات تدريجية مدروسة تتناول كل االثار الكبيرة والصغيرة وكل ماله عالقة مباشرة او 
غير مباشرة مثل هياكل عظمية آدمية او حيوانية وبقايا النباتات والصخور وطرق البناء، 

 الزخرفة وتتم عبر خطوات منظمة ومدروسة(راجع الملف األثري)

أي قبل حصول إنهياره او  ؛وهي حفرية تتم قبل أن يتأثر األثر الوقائية:ج/الحفرية 
  تعرضه للتلف ويتم تحضير ملف أثري حول الموقع ثم الشروع في عملية الحفر.

وهي حفرية مفادها إنقاذ اآلثار أثناء األشغال العمومية( كشق  د/الحفرية اإلنقاذية:
لتدخل الفوري إلنقاذها، ويكون التدخل في هذه الطرقات والبناء ..)فيجب على عالم االثار ا

  الحالة دوت تكوين ملف أثري.
مة اليونسكو إلنقاذ ظأمثلة عن الحفر اإلنقاذي: األعمال المقامة بمصر بتعاون مع من

للغرق في مياه سد أسوان، أما االثار التي اليمكن نقلها فيجب  آثار النوبة التي كانت معرضة
  لضرورية بالرسم والوصف والصور والمخططات.تسجيل جميع المعلومات ا

: وهو الكشف على اآلثار الغارقة في البحار وهو حفر تقوم ه/الحفر في أعماق البحار
به كل البالد األوربية تقريبا منذ فترة طويلة، وكذلك بعض الدول العربية مثال عن ذلك ماحدث 

ماثيل الغارقة التي كانت آتية في تونس حيث عثر صيادو اإلسفنج على مجموعة هامة من الت
، كما تم العثور على األسطول 1913-1907على هر مركب من اليونان وتم استخراجها عام

الفرنسي الغارق في خليج أبي قير باإلسكندرية، إال ان هذا النوع من الحفر يتطلب أموال 
  ضخمة ومعدات متطورة.

القريبة من مصادر المياه فيجب  وهي المناطق و/الحفر في المناطق المغمورة بالمياه:
  بفضل المطر أو الفيضانات. على المنقب االستعانة بمضخة لتفريغ المياه المتجمعة

  



   أهداف التنقيب:
  بعد االنتهاء من اختيار الموقع يتحدد الغرض من الحفر ويمكن تلخيص األهداف فيمايلي:

  مظاهر حضارية: أي تتبع تاريخ الشعوب في منطقة معينة. إستجالء-أ
: هو البحث عن معلومات جديدة لسد ثغرة من الثغرات أو عصر لحل مشكلة ما-ب

  من العصور أو الحفر في عدة مواقع ومقارنتها بآثار العصر السابق.
قضايا قد وردت في نصوص  يضاح: وتجري األبحاث إلإليضاح قضايا مجهولة-ج

مكتوبة مثل جاء ذكر معبد أنليل وزوجته تنليل في لوح طيني في العراق فتم التنقيب في عدة 
  مواقع فتم العثور على هذا المعبد.

ويجري التنقيب إلنقاذ األثار المعرضة للسرقة والهدم عند فتح الطرق إلنقاذ اآلثار:-د
  بناء مشاريع الري. وتشيد المنازل أو المعرضة للغرق أثناء

:يشارك طالب اآلثار في الحفار مع علماء اآلثار إلكتساب الخبرة لتدريب طالب اآلثار-ه
  الالزمة إلدارتها في المستقبل في موقع حقيقي أو موقع غير حقيقي.

   



  
  / طرق الحفر3

  
  مقدمة

 ةعندما يحفر عالم االثار بحثا عن المخلفات الحضارية لإلنسان في عصوره القريب
والبعيدة، فإنه اليتطلع فقط إلى الكشف عن أبنية قد إندثرت، او العثور بين اطالل هده المباني 

بل إنه يتطلع إلى الكشف عن كل شيء يمكن العثور عليه مما  المخلفات الفنية لمن عاشو فيها،
ية ئكانت له عالقة بحياة هؤالء الناس االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصناعية والبنا

والفنية والتجارية وغيرها، ومن هنا كان لعلم االثار مجاالته المتشعبة والمختلفة كما كان 
  لحفائره أساليبها وطرقها.

فلكل موقع اثري طبيعته وطريقته التي يمكن اتباعها، فطريقة الطبقات مثال تختلف عن 
ن حفر في تالل المدحفر الجبانات، كما تختلف عن الحفر في أعماق البحار، ومع ذلك فان ال

الدارسة هو أصعب أنواع العمل االثري، ألنه يحتاج إلى عناية خاصة حتى التتعرض االطالل 
المعمارية المكتشفة إلى اإلنهيار، وكذلك حتى التختلط مخلفات طبقات اإلسكان الحضاري مع 

  بعضها البعض.
، وإنتهت حياتهم مثال موقع اثري ما عاشت فيه مجموعة من الناس لفترة زمنية معينة

ألسباب عديدة كهجرة جماعية او حرب او كارثة طبيعية كالزالزل أو حرق هائل او غرق 
مطمر، وبانتهاء هذه الحياة يترك هؤالء في موقعهم مخلفيين ورائهم الكير من عمائرهم االثرية 

الخشاب ومخلفاتهم الحضارية، مثل بقايا العمارة، واآلالت واألدوات والعمالت والمالبس وا
واالفران وغيرها.ثم تأتي عوامل التعرية المختلفة، وتغطي تلك الطبقة تراكمات ترابية تكبر 
أو تقل سمكا تبعا لكثرة هه العوامل او قلتها، أال ان تمر الحياة ويعود الموقع كما كان من جديد 

شكل فتت فتسكنه مجموعة أخرى من الناس لفترة زمنية معينة وتنتهي دورتهم وهكذا دواليك،
  على اثرها طبقات حضارية.

  



  طرق الحفر-
تختلف طرق الحفر بإختالف طبيعة الموقع والغرض من التنقيب وعلى العموم يمكن 

  القول أن من اهم الطرق مايلي:
تفتح في مناطق مختلفة من الموقع دون أن يكون لها شكل أو /طريقة حفر االختبار: 1

نظام خاص والهدف منها هو جس التربة او إختبارها للتأكد من أهميتها األثرية تمهيدا للبدء 
  بتنقيبات.

إن هذا الحفر يعطي فكرة أولية عن نوع اآلثار الموجودة في األرض، إن مايرد عنها 
  د الباحثين للبدء بالحفر أو صرف النظر عن الحفر.من معلومات وتقارير المفتشين ترش

  /الحفر بنظام الطبقات2
هو انسب النظم للحفر في التالل االثرية التي شكلتها العوامل المختلفة خالل العصور 
الزمنية المختلفة المتعاقبة نتيجة لتراكم مخلفات االستقرار الحضاري  لإلنسان الذي عاش فيها 

ن في الحقيقة ان طبقات  هذا االستقرار الحضاري هي عبارة عن لفترة زمنية طويلة، ال
  ارتفاعات ترابية تراكمية ويتم الحفر بهذه الطريقة باتباع الخطوات التالية:

تنيف الطبقة السطحية المشكلة من النفايات واالعشاب، ثم إزالة االتربة المتراكمة -1
  سم).20—10فيه بطريقة افقية وبعمق يتراوح بين (

الفر بمستوى أفقي طبقة بعد طبقة، ومالحظة ظواهر كل منها بدقة كاملة وتحديد -2
  العالقة فيما بين الطبقات مع بعضها البعض، وكذلك العالقة  فيما بين المعثورات.

رابطة أو متابعة أي أحجار او قوالب، هذه القوالب إما تكون مجرد احجار متساقطة -3
  من جدار.بينها وإما أن تكون جدار أو جزءا 

  جمع وإلتقاط شقف الفخار من اجل الفحص والتحليل الستكمال البيانات.-4
  تسجيل أوصاف كل معثورة، البعد والعمق والتصوير.-5
تسجيل كافة الواهر االثرية ،ورسم الطبقات المكتشفة وتنيم المعورات وتصويرها -6

  في مكانها وعمل الرسومات الهندسية.
  



  
  أنواع الطبقات-
تنشأ هذه الطبقة في المواقع العمرانية االثرية، بسبب  الطبقة الرسوبية او العضوية:-أ

تجمع مياه السيول واألمطار، وترسب األتربة بفعل الرياح والعواصف ونمو النباتات العشبية 
والبرية، وتعد هده الطبقة دليال على هجرة السكان من هذا المكان لمدة طويلة، لهذا كثيرا مانجد 

  ها خليطا من كسر الفخار واثار منقولة.في
تتكون الطبقة السكنية في الموقع االثري مما يخلفة االنسان من الطبقة السكينة: -ب

النفايات والرماد واألفران والمواقد، ومع مرور الزمن على القاء هذه المخلفات ينتج عنه 
لعمران لما زادت الفترة الزمنية لمستويات مختلفة االرتفاع في المنطقة االثرية يزداد ارتفاعها ك

  وهذا بدوره يؤدي إلى عدم وحدة الطبقة السكنية وتجانسها.
تنتج هذه الطبقة عن كوار الحرائق العامة التي قد تنشب في طبقة المحروقات: -ج

المنطقة السكنية، وتتكون غالبا من مادتين الرماد ذو اللون األبيض او الفاتح واالخشاب 
لطبقات لها معنى خاص في دراسة الطبقات وتحديدها، ألن انقاض الحريق المتفحمة.وهذه ا

غالبا ماتكون هذه الحالة فوق احدث أرضية للطبقات السكنية في الموقع االثري الذي تجري 
  فيه أعمال الحفر.

تتكون هذه الطبقة نتيجة كارثة عامة مثل الرائق او طبقة الهدم والتدمير واالنهيار:-د
غالبا الى هجر الموقع االثري، وعادة مايعثر على طبقة المحروقات أسفل طبقة السيول والتي 

  الهدم والتدمير وفوقها انهيارات السقف.
وهي التي تتجسد فيها مستويات متعددة تتجسد في مجملها طبقة البناء واالستيطان:-ه

طبقة أقدم منها،  مراحل اإلقامة واالستمرار او االنهيار لالبنية، وتوجد أسس البناء عادة فوق
  حيث تتعاقب طبقات البناء في الموقع االثري طبقة فوق األخرى.

واآلخر أفقي على وهو الحفر في خندقين متقاطعين أحدهما عمودي /طريقة الخنادق: 3
حفر في خندق عمودي واآلخر أفقي في منتصفه أو عند طرف منه على شكل هيئة صليب أو ال



ألن الحفائر تمتد في عدة إتجاهات ويمكن ان تفتح الخنادق بأشكال أخرى تفرضها  L.Sحرف
  المواقع األثرية.
  أهميتها:
 تبين فكرة عامة عن الموقع -

 توضيح تعاقب الطبقات -

 توفير الوقت -

  يمكن غلقها عن اإلنتهاء -
 اأو الحفر بنظام المربعات المتشابكة وهو اكثر الطرق صالح /الحفر بنظام الوحدات:4

في المواقع الصغيرة ، حيث يستبشر العمال بعناية فائقة للعثور على آثار جديدة، وبموجب هذه 
الطريقة يتم الحفر في مكان معين ابتداء من سطح األرض إلى غاية التربة العذراء بشكل 

  تدريجي في طبقات متجانسة.
تلة إلى تقسيم التستخدم هذه الطريقة في التالل الصغيرة ومفادها  /طريقة فان كيفن:5

أجزاء متساوية بداية من مركز التلة حتى نهايتها في شكل دائرة مقسمة إلى زوايا تقدر أربعة 
  ، إال أنها اليمكن تطبيقها إال في المواقع ذات الشكل الدائري والصغيرة األحجام.°90ب

الطرق السابقة ووضع طريقا ومنهجا  قام السيد مورتيمر ويلر بإنتقادر: لويل /طريقة6
بين  ، ومفاده تقسم الموقع إلى شبكة من المربعات المتساوية تتراوح فيما1954جديدا سنة 

م والهدف منها التوضع الطبقي 1م، وعرض الممرات الفاصلة بينها 10*10م،44م،5*5م،1*1
  للموقع في كل مربع وتسهيل حركة التنقل بين أجزاء الحفرية.

  أهميتها:
نزع طبقة بعد طبقة.وتسجيل كل مايتعلق بها من ارتفاع ووضع الطبقات، كما تسمح -

  هذه الطريقة بالحصول على تسجيل عمودي طبقي لكامل الموقع.
شرحها  1973صاحب هذه الطريقة هو ادوارد هارس عام  طريقة ماتريكس هارس:/7

ك حفر المفتوح دون أن يترفي كتاب (مبادئ التوضع الطبقي االثري) وهي تقوم على منهج ال



من الحفر عكس طريقة ويللر، وتسمح هذه الطريقة بتحقيق رؤية كاملة وشاملة  أي جزء
  للمكتشفات ويتم الححفر فيها بنزع طبقة بعد طبقة وتسجيل كل مايتعلق بها.

:وهي المنهج الوسط بين طريقة ويللر وهارس فر على رقعة الشطرنج/طريقة الح8
سيم الموقع إلى مربعات متساوية ثم حفر المربعات األربعة التي تالمس فيها هي تقوالعمل 

م.ولكنها تبقى طريقة ناقصة 10*10أضالع المربعات األربعة، وتكون مقاسات المربعات ب
  ألنها التحفر كل الطبقات.

  خطوات الحفرية-
: وهي أهم المراحل التي تمر بها الحفرية أذ تختلف تحديد مكان أو موقع الحفر-أ

العثور  فر والتي يتوقعيجب اختيار المواقع المناسبة للحالمواقع األثرية من مكان إلى آخر ولهذا 
  فيها على أكبر عدد ممكن من الخلفات األثرية.

يتعين أن يكون موقع الردم خاليا من االثار ويجب ان يكون في تحديد موقع الردم: -ب
مكان قريب من موقع الحفر لتنقل إليه األتربة مؤقتا ومن ثم نقلها إلى أماكن بعيدة عن المناطق 
العمرانية، وإذا كان قريبا يجب معرفة اتجاه الرياح حتى الترجع األتربة إلى الموقع خاصة 

  في األماكن الصحراوية.
يختلف التخطيط حسب منهج الحفر وأسلوبه وطبيعة كل موقع  طيط الحفرية:تخ-ج

س،طريقة روهناط مخططات كثيرة للحفر مثل: رقعة الشطرنج، طريقة وييلر، طريقة ها
  ..الخ.الخنادق،
:بعد تخطيط الحفرية يمكن البدء في الحفرويتوزع أفراد البعثة الشروع في الحفر-د

حتى اليكون هناك إكتضاض او نقص في عدد  مربعاتعلى حسب الخبرات وعلى حسب ال
  ويتم الحفر بنظام. الباحثين ،ويعين على كل مجموعة مسؤول مهمته توزيع المهام،

  
  
  
  



  /التقرير األثري4
  

التقرير األثري هو آخر مرحلة من مراحل البحث األثري، إذ تعتبر الحفرية ناقصه من 
  الحفرية االثرية فبدونه يعتبر الحفر ناقصا.دونه، فالتقرير االثري هو نتاج وحصيلة 

إذ يتم نشر كل النتائج المتوصل إليها انطالقا من بداية الحفرية إلى غاية نهايتها وتنشر 
هذه النتائج كاملة وشاملة في المجالت العلمية أو الدوريات االثرية وفي الجامعات والجرائد 

  .سنوات 5اليومية، وقد تفوق سنوات النشر 
ف التقارير من مدير إلى آخر ويحتوي التقرير على إسم الموقع والمكان وأسماء وتختل

أعضاء البعثة االثرية وتاريخ بداية الحفرية وتاريخ المكتشفات االثرية والمربعات التي وجدت 
بها وأماكن تواجدها، وأين نقلت هذه االثار كالمتاحف والمخابر وتحديد األماكن التي وجد بها 

تر الحفرية واألرشيف من صور ومخططات والخرائط وفي األخير تقديم الشكر سجالت ودفا
  والعرفان لكل جهة ساعدت في الحفر وسهلت المهمة.

  ويجب ان يحتوي التقرير االثري على مقدمة وعرض وخاتمة
  ويتضمن العرض مايلي

 روف الطبيعية والمناخية والتكوين الطبقي للموقع، ثمظوصف ال الدراسة الوصفية:
وصف المكتشفات االثرية عن كانت ثابتة او منقولة وأخذ مقاساتها وخصائصها الفنية ومادة 

ومعناه ان نصف كل المخلفات االثرية التي عثرنا صناعتها وتديد الحالة التي عثر عليها فيها.
  عليها في مكانها بغض النظر عن أهميتها وقيمتها.

معرفة مواد ل االثرية إلى التحاليل الكميائيةوذلك بإخضاع المكتشفات  الدراسة التحليلية:
البناء والزخرفة وكذلك مصدرها هل هي محلية الصنع او مستوردة ومقارنتها مع المقتنيات 
األخرى في مواقع أخرى وتحديد أصولها وطرزها المعمارية والفنية ووضعا في إطارها 

  التاريخي والزماني.
  
  



  
  األثرية/أساليب التعامل مع المكتشفات 5

  
  وهي الطريقة التي تتعامل بها مع المكتشفات األثرية بعد عملية الحفر

: يعد التسجيل من اهم األعمال الضرورية التي ينبغي أن تكون مع الحفرية /التسجيل1
بالتسجيل اليومي في سجل يسمى دفتر اليوميات، تسجل فيه كل  حتى النهاية،وذلك من بدايتها

المراحل التي تتعرض لها اللقى األثرية والحالة التي وجدت عليها إلى غاية المراحل التي مرت 
قنياتها ووصف ت بها ووصفها وصفا دقيقا، وتحديد مكان إكتشافها وتاريخها ومقاساتها وشكلها،

خزف، فخار  معادن، نقود، خشب، محراب، قصر،زجاج،وموادها وهويتها، إن كانت لقى،
وطريقة زخرفتها وتقنية البناء والمخططات والرسومات الزخرفية، ووضع بطاقات 

 الطبقة التي ينتمي إليها، ومنحها رقم تسلسلي ووصف تقنية(تاريخ، مكان االكتشاف،نوع األثر،
  الموقع 

  ت والصور الخاصة بها.الطبقي، ووصف طل طبقة وطبيعة لونها وسمكها  والمخططا
: كثيرا ماتحمل اآلثار من تواريخ او معالم تواجدها فهنا يلجأ /تقدير عمر اآلثار2

ولهذا اتجه علماء اآلثار  األثريون إلى اإلستدالل على عمرها اإلفتراضي أو تاريخها الزمني
مر وهناك عدة طرق رئيسية لتحديد ع إلى العلم التقني لتقديم اإلجابة عن كثير من تساؤوالتهم

  اآلثار.
المشع هو التأريخ عن طريق تقنية اإلشعاع بحيث   التأريخ باستخدام الكربون-
، مثل الخشب والجلود، وتصل المواد العضوية  لتقدير عمر C 14-الكربون اضمحالل  يستخدم

د رويال  عبر   التأريخ عن طريق الكربون اكتشف.سنة ماضية 62,000إلى  58,000إلى نحو 
 .جائزة نوبل في الكيمياء ، والذي حصل على1949في عام  ليبي

منذ إدخال التأريخ عن طريق الكربون، استخدمت هذه طريقة مرات عديدة، بما في 
القطع األثرية   ، وكذلك معوكفن تورينو  ،مخطوطات البحر الميت  ذلك عينات من



وكذلك   في مصر للألسرات الفرعونية  للحصول على التسلسل الزمني المصرية
 رجل الثلج) األوتزي مع

وقياس النسبة المتبقية من النظير الكربوني في المواد العضوية يعطي تقديرا لعمرها 
في الغالف الجوي، C 12  إلىC 14  ومع ذلك، فهناك تقلبات صغيرة في نسبة .(العمر الكربوني

تقلبات هذه سجلت في الطبيعة ويمكن مالحظتها في حلقات بعض جذوع األشجار وأحجار وال
الكهوف. هذه السجالت تتيح للباحثين تعديل، أو " معايرة "التأريخ الكربوني، إلعطاء تقدير 
أكثر دقة للعينة. وأحد االستخدامات األكثر شيوعا من الكربون المشع هو تقدير عمر البقايا 

  .المواقع األثريةالعضوية من 
 طريقة الحلقات السنوية للشجر-

تم تحديد عمر الشجرة من خالل الحلقات أو طبقات النمو السنوية التي يتمُّ إنتاجها في 
جذوِع وسيقاِن الجذور كلَّ عام، والتي تتبايُن بحسب الفصول وبحسِب المناِخ إذا كاَن باردًا أو 

متوافرًا يكون نمو الخاليا الجذعية سريعًا وعادًة ما تكون فترة رطبًا أو جافًا؛ فإذا كان الماء 
النمو هذه خالل فصل الربيع أو عندما يكون الجو رطبًا وتكون حلقات ذلك الموسم عريضًة 
 .وحوافها رقيقة مقارنًة بتلك التي نمت خالل المواسم الجاف

 ة فيها، مثل: توافر المياه أومعدالت نمو االشجار تتأثُر بشكٍل كبير بالظروف المحيط       
عدمه، وحالة التربة، والمناخ، واإلجهاذ الجذرّي، وقوة نشاط النبات، باإلضافة إلى أنَّ نوع 

   .الشجرة يلعُب دورًا هامًا في تفاوت معدالت النمو
  طريقة التحليل الكميائي للعام بغاز الفلور:-

ع التي تجرى للعظام المكتشفة بموق ليالت الكميائيةحتقوم هذه الطريقة على الت        
من المواقع األثرية تعتمد على مقدار مادة الفلورين التي الزالت باقية فيها ألن العام المطمورة 

  في باطن األرض تتعرض دائما لكثير من التفاعالت الكميائية مع الرطوبة والمعادن.
عن طريق قياس اتجاه   : وتتم هذه الطريقةطريقة القياس بالقوة المغناطسية لألثر-

،فالتربة الطينة او الطمي تتوي على معادن ممغنطة إذا المجال المغناطيسي للكرة األرضية



تؤثر على المجال المغناطيسي وإذا بردت يتغير اتجاهها  سخن عند درجة حرارة معينة فإنها
ويقاس هذا التغير الذي دث بين التبريد والتشخيص هو عمر العينة، وتستخدم هذه الطريقة في 

  قياس الفخار والخزف والمباني المبنية من الطمي والتراب.
تغطية علق بوهي من أوسع الطرق المستعملة انتشارا فيما يتطريقة اإلنشقاق الصخري:-

  الزمن البعيد.
يعد التصوير من أهم الوسائل التحليلية، فهو سجل صادق غير قابل للطعن /التصوير: 3

والتزييف، فوجود الصورة يعطي للبحث اكثر مصداقية فهي شاهد مادي اليمكن الطعن فيه، 
و وهي مهمة أكثر عند سرقة األثر أو ضياعه او تلف، فعن طريق الصورة يمكن ترميمه ا
ة ظالتحري عنه في حاله سرقته، وعليه وجب علينا التصوير الدقيق ومتابعة الحفرية لح

ة ويستحسن أن يكون المصور محترف.ويجب عند إستخراج الصور التسجيل على ظظبلح
،ورمز المربع، ورقم التحفة ومكان تواجدها، ويجب ان توضع ظهرها مايلي: رقمهما، اتجاهها
  تسلسليا.في سجال خاصا مرتبة ترتيبا 

/الرفع األثري والمعماري: هذه المرحلة مهمة جدا وهي أخذ القياسات للقى المنقولة 4
والرفع المعماري لالثار الثابتة، ويجب ان تكون دقيقة وسليمة أثناء تسجيلها فإن كانت صحية 

  فإن المخططات والرسومات وإعادة بنائها تكون صحيحة، وتستخدم في ذلك أجهزة مثل:
تيودوليت: ألخذ القياسات، اإلرتفاع والزوايا تستخدم في قياس االثار الثابتة، جهاز ال-

  ولكنه جهاز باهض وثقيال جدا.
  الشريط المتري: لقياس المحاريب مثال.-
  جهاز النيقومتر: لقياس األواني بمختلف أنواعها-

  نى.المبويكون الرفع لألواني والجدران واألسوار والنوافذ والغرف وقياس جميع أجزاء 
إذا كان الرفع األثري والطبقي يخضع لقياسات دقيقة وجهد ووقت /رسم اللقى األثرية: 4

  أما الرسم فهو سهل وترسم الزخرفة أمامها أي اما رسم األثر ترسم الزخرفة امامه.



نتيجة عدة عوامل بشرية او طبيعية كتهديم مباني  : تتشكل الطبقات/الرفع الطبقي5
مباني جديدة، تخريب الموقع االثري وإعادة لبناء فوقه، تتشكل الطبقات أيضا قديمة وإعادة بناء 

  نتيجة الرياح والكثبان الرملية، وتتشكل كذلك عن طريق الغطاء النباتي.
وترجع أهمية التسجيل الطبقي إلى دورها الكبير في المساعدة على تاريخ الموقع فقد 

و في هذه  ه عند جدار ثم نوضع طبقة أخرى فوقه،1200نعثر على قطعة نقدية تمل سنة 
الحالة تكون الطبقة العليا احدث من الطبقة التي وجدت فيها القطعة النقدية والجدار ربما يرجع 

  و أحدث منه.إلى نفس السنة أ
  
  
  
  
  
  

   



 
  الصيانة والترميم /6

  
  تعريف الصيانة والترميم

  
 Conservation الصيانة-

في علم اآلثار تعني المحافظة على مختلف التحف األثرية ذات القيمة التاريخية من خالل 
على  تهدف هاته العمليةو التي قد تصيبها أو تؤثر عليهاو دراسة عوامل التلف التي لحقت بها

ي أو بن خصوصياته أي عدم المساس بالمادة األصلية التيو دوام األثر بشرط احترام أصالته
  أنجدز به

كل العمليات التي يقوم بها المختصون من أجل المحافظة على التراث  على انها  تعرف كما 
  .التدهورو من الفناء

 Restauration الترميم-

تاريخية إعادة قيمتها الو إصالح األضرار التي أصيبت األثرهو تلك األعمال التطبيقية التي تهدف إلى 
 ال يكون ذلك إال بتكملة األجزاء الناقصة أو إزالة التراكمات التي وقعت على التحفو الفنيةو الجمالية

ار إلى الغاية من ذلك هو إعادة اآلثو الكيميائية المختلفة ،و البيولوجيةو اآلثار بفعل العوامل الطبيعيةو
اإلضافات حتى ال يحدث و ة التي كانت عليها قدر اإلمكان مع مراعاة توضيح األجزائ األصليةالحال

  .خلط لدى زائري األثر حول هويتها
  Préservationالمحافظة-

ال تختلف كثيرا على الترميم فهي تهدف إلى اتخاذ مختلف السبل للحفاظ على هوية األثر بالتدخل 
 ميائيةذلك بتعيين خصائص األثر الكيو مال مختلف الطرق التجريبيةالمباشر لمعالجة األضرار باستع

 .التقنيات المناسبة لعالجهاو هذا من أجل اختيار الموادو تحديد خطورة التلفو الفيزيائيةو

  .الترميمو تطور الصيانةو نشأة



لك ، ففي ذالترميم مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان منذ استقراره أو حتى قبل و ال شك أن الصيانة
عند و الصيد كان يلجأ إلى إتخاذ السبل للمحافظة على األسلحة التي استعملها في الصيد،و مرحلة القنص

 بنائه لألكواخ التي كانت بدايتها بجذوع األشجار ثم الحجارةو استقراره في أماكن محدودة المساحة
 يول الجارفةالسو لمختلفة كالزالزلالطوب، فقد عمل إلى ترميم األضرار التي تسببها عوامل الطبيعة او
  .قساوة الطبيعة  الحرائق، الهدف من طلك هو توفير ملجأ يحميه من و

و مع نشاة الحضارات األولى التي كانت عملية الصيانة يقوم بها أشخاص مكلفون سواء بناء 
ة دائمة من صفمهندسي اإلنشاء أو األشخاص لهم دراية بأساسيات التعمير يعينون بو المباني المختلفة
  .طرف الحكام

لكن بروزها كعلم أكاديمي يدرس في المعاهد المتخصصة كان من مطلع القرن العشرين ، وفق 
 يولوجياالبو علوم األرضو الفيزياءو طرق عملية مستندة إلى العلوم المساعدة لعلم اآلثار ، كالكيمياء

نهم ة لفريق من المختصين تسند لكل واحد مغيرها ، إذ إن عملية الترميم تكون بتوافق الجهود المشتركو
التاريخية لآلثار سواء الموجودة في و األساسي هو المحافظة على القيم الجمالية مهمة محددة . هدفها

  .المتاحفو الطبيعة أو المحفوظة داخل دور العرض
. للمباني المعماري الحفاظ مجال في خاّصة وفلسفة عالجي نهج هو المعماري الترميم

 تصّور علوض التاريخّية المواد بعض بإزالة السماح خالل من الحفاظ عن الترميم عملية تختلف
  .المبنى عمر نم النهائّية أو األصلّية الزمنّية الفترات بالضرورة وليس معّينة، زمنّية لفترة دقيق

 ُيسمح لتيا المبنّية البيئة ضمن فكرّية كمدرسة عشر التاسع القرن في الترميم فكر ظهر
. الحالّية التقنياتو والتصاميم المواد باستخدام تكتمل وأحياًنا بل التاريخّية، مبانيها بتحسين فيها

. القديمة نشآتالم تدمير إلى تدعو ال أنها باستثناء الحداثة، نظرّية كبير حد إلى تشبه فهي وبهذا،
 هذهل والمتحمسين المؤيدين أكثر من واحًدا دوك لو فيوليت يوجين الفرنسي المعمار وُيعد

  .الوقت ذلك في الفكرّية المدرسة
 

 الحفاظ في هافعاليت أثبتت طرق« باستخدام والترميم الحماية الثقافي التراث على الحفاظ يشمل
 لحفاظا يرتبط ما وغالًبا. »ممكنة فترة ألطول األصلية حالتها من قريبة الممتلكات تلك على



 تبعالت خالل من واإلدارة الرعاية جمع ويشمل ومتاحف فنية بمجموعات الثقافي التراث على
   .والترميم الوقائي والحفظ والتخزين والتوثيق والفحص
  

 الفنية األعمال ورعاية حماية ذلك في بما الفن، على الحفاظ من العمل نطاق اتسع
 مجموعة ورعاية حماية ذلك في بما الثقافي، التراث على الحفاظ إلى المعمارية، والهندسة

 بأنه يالثقاف التراث على الحفاظ وصف يمكن. األخرى والتاريخية الثقافية األعمال من واسعة
   .األخالقي اإلشراف من نوع

  :وهي بسيطة أخالقية توجيهية مبادئ الثقافي التراث على الحفاظ ُيطّبق
  .البسيط التدخل-
  .ُموّجهة وأساليب مناسبة مواد استخدام-
  .المنجزة األعمال لجميع الكامل التوثيق-

 خصائصو األصلي التصميم على والحفاظ المظهر على الحفاظ بين ما تنازالت غالًبا تقع
 والبحث عاملةبالم المتعلقة المشكالت تقليل على اآلن ُيشّدد. التغييرات عكس على والقدرة المواد

  .المستقبل في واالستخدام
 وفًقا ةالمهني خبراتهم تطبيق ثم ومن مناسبة حفظ استراتيجية المحافظون يقرر حتى

 ومعناه، العمل وقيمة الرهن صاحب رأي االعتبار عين في يأخذوا أن عليهم يجب لذلك،
  .بالمادة الخاصة واالحتياجات

 لمنهجيةا اللحظة« بأنه الترميم عن نظريته في براندي تشيزاري قبل من الترميم ُوصف
 إلى قلهن بهدف والجمالي، التاريخي ازدهاره وفي المادي شكله في الفني العمل فيها ُيقدر التي

  .»المستقبل
  
 

  
 :ترميم الزجاج



ج االزجاج مادة غير مستقرة من الناحية الميكانيكية والكيميائية، ويبرز هذا في الزج
األثري خاصة لكونه محفوظًا في وسط عدواني، فالتربة هي وسط نشط من الشائع أن يتواجد 

  .فيه الحت الميكانيكي
درجة  1500و 1400تتطلب صناعة الزجاج االنصهار عند درجة حرارة فيما بين 
  .alcalino- terreux سلسيوز لخليط من المواد المتزججة واألكاسيد القلوية والقلوية الطينية

يعّد الزجاج عادًة سائًال متصلبًا مبردًا كثيرًا. وهومادة شفافة، متجانسة، موحدة الخواص 
  .)ذات بنية ال بلورية (غير متبلورة

  :تأثير الوسط المحيط في حفظ الزجاج
يضعف من الهيكل السليكوني، في حين أّن  modificateurs إّن وجود عناصر مبدلة
ا مضطربًا على حسب طبيعة األكاسيد المضافة. ُتغيِّر العناصر البنا الزجاجي يصبح إلى حدٍّ م

السليكوني بنسبة أقّل من ذلك الذي تحدثه األكاسيد القلوية وذلك  trame القلوية الطينية النسيج
  .بسبب تكافئها

على سطحه إلى حدٍّ  ء؛ إذ إّن الزجاج يمتّز الما ءإّن أول شي يتأثر به الزجاج هو الما
رقيقًا متعلقًا بشكل متين عن طريق كباري الهدروجين القائمة على  ءيشّكل غشا ما، وبالتالي

حدوث عدة هجمات منها  adsorption الهيروكسيالت الظاهرة، ُيحَتمل من هذا االمتزاز
  .أخرى قلوية حيث هنا يكون الهجوم على الوصالت األساسية للهيكل السليكونيو الحامضية،

  :مظاهر التآكل
تغييرًا غير ظاهر؛ إذ يحتفظ الزجاج  ءالزجاج شفافيته، بدايًة ُيحِدث الما ءيفقد الما
بسطح براق، ثم يكمد الزجاج بعدها على نحو طفيف، وهنا يكون قد ذهب  ءالمشرب بالما

  .بريقه
 Croûtes إّن الكثير من الزجاج األثري يكون مغطى بقشرة مرتبطة بالتغيير

d,altération من شرائح دقيقة من السليكا غير المبلورة  ءهذا الغشا ذات سمك متغير. يتكون
  .الشفافة



اني مثل ث -تؤثر الغازات المذابة في المحاليل الموجودة في التربة في تآكل الزجاج 
  .وتثير المهاجمة الحامضية للزجاج -أكسيد الكربون 

  :كيف نرمم االواني الزجاجية
 جدًا، مماإّن قشرة التآكل السميكة الموجودة على الزجاج األثري تكون هشة   التدعيم:

  .الهش في الموقعو يستدعي المحافظة عليها بتدعيمها. ُيدعم الزجاج المتكسر
يتم تنظيف القطعة المصّنعة بعود في طرفه قطن مشبع بالكحول ثم تغطى   التنظيف:

 التي يوضع عبرها بالفرشاة راتنج papier japonais بلفائف متقاطعة من الورق الياباني
 تخليقي غير قابل للذوبان في الكحول ومذاب في األسيتون. بعد ذلك يتم تنظيف الظهر بالكحول

يدعم براتنج قابل للذوبان في الكحول. يسمح هذا النوع من العمل في المحافظة على أكبر و
  .قدر ممكن من القطعة

  :اللصق
زجاج المتكسر يجب أن تكون اللواصق غير مرئية، ومنها الفينيلية. ُتدهن حواف ال

وُيضغط الطرف المقابل لها لوضعها في وضع مناسب إلى حين تبخُّر المذيب وتصلُّب غشا 
الالصق. ومن اللواصق األخرى السليكونية، والمواد الالصقة اإليبوكسية. كما يستخدم 

  .مقوي في لصق الزجاج %20مع  103األرالديت آ 
  :إكمال النواقص

ى الزجاج األثري حّرة أو إكمالها بوساطة راتنجات يمكن ترك الفراغات الموجود عل
تخليقية، وذلك لتحقيق حفظ أفضل لسطح الزجاج وإعادة إحيائه من جديد، وبالتالي تسهيل 

  .استقرائه وعرضه على الجمهور
إن التطور الحالي لحفظ الزجاج األثري وترميمه قد سمح بإضافة عناصر جديدة إلى 

  .المعلومات األثرية المرتبطة بهاو محافظة على الكثير من القطععملية ترميم الزجاج؛ وذلك لل
  
  
  



 المعادن األثرية
  :إجرا ات الحفظ والترميم

  :الخالئط المعدنية األثريةو أبرز المعادن <
ات الحفظ والترميم تعني اتخاذ أفضل الوسائل والطرق للمحافظة على القطع إن إجرا 

إلخ. وتختلف هذه الطرق بحسب حالة القطع …األثرية أيا كان نوعها، معدنية، خشبية، فخارية
ومدى فعالية أساليب الحفظ. إن الهدف المنشود من ورا كل هذه اإلجرا ات هو إبراز القطعة 

تها وعرضها في المتحف، وهذا يقود إلى الهدف األسمى وهو الحفاظ بشكل جيد كي يتم تهيئ
  .على التراث الثقافي

  :ظروف وجود المعادن في التربة < 
كانت أرضية أم بحرية أم بحيرية تكون غير متجانسة  ءإّن جميع أوساط الترب سوا

اطات النشبسبب النشاطات التي توجد فيها مثل التيارات، الرشح، النشاطات التكتونية، 
البيولوجية، كل هذه العوامل مشتركة تؤثر في عملية التآكل وشدتها. ُيذكر هنا بعض العوامل 

تقال المواد يسمح بان ءالتي تؤثر مباشرة في عملية حفظ القطع؛ منها العناصر الكيميائية: فالما
 المذابة مثل الُمذابة المختلفة باالنتشار مثل األمالح والغازات، ومن تلك العناصر األمالح

األيونات البسيطة أو المركبة، ومنها الغازات المذابة أو غير المذابة التي تشترك في عملية 
التآكل مثل األكسجين، الهدروجين، ثاني أوكسيد الكربون ومن العناصر المهمة أيضًا التي تؤثر 

آكل؛ ي عمليات الت، وهنا تؤدي المسامية دورًا مهمًا ف»الطبيعة الفيزيائية للوسط«في المعدن 
ألنها تقرر مدى انسياب الما والغازات. ومنها البكتيريا حيث يكون لبعض البكتيريا الهوائية 

،  ءبالما ة ؤأثر في عملية تآكل المعدن في األوساط الفقيرة باألكسجين مثل (أماكن مدفونة ممل
  .(…ترسيبات،

  :هادن بعد استخراجاحالة المع --
ي في الموقع األثر ألولاالستخراج لنوعين من األوساط المحيطة: اتتعرض القطعة بعد 

في المخبر. ففي الموقع األثري يمكن القول: إن لعملية التنقيب والعثور على القطعة  لثانيوا



في الموقع األثري وطريقة انتشالها من الحفرة الموجودة فيها األثر األكبر في سالمة القطعة، 
  .رج من الوسط الذي كانت موجودة فيه إلى وسط جديد مختلفوذلك ألّن القطعة سوف تخ

لذا فإنه من الضرورة بمكان وجود خبير ترميم في الموقع األثري؛ ألنه يمتلك األساليب 
  .الخاصة والعلمية لذلك

  :مالمح القطع األثرية المعدنية بعد اكتشافها
تختلف ألوان القطع األثرية التي يتم العثور عليها في المواقع األثرية، وذلك بحسب كل 
معدن، ويمكن هنا عرض بعض مالمح المعادن عند استخراجها، فمثًال يبدو الذهب األثري 
على األغلب بلون الذهب العادي. أما الفضة فتبدو باللون األسود، الرمادي المائل إلى البياض. 

  .وكذا النحاس يظهر بين اللون األحمر، أو األسود، أو األخضر
  .بياض والصفرة، رمادي غامق مائل إلى األسوديظهر بلون بني مائل إلى ال  الرصاص:
  .أسود، رمادي، بني، أبيض القصدير:

  .بني إلى برتقالي: هيدروكسيد الحديد الحديد:
  .أوكسيد الحديد رمادي غامق أسود:

  :العمل في المخبر
أما االجرا ات التي يجب اتباعها فيما يتعلق بالقطعة التي في المخبر فإنه يفّضل في 

بير في الترميم النتشالها بطريقة سليمة ليقوم بعدها حال العثور عليها في حالة سيئة وجود خ
  .بجميع اإلجرا ات الالزمة لحفظها

  :ولكي يكون العمل مبنيًا على أسس علمية ال بدّ من القيام بالخطوات الضرورية التالية
  .قبل الترميم لمعرفة مدى التغيير الذي سيحدث للقطعة بعد ذلك  تصوير القطعة < 
رسم القطعة حال الضرورة، هذا الرسم يكون كروكّيًا تبّين فيه التفاصيل الدقيقة إن  < 

  .أمكن، كما يمكن رسم أنواع التلف بوساطة برنامج أوتوكاد، ليتم تعرفها جيدًا
إجرا التحاليل المناسبة في مختبر الكيميا مثل (صور شعاعية، معرفة ماهية القطعة؛  < 

ئط أخرى مع المعدن األصلي؛ ألن هذا سيؤثر في إجرا ات هل هي معدن نقي أم توجد خال



إلخ). ويضاف إلى ذلك عدة إجرا ات أخرى. وأخيرًا يمكن القول: إّن اإلجرا …الترميم الالحقة
  .ات المّتبعة قبل عملية الترميم تستغرق وقتًا أطول من عملية الترميم ذاتها

  خطوات الترميم
يميائي ين التنظيف الكهناك عدة طرق تتبع في عملية القطع األثرية. تتنوع هذه الطرق ب

 نواتج التآكل   تسمح بإذابة…) الذي يقوم على استخدام مادة فعالة انتقائية (أحماض، أمالح
الخارجية أو تغييرها من دون اإلضرار بنواتج التآكل الداخلية أو المعدن، ومنها أيضًا الطرق 

ة، أما على القطع األثري الكهربائية التي تم استبعادها تدريجيًا من االستخدام وذلك لخطورتها
   :تتنوع بين الطرق األكثر استخدامًا وفعالية فهي الطرق الميكانيكية التي

  .الذي يتميز بوجود رؤوس يمكن تغييرها بحسب الحاجة المكشط: < 
جهاز األمواج فوق الصوتية: هذا جهاز مكون من  :Ultrasonic األلتراسونيك < 

  .يتحرك بسرعة كبيرة يمكن التحكم بمعاييره شدة أو ضعفًامقبض ذي رأس ألماسي، هذا الرأس 
هو جهاز يشبه سابقه ويمكن تركيب العديد من الرؤوس  Micro-tour: الميكروتور < 

  .عليه
  .جهاز يستخدم فيه مسدس الرمل إلزالة التلف المرملة: < 

همال ولكن يجب التدرب على استخدام األجهزة السابقة طويًال؛ إذ إنه في حال أي إ
  .بسيط فسوف ُنَعرَّض القطعة للكسر

  التدعيم
من الالزم تدعيم السطح لنواتج التآكل الحاملة للسطح األصلي الذي يراد الكشف عنه 

  .ورق ذهب أو فضة، قصدرة) الذي يمكن أن يتفكك بفعل نواتج التآكل التحتيةب)  أو للتصفيح
  اللصق

  .صق المعادن. وهو بعدة نسب) غالبًا في ل72) وب (48يستخدم البارالويد ب (
  طريقة ترميم المنسوجات -

  مشروع ترميم كسوة الكعبة بمكة المشرفة:مثال: 



يرجع تاريخ هذه الكسوة إلى عهد محمد علي والملك فواد األول وكانت ترسل من مصر 
  .على الجمال إهداء من ملك مصر إلى الكعبة المشرفة

  أوال: وصف القطع ما قبل الترميم:
قطع  8قطع من كسوة الكعبة المشرفة و 6قطعة من الكسوة من ضمنها  14عبارة عن 

من قبر الرسول والروضة الشريفة. وهي قطع من القماش مصنوع من نسيج الحرير مكتوب 
عليها اهللا أكبر، وبعض من اآليات القرآنية مكتوبة باللون الذهبي، عبارة عن سلوك فضة 

خزنة بطريقة غير مالئمة لقيمتها الدينية واألثرية، وكانت سويسري مطلى بالذهب، وكانت م
موضوعة مطبقة فوق بعضها البعض مما أدى إلى تدهور حالتها األثرية، وتم تجهيز معمل 

  على مستوى مناسب للقيام بعملية الترميم ونقل القطع للبدء في العالج والترميم.

  خطوات الترميم وطرق العالج للقطع المتهالكة:-
أوال: تنظف المعادن من األكسدة الموجودة عليه ورجوعه إلى حالته األولية، ثم عمل 
أحواض تنظيف خشبية لتنظيف القطع المراد ترميمها، ثم بعد ذلك ملء األحواض بالماء ووضع 
مواد منظفة للبدء في عملية الغسيل داخل هذه األحواض، وبعد االنتهاء من مرحلة التنظيف 

  ماكن المخصصة وشفط المياه منها وتجفيفها.يتم وضعها في األ

ثانَيا: يتم عمل شاسيهات من األخشاب بأحجام القطع، وبعد تثبيت القطعة على الشاسيه 
بعمل تثبيتات لألجزاء المفقودة عن طريق تثبيت الطراف حتى تكون غير قادرة على التهالك 

يت حول جميع المعادن الموجودة مرة أخرى وأيًضا لمنع استمرارها على الفقدان، ويتم التثب
للقطعة  »برواز«على القطع حتى ال تصبح ثقال مع الكتان المثبت على الشاسيه ثم عمل إطار 

  لتحديدها بشريط لونه أسود.

وهذه الخطوات تتم على مستوى القطع بأكملها مع االختالف البسيط بين القطع، وتم 
ى ال تظهر الحبال إلبراز المظهر الجمالي عمل خافية لجميع أنواع الشاسيهات من الخلف حت

  للقطع.



أخير، تصبح قطع الكسوة مؤهلة لمرحلة العرض ما بعد الترميم، وهذه المرحلة تسمى 
  مرحلة العرض المتحفي أو عرض الفتارين على حسب وجود أماكن القطع.

  مخطط عام عن الصيانة والترميم-

 

   





  مبادئ الترميم/7
  

  :أقسام الصيانة
 

  :بالمفهوم العام تقسم الصيانة إلى قسمين
لتي حمايته من األخطار او قايتهو الصيانة الوقائية هي التدخل الغير المباشر على األثر من أجل

نيات المقتو الصيانة العالجية هي التدخل المباشر على اآلثار تهدد تواجده أو تؤدي إلى تدهور حالته
  .إيقاف التدهور الذي يلحق بهااألثرية لغرض 
  :مبادئ الترميم

فرقة بين التو ، أي توضيح الترميمات التي أحدثت حتى يمكننا مشاهدتها بوضوح مبدأ الوضوح
سواء كانت المواد المرمم بها أصلية أو مستحدثة فالمبدأ أن و قتنا،و ما هو مضاف فيو ما هو أصلي

لقيام بأعمال الترميم التي يترتب عليها محو أو إزالة أو طمس بذلك يجب عدم او تكون التفرقة سهلة ،
  .المعنوية لألثرو الخصائص المادية
أن و غير قابلة للتهشم بسهولة،و ، يجب أن تكون المواد المرمم بها تمتاز بالصالبةمبدأ المتانة

مدى و مم بهاواد المرال تؤثر بشكل كبير عوامل التلف الفيزيوكيميائية، لهذا ينبغي دراسة مسبقة للم
  .مالءمتها مع اآلثار

، يعني أمو المواد المرمم بها حين نلجأ إلى استبدالها بمواد مبدأ قابلية اإلزالة عند الضرورة
  .لإلزالة دون المساس بأصل اآلثار أخرى أو إضافة ترميم ثان نتيجة التدهور، تكون قابلة

 .بالقدر الواجب دون زيادات تشوه المبنىمبدأ عدم اإلفراط في الترميم، بمعنى االكتفاء 

  :مواد البناء المشكلة لمختلف المباني التاريخية
 لمشكلة لهاالعناصر او صالبتها بحسب طرق تشكيلها في الطبيعةو تختلف تركيبتها :الصخور

 من إجمالي مركبات الصخور   %99.8على العموم فهي مرتبة بالشكل اآلتي مشكلة نسبة و

األلمنيوم     %2.85البوتاسيوم       %27.69السيليكون     %2.75الصوديوم       %46.71   األكسجين
الهيدروجين     %3.25الكالسيوم     %0.62التيتانيوم     %5.05الحديد     %2.08المغنزيوم     8.70%



0.14%  
  .و بصفة عامة تندرج الصخور تحت الثالثة أقسام رئيسية

هي التي تشكلت بفعل تصلب مواد الماغما سواء حدث و :ةالصخور النارية أو المتبلور   -1
هي إشد و هي غالبا متكونة من معادن متبلورة ،و هذا التصلب فوق سطح األرض أو في جوفها ،

وليفين األو أهم المعادن الداخلة الداخلة في تركيبها هي: الكوارتز ، الميكا ، الفلسبارو األنواع صالبة
  . البيروكسين

 :سم الصخور النارية تبعا لنسبة الكوارتز ( ثاني أكسيد السيليكون ) إلى نوعينتنقو 

 .مثل الغرانيت %60صور نارية حامضية ، تزيد نسبة الكوارتز عن 

 ، مثل البازلت %52صخور نارية قاعدية ، تنخفض فيها نسبة الكوارتز عن 

 اتية،النبو كثرة الترسبات الحيوانيةمن اليابسة ، تتميز ب   %75تشكل نسبة  :الصخور الرسوبية   -2
  .تنقسم إلى ثالثة أقسام بالنظر إلى الطرق التي نشأت بهاو

 ةالطرق الكيميائية مثل األمالح التي تترسب من المحاليل المختلف

 تشمل الرواسب التي تشكلت من بقايا نباتية أو حيوانية مثل الفحم الجيريو الطريقة العضوية

 تشمل الصخور الرسوبية التي تكونت من المعادن األولية التي قاومت عمليات التحولو الطريقة اآللية
التي حملتها الرياح دون تغير في تركيبها الكيميائي أو البلوري ، أو تلك التي جرفتها المياه مثل و

  .الطفيليةو الرواسب الطينية
 لحجر الرملي الذي يمتاز بكبراو من امثل الصخور الرسوبية األكثر استعماال: الحجر الجيري

  .المسامية فهو أكثر األنواع نفاذية للمياه
 لكنها تعرضتو هي الصخور التي كانت في أصلها نارية أو رسوبيةو :الصخور المتحولة   -3

بلورات شكل الو لظروف مخالفة لظروف نشاتها فتحولت إلى نوع آخر يختلف عنها في شدة الصالبة
 الضغط . من امثلتها األردواز الذي يتشكل نتيجةو تي تسببت في التحويل هي الحرارةأهم العوامل الو ،

لتحول الحبيبات الدقيقة عندما تتعرض لتأثير الضغط المؤثر عليها ، الشيست ، الرخام الذي يتشكل 
 . الدولومنية ، الكوارتزيتو نتيجة تحول الصخور الجيرية

 



 8/النشر العلمي
  

فيه ان أعمال التنقيب األثري التقتصر على الكشف عن اآلثار المعمارية  مما الشك     
والتحف الفنية المقولة ومعالجة هذه اآلثار وترميمها وحفظها، أو عرض مايستحق العرض 
بالمتاحف األثرية منها، ولكن البد ان تثمر هذه األعمال بعرض النتائج العلمية التي يتوصل 

مكتشفة حتى تكون في متناول أكثر عدد ممكن من العلماء والباحثين إليها، ونشر هذه األثار ال
  .يجد فيها كل منهم ضالته

فإن الكير من هذه االثار تعرض في المتاحف القومية للبلدان، إال أن هذا العرض       
اليعدو بالنسبة للمشاهد إال ان يكون شيئا ماديا جماليا فنيا فقط. لذا كان من الضروري أن 

قروننا بنشر علمي كامل يقوم به عالم االثار الذي أنجز الحفرية، على أن يسبقه تقرير يكون م
  اثري.

ومن هذا المنطلق فإن النشر العلمي عن أعمال الحفر يجب أن يتم من خالل سلسلة     
من المراحل المتفق عليه، والتي تبدأ أوال ببعض األخبار في الصحف اليومية تستلفت إنتباه 

ماتم من مكتشفات هامة في الموقع األثري المعلن عنه، تليها ثانيا بعض األخبار  الناس إلى
األخرى في النشرات األثرية المتخصصة، مثل نشرات علم االثار االغريقي، ونشرات علم 
االثار الشرق األوسط، ونشرات علم االثار المصرية ونحوها مما يعطي معلومات سريعة عن 

ثم تاتي بعد ذلك ثالثا  ية في مجاالت الحفر والترميم والحفظ المتحفيالمعلومات األثرية الدور
مرحلة التقارير التمهيدية التي تكون دائما على شكل مقاالت علمية تفصيلية تمل جوهر العمل 
االثري الذي أنجز والسيما فيما يتعلق بمنهجه وموقعه، وتنشر هذه التقارير كما قلنا في الوليات 

  اما المرحلة الرابعة واألخيرة فيأتي النشر العلمي الكامل. األثرية وغيرها،،
  دعائم النشر العلمي-

  يقوم النشر العلمي على ثالث دعائم أساسية هي:
أعمال التسجيل اليومية: وهنا يقتضي التركيز على طبقات التربة المشكلة للموقع، -1

، األثرية المعثور عليه وعلى دراسة هذه الطبقات ببعضها البعض، وعلى استقراء المخلفات



والسيما األطالل المعمارية وبقايا الفنون الفرعية مل التحف الفخارية والخزفية والخشبية 
والزجاجية وغيرها،وعليه فالبد ان يشمل على الحصيلة المتكاملة لكل المعلومات، ومن هنا 

جل كل مظهر تأتي أهمية مايسجله كل مسؤول من ظواهر ومالحظات يثبتها في يومياته ويس
أثري وبيان مكان العثور عليه وموقعه ووصف مختصر وواضح، ويشترط في أعمال التسجيل 

  مايلي:
  استمارة تسجيل البيانات والمعلومات الميدانية-
  استمارة تسجيل النصوص الكتابية والنقوش الخطابية-
  استمارة تسجيل ودراسة الشقف الفخارية والخزفية-
  أوراق الرسوم البيانية-

وعلى المشرف أن يرقم صفحات سجله ترقيما تسلسليا بما في ذلك أوراق الرسم كما 
  عليه ان يسجل التواريخ يوما بيوم ويوقع باستمرار في نهاية يوميته.

  /سير العمل2
يقتضي المنهج العلمي لكل عمل أثري ميداني ضرورة ان يثبت المنقب وقت ومكان 

يصف كل الظواهر المصاحبة للحفر تبعا لوقت ومراحل وكيفية العور على المخلفات األثرية و
  ظهورها من أعلى سطح المربع إلى أسفل أعماقه.

  /وصف الظاهرة األثرية3
وهو المعلومات الدقيقة التي يجب ان يسجلها المنقب موضحا فيها عالقة المنقب 

أبعادها وإيضاح بالظواهر المجاورة لها من خالل تسجيل األدلة المادية المنظورة حولها وقياس 
صفاتها ومميزاتها من ناحية البناء والزخرفة، ويذكر إن كانت مصنوعة من الحجر هل هو 

  حجر مصقول أو منحوت وطريقة بنائه،وكاهي طريقة بنائه.
 والمقصود به هو موقع األثر الذي عثر عليه بالنسبة لموقع الحفر./مكان الظاهرة: 4
ر الموجودة أسفل وأعلى األثر الموجود االبنية وهي االثا/ ذكر الظواهر المتاخمة: 5

مثال نجد قنوات صرف المياه او نوافذ فالبد من وصفها كاملة ألنها تساعدنا في استكمال دراسة 
  االثار المعثور عليها.



: وهنا يجب ان نعطي قياسات وارتفاع وعمق األثر بالنسبة للمربع قياسات أبعاد األثر/6
  الذي وجدناه بهم.

  
  
  
  
 
  
  

 



  العوامل المؤثرة في تلف االثار  09المحاضرة:

  

: تتعرض المباني االثرية الى مجموعة من العوامل قد تكون كوارث طبيعية فال يمكننا مقدمة
،كما قد تكون بشرية مثل الحروب والعبث واألعاصيرطرة عليها كالزالزل والبراكين السي

  وط بعضها  والى غيرها من االسباب االخرى.والتهريب فتؤدي بانهيارها او سق

  .العوامل الطبيعية1

: هي هزات أرضية تنتاب قشرة االرض وتحدث بسرعة خاطفة وتختلف قوتها اختالفا الزالزلا.
حيث تعتبر من اخطر العوامل الطبيعية التي تلحق اضرار بالغة بالمباني االثرية  وبسببها  كبيرا،

ن متحولت كثيرا من المدن الى اطالل وخرائب ونظرا الختالف المباني االثرية والتاريخية 
ليا أو تنهار ك فإمام ومواد البناء فحساسيتها لزالزل مختلفة ومتفاوتة الخطورة حيث التصمي

  شروخ، فهي متراوحة بين االنهيار الكلي والجزئي والشروخ.تحدث 

  وقدرة تحمل المباني االثرية مرتبطة بــ:

  نوعية التربة ( الحجارة، الطوب، الدبش، االجر)-

  مع غيرها من العناصر المعمارية. واألسقفقوة االرتباط والتماسك بين الجدران -

خطر يهدد المباني االثرية والتاريخية وينجم : تعتبر الرطوبة م اختالف مصادرها  الرطوبةب.
  عن وجودها داخل مواد البناء او فوق السطح أضرار بليغة ومن اهم مصادرها:

  مياه االمطار-

  التكاثف -

تسقط االمطار نتيجة انخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء في طبقات  األمطار
  الجو العليا  ويترتب عنها مايلي:



الداخلية والخارجية وعلى  االمطار الغزيرة تحاول التجمع والتمركز في الزواياسقوط  دعن-
بة اذا كانت مصحو غسل ونزع القشرة السطحية ويزيد تاثيرهاحواف المبنى حيث تعمل على 

  برياح.

مناطق في المياه االمطار غالبا ماتكون محملة باحماض من اكاسيد الكبريت والكبرتيك خاصة -
ا التلوث الصناعي، حيث تتسبب هذه االحماض في تحليل العديد من المواد التي يكثر فيه
  المكونة للطين.

  نزع المواد الرابطة بين مواد البنء-

حدوث انتفاخ ووتقلص لحساب الطوب والطين عند انخفاض و ارتفاع  درجات الحرارة -
امتداد الطوب عند  وعند تكرار هذه العملية مرارا يحدث تساقط وشروخ في طبقات الجدران (

  امتصاصه للماء وينكمش عند فقدانه للماء).

: وهو ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية، حيث يؤدي الى تلف اساسات ج.المياه السطحية
  المباني  ويتمثل التاثير الحقيقي  فيما تحمله من امالح ومواد عضوية وتتمثل مصادره في:

  مياه شبكات الشرب والصرف الصحي-

  المجاري المئية مياه-

  مياه االمطار-

  المياه الجوفية-

  وتكمن خطورة المياه تحت السطحية في مايلي:

نزع حبيبات الرمل الدقيقة من التربة الرملية تاركة الحبيبات الخشنة في حالة عدم ثبات ما -
  يؤدي الى خلخلة االساسات وظهور تشققات

  على المظهر الخارجي للمبنى التأثير-



  التربة الحاملة للمنشات االثرية ممايؤدي الى انهيارها هبوط ونزول-

  احتواء المياه الجوفية على امالح ضارة مثل الكلوريدات والكبريتات-

 آلثارلتعتبر التغيرات المتكررة والمفاجئة في درجات الحرارة  من العوامل المدمرة  الحرارة:ه.
واد البناء وتختلف درجة التمدد من فارتفاعها يؤدي الى حدوث عمليات التمدد وانكماش من م

  مادة الى اخرى.

ان المياه االثرية الموجودة في باطن االرض وفي بيئة وظروف معينة فبمجرد الكشف عنها 
ن البيئة في التوازن بي حيث يحدث اختالل الشمسجسيمة بفعل  ألخطاراثناء الحفريات تترض 

  السابقة والبيئة التي خرجت إليها ولهذا يجب تعريضها للشمس عبر مراحل للشمس.

  .العوامل البشرية2

: تؤدي الحروب واالعتداءات العسكرية الى تدمير االثار وتخريبها نهبها حيث تترك أ.الحروب
اشرة ضها اصيب اصابة مبخصوصا اثارنا العربية فبع بآثار واألضرارالحروب ابشع  التلف 

وانهار نتيجة انفجار قنبلة بجواره او سقطت عليه مباشرة مثل االحتالل االمريكي 
  .2002نابلس(فلسطين) اثناء االجتياح االسرائيلي ام  للعراق،تعرض مباني

يتسبب العامل البشري في مجموعة من المظاهر السلبية التي  التغيير في تصميم البيت:ب.
االثرية والتقليدية، اذ يؤدي الى ادخال متطلبات الحياة الحديثة بطرق غير مدروسة  تشوه المباني

وتلبية رغبات السكان ومتطلباتهم يؤدي الى االضرار بقيمة المبنى  والحاجة الى التغير والتجديد
  حو التالي:ندي على العلتاوشكله وتتعدد اشكال 

مما اضطر االهالي الى البناء بطرق االضافات:اضافة مطبخ وحمام مستقلين لكل عائلة -
اتية تتم بالجهود الذ مخالفة ودون رقابة ودون االكتراث بقيمة المبنى وشروط ومعايير التدخل

/ 85للسكان دون الحصول على رقابة وموفقة ن الجهات المعنية ، حيث اظهر استبيان حوالي
  من البيوت تمت الى اضافة مطبخ وحمام .



صد بها تحويل المبنى االثري أو جزء منه استخدامه االصلي الى استخدام : يقتغيير االستخدام-
  الى اخر كتحويل السكن الى استخدام تجاري او وظيفي.

ى الصرف الصحي عل : كاسالك الكهرباء والهاتف وقنوات المياه (مواسير)التشويه البصري-
  بانيعلى اهمية وقيمة المالجدران الخارجية يعمل على تشويه المشهد البصري  ويبرز التناقص 

:القصور في اعمال الصيانة الدورية وهجر البيوت التراثية وعدم عامل االهمال والصيانة-
مهجورة تتراكم فيها النفايات  صيانتها تؤدي مع مرور الوقت الى خرابها وتصبح مناطق

  وتصبح مصدر للتلوث او مركز لتجمع المنحرفين.

: حيث يعمل هذا التدخل على اخفاء معالم البيت يدة بالمبنىاغالق او فتح شبابيك وابواب جد-
  ي او التاريخي ويضر بالكثير من العناصر المعمارية.راالث

حويل ت األثري/ أقاموا بتغيرات في التقسيم الداخلي للمبنى 80تغيير التصميم الداخلي: هناك -
  استبدال البالط القديم. الغرف ذات االرتفاع  العالي الى طابقين لتوفير غرف اضافية،

عمال تجاري، اعمال صناعية، حكومية): حيث تطلب هذه االشغال مايلي:مصادر االشغال (ا-
  حرارية،ماكنات ، بحيث حدث اهتزازات، تصدر دخان، توصيل المرافق بالماء،الكهرباء،

  الصرف الصحي) مما يؤثر على المبنى االثري.

  .العوامل البيولوجية3

  البيولوجية في (التلوث،النباتات، الحيوانات،الحشرات والفطريات). تتمثل العوامل

نتيجة الدخان والغازات الصادرة من مختلف ورش الصناعة والسيارات   التلوث البيئي:-
فيحملها الريح ثم  ،واألوزونتتصاعد في الهواء محملة بغازات سامة مثل أكسيد الكربون 

الى وجود الرطوبة المرتفعة كل  باإلضافةتترسب فوق الواجهات الخارجية للمباني االثرية 
  هذه االسباب تشكل جوال مالئما لنمو الفطريات بمختلف انواعها.



من ° 36،5تنمو الكائنات الحية بسرعة هائلة فهي تحتاج فقط الى  الكائنات الحية الدقيقة:-
مباني ال وأساساتتتكاثر  بشكل مخيف فهي تنمو داخل وفوق السطح والجدران أجل أن تنمو و

  وتتمثل الكائنات الدقيقة:

وهي اصغر الكائنات ° 37،5: تنتمي الى فصيلة النباتات تنمو في درجة حرارة البكتيرياأ.
 لالحية الدقيقة حيث تدخل في مكونات الطين والطوب وتعمل على تحليل  هذه المواد، كما تعم

على تشويه المبنى بفعل البقع  التي تتركها ،كما يؤدي ايضا الى تكوين أحماض خطرة تدمر 
  مكونات مواد البناء.

: هي مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة في تحتاج الى مواد عضوية من ب.الفطريات
  وفية.اجل تغذيتهاتتكاثر بسرعة هائلة فمنها المستطيلة والكربونية والخيطية والج

عبارة عن نبتات تحتوي على مادة الكلورفيل فهي تهاجم المباني خاصة في  ج.الطحالب:
فتعمل على تشويه المظاهر الخارجية   الرطوبة القصوى وتحدث تشوهات في المباني االثرية

  للمباني االثرية وتؤدي الى تساقطها بمرور الزمن.

  الحشرات والطيور:

  وية األجنحة وتكمن خطورتها في:هي حشرات متسا النمل األبيضأ.

  حفر االنفاق العميقة-

  تتغذى على المواد العضوية-

  تعمل على تحليل المواد الماسكة بين مواد البناء-

  تحطيم الخشب-

  يعمل على خلخلة االساسات وتصدع المباني-

  تعمل اعشاش في جميع عناصر المبنى النحل البري:ب.



تبنى اعشاشها في المباني األثرية مخلفاتها تشوه المبنى وخاصة  :(العصافير،الحمام)الطيور
  فضالتها غنية بالفوسفات واليوريا التي تعمل على تحليل المكونات الدقيقة لمواد البناء.

النباتات والبذور (حبوب الطلع): تأخذها الرياح لتستقر بين فجوات وتصدعات المباني مع -
  سات المباني خاصة اذا وجدت كل الظروف المالئمة لنموها.مرور الوقت تنمو وتتغلغل بين اسا

  

   



 


