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املحاضرة األولى
املسح األثري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1املسح األثري:
يعد عنصرا هاما و ضروريا يسبق الحفرية ،و املقصود باملسح األثري هو ارتياد املواقع األثرية التي بقيت
مخلفات اإلنسان على سطحها والهدف منه هو تحديد املعالم األثرية و جردها و وصف مخلفاتها و بقاياها
املادية التي تظهر على سطح األرض ،وذلك عن طريق االستعانة بالخرائط الطبوغرافية و الصور الجوية،
و غيرها من الوسائل و الطرق العلمية املستخدمة في الكشف عن املواقع األثرية .
-2مناهج املسح األثري :
تتمثل مناهج أو طرق املسح األثري في أربع النقاط:
 دراسة املوارد الطبيعية للمواقع األثرية . دراسة التغيرات الجغرافية التي طرأت على طبيعة املواقع األثرية خاصة من ناحية التضاريس. دراسة التغيرات املناخية التي تغيرت نتيجة الكوارث الطبيعية . -دراسة التغيرات السطحية للمواقع األثرية التي تعد بمثابة دليل لوجود استيطان بشري.
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-3أنواع املسح األثري:
للمسح األثري ثالثة أنواع و هي كالتالي:
-1املسح اإلنقاذي :يستخدم هذا النوع في املناطق التي تقام فيها مشاريع بناء ( السدود ،الطرق،
بنايات...الخ) ،تأتي هذه العملية إلنقاذ ما يتم إنقاذه مع إجراء دراسة شاملة و دقيقة حول املوقع
وتسجيل كل املالحظات ،و تصور و ترسم و توضح مخططات ليتم إعادة تسليم املوقع للشركة ملتابعة
مشروعها.
-2املسح الشامل :يعني به املسح الشامل لكل املوقع مع تحديد املواقع األثرية الظاهرة و املطمورة تحت
األرض ،عن طريق استعمال الصور الجوية و مختلف الوسائل و الطرق العلمية املستخدمة في الكشف
عن اآلثار.
-3املسح االختياري  :هو اختيار أجزاء أو أماكن معية من موقع اثري  ،و إجراء عملية املسح بطريقة
دقيقة و شاملة و تدوين جميع املالحظات التي تفيد البعثة املكلفة باملسح أثناء عملية كتابة التقرير
األثري .
-4وسائل املسح األثري:
يحتاج املسح األثري إلى مجموعة من الوسائل من أهمها:
الخرائط باختالف أنواعها  ،الطبوغرافية  ،الجغرافية  ،الجيولوجية  ،و الصور الجوية.أجهزة تصوير و كاميرات لتوثيق كل ما تم اكتشافه.جهاز التيودوليت لقياس األطوال و االرتفاعات  ،و أيضا األشرطة املتريةاألوراق امللمترية لرسم املخططات و أماكن توزيع اللقى و املعالم األثرية .3

 علب أرشيف لحفظ امللفات و علب بالستيكية لوضع اللقى املعثورة عليها أثناء عملية املسح األثري .-5متطلبات املسح األثري:
للمسح األثري متطلبات رئيسية من الناحية العلمية و التطبيقية نوجزها فيما يلي:
أ -الدراسة التحضيرية :تتمثل هذه الدراسة في الخطوات التالية:
أعضاء البعثة  :تطلب عملية املسح األثري مجموعة من األعضاء املتخصصين من مختلف املجاالت
وعلى رأسهم علماء اآلثار الذين لديهم خبرة في الدراسات امليدانية ،و التحكم في األجهزة و الوسائل
املستعملة في الكشف عن اآلثار ،و إليهم توكل مسؤولية تسيير عمل البعثة و مراقبة سير العملية حتى
يوضع التقرير النهائي لعملية املسح ،كما تضم البعثة أعضاء من تخصصات مساعدة كاملهندس املعماري
الذي توكل له مهمة وضع املخططات.
تحديد املساحات الجغرافية :يقصد به تحديد املنطقة التي يجرى املسح األثري فيها ،و يمكن تقسيم
هذه املساحة بطريقة طبوغرافية أو بيئية ،مع مراعاة مسح كل منها على حدة حتى ال تتداخل مناطق
السهول مع املرتفعات ،و حتى ال تتداخل األودية مع الهضاب أو املناطق الصحراوية و هكذا ،وفي حالة إذا
ما وجدت بعض الدالئل األثرية املعروفة في الوحدة البيئية قبل البدء في املسح األثري وجبت دراسة هذه
الدالئل و تصنيفها  ،كي تكون مقياس للتعرف على نوعية اآلثار التي يمكن العثور عليها أثناء عملية املسح.
جمع املعلومات :تجمع املعلومات حول املنطقة املعنية باملسح من املصادر التاريخية و الجغرافية التي
تعرضت لوصف هذه األخيرة عبر مختلف الفترات التاريخية ،باإلضافة إلى الدراسات السابقة و الحفريات
التي أنجزت فيها سابقا  ،أما من الناحية الجغرافية فيمكن االستفادة من الخرائط الجيولوجية و الخرائط
الطبوغرافية و الصور الجوية ملا لها من فائدة في الكشف عن املواقع األثرية و تحديد حيزها .كما تعتبر
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معلومات أهل املنطقة من بين املصادر التي يستعين بها علماء اآلثار بحيث تكون لديهم معلومات حول
املواقع التي كانت معاملها واضحة و اختفت نتيجة العوامل الطبيعية و البشرية.
تصوير املوقع  :من متطلبات املسح األثري التصوير الجيد للموقع األثري و للمناطق املحيطة
به،بحيث انه يدعم العمليات الدراسية لهذا املوقع قبل بدء الحفرية ،و ثانيا يدعم تحليل الخرائط
املتعلقة باملوقع  ،أيضا يعد التصوير الجوي مفيدا في إزالة العديد من التساؤالت حول املنطقة األثرية
كما يفسر لنا الكثير من التفاصيل املتعلقة باملوقع ،فيكون بذلك فائدة كبرى في تخطيط منهج الحفرية
املتبع.
ب -الدراسة امليدانية :ترتكز على الخطوات التالية:
تخطيط املنطقة :بعد تحديد حيز املسح و انطالقا من الخرائط الطبوغرافية و الصور الجوية تقسم
املنطقة إلى مربعات ،و تقسم هذه املساحة بدورها إلى شبكة من املربعات الصغيرة ،ملا تتطلب من مسح
أثري مكثف و قد يتحكم في تحديد مقاسات املربعات عدة عوامل منها طبيعة املنطقة.
املعاينة امليدانية :تتم هذه العملية بتوزيع أفراد البعثة على املوقع املراد مسحه مع التدقيق في
مالحظة البقايا و املخلفات األثرية املتواجدة على سطح األرض.
التسجيل :يتمثل في تسجيل كل املالحظات في دفتر خاص باملسح الذي بدوره يقسم إلى عدة أجزاء كل
جزء خاص بموقع أو مساحة معينة تدون فيه كل املعلومات ،كالوصف و تحديد املوقع و محيطه
الجغرافي و مقاساته  ،ووصف منشآته و بقاياه األثرية ،و حتى مواد بنائها في حال وجدت آثار ظاهرة فوق
السطح.
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رسم املخططات :للتدعيم عملية املسح البد من رسم مخططات للمواقع األثرية مع تحديد جهة
الشمال و أماكن تواجد البقايا األثرية.
التصوير :إلى جانب رسم املخططات البد من عملية تصوير كل ما يعثر عليه من آثار ثابتة (كالجدران
و املباني) و املنقولة (كالفخار و الزجاج و الخزف) ،كما ينبغي أن تكون الصور من كل الجوانب إلظهار كل
التفاصيل و الجزئيات.
جمع اللقى األثرية  :قبل الحديث عن هذه العملية البد من تعريف مصطلح اللقى األثرية و التي يقصد
بها تلك القطع الصغيرة و التحف املنقولة كاألواني الخزفية أو املعدنية أو الزجاجية ،باإلضافة إلى
األسلحة و النقود و الحلي.
يعتبر جمع اللقى أثناء عملية املسح أمرا ضروريا ينبغي على البعثة املتخصصة القيام به  ،عن طريق وضع
كل قطعة في كيس مخصص لذلك مع كتابة كل املعلومات الخاصة لهذه األخيرة  ،من اسم املوقع و رمزه
وتاريخ املسح ،و إعطاء رمز تسلسلي يشير إلى اسم املوقع و رقم القطعة.
ج -الدراسة املخبرية  :بعد االنتهاء من عملية املعاينة و املسح امليداني ينتقل أعضاء البعثة إلى آخر مرحلة
و املتمثلة في العمل املخبري أين توضع كل امللفات و الصور و الخرائط مع اللقى التي تم جمعها ،ليتم
الشروع بمعالجة اللقى بدءا بتنظيفها و صيانتها و تصنيفها حسب طبيعة املادة و نوعية الزخارف
والفترات التاريخية ،أيضا البد من رسمها لتخضع فيما بعد للتحليل الكيميائي  ،وفي آخر مرحلة توضع
خريطة أثرية للمنطقة املمسوحة تسجل فيها كل املواقع األثرية.
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املحاضرة الثانية
امللف األثري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1تعريف امللف األثري:
هو مجموع الوثائق التي يقوم بجمعها عالم اآلثار قبل و أثناء و بعد الحفرية ،و بعد أي دراسة أثرية
ملنطقة أو موقع أثري ( مسح أثري ،حفرية )  ،حيث يساعد عالم اآلثار على فهم املوقع و املنطقة األثرية،
كما يسهل مهمة البحث األثري و كتابة التقارير األثرية ،و يعتبر من شروط الحفرية العلمية املبرمجة
والحفرية الوقائية.
 -2الفائدة من تكوين امللف األثري:
تحديد اإلطار الجغرافي للمنطقة األثرية.
معرفة اإلطار التاريخي للمنطقة أو املوقع قصد تحديد الحضارات التي تعاقبت بتلك املنطقة ،و هي
معطيات تفيدنا أثناء الحفرية في تحديد االنتماء الحضاري للقى األثرية املعثور عليها.
اإلملام بنتائج الدراسات السابقة قصد إعطاء الوجهة الصحيحة للدراسة األثرية و تفادي الوقوع في
األخطاء التي قد تكون وقعت في السنوات املاضية ،مع تجنب تضييع الوقت في تكرار نفس الدراسات.
تكوين أرشيف للمعطيات املستقاة من املسح األثري ليكون مرجعا للدراسات السابقة.
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 -3محتويات امللف األثري:
يعتبر امللف األثري أول عمل يقوم به األثريون قبل الشروع في الحفرية بحيث يحتوي على كل الوثائق التي
تسهل إنجاز الحفرية ،و هو يتكون من قسمين:
أ-قبل البعثة:
يتمثل في كل الوثائق التي تساعد األثري على الشروع في الدراسة األثرية و التي بدورها تنقسم إلى قسمين:
-1الجزء اإلداري :يتمثل في كل الوثائق الرسمية التي تسهل مهمة األثري في امليدان ،من حيث التعامل مع
السلطات العمومية و األمنية ،و كذا املالك الخواص ،و يمكن حصر أهم الوثائق اإلدارية فيما يلي :
الرخصة التي تعتبر بمثابة ضمان لفرق البحث بكونها البعثة الوحيدة املخول لها إجراء عملية الحفر أو
املسح في تلك املنطقة طوال مدة الترخيص ،تطلب هذه األخيرة من الهيئة املكلفة بوزارة الثقافة.
تكليف بمهمة ألعضاء البعثة  ،و التي تستلم من املؤسسة الوصية ( الجامعة ،مركز بحث ،الوكالة
الوطنية لآلثار)
االتفاقيات مع مالك أو مسير األرض بالنسبة للخواص ( األراض ي الزراعية)
-2الجزء النظري (التوثيقي) :هي الوثائق التي تساعد األثري على تكوين فكرة عن املنطقة و ماضيها
الحضاري و قيمتها األثرية حتى يتسنى له فهم املكتشفات األثرية بالشكل الصحيح  ،و اختيار املنهجية
املناسبة للعمل لتفادي األخطاء قدر اإلمكان ،يضم الجزء التوثيقي ما يلي :
املراجع الخاصة بجغرافية و تاريخ املنطقة (التضاريس ،املوارد املائية و غيرها)
املصادر التي تحدثت عن املنطقة املراد إجراء دراسة أثرية عليها ،و التي تخبرنا عن النسيج العمراني
القديم و الحضارات املتعاقبة.
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تقارير األبحاث األثرية السابقة باملنطقة أو املوقع حتى نتفادى املواقع التي سبق التنقيب فيها عدة
مرات.
دراسة البطاقات التقنية للمقتنيات املتحفية التي جلبت من املنطقة ،و التي تؤكد أو تكمل املعطيات
الناتجة عن البحث في املصادر و املراجع و تقارير البحث السابقة.
الخرائط بأنواعها :الطبوغرافية و جيولوجية و األثرية  ،و هنا البد من جمع الخرائط الطبوغرافية
القديمة و الحديثة حيث تخبرنا عن طبيعة التضاريس ،و الشبكة الهيروغليفية باإلضافة إلى تحديد
اإلحداثيات الجغرافية  ،أما الخريطة الجيولوجية فهي تفيدنا في التعرف على املوارد الطبيعية للمنطقة
والتي يكون قد استغلها اإلنسان القديم ،و هذا ما يساعد على تحديد مصادر املادة األولية للمخلفات
املادية املكتشفة خالل الحفرية أو املسح األثري  ،أما الخريطة األثرية فنجد فيها توزع املواقع األثرية
املعروفة باملنطقة مع إعطاء فكرة عن توزع بعض الخصائص للمواقع األثرية.
الصور الجوية تعتبر ضرورية للمعرفة األولية للمنطقة املدروسة ،للتعرف على الظواهر الطبيعية
والبشرية التي ال تكون واضحة على الخريطة الطبوغرافية ،حيث تساعد في تحليل املنطقة و التعرف على
التعمير القديم و الطرقات املهجورة و قنوات املياه  ،كما يمكن من خاللها وضع الخريطة التاريخية.
ب -أثناء البعثة:
و تتمثل في املعطيات التي يتم جمعها أثناء املسح األثري أو في حفريات سابقة مثل:
مخططات املباني األثرية
مخططات توزع اللقى األثرية أفقيا في املوقع طبقة بطبقة ،مربع بمربع.
مخططات الطباقية للموقع.
9

رسومات اللقى األثرية بمختلف املقاييس.
الصور امللتقطة أثناء الحفرية مرفقة بسلم مناسب تشمل تفاصيل املباني  ،اللقى األثرية  ،اآلثار
املندثرة .
دفتر الحفرية الذي يتضمن كل املالحظات و املعطيات التي قام بتدوينها أعضاء البعثة السابقين.
ج -بعد البعثة:
و تشمل كل املعطيات الناتجة عن الدراسة امليدانية و املخبرية و تضم عادة ما يلي :
جرد لكل اآلثار املكتشفة أثناء الحفرية أو املسح األثري مصنفة حسب طبيعتها( فخار ،حلي ،عمالت
نقدية) و حسب الطبقات التي وجدت فيها .
نتائج التحاليل الكيميائية و التأريخ املطلق.
الخريطة األثرية للمنطقة.
يعتبر امللف األثري األساس و عليه يبنى التقرير األثري و كل املنشورات املنبثقة عن دراسة أثرية ،و هو من
أهم الوثائق التي يحتفظ بها رؤساء بعثات الحفرية أو املسح ،كما يعتبر ملفا كامال يحتج به األثري لدى
السلطات املسؤولة من أجل تثمين أعماله امليدانية  ،و الحصول على الترخيص ملواصلة الحفرية.
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املحاضرة الثالثة
الحفريات األثرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مفهوم الحفرية األثرية:
يطلق مصطلح الحفرية على أعمال الحفر التي يقوم بها علماء اآلثار في الحقل األثري الستخراج التحف
واللقى و البقايا األثرية املدفونة تحت األرض ،تتم هذه العملية بطريقة منتظمة و منهجية تختلف عن أي
أعمال الحفر األخرى ،و هو األسلوب املستعمل و املنهج العلمي املتبع للبحث عن اآلثار بهدف استخراج
واستخالص اآلثار من باطن األرض مع تسجيل أوصافها و أشكالها ،و املحافظة عليها و ترميمها الستنباط
األحداث ،و إلقاء الضوء على حضارة اإلنسان املاضية ،و تطورها باعتبارها شاهدا ماديا على ذلك.
و في مفهوم آخر هي عملية إزالة التراب بشكل منظم و منهجي للكشف و التعرف عن مراحل االستيطان
البشري في املواقع األثرية  ،وانطالقا من هذا التعريف يتضح الفرق بين أعمال الحفر التي يقوم بها
اإلنسان للبحث عن الكنوز فقط ،و بين األثري الذي يعتمد على أسلوب علمي و منهجي أثناء عملية الحفر.
 -2أنواع الحفريات :
أ-الحفرية اإلنقاذية ) :(fouille de sauvetageتتم هذه األخيرة بشكل مفاجئ للمواقع التي تم اكتشافها
عن طريق الصدفة مثل أشغال البناء أو شق الطرقات ،فتقوم هذه املؤسسات بإبالغ الجهات الوصية
متمثلة في الوكالة الوطنية لآلثار أين تقوم بإرسال بعثة أثرية مختصة للموقع إلنقاذ ما تبقى من آثار.
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ب-الحفرية الوقائية ) :(fouille préventiveقبل الشروع في بناء أو حفر أي موقع يجب أن يدرس املوقع
من طرف لجنة متخصصة بحضور ممثل عن مدرية الثقافة ،و أثناء دراسة املشروع و معاينته امليدانية
يجد أن املوقع يضم معالم أو بقايا أثرية  ،عندها يكون ملف حول املوقع و يقدم إلى الوزارة الوصية و التي
بدورها تبرمج حفرية وقائية  ،وهنا يكمن الفرق بين الحفرية اإلنقاذية و الحفرية الوقائية و هو أنه في
النوع األول املوقع األثري قد مست أجزائه أي انطلقت األعمال به  ،أما النوع الثاني لم تنطلق بعد األشغال
لذلك سميت بالحفرية الوقائية و هو وقاية األثر قبل التخريب.
ج-الحفرية املنظمة) : (fouille programméeتتم هذه الحفرية بالتنسيق و إعداد مسبق في شكل
خطوات على املكلف بالحفرية إتباعها ،و في هذه الحالة يجب تحضير امللف األثري حول املوقع مع تحديد
األعضاء املرافقين له  ،ليقدم بعدها إلى وزارة الثقافة التي تقوم بدراسته و الفصل فيه ،و في حالة
املوافقة يتم املواصلة في تحضير بقية التجهيزات الالزمة للحفرية .
د-الحفرية في البحار و تحت املياه  :تهدف هذه الحفرية إلى الكشف عن اآلثار الغارقة تحت املياه من لقى
خشبية أو خزفية أو زجاجية ،و تماثيل ...الخ و التمكن من دراستها باالعتماد على أجهزة متطورة  ،و قد
عرف هذا النوع من الحفريات تطورا ملحوظا في كل من الجزائر و ليبيا حيث تم اكتشاف العديد من
اآلثار.
 -3مناهج و طرق الحفر:
خالل القرن التاسع عشر كان الهدف من التنقيب هو العثور على التحف األثرية ،و مع بداية القرن
العشرين أصبح للتنقيب عن اآلثار أهداف أخرى ما استدعى إتباع طرق علمية منظمة و هي كالتالي:
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أ -منهج ويلر :تتمثل في طريقة التربيع التي يستخدمها الكثير من املنقبين في حقول التنقيب حيث يتمثل
املنهج في وضع خارطة شبكية تغطي املوقع  ،ثم يتم تقسيمه إلى مجموعة مربعات متساوية املقاسات
بحجم ، 5×5مع ترك مسافة 1م تفصل بين املربعات ،بعد تحديد هذه املربعات توضع وجهة املربع (
الشرق،الغرب،الشمال،الجنوب) و رقم املربع ،و الحفر يبدأ بإزالة الطبقة العليا من التربة التي تجمعت
بسبب العوامل الطبيعية على مر السنين ،و بعد إزالتها يستمر الحفر أفقيا الستخراج اآلثار حتى الوصول
إلى األرض البكر ،و للوصول للنتائج املنتظرة يجب مراعاة األمور التالية :
املحافظة على تنظيم زوايا الحفر و جعلها زوايا قائمة قدر اإلمكان
املحافظة على استواء و استقامة الجدران و األرضية
الحرص على نقل التراب من داخل الحفرة بصورة مستمرة لكي ال تضيع فيه اللقى الصغيرة
التأكد من عدم وجود مواد أثرية في التربة املستخرجة من الحفرة
الحرص على عدم الخلط في تدوين كل البقايا املوجودة في املربعات التي وجدت بها
تغليف املواد األثرية القابلة للكسر بإحكام تمهيدا ملعالجتها من بعد
تسجيل املواد األثرية املستخرجة من الحفر فور العثور عليها
تنظيف كافة البقايا األثرية قبل إرسالها للمخبر
ب-منهج فان كيفن  :تستعمل هذه الطريقة في التالل الصغيرة  ،و يتم تخطيط الحفرية حسب هذه
الطريقة بتقسيم التلة إلى أربعة أجزاء متساوية  ،بداية من مركز التلة حتى نهايتها في شكل دائرة مقسمة إلى
زوايا ،و يبدأ الحفر في جزأين متقابلين رأسيا.
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ج -منهج الحفر على رقعة شطرنج :تعد الطريقة األكثر استخداما حيث يقسم فيها املوقع إلى مربعات
متساوية ثم تحفر املربعات األربعة التي تلمس أضالع املربع األوسط الذي يترك بدون حفر ،يعد هذا املربع
كشاهد تحدد من خالله الطبقات الستراتيغرافية للموقع  ،تعد هذه الطريقة األنسب لرؤية شاملة
للموقع كما أنها تمكنا من رؤية مجال أكبر  ،أيضا هذه املربعات قابلة للتنقيب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 -4خطوات الحفرية :
تحديد حيز الحفرية
تحديد موضع رمي التراب املستخرج أثناء عملية الحفر
تخطيط الحفرية
الشروع في الحفر
-5أساليب التعامل مع املكتشفات األثرية :
التسجيل
التصوير
الرفع األثري و نقصد به أخذ املقاسات للمباني ،و املعالم األثرية باستعمال أجهزة مثل جهاز
التيودوليت و الشريط املتري.
الرفع املعماري و يشمل في البقايا املعمارية التي يكشف عليها املوقع األثري ،و تتم هذه العملية برسم
مخطط تقريبي للبقايا األثرية .
الرفع الطبقي و يقصد به طبقات األرض.
رسم اللقى األثرية .
التغليف و النقل .
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-6األعمال املخبرية :
تنقسم املكتشفات األثرية ألي عمل ميداني إلى قسمين  :املكتشفات املعمارية من أبنية و جدران وغيرها ،
و القسم الثاني يتمثل في املكتشفات الفنية من لقى فخارية و خزفية و خشبية و املعدنية  ،وزجاجية وغير
ذلك مما أبدعته يد اإلنسان في العصور القديمة  ،و عليه تشمل األعمال املخبرية على مرحلتين  ،تتمثل
املرحلة األولى في األعمال التالية :
تنظيف املكتشفات
التصنيف و التسجيل
عملية التأريخ
وضع بطاقات تقنية لكل قطعة
تتمثل املرحلة الثانية في :
عملية صيانة و ترميم القطع التي تعرضت لالنكسار :تتمثل العملية األولى و املتمثلة في الصيانة ،وهي
وضع مجموعة من االحتياطات من اجل اإلطالة في حياة اللقى الفنية من الناحية الطبيعية (تغير
محيطها) ،و صيانتها من التلف في الحاضر و املستقبل مستعينين في سبيل تحقيق هذا الهدف ما وفرته
لهم علوم الكيمياء و الفيزياء و غيرها  ،للحد من خطورة تلفه الطبيعي و السلبي لفترة طويلة.
أما عملية الترميم فهي عملية عالج لألثر املصاب من التشققات و الكسور  ،و التفتتات التي يمكن أن
ت سببها مجمل العوامل املحيطة باألثر ،و الترميم هو عملية تقنية الهدف منها إبقاء اللقى الفنية على حالها
األصلي  ،كما تسعى إلى حفظ و إبراز القيم الجمالية و األثرية في ظل احترام مكوناته القديمة .
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املحاضرة الرابعة
التقريراألثري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1تعريف التقريراألثري:
يعتبر التقرير األثري آخر مرحلة من مراحل البحث األثري،و حفرية بدون تقرير تعد حفرية بدون نتائج
،إن أعمال التنقيب األثري ال تقتصر على الكشف عن اآلثار املعمارية و التحف الفنية املنقولة و معالجة
هذه اآلثار و ترميمها و حفظها أو عرضها باملتاحف  ،فالبد أن تثمر هذه األعمال بعرض النتائج العلمية
التي يتم التوصل إليها ،و نشر هذه النتائج حتى تكون اآلثار املكتشفة في متناول أكبر عدد ممكن من
العلماء و الباحثين  ،فمن الضروري أن يكون االكتشاف مقرونا بنشر علمي كامل يقوم به عالم اآلثار
الذي أنجز الحفرية و هو يقوم على دعائم أساسية تتمثل في اآلتي:
أ-أعمال التسجيل املبدئية :و يشترط في هذه األعمال أن تشمل على البيانات التالية :
استمارة تسجيل البيانات و املعلومات امليدانية
استمارة تسجيل النصوص الكتابية و النقوش الخطية
استمارة تسجيل و دراسة اللقى الفخارية و الخزفية
مخططات الرسوم البيانية
ب-أعمال التسجيل امليدانية:تنحصر في :
وصف الظاهرة األثرية املكتشفة
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تسجيل الشواهد و األدلة املادية املجاورة لها
إعطاء التفسيرات املبدئية املمكنة بشأنها
و يختم التقرير بخاتمة تعرض فيها النتائج و االستنتاجات موجزة ،يتبعها ملحق تدرج فيه الخرائط
بمختلف أنواعها و املخططات و األشكال و الرسومات و الصور التوضيحية  ،باإلضافة إلى جداول أو
قوائم تجرد فيها اللقى األثرية املكتشفة كالفخار ،و األدوات الحجرية و العظمية ،و البقايا املعدنية
والزجاجية و النقود و غيرها .
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