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اختبار نهائي 

 514أثر 

 منهج البحث األثري

 

: ثالثة اسئلةاجب على 

وضح بالتفصيل ما يعنيه مفهوم منهج البحث في علم اآلثار واهم : السؤال االول
مناهج البحث في علم اآلثار واهدافه 

 :مفهوم منهج البحث

يف , وكانت أكثر شيوعا, يف العلم احلديث” مناىج ” أو  ”منهج ” لقد شاعت كلمة 
وحسب العديد من العلماء , علم االجتماع واألنثروبولوجيا, رلال العلوم االجتماعية خاصة

حيث يقول يف ىذا اجملال , فان كلمة منهج ىي وليدة ادلباحث وادليادين ادلنطقية, وادلفكرين
 تعد جزءا    Méthodologieأن مناىج العلوم أو  : ” الالند ” العامل الفرنسي 

. وميدانا أساسيا من ميادينو, ىاما من أجزاء ادلنطق

قد أطلقت بداية من القرن , بادلعٌت االصطالحي ” Méthode ” وكانت فكرة ادلنهج
وصار االىتمام , مث وافقو العديد من العلماء” فرانس بيكون ” السابع عشر على يد 
ىو الطريق ادلؤدي إىل ” : ” ادلنهج ” ومن ذتة أصبح معٌت كلمة , أكثر بادلنهج التجرييب

الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سَت 
 .العقل وحتدد عملياتو حىت يصل إىل نتيجة معلومة
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 مناهج البحث في علم اآلثار

تفرد علم اآلثار مبناىج خاصة ، يرجع أساسا إىل خصوصية طبيعة البحث األثري باعتباره 
وىذا ال ينفي بأي شكل من األشكال .حبثا ميدانيا، تتم معظم مراحلو يف ادلوقع األثري

ضرورة اعتماده على مناىج البحث األخرى اليت يشًتك فيها مع بقية العلوم اإلنسانية من 
مثل ادلنهج الوصفي وادلنهج التارخيي وادلنهج ادلقارن وغَتىا من ادلناىج اليت يبدأ هبا وينتهي 

وبالتايل فإن خصوصية علم اآلثار على اعتباره علما حقليا و ميدانيا جتعل من . إليها
 وعلى حد تعبَت بورديو. منطلقا تو ونتائجو زلطات نظرية ذات مناىج تعددية

Bourdieu"":ادلوضوع يصنع ادلنهج وادلنهج يؤثر يف ادلوضوع . 

: أهداف علم اآلثار

 :يتفق اآلثاريون باختالف ختصصاهتم بان ىنالك أربع أىداف رئيسيو لعلم اآلثار

دراسة المواقع ومحتوياتها في صياغها الزمني والمكاني ثم اشتقاق  .1
وبفحص .  ونعٍت هبذا إعادة بناء التاريخ الثقايف:تسلسل الثقافة اإلنسانية

رلموعو من مواقع ما قبل التاريخ واألدوات ادلوجودة فيها يصبح باإلمكان 
ويرى بعض . وضع تسلسل زللي وإقليمي للثقافات اإلنسانية آلالف السنُت

اآلثاريون ان ىنالك جوانب غَت ملموسة مثل الدين والتنظيم االجتماعي 
باإلضافة اىل مشكلة احلفظ الضعيف يف الًتبة لبعض األدوات شلا يقلل من 

. إمكانية ىذه العملية بصورة مكتملة
 ويف ىذا اجملال فقد تطورت دراسة الطرق :إعادة بناء طرز حياة الماضي .2

اليت صنع هبا اإلنسان معيشتو يف ادلاضي ، وأصبحت ىدف رئيسي منذ 
ثالثينات القرن العشرين ، حيث أدرك العلماء يف ىذه الفًتة ان اإلنسان قد 
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عاشو يف خلفيو معقده من ادلناخات ادلتغَتة فكل ثقافة انسانيو ىي تكيف 
 . معقد ومتغَت بظروف مناخيو معينو

 وىنا اذلدف ان نشرح دلاذا :دراسة عمليه الثقافة وشرح أسباب التغير .3
 . وصلت الثقافات اإلنسانية يف كل أضلاء العامل ذلذه ادلراحل ادلتنوعة

فهم السجل األثري بما فيه من مواقع وأدوات والتي هي جزء من  .4
 ان مالحظاتنا عن ادلاضي نفعلها :عالمنا المعاصر وندرسها كجزء منه

اليوم ألننا نصف مواقع وأدوات نقبناىا اليوم بعد ان ُىجرت لقرون او 
آلالف السنُت وىنا يأيت االختالف بُت ادلؤرخُت الذين يقرؤون مثال وثيقة 

 واليت تفصل معلومات كتبت بواسطة كاتب معاصر 1492كتبت يف عام 
أما السجل األثري فيتكون من أشياء ماديو . ومل تتغَت منذ تلك السنة

وتوزيعها يف الًتبة والطريقة الوحيدة لفهم ىذا السجل ىو ان نأخذ 
مالحظاتنا ادلعاصرة عن ىذا السجل الساكن ، وان نًترتو إىل إفادات عن 
ادلاضي ادلتحرك ، وطرق كسب العيش والظروف اليت أوجدت ىذه األشياء 

اليت عاشت حىت اليوم ، وبالتايل علينا مالحظة احلاضر وعمل جتارب 
 ومالحظة ادلعاصرين من الصيادين وجامعي الطعام وغَتىا من الوسائل
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التتابع )النوعي والتتابعي : هناك نظامان أساسيان للتصنيف هما: السؤال الثاني
.  بين بالتفصيل).الطرزي

 التصنيف

مث يقومونبتصنيفها إىل . يقوم علماء اآلثار بوصف وتصوير وإحصاء ادلعثورات اليت جيدوهنا
فمثاًل ُُيتفظ بالقطعالفخارية، اليت تسمى أحيانًا الِفَلق . رلموعات وفًقا ألنواعها ومواقعها

أو الِكَسر اخلزفية، من كل وحدة من وحداتالتنقيب، ومن كل طبقة فيها، يف رلموعات 
منفصلة، مث تنقل إىل ادلختربادليداين، لتنظف وتدوَّن عليها ادلعلومات اخلاصة بالوحدة 

وجيب أن تبذل عناية فائقة، يف ادلخترب ادليداين، للمحافظة على .والطبقة اليت جاءت منها
فمثاًل جيب إزالة الصدأ عن األشياءادلعدنية . األشياءادلصنوعة من مواد كادلعدن واخلشب

أما ادلواد اخلشبيةادلشبعة بادلاء، فقد . دون أن يؤدي ذلك إىل أي ختريب يف سطحها
تتشقق أو تفقد شكلها عندما تتعرض للهواء، ولذلك جيباالحتفاظ هبا رطبة إىل حُت 

 .يتمكن االختصاصيون، الذين يطلق عليهم ادلرشلون،من صيانتها

ميكن .ويف حاالت كثَتة جيب معرفة عمر ادلواد لتحديد ادلادة األولىواألخَتة يف السلسلة
لعلماء اآلثار تفسَت ادلعثورات األثرية، إذا ما استطاعوا معرفة أمناطانتشار األدوات زمانًا 

وللوصول إىل ىذه األمناط جيب عليهم أوالًتصنيف األدوات يف رلموعات حتوي . ومكانًا
التتابع )النوعي والتتابعي : والنظاماناألساسيان للتصنيف مها. كل رلموعة معثورات متشاهبة

 ).الطرزي

 :التصنيف النوعي

وتدعى . تصنف ادلواد ضمن رلموعات حسب أشكاذلا، وطرق صنعها، ووظائفها
فمثاًل دُتثِّل رتيع القدور اخلزفية ادلتشاهبةاليت يعثر . كلمجموعة من ىذه ادلعثورات نوًعا
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عليها يف موقع واحد نوًعا واحًدا، يف حُت دُتثِّل قدور أخرى متشاهبةمن موقع آخر نوًعا 
 .آخر

 :(التتابع الطرزي)التصنيف التتابعي 

وىذه التغَتات .ترتب ادلواد ذات النوع الواحد كلها يف سلسلة تعكس التغَتات يف الطراز
 .إما أن تكون قد حصلت تدرجيًيا مع مرور الزمن، أو نتيجة انتشارحضارة يف منطقة
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. اذكرها. هناك ثالثة انواع اساسية من الدليل األثري: السؤال الثالث

- 3 الظواىر -2ادلعثورات ادلصنوعة - 1: إن األنواع الثالثة األساسية للدليل األثري ىي
 .ادلعثورات الطبيعية

 المعثورات المصنوعة

أما بالنسبة إىل ادلعثورات ادلصنوعة، فهي تلك ادلواد اليت صنعها اإلنسان وميكن أن تنقل 
وىي تشتمل على مواد مثل الّنصال . من مكان إىل آخر دون إحداث تغيَت على مظهرىا

كما ميكن أن تشتمل ـ بالنسبة إىل رلتمع ذي تاريخ مكتوب ـ على األلواح . والقدور واخلرز
الطينية وعلى سجالت أخرى مكتوبة، وتعد ادلعثورات ادلصنوعة الشواىد األساسية اليت 

يعتمد عليها األنثروبولوجيون يف دراسة احلياة الثقافية للشعوب البدائية، فهي تعد من أىم 
 .الرواسب الثقافية 

 الظواهر

الظواىر ىي ادلعثورات األثرية اليت تظهر على سطح األرض وميكن مالحظتها بالعُت اجملردة 
وتتألف بصورة رئيسية، من البيوت وادلقابر وقنوات الري، ومنشآت عديدة أخرى، قامت 

وخالفًا لألدوات، فإنو ال ميكن فصل الظواىر عن زليطها، دون . ببنائها الشعوب القدمية
 أن ُيدث تغيَت يف شكلها، 

 المعثورات الطبيعية

. ادلعثورات الطبيعية، ىي ادلواد الطبيعية اليت توجد جنًبا إىل جنب مع األدوات والظواىر
وتشتمل . وتكشف ىذه ادلعثورات طريقة تفاعل الناس يف العصور القدمية مع زليطهم
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ادلعثورات الطبيعية ـ على سبيل ادلثال ـ على البذور وعظام احليوانات، كما تشمل أيضا 
 .ادلواد الكيميائية والغازات، وحىت ادلواد العضوية ادلختلطة بالًتبة
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وضح باختصار المناهج المختلفة المستخدمة في تفسير الدالئل  :السؤال الرابع
األثرية 

(:   The Interpretation of Function)التفسير الوظيفي 

يعتمد االثارى يف حتديد وظيفة اآلثار على القواعد وادلناىج بدرجة اقل من اعتماده على 
وذلذا السبب فان زلاولة اكتشاف الغرض األساسي من اللقية أو ادلبٌت دائماً ما . التجربة

فليس . والواضح أن االثاري يكون مقيداً مبناىج دراستو للدليل ككل . تكون غَت مرغوبة
صنعت أداة أو بٌت مبٌت معيناً ومت استخدامهما ولكن جيب عليو ايضاً  متى كافياً أن حتدد

وقد يفسر ذلك بصورة حضارية أي تبعاً للتقسيم العام للعصور . استخدمماذا أن يقرر يف 
 Functional)أما الطريقة الوظيفية وادلعروفة باسم التفسَت الوظيفي . الثالثة

Interpretation)  للموجودات تتم من خالل معرفة الوسائل واألدوات اليت توجد
. عند احلرفيُت احلاليُت

(: Reconstruction)التصور وإعادة التركيب : التفسير بالرسم والمخططات

 للقى وادلباين – على الورق على األقل –يتطلب معظم العمل التفسَتي إعادة الًتكيب 
وىذا صحيح بشكل خاص للمباين واليت يتمٌت العديد من . اليت تدمرت أو تعرضت للتلف

االثاريُت اكتشافها واليت قد تًتك وراءىا سلططاً على األرض لالساسات أو حىت حفر 
ومن األىم إجياد مقابالت بُت رلتمعات ما قبل . (Post-holes)األعمدة والقوائم 

التاريخ واجملتمعات البسيطة ادلوجودة اليوم وىو الشيء الذي يضطلع بو علم اآلثار احلي 
(. Ethnoarchaeology)اليوم 

:  إكمال التفسير األثري 
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وتدور مثل . ىناك العديد من األسئلة اليت تدور يف رأس االثاري عند زلوالتو لتفسَت اآلثار 
ىذه األسئلة حول ماىية اجملموعة الثقافية اليت ينتمي ذلا ىذا اجملتمع إضافة إىل العديد من 

.  األسئلة ادلتعلقة بعالقتو باجملتمعات اجملاورة وتنظيماهتم الدينية والسياسية واالجتماعية

وكثَت من ىذه األسئلة قد ال صلد ذلا إجابات وسط الدالئل اليت مت استخدامها من ادلوقع 
إهنا أسئلة ال تدور حول األحجار أو العظام أو . ولكن جيب أن يتم اإلجابة على اغلبها

.  قطع الفخار أو غَته ولكنها أسئلة حول الناس الذين أوجد من أجلهم علم اآلثار 

 


