دور أعمال المسح والتنقيب اآلثاري
في كتابة تاريخ العراق القديم
الدكتور صباح جاسم الشكري
أخذت الدراسات الحديثة في حقل اآلثار في العقود األربعة األخيرة من القرن المنصرر مارا ً اديرداً رحبراً ،سرد ف اراراً
كبي اًر في المكتبة اآلثارية من اهة ،والنتااات البحثية وا ناازات البحثية من ناحية أخرى .انصربت تمرا الد ارسرات مر
البقايررا السررطحية ،وهرري المقر المنتعررة مر سررطوح التمررول والمسررتوطنات الترري مررد يترردل الواحررد منهررا مررن رردة مرت عررات
أثريررة ومنخس ر ات تمثررل بقايررا س روا وأنهررار مندرسررة وخنرراد م ر أيررة تواب ر تظهررر م ر السررط  .يعررمل المس ر اآلثرراري
محتويات الطبقات ا ستيطانية داخل الموام األثرية .فالمس اآلثاري يعني دراسة المواد السطحية الظاهرة SURFACE
) .)1() MATERIAL
رسررة الم رواد الموا ررودة تحررت السررط  ،وهرري فرري وامر ر الحررال متممررة لمق ر األثريررة الس ررطحية (SUB-
يضررا إليهررا د ا
.)2()SURFACE MATERIAL
ارررت العررادة بررين اآلثرراريين المهنيررين ،ومررنه العرامي رون تعري ر أ مررال المس ر اآلثرراري بدنررا د ارسررة محتويررات سررطوح
التمول أو المستوطنات األثرية التي يض كلً منها مامو ة تمول أثرية تختم في سعتها والمسافات التري ت صرل بينهرا.
مررد تتسر المسرراحة الترري تعررمل مسر سررط التمررول والمسررتوطنات لت طري منرراط وأمررالي حضررارية واسررعة تعطرري م هومراً
عرراملً ررن منرراط الد ارسررة الترري مررد ت طرري معظ ر أ ارض ري الع ر ار ومحيطررا العربرري ودول الا روار وهررذا يتقرراط م ر
الدراسات التخصصية ،مثلً د ارسرة التراريا السياسري المردون فري النصروص المردون فري النصروص القديمرة لمردة تاريخيرة
مررا ،فرري منطقررة معينررة .فالنصرروص المكتعر ة لر تسررا د الباحررث بعرركل واضر وربمررا لر تتطررر أساسراً لترراريا األحررداث
السياسية إاما ً ،لكرن الباحرث اآلثراري يحراول ا سرتنتاج والتحميرل المتردني .يعرترا ممرا اآلثرار و ممرا ا نثروبولوايرا
والايولوايررون بعرركل ر رريس فرري د ارس ررة امي ر المقر ر المكتع ر ة مررن د ارس ررة المررادة المك ررون منهررا األث ررر ،ضرروية واي ررر
ضوية -والخروج بدراسة حضارية -وتقنية.
إن المسر ر اآلث رراري لر ر يتح رردد بد ارس ررة المقر ر الس ررطحية المنتعر ررة ف رري داخ ررل الموامر ر المكتعر ر ة ف رري طي ررات الطبق ررات
ا ستيطانية وحت األرض البكر لتما التمول والمستوطنات .هذا اإلار ار مرلز لعمميرة المسر اآلثراري السرطحي ومتممراً
لا من الناحيتين التقنية وال نية.
التاريخ الحضاري ومردوداته:
نعني بالتاريا الحضاري هنا ،التاريا اير المكتوب في الوثا المدونة م الرم الطينية وايرها من المدونات التي
تدخل في ماال الوثا التي تعتمد التاريخية التي يتعامل معها اآلثاري -المؤرخ .بل إن دراسة التاريا من واهة النظر
الحضارية ،تعنري د ارسرة أصرل المرادة األثريرة مرن ناحيرة البنرا العضروي والتقنيرات التري تظهرر ميهرا .والردور الحضراري
الذي تؤديا أيرة مطعرة أثريرة معبررة تكتعر الكر الها رل لممرواد األثريرة األخررى .نرذكر ذلرا ،كرون المرواد الحضرارية تعنري
نعاطات اإلنسان لمتعبير ن احتياااتا الحياتية ونتاااتا ال كرية ،وفيما يمي رض سري لمردودات التاريا الحضاري:
 .1ا نتعار أو ا نتقال الحضاري بين مستوطن وآخر ضمن منطقة ا رافية محددة أو بين منطقة وأخرى داخرل القطرر
أو بينهررا ماتمع راً وبررين تمررول ومسررتوطنات معاص ررة لهررا فرري منرراط أخرررى تق ر خررارج الرربلد ،خصوص راً فرري منرراط
العر األدن .
 .2د ارسررة مصررادر العرريش المترروفرة ،وهرري المررا والنبررات والحي روان ،ود ارسررة أسرراليب اإلروا وصررلحية تربررة األ ارضرري
الز ار ية الكا نة ند ض ا األنهار والقنوات اإلروا ية أو ند مقترباتها.
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فرري طبقاتهررا

 .3تخمررين الحا ر السرركاني مررن خررلل كثافررة المق ر األثريررة المنتع ررة فررو سررطوحها أو تمررا الترري تكتع ر
ا ستيطانية.
 .4دراسة أسباب هار المدن والمستوطنات واندثارها كاألسباب البي ية مثل مموحة التربة أو تحول مااري األنهار( ،(3أو
التحركررات التكتونيررة تحررت السررط فرري السررهل الرسرروبي( ،)4أو انتع رار األوب ررة فرري منرراط معينررة ،أو ب عررل اإلنسرران
كالحروب مثلً.
 .5التباد ت التاارية بين مواض ا ستيطان في منطقة ا رافية محددة ومنراط اسرتيطان أخرر معاصررة لهرا فري داخرل
البلد أو بينها اميعاً وبين موام أخر معاصرة لها تق في البمدان المااورة (التاارة في العصر اآلعوري القدي )(.)5
 .6دراسة طبوارافيات األرض وأنماط ا ستيطان ميها.
 .7دراسة الموارد الطبيعية المتوفرة وحا استثمارها لدى سكان المستوطنات المست يدة مباعرة أو القريبة منها.
 .8ممية المس اآلثراري ت طري رمعرة ا رافيرة واسرعة وبومرت مياسري وتكرالي أمرل كثير اًر منهرا فري حالرة إار ار التنقيبرات
ا ثارية.
 .9تتطمب ممية المس دد محدد ( )2-1من اآلثاريين المتخصصرين ،ومرثمه مرن اإلداريرين أو الخردميين ،خلفراً لمرا
تتطمبا أ مال التنقيب من دد من المتخصصرين فري اآلثرار والمسرا دين ال نيرين والعمرال المراهرين وايرر المراهرين،
م أ داد من اإلداريين والخدميين.
 .11المسر ر اآلث رراري يع ررد مرحم ررة أولي ررة لد ارس ررة اآلث ررار موم ررا (موامر ر أثري ررة وأي ررة مكتعر ر ات) ن ررد وها ماتمع رراً المر رواد
الحضررارية ،فررل يمكررن أن تررت مميررة المس ر والد ارسررة المعتمرردة إ م ر معرفررة تامررة باآلثررار المكتع ر ة فرري أ مررال
التنقيررب اآلثرراري ،وهررو المصرردر الررر يس لممعمومررات فرري أيررة د ارسررة آثاريررة مميررة .بعبررارة أخرررى ،ف رإن د ارسررة المق ر
األثرية المكتع ة وتقويمها ووض تاريا لها مبني أساساً مر مرا تظهرر أ مرال التنقيبرات فري الطبقرات ا سرتيطانية
نهررا ألول م ررة .إن الكع ر األول لمم رواد األثريررة يعررير إل ر حضررارة
الترري تعرركل محتوياتهررا  -حررين يررت الكع ر
اديرردة ،مثرل حضررارات حسررونة وحمر وسررام ار والعبيررد ومررا تلهررا ،وان المومر األثررري المكتعر سرريحمل اسر تمررا
الحضررارة ويبقر معيررا اًر لمقارنررة المكتعر ات فرري الموامر األخرررى اينمررا يعثررر ميهررا وهررذا سرريا ممرري معرررو لرردى
المتخصص ررين اآلث رراريين ف رري العر ر ار  ،وبن ررا ً مي ررا فر رإن المر رواد األثري ررة المعاص رررة الت رري تظه ررر حقر راً ف رري طبق ررات
ا سرتيطان المنتعررة مر سرطوح الموامر حيثمرا تكرون سرتت د ارسرتها وتقويمهرا وفر تراريا ومميرزات المرواد التري تر
نها في أ مال التنقيب األول .
الكع
أهمية االختصاص في المسح اآلثاري:
إن أ مال المس اآلثاري ليست مارد أ مال توثيقية لدراسة الماضي بمعزل ن الحاضر والمستقبل ،برل إن نتا ارا
ذات أبعاد بحثية كبيررة وتبسرط المهراد لد ارسرات عرت فري مارالي العمرو الصررفة والعمرو اإلنسرانية مر حرد سروا  ،ومرن
النقاط التي تؤكد أهمية هذا العمل اآلثاري الميداني ندرج ما يدتي:
 .1يتعررين مر المنقررب الررذي يبحررث ررن حمررول لمعرركمة مميررة مررا ،مررثلً د ارسررة تخطرريط المرردن أو مررارة مبرراني تذكاريررة
كالمعابد والقصور ،أن يحدد مومعاً معينراً عرت الا تتروافر فيرا العرروط الكافيرة لحرل تمرا المعركمة .وهرو مرا يمكرن أن
تقود إليا أ مال المس اآلثاري .واذا كان بد من توضي لهذ النقطة فانا ليس تداخل في العمل وانما صمة وثيقة
بررين التنقيررب والمسر اآلثرراري ،فكمررا أن د ارسررة المقر السررطحية أثنررا المسر تقررو مر القر ار ن الترري تر تاريخهررا ررن
طري دراسة التعامب الطبقي فري الموامر المنقبرة سرابقا ،فرإن أيرة مميرة تنقيرب يزمر إاراؤهرا فري مومر عرمما المسر
اآلثاري ياب أن تعتمد م النتا ج األولية لذلا المس من خلل الدراسة الممعنة لمق السطحية أو باألحرى المواد
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الحضارية المنتعرة م السط أو البارزة فوما كالمباني مثل ل رض تحديد الموام المؤهمة لمتنقيب ،وهذا ما سيوفر
أفضل النتا ج العممية وبدمل التكالي .
 .2يوفر المس اآلثاري الخم ية إل داد الدراسات المتعمقة برالتخطيط الحضرري ،كنظرا توزير المسرتوطنات مر األرض
واخررتل مسرراحاتها و رردد مرت عاتهررا والمسرراحات الترري ت صررل بينهررا ونظررا عرربكات ا روا الممترردة بررين مكوناتهررا،
ونظا توزي القرى الز ار ية الص يرة المعتمدة ميها امتصادياً.
 .3إن نتا ج مسوحات آثارية سب أن أاريت في مناط كثيرة في انوبي العر ار مرد أظهررت حرا ت تردثرت فيهرا م اركرز
اسررتيطان ومرردن ،ومعهررا عرربكات إروا ومرررى ز ار يررة بكروارث طبيعيررة كال يضررانات ومموحررة التربررة او تحررول لمارراري
األنهررار ،إذ أدت ماتمعررا إلر انرردثارها ،لررذا فهرري ،أي أ مررال المسر  ،تعطرري مؤعررات لحقيقررة إمكرران تكررار مثررل تمررا
الكوارث الطبيعية مرا لر تتخرذ إار ار ات تقنيرة مميرة لمعالاتهرا ،وان الحمرول النااعرة لرذلا هري السريطرة مر معركمة
ال يضررانات ررن طرير إنعررا السرردود فرري منرراط مختم ررة نررد مارررى نهررري دامررة وال ررات وتوابعهمررا ،وبررذل الاهررود
المكث ة ستصلح األراضي المتروكة وذلا ن طري ع عبكات ومنروات اإلروا وانعرا نرواظ ميهرا ،يصراحبها
انبراً إلر انررب عرربكات المبررازل الترري لو هررا لتبقر معرركمة مموحررة التربررة وترردثير الميررا الاوفيررة فرري السررهل الرسرروبي،
بعكل خاص ،ما مة كما كانرت فري السراب  ،والتري كانرت مرن أهر أسرباب هارر المسرتوطنات القا مرة وتررا مسراحات
عاسعة من األراضي الز ار ية بو ار ومهددةً بالتصحر.
م ر مظرراهر
ررن ممي رزات ا رافيررة ايررر محسرروبة فرري السرراب والومررو
 .4إن المس ر اآلثرراري مررد يررؤدي إل ر الكع ر
حضارية اديدة ربما مختم ة المنعد ،أي مادمة من منطقة ا رافية – حضارة أخرى ،وهذا ما حصل أثنا المسوحات
ا ثارية التي ما بهرا الباحرث فري منطقرة ال ررات األوسرط (منطقرة سرد حديثرة) فري را  ،1975ومرا تبعرا مرن أ مرال
مس وتنقيرب فري المنطقرة ذاتهرا مرن مبرل آثراريين رراميين وأاانرب منرذ را  1978ول ايرة  .1985إن آمرال المسر
فري منطقررة السرد مررد أفررزت الكثيررر مرن الت صرريلت المهمرة والررد ت التاريخيرة الموثقررة حرول واررود لمرات سياسررية
وامتصادية وحضارية وصرنا ية وفنيرة ،ربطرت برين برلد ال ارفردين ومنراط أخرر فري العرر األدنر  ،وفيمرا يردتي نردرج
بعضاً منها:
أ .حصررر موامر ا سررتيطان نررد مقتربررات نهررر ال ررات ضررمن عرريط ز ار رري ضرري مر اررانبي النهررر تحر بهررا اراض
ذات طبيعة صحراوية و رة تتخممها وديان كثيرة تتاا مصرباتها نحرو نهرر ال ررات .إن تقيرد ا سرتيطان ضرمن العرريط
الز ار رري مررد فرررض ت روالي السرركن ارريلً بعررد آخررر ممررا كررس وامع راً صررعباً اعررتا منطقررة ال ررات األوسررط ،هررو إن
األراضي الصحراوية الواسعة التي تح بذلا العريط الز ار ري ايرر مؤهمرة طبيعيراً لمسركن الردا أو أنهرا مر األمرل
تبق اازة ن اكتساب الميزات اإلنتااية التي اتص بها العريط الز ار ي المااور لمنهر .من هذا مد نخمص بردن
إمامررة مامعررات اسررتيطانية– سررياحية أو إنعررا مرردن صر يرة نررد مقتربررات بحيررة سررد حديثررة سررتكون معتمرردة كميراً فرري
امتصادها م النقل اآللي لمميا الموظ ة لمز ار ة ،أو استخدا طريقة التقطير لمسقي.أن استخدا طريقة السقي هرذ
تصررب فرري خدمررة الحيرراة اليوميررة لمسرركان القرريبين هنررا ،وهررذ بررالطب مميررة مكم ررة مررن الناحيررة ا متصررادية و يمكررن
تلفيها بسبب ارت اع مستوى األراضي المطمة م بحيرة السد .فضلً ن امل التكروين المورفولرواي لمتربرة كونهرا
مكونررة مررن صررخور كمسررية فرري ال الررب ،و ررد ك ايررة األمطررار فرري مررو منطقررة ال ررات األوسررط إلنمررا المحاصرريل
الموسررمية ،إذ يقررل معرردل نسرربة المطررر هنررا ررن  211ميميمت ر اًر سررنوياً .لررذلا ف رإن أي معررروع سررياحي أو خرردمي فرري
المنطقة سيبق مرهوناً بالسقي ا صطنا ي والسحب اآللي لمميا .
ب .ان اامررب الموام ر التاريخيررة المسررامة فرري حرروض سررد حديثررة ذات ص ر ة دفا يررة سرركرية (أمررا القررلع وتحصررينات
سرركرية أو موامر ر انتع ررار س رركري دون وا ررود مب رران فيه ررا) ،وان الق ررلع والتحص ررينات العس رركرية ع رريدت وفرر نظر ر
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ستراتياية أسرتخد النهرر فيهرا مصرد اًر وحراا اًز امنيراً ،وأن اختيرار مواضرعها يرن رن د اريرة كافيرة بطبوارافيرة األرض.
ومد أظهرت الحوادث التاريخية هنا توااداً سكرياً في العصرين البابمي القدي والبابمي الوسيط وال اانبهمرا العصرر
األعوري الوسيط ،وكانت هذ األماكن مهمة لمتردريبات العسركرية كري تكرون مر الردوا اراهزة لأل مرال الحربيرة فري
حا ت الدفاع والهاو  .أما المعسركرات المقامرة خرلل العصرر اآلعروري الحرديث وكرذلا مردة التواارد (الهمنسرتي /اي
ا اريق رري -الروم رراني) ف رري المنطق ررة فق ررد أظه رررت تركر ر اًز س رركرياً مكث ر راً( .)6وف رري خلص ررة له ررذ النقط ررة فر رإن م ررو
المعسرركرات آن ررة الررذكر مررد أظهرررت أهميررة كبي ررة ف ري د ارسررة الترراريا العسرركري لرربلد ال ارفرردين فرري النص ر األول مررن
األل الثاني مبل الميلد وحت العهد الروماني في أوا ل األل األول مبل الميلد.
ج .لعبت منطقة ال رات األوسط دو اًر مهماً كخط تااري بين بلد الرافدين والخميج والازيرة العربية من اهة وبينها وبين
منرراط عرررمي البحررر األبرريض المتوسررط مررن اهررة أخرررى .فمنررذ صررر فاررر السررل ت (األل ر الثالررث  ) .أميمررت
المحطات التاارية م هذا الطري الحيوي ول تتراا أهميتا بر التاريا حت إنعرا طرير النقرل البرري الموصرل
بين الع ار وبين بلد العا من مبل عركة نيرن أثنا ا حتلل البريطاني لمع ار  .يضا إل ذلا أن ماررى ال ررات
ن سررا كرران مسررتخدماً لمنقررل التارراري ،وتعررير الم ارا ر التاريخيررة إل ر انررا اسررتخد لمرررور الس ر ن الحربيررة فرري العهررد
الروم رراني( )7و مر ر ال رررا م ررن انحس ررار األهمي ررة التااري ررة له ررذ المنطق ررة م ررن ال ر ررات األوس ررط ار ر ار ابتع رراد خط رروط
المواصلت البرية ن مارى النهر ،فإن إ ادة الحياة لهذا الخط التااري ممكنرة ارداً فري حالرة اسرت لل بحيررة السرد
لتربيررة األسررماا وانعررا م اركررز اسررتيطان نررد مقترباتهررا ،فض رلً ررن ذلررا اسررتثمار أ ارضرري الازي ررة فرري تربيررة اإلبررل
والماعررية ،وهررذا فرري الوامر سرريؤدي إلر تنعرريط كبيررر متصرراد الرربلد ،خصوصراً مرردن محافظررة نينرروى ومدينررة حديثررة
وسركان مدينرة راو ومدينرة القرا نررد الحردود العراميرة -السرورية ،وهرري مردن تقر خرارج بحيررة سرد حديثرة .فضرلً ررن
ذلا إمكان إنعا مرى ص يرة م ض ا البحيرة يمتهن سكانها صيد األسماا وتصديرها ،يعرزز هرذا الطررح ار ازرة
األسررماا فرري هررذ المنطقررة مررن ال ررات وانهررا بالتدكيررد كانررت احررد م روارد العرريش لسرركان الموام ر القديمررة نررد ض ر ا
النهر .المنهج في أ مال المس اآلثاري في الع ار  :نقصرد بعمميرة المسر اآلثراري هنرا اسرتخدا األدوات واألاهرزة
الهندسررية لعمررل الخر ار ط الطبوارافيررة ووضر مرتسررمات لمررتلل والموامر األثريررة ووضر الرسررو والمخططررات لممبرراني
المكتعر ة ار ار التنقيرب فرري الطبقررات ا سرتيطانية فقررط ،وانمرا نعنرري د ارسررة م هرو المسر اآلثراري وضرررورتا وفوا ررد .
ويعني المس في ماال اآلثار ،دراسة كل مرا يتعمر بحيراة اإلنسران فري األزمنرة الماضرية والمتمثمرة ببقايرا ا سرتيطان
و لمررة ذلررا بالعوامررل الطبيعيررة والبي يررة المحيطررة والمنرراخ السررا د والسرركان صررانعو ترراريا أيررة منطقررة حررين تخض ر
لمد ارسررة .فررإل اانررب األ مررال الهندسررية الحقميررة ،يقررو مررنهج العمررل الميررداني الررذي أتبعتررا المدرسررة العراميررة لد ارسررة
المس اآلثاري بمحاولة التوصل إل حقا تاريخية تد ما توفر الدراسات النو ية لممتبقيات األثريرة ،التري نرد وها
باآلثار (الثابتة والمتحركة) بما في ذلا النصوص الكتابية ،خاصة في منطقة العثور ،و م النحو اآلتي:
 .1دراسة تدريا المواد الحضارية المنتعرة مر سرطوح الموامر األثريرة ،وهرذا يعرد مرن أهر األ مرال التري يارب أن يقرو
بهررا اآلثرراري فرري مميررة المسر  ،وأن يكررون لررا المامراً كافيراً بدعرركال وتقنيررات صررنا ة المرواد الحضررارية وفر تسمسررمها
الزمنرري الررذي ات ر ميررا اآلثرراريون المنقبررون ،ونعنرري بررالمواد الحضررارية :امي ر المخم ررات اإلنسررانية الترري تتضررمنها
الموام األثرية ،خصوصاً ال خار .الذي يتوفر أكثر من اير من المواد فو سطوح الموام األثرية وفي بطونها ،أي
الطبقررات ا سررتيطانية تحررت السررط  ،الكافيررة لرردى اآلثرراري فرري د ارسررة ال خررار أو ً( ،)8ومعرفررة تطررور صررنا تا وت يررر
تقنياتا بر أزمنة محددة ،ومن ث القيا بالربط الحضاري بين صنا ات وأعكال آنية صر وآخر.
 .2فرز ماامي النماذج الممتقطة من م سطوح الموام األثرية حسب توزيعها م السط ودراات كثافتها ميا.
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م ر هويررة أمرراكن العثررور ميهررا أو نقرراط
 ،كدن يكون هناا معبد مريرب مرن سرط

 .3د ارسررة أعرركال النمرراذج الممتقطررة وتقناتهررا ل رررض تحديررد وظا هررا والتعررر
ِ
مبانٍٍ محددة الوظا
تركزها م سط الموم  ،فهي ترعد اآلثاري إل
الموم أو مبن سكني أو مع ل أو فرن لحر ال خار ،واير ذلا.
 .4نررد إا ر ار المس ر لسررط موم ر اثررري متعرردد الررتلل يسررتمز ذلررا ام ر النمرراذج مررن كررل تررل م ر حررد فرري أكيرراس
من صررمة ،ويتواررب مررل اإلار ار ن سررا حتر ضررمن التررل الواحررد لمتعررر مر مت يررات فرري نو يررة المقر األثريررة ،ثر
ت رربط بدكيرراس الممتقطررات بطامررات لممعمومات .نررد مس ر المسررتوطن متعرردد الررتلل يتطمررب وض ر مخطررط توضرريحي
بسرريط ً خارطررة كروكرريً تبررين تضرراريس المسررتوطن ومعالمررا الر يسررة األخرررى ،م ر إا ر ار د ارسررة وص ر ية لسررطوح
مامرروع تمررول المسررتوطن م ر تحديررد األبعرراد العامررة لك رل مرت ر  .كررل هررذ اإلا ر ار ات تهررد إل ر ترراريا المسررتوطن
بالدراررة األسرراس .وتحديررد امتررداد ا سررتيطان فيررا ،وبالتررالي التوصررل إلر حا ر ذلررا ا سررتيطان فرري كررل مرردة اعررها
المستوطن
 .5من دراسة طبيعة منطقة المس موماً .فإن دراسة البي ة المحيطرة بالمسرتوطن الخاضر لمد ارسرة سرتؤدي إلر تحديرد
مصادر العيش فيها (الميا والحيوان والنبات).
م ر أسررباب انرردثار الموام ر األثريررة أو المسررتوطنات بصررر النظررر ررن حامهررا ،ف رإن الرارروع إل ر
 .6ل رررض الومررو
السريا الترراريخي إن أمكررن ،ذلررا يقررود إلر معرفررة أهر األحررداث المدونررة فرري الكتابررات القديمررة ،كاألوب ررة وال يضررانات
والحروب ومساوة المناخ وا ا التربة ،واير ذلا من الكوارث ،سوا ً طبيعية أو ب عل اإلنسان.
 .7تعد الت يرات المناخية في مناط ا سرتيطان راملً مهمراً فري تركهرا والهاررة إلر أمراكن أخرر أكثرر مل مرة لمعريش.
وأن التعر م الت يرات المناخية يت من خلل دراسة ما هو متوفر فو سطوح الموام األثرية وبواطنها من بقايرا
م رواد ضرروية ،كالعظررا والخعررب والم رواد المحرومررة والرمرراد ،وهرري فرري العررادة م رواد موثومررة أكثررر حررين تكتع ر فرري
طبقات ا ستيطان ند العثور ميها وتصني ها من مبل متخصصين في مو الحيوان والنبرات ومقارنتهرا مر مرا هرو
مر حار الت يررات المناخيرة والبي يرة ،ومرن
متوفر حالياً من هذ األحيا في منطقة الدراسة ذاتها ،ومرن ثر الومرو
ث تعخيص المتبقي والمنقرض من تما األحيا .
 .8ومررن األسررباب الخطي ررة الترري أدت إل ر مرروت الحضررارات وهاررر موام ر ا سررتيطان فرري الماضرري هرري معرركمة مموحررة
التربة (السبا) وامتداد التصحر إل أماكن كانت مدهولة في الساب .
 .9بررد مررن توضرري حقيقرة هامررة هرري أن المسر اآلثرراري يعررد د ارسررة أوليررة وعررمولية لمواضر ا سررتيطان القديمررة ،وانررا
ليس بديل ن أ مال التنقيب اآلثاري ،بل يعتمد ميا في تدكيد أو تويب العديد من نتا ج المس  ،م سبيل المثال
إن ما يت العثور ميا من مواد حضارية ود ت أثرية أخر فو سطوح التلل األثرية ليست بالضرورة تمثل امير
رابر يظهرر مر السرط فقرط،
اً
ما هرو تحرت السرط  ،اي طبقرات ا سرتيطان مرن ادوار سركنية .فهري مرد تمثرل سركناً
مثل مرور القوافل التاارية أو تمثل مرور موافل لمبدو بر هذ المنطقة .وبالمثل ،فان لق أثريرة ثقيمرة ومعبررة مرد
تط و م السط لسبب أو أخر.

ثالثاً :التنقيبات اآلثارية:
معرررو لرردى اآلثرراريين أن التنقيررب هررو مميررة الح ررر المررنظ فرري الموام ر األثريررة ضررمن مررنهج ممرري ممت ر لرردى
المتخصصر ررين فر رري مير رردان اآلثر ررار ،ومعر رررو كر ررذلا أن ممير ررة التنقير ررب ر ررادة بطي ر ررة ومكم ر ررة تتطمر ررب العدير ررد مر ررن
ا ختصاص ررات ف رري مي ررداني العمر رو اإلنس ررانية والعم ررو الصر ررفة وتتطم ررب الكثي ررر م ررن الن ق ررات ،خصوصر راً أا ررور العم ررال
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المرراهرين وال نيررين والعمررال المحميررين م ر ترروفير اآلليررات وأدوات العمررل والمعرردات والم رواز الهندسررية ول رواز أ مررال الرس ر
الهندسرري فضرلً ررن ذلررا أهميررة العامررل الزمنرري ،إذ يسررت ر التنقيررب فرري المرردن األثريررة الكبيررة ،مثررل بابررل وآعررور ون ررر
ونينوى والوركا وايرها من المدن المهمة سنوات ديدة ومواس مل متعامبة.
وفي العقود األخيررة مرن القررن المنصرر ارا ت ظراهرة التنقيبرات اإلنقاذيرة التري رافقرت فري العرادة معراري اإلروا فري
مقدمتها إنعا السدود العملمة ومعاري الدولة ستصلح األراضي الز ار ية .مثرل سرد كيبران فري انروبي تركيرا وسردود
الموصرل وحديثرة وحمررين ومعراري إحيرا بابرل وآعرور ومعرروع سرد العظري والمبرزل الكبيرر فري انروب العر ار ومعرراري
أخرى هنا وهناا في مو الع ار (.)11
ررن الطبقررات واألدوار السرركنية ومتابعررة م ارحررل التطررور الحضرراري ضررمن المرردة الزمنيررة أو
يعنرري التنقيررب بالكع ر
التاريخية الواحدة أو مدد متعامبة مر د ارسرة الخصرا ص المميرزة آلثرار كرل مردة زمنيرة و لمتهرا بنتاارات ال تررات السراب
لها والتالية كذلا .ينطب هذا م صور مبل التاريا ،أي مبل ظهور الكتابة التي بانت بوادرها في الطبقة الرابعرة فري
الوركا  ،إذ أرخت بحدود  3511مبل الميلد .ف ي ماال العمرو اإلنسرانية مرن الوثرا المهمرة لردينا الكتابرات المسرمارية
القديم ررة .وه رري تحدي ررداً نصر روص الم ررات الس ررومرية واألكدي ررة مر ر فر يه ررا ،أي المها ررات البابمي ررة واآلعر رورية ،فضر رلً ررن
الكتابات المدونة بالمهاات المحمية كالسريانية واآلرامية والعربية القديمة والمندا ية والعبرية ،وهري فري الوامر سروا ً كانرت
ل ررات أو لها ررات مررد أخ ررذت حير ر اًز كبي ر اًر ف رري كتاب ررة ترراريا العر ر ار كوثررا مدون ررة تناول ررت الحيرراة السياس ررية وا اتما ي ررة
وا متصادية في الع ار القدي  ،فضلً ن تزود النقود من معمومات تاريخية ااية في األهمية .إ أن الوثا التاريخية
كحقا آثارية بدأت في الوام مبل بد الكتابة بزمن طويل وهي األكثر ار ازرة وتنو راً إذ يمكرن لآثراري اسرتخدامها مرادة
لمتراريا النسربي الرذي يعتمررد األعركال والتنقيبرات وأصررل المرواد التري اسررتخدمت فري صرنا ة القطر األثريرة وحرين تضررا
إليها المدونات فإنها ماتمعاً تعكل مادة لمتراريا فري العر ار القردي  ،وترؤدي إلر اسرتكمال الصرورة المعررمة لتراريا العر ار
وحضارتا.
إن الوام العممي ي ررض مر اآلثراريين العرراميين األخرذ بالوثرا المدونرة كونهرا مرادة لمتراريا المطمر .وكرذلا األخرذ
بمب ر ر رردأ د ارس ر ر ررة المر ر ر رواد الحض ر ر ررارية أداة لمت ر ر رراريا النس ر ر رربي م ر ر ررن خ ر ر ررلل م ر ر ررا ي ر ر ررت الحص ر ر ررول مي ر ر ررا م ر ر ررن مر ر ر رواد أثري ر ر ررة
(حضررارية) فرري أ مررال المس ر والتنقيررب اآلثرراري ،إن البي ررة والت ي ررات المناخيررة لعبررت دو اًر كبي ر اًر فرري إتررل الكثيررر مررن
الوثا المدونة ،وهري األصرل برالطب  ،مرن خرلل تمر تمرا الوثرا الممثمرة برالمواد العضروية والنصروص التري تحممهرا،
ناهيا ن تم الكثير من الرم الطينية بسبب ترواتر ال يضرانات وتسررب الميرا الاوفيرة ومموحرة التربرة إلر السرط فري
السهل الرسوبي ببلد الرافدين .من ناحية أخرى فران برلد ال ارفردين نعمرت منرذ نهايرة األلر ال اربر مبرل المريلد بابتكرارات
دخمت في خدمة الحياة اإلنسانية وح زت كثي اًر م ا ستيطان وامامة القرى الز ار ية في صور ارمو وحسونة والعبيد
وايرها .حت إنعا المدن التي ازدهرت وتطور البعض منها إل واص ومراكز المدينة في المدد التاريخية كمدن ن رر
والوركا وايسن و رسرا وبابرل وآعرور ونينروى وخرسربمد وكرال (نمررود) وايرهرا العديرد مرن المردن المهمرة التري لعبرت دو اًر
ر يساً في تدوين تاريا الع ار السياسي والحضاري.
عركمت د ارسررة العمرارة وال نررون بدنوا هررا مرادة تاريخيررة ازيرررة كثير اًر مررا ربطهررا العممرا بمرردد زمنيررة محرددة و هررود ممرروا
وحكا حددت تواريا حكمه  ،وكذلا ا ناازات الحضارية مثل ع القنوات وانعا عبكات اإلروا الكثيرة المت ر ة رن
نهري دامة وال رات التي أحصتها موا التاريا (.)Date formulas
ومن المرواد الحضرارية التري وظ هرا اآلثراريون العراميرون كمرادة لكتابرة التراريا .هرو ال خرار وتطرور برر المردد الزمنيرة
سوا ً مبل ظهور الكتابة أو بعدها وبما أن أعكال وتنقيبات صنا ات ال خار مد تميزت بعكل دمي وواض وصار مماً
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بحررد ذات ررا فق ررد اتخ ررذ مم ررا اآلثررار وا نثروبول ررواي م ررن ال خ ررار معي ررا اًر لممقارنررة الص ررنا ية وال ني ررة ف رري ت رراريا الطبق ررات
ا ستيطانية المكتع ة أثنا التنقيب.
إن التنقيررب اآلثرراري أفرررز كررذلا نصوص راً رفررت البرراحثين بإبرردا ات ال كررر الع ارمرري والمعتقرردات السررا دة ررن طري ر
القصررص واألسرراطير والملح ر ومررن طقرروس الرردفن والهرردايا الدفينررة الترري أرختهررا الم رواد المرافقررة لهررا( )11ودلررت الوثررا
الكتابية المكتع ة م الكثير من النعاطات ا متصادية الخاصة بالز ار رة وتربيرة الماعرية ،والعقرود التااريرة والتعراملت
المتبادلررة بررين التاررار فرري المرردن والممالررا المختم ررة ،القريبررة أو البعيرردة ،فالنصرروص الخاصررة بالتاررارة بعيرردة المسررافات
(  ( Distanca Trade Longتدخذنا إل موضو ةً الصلت الحضاريةً بين البمردان واألمر مر اخرتل مرا ي صرل بينهرا
من مسافات؛ وتعمل تما الصلت الكثير من المواد الحضارية وليس النصروص الكتابيرة ،وهري اميعراً عركمت صر حات
إضررافية فرري كتابررة الترراريا لرربلد ال ارفرردين أمررا فرري ماررال العمررو الص ررفة ف ردن أ مررال التنقيررب مررادت إل ر د ارسررات مميررة
تؤصررل اخت ار ررات وابتكررارات ظهرررت ألول م ررة هنررا وهنرراا خصوص راً فرري بررلد ال ارفرردين .و بررد مررن التررذكير إن أ مررال
التنقيب هي األساس في تقيي امي المق األثرية والعناصر العمارية وال نية المكتع ة في المباني أو طبقات ا ستيطان
وتؤخررذ مقياس راً لمد ارسررة العمميررة لرردى الع راممين بالمس ر اآلثرراري .أمررا الكتابررات والمق ر األثريررة األخرررى فإنهررا تكتسررب ميمررة
تاريخيررة أكبررر حررين يعثررر ميهررا فرري المبرراني والطبقررات وبرراألخص ا سررتيطانية ،و سرريما حررين يعثررر ميهررا فرري مواضررعها
األصمية وتحديداً داخل طبقات ا ستيطان المستظهرة أثنا أ مال الح ر (.)in situ
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