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 ءداـــإه
 

 وذكراها الطيبة  اهرةـإىل روح أمي الط

كرها ذذا الكتاب أن ي رجائي من كل قارئ هل

 ءاحلـ دعاء صـب



 

 

تأتي الطبعة الثانية من كتاب مبادئ تقنيات الرفع والرسم في علم اآلثار كأحد األعمال 

في القراء    ، اهمجال  المتخصصة  من  العريض  للجمهور  عامة ال  لعةاطمللوالموجهة 

قرن فيها صاحبها    متخصصة  قراءةويعد الكتاب    .اآلثار  المتخصصين من طلبة وأساتذةو

 استكشاف   الجانب العملي التطبيقي وصوال بالملتقي إلىو  ،الجانب العلمي النظريبين  

التي    األثرية  االنفصالية   قطعية والثراأل   ىق لال  أو  الحقائق العلمية الكامنة في باطن األرض

 . وكل مخلفات الفنون التطبيقية خارياتالبيوت من فبها تزين 

خالل تعليم المتدرب كيفية ليل الصعاب على العاملين بالميدان من  دا يسعى إلى تذوهو به

الميدانية،   الوصول إلى التوثيق األمثل للمقتنيات األثرية التي يمكن أن تصادفه في أعماله

يلة طيعة في يد الممرن الذي مقتضبا للمبتدئ ووس  الما يجعل من هذا الكتاب دلي  ذاوه

الميداني  يشرف على مجموع الطلبة المتمرنين، وبخاصة ما تعلق بعمليات الرفع األثري  

 .بالتراث المادي المنقولالمتعلق  والتصوير ،الرسمو ،ةتالمادية الثاب لآلثار 

باعتباره مجاال دقيقا   ل االختصاصـ من أه  ينمكن إن الكتابة في هذا المجال تحتاج إلى المت

األثري إلى التجديد بمما يدفع    والمتطورة  ثةيدالحالتكنولوجية  ه الوسائل  ف فيظ غالبا ما تو

ظيف حتى يواكب تطورات عصره لتو  ماتيةولوالمع  ،انيةدومهاراته الميستمر لكفاءاته  الم

 ن األساليب ه وفق أحسوتوثيق  ،التراث األثرية على  ظلمحافبغية االميدانية    ن الوسائلحسأ

 .والطرق العلمية التقنية

ة وغير العربي   يةلمالع  المكتبةو  العربي  لحرفعلمية ل  هذا الكتاب إضافة  يعتبروأخيرا  

، والمراجع نادرة  حيحةشفي مجال تعد الكتابة فيه  مرجعا متخصصا    يعدالعربية، كما  

الصور ووالمخططات    ،يةوالبيان   التقنية  الرسوماتاحبه إلى توثيقه بوقد عمد ص  ،وقليلة

مما يجعل   ن يواجهها الطالب والباحث على السواءأ للصعاب التي يمكن  تدليال  ارحة  شال

 .ةاألثري موصرح العل بناء فيها ديمكن اعتماقيمة أساسية لبنة  ذا الكتابه من

 

 ين شعباني دبدرال  /أ.د                                                           

 ة ـميالـاإلسار ـذ اآلثاـأست                                                              

 د الحميد مهريعب – 2قسنطينة  ةعم اج                                                           

 رـديـصت 
 ةـانيـة الثـالطبع

 



 

 

ر ممكن  ديكتسي هذا الكتاب في مجمله أهمية استثنائية جسدتها مكونات فصوله التي جمعت أكبر ق

صر التراث األثري باختالف  مثيل التقني لعنايحتويها مجال التمن الجوانب العلمية والعملية التي قد  

ومع ذلك وجب االعتراف أن محاولة احتواء جل تقنيات وأشكال الرسم لم تكن    صفاتها وأشكالها.

 ير منته من عناصر التراث األثري.غ شاملة ومفصلة لتشعب هذا المجال الذي يقابله تعدد 
ي يبقى ضرورة ملحة  ذلالتقني األثري، ا  بادئ الرفع والرسموقد ركز هذا الكتاب على أبجديات وم

 التقنيات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.وأولوية قصوى لكل محاوالت توظيف 

عملي في  وآلياتها  أشكالها  بشتى  المعلوماتية  العتماد  والمتسارعة  الملحة  الضرورة  تمثيل   اتإن 

مجال من البحث  وإيجابية لهذا ال  تقبال أكثر إشراقاعناصر التراث األثري تحملنا ألن نستشرف مس

وذلك  التطورات  لهذه  ومواكبة  توسعا  أكثر  تكوين  سياسات  بتبني  إال  هذا  يتحقق  ولن  األثري، 

 باعتماد كل جوانب تقنيات الرفع والرسم والتصوير األثري.

 

 

 

As a whole, this book of exceptional importance, embodied in the components of its 

chapters, which gathered as many scientific and practical aspect as possible which 

may be contained in the field of technical representation of the element of the 

archaeological heritage of different characteristics and forms. However, it must be 

recognized that the attempt to contain most of the techniques and forms of drawing 

was not comprehensive and detailed, due to the ramifications of this field, which 

corresponds to an endless multiplicity of archaeological heritage elements. 

This book has focused on the ABCs and principles of lifting and archaeological 

drawing, which remains an urgent necessity and a top priority for all attempts to 

employ modern technological techniques in this field. 

The urgent and accelerating need to adopt informatics in its various forms and 

mechanisms in the processes of representing the elements of archaeological heritage 

prompts us to anticipate a brighter and positive future for this field of archaeological 

research. this will only e achieved by adopting more extensive training policies and 

keeping pace with these developments by adopting all aspects and techniques of 

archaeological lifting, drawing and photography. 

 صالملخ
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  مقدمة
 ائقالحقإلى  لوصولل العلوم األخرى على غرار بقية  في علم اآلثاريسعى البحث  
األبحاث  طبيعة تقتضيها ،مختلفة طرق ووسائلمناهج و من له  أتيحعبر اعتماد ما  ،العلمية

إنه وعلى اختالف مناهجه وتباين اشكالياته ف لبحث األثري ن افإ منهو  وخصوصية اإلشكاليات،
هي عملية قد و ، والتي من بينها مرحلة التوثيق ،باكتمال بعض مراحله الرئيسية إاليكتمل ال 

 .تعتمد الرسم أسلوبا أو الصورة أو النص المكتوب، كما قد تعتمد الثالثة معا
ية للعملية جوانب التقنعلى ال فقط لتسلط الضوءجدت بهذا فإن فصول هذا الكتاب قد و   

هذا  ،التوثيقية، وهي الجوانب التي تجسدها عمليتي الرسم والتصوير على اختالف أشكالهما
التي  توثيقت الودورهما الذي ال يعوض في عمليا ،ة هاتين العمليتينهميأملته أ  االختيار الذي

قد يوظفها البحث األثري في التحليل والنقد التاريخي، كما قد يعتمدها في أشغال الصيانة 
ية الخصوصيات الحضار المعمارية، أو حتى في دراسة والترميم، أو في الدراسات والتحاليل 

 .الرسومات أو الصور هاتهثلة في م  المنتجة للمخلفات األثرية الم  للفئات االجتماعية 
التي عالجت هذا النوع من سواء العربية أو األجنبية  العلمية ندرة المنشوراتإن  

مية، ألن ما الرق وأالتي تطبع رفوف مكتباتنا الورقية منها تبقى العالمة المميزة  ،المواضيع
تختص في مجمل األحيان بجانب  ،متفرقةإسهامات مجرد ال يعدو أن يكون  من مراجع توفر

 ات الرسمتقني جمع بينييق من جوانب التمثيل التقني لآلثار، فقد ال تجد كتابا واحدا ض  
سعيا إذا من هذا المنطلق و  .لجميع المكونات المادية الثابتة منها والمنقولةاألثري  والتصوير

 فقد حاولنا من خالل هذا ،الذي يطبع هذا النوع من المراجع للمساهمة في تدارك النقصمنا 
ع والرسم الرف بواسطة أهم أشكال التمثيل األثري  ،أن نقدم في صورة مبسطةالمتواضع  العمل

 باختالف ميادين تواجدها. المطبقة على مختلف عناصر التراث الماديو  ،صويروالت
 فعات الر تقنيمبادئ صنا األول منها لتعداد ص  ل هذا الكتاب من ثالثة فصول، خ  ك  ش  ت   

ولقد  ،يطرحها الجانب الميداني للبحث األثري مثيل مختلف الحاالت الثابتة التي الموجهة لت
لذي االرسم مصطلح عن  ييزهالرفع األثري لتم كلمة اصطالحتعمدنا وكما هو معمول به 

 حيث ،إلى ثالثة أنواع من الرفع بدوره ، قسم هذا الفصلسنخص به عناصر التراث المنقول
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عن الرفع المعماري للمنشآت األثرية، وتطرق الثاني لرفع المخلفات األول منها للحديث  ه  ج  و  
 الثالث للحديث عن الرفعص ص  ، كما خ  مساحات الحفرية الخاصة بهاواللقى األثرية في 

لتقني ليات التمثيل اإلحصاء مناهج وآفقد كان موجها أما الفصل الثاني من الكتاب  .الطبقي
رسم لالمستحدثة والبسيطة ل تقنياتالباعتماد  ،المنقولةلمختلف األدوات واللقى األثرية 

ني للقى وأشكال الرسم التق مناهجفإنه اهتم بتوضيح بخصوص الفصل الثالث  والتصوير.
 وذلك لألهمية التي تكتسيها هذه المادة في حقول البحث األثري. ،واألدوات الفخارية تحديدا

 الواسع حضورالهو  ،هذا الكتابيالحظه كل متصفح لفصول أن  يمكن ما أهمإن  
ال جاضيلمو لالتقنية طبيعة الوهي ضرورة اقتضتها  ،شكال والصورلأل ل كتم  ال ت   لتيا، ةع الم ع 

الشرح  تدعيم القول وتوضيحا في مألهميته الشكل والصورة، وذلكإال باعتماد  اقيمة نصوصه
 أن الكتاب إلى نشير أيضا فإننا ، وفي هذا الصددتون الصماءوفك اللبس الذي قد تحوزه الم  

ل هذه راجع المعالجة لمثالم التي غيبتها ندرة ،العلميةمن اإلحاالت  بعض جوانبهقد خال في 
هذا  نصوص عليها تالتي بني ل دون اكتمال المعارف العلميةيحن ذلك لم إال أ، المواضيع

 اللمن خزناها التي ح   ،انطالقا من المعارف الشخصية ذلكبحيث سعينا لتدارك  ،الكتاب
 األثرية. والمواقع  الحفريات المطبقة في ميادين البسيطةالميدانية  الممارسات

ناء في ب ،أساس نةب  ل  و  بادرة خير يكون  بهذا ومما سبق فإننا نأمل من هذا العمل أن 
 ي كتنف  ذي لا فراغال من بسيطا جزءاولو مأل ي   كما نرجو أنة ذات الطابع التقني، األثرياألبحاث 

 المهتمين.و اتذة والطلبة والباحثين مكتبات األس
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ر المراد تتعدد بتعدد طبيعة العنص ختلفةم تقنياتأنواع و  في علم اآلثارف الرفع ر  َيع   
 هتمقد ي ماك ،الزخرفيةو والعناصر الفنية  ةالرفع بالمنشآت المعماري هذا قد يختصإذ  ،رفعه

ر المرفوعة د هذه العناصولكن رغم تعد ...،ية وكذلك الطبقات الستراتيغرافيةبالمخلفات األثر 
الثة ث الذي سنقسمه في هذا الجانب إلى ،قالب الرفع األثري ن تخرج عن إال أنها ال يمكن أ

 :أقسام

 للمنشآت األثرية معماري الالرفع  /1

ألشكال اورفع  ،اإلنشائي الخاص بمواد وتقنيات البناءالرفع  ،ويظم )الرفع الهندسي 
 .(المعمارية والزخارف والرسومات

 في حيز التنقيب ثريةاأل  واللقىمخلفات رفع ال /2

أثناء  لتنقيبفي حيز ا المكتشفة األثريةوالبقايا  عناصروالاللقى مختلف يختص برفع  
 .عملية الحفر

 طبقيالالرفع  /3

 .األثرية للطبقات الستراتيغرافية عموديةالخاص بالمقاطع  

 األثرية تللمنشآ المعماري الرفع . 1

 تعريف الرفع المعماري . 1-1

 من شكله األولي حتى المعماري هو عملية تركز الضوء على أثر ما ابتداء   إن الرفع 
معلم ما وهي تعتبر التمثيل المادي ل ،كما توضح مورفولوجية بنائه وهندسته ،شكله النهائي

وبهذا  ، سواء كان قديما أو حديثا، بحيث ال يمكن أن يخرج عن محيطه التاريخي أو الثقافي
المبني على أساس أن الرفع المعماري هو عبارة عن أن المفهوم  يجب التذكير قبل كل شيء

أو مجمع حضري متبوعة بتمثيلها التخطيطي أو  ،عمليات قياس صحيحة لمعلم من المعالم
الرفع المعماري هو عملية أكثر ، ألن مفهوم تجاوزه الزمن هو ،(Graphiqueالجرافيكي )
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ختصاصات اتستند على ، كما بوسائل وأدوات خاصةوتنجز تعقيدا تتطلب صرامة علمية كبيرة 
ية تحديد وتحليل وكذلك حفظ الصورة األصلعلى يجب أن يعمل ، حيث أن الرفع علمية مختلفة

مثابة الدليل د الرفع ب، وبهذا يع، باإلضافة إلى تسجيل كل التحوالت التي طرأت عليهمعلمألي 
بعا عن وهذا ط ،إلى حالته الراهنة شكله األصلي من بتداء  اسهل قراءة تاريخ المعلم الذي ي  

طريق عمليات القياس والمخططات التوضيحية التي تأتي بعد عمليات القراءة التحليلية لمكونات 
 .1المعلم

 األثرية نشآتبالم المختلفة للرفع المعماري الخاص نوا األ . 1-2

 الهندسي المعماري  الرفع. 1-2-1

نتظمة م مخططات على شكلالتقسيمات الهندسية للفضاءات المعمارية  توثيقهدفه  
طريقة  على استخدامد هذا النوع من الرفع أو التوثيق في الغالب يعتمو  ذات قياسات مدروسة،

تربط  واحد، حيث مخطط فيهندسيا  شكل المنشأةرفع قصد شكل مثلثات، في أخذ المقاسات 
 .ء القياسجنب الوقوع في أخطاتضمن صحة ودقة الرفع وت  مثلثات ال من بشبكة ضاءاتهجميع ف

 المعمارية رفع المواد اإلنشائية. 1-2-2

الم والمواقع معلالمكونات المادية لالحفاظ على  ذو أهمية كبيرة فيهذا النوع من التوثيق  
انة عن طريق االستع ، وذلكهابالخاصة صيل الحصول على التفامن كن مَ حيث ي   ،األثرية
 نشآتالداخلة في تركيبة هذه المنواع األتحديد مختلف لين في علم المواد اإلنشائية، بمختص

 2(خشبية، حجرية، معدنية...)

 

                                                           

 1 Docci (m), maestri (D), Le relevé architectural, Centro Analisi Sociale Progetti, Rome 
1993, p10. 

 .08نادر جواد، أشرف عبد المنعم، الطرق الحديثة في التوثيق المعماري للمواقع األثرية في فلسطين، دون تاريخ، ص 2
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 المعمارية والزخارف رفع األشكال والرسومات. 1-2-3

استعماال  من الطرق األكثرجوانب الفنية في العمائر األثرية، و يهتم خصوصا بتوثيق ال 
ومن ثم  ،المراد توثيقه المعماري  أو الشكل المعمارية لصق ورق شفاف فوق الزخرفةهو فيه 

 وبعد ذلك يتم عمل مسح ضوئي للورقة باستخدام ماسح ،يتم رسمه بعناية ودقة على هذه الورقة
(Scannerللحصول على صورة يمكن التعامل معها بواسطة الكمبيوتر )، رامج عن طريق الب
 .1ندسيةاله

 أهمية وأهداف الرفع المعماري . 1-3

هداف أ التي نسعى بواسطتها إلى تحقيق  لوسيلةتعتبر عملية الرفع المعماري بمثابة ا 
وقد تختلف الغاية بين عملية رفع  ،وجدت من أجلهتخدم مجال البحث الذي  ،وغايات علمية

ت لرفعه، ومن بين أهم المجاالالذي نسعى وأخرى بسبب طبيعة اإلشكال الذي يطرحه المعلم 
 :التي يخدما الرفع المعماري نذكر

 التحليل والنقد التاريخي. 1-3-1

قائق حللوصول إلى  اومهم اضروري ايعتبر شرط تاريخيإن الرفع المعماري ألي معلم  
، خاصة في الحالة التي ال يتوفر فيها على مخططات سابقة منجزة تخص هذا المعلمعلمية 
رورية كثر من ضتكون أ ينهجالم فإن عملية الرفع المعماري  علمية، وفي هذه الحالةبطريقة 

  .إلتمام عمليات التحليل التاريخي لهذا المبنى

 والترميم أشغال الصيانة. 1-3-2

واء ترميمي سمعمارية ال يمكن قطعا مباشرة أي عمل الفي مجال ترميم اآلثار والمعالم  
دون أن نستند لرفع أثري يتوضح خالله كل  ،أو غيرها ،أو تقوية ،أو تكملة ،كان استبداال

                                                           
 .08نادر جواد، أشرف عبد المنعم، مرجع سابق، ص 1
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أو المهدمة، باإلضافة إلى توضيح  ،أو السليمة ،أو الناقصة ،عناصر المعلم سواء المكتملة
  واألجزاء التي تتطلب الترميم من غيرها.العناصر القديمة من الجديدة، 

 علم اآلثار. 1-3-3

في مجال علم اآلثار يمثل الرفع مرحلة مهمة من عملية البحث، إذ يعد أساس عمليات  
الفترات  ومقارنة بين المعالم ذات كما يمكن اعتباره أداة توثيقالفهم والتحليل ألي موقع أثري، 

ي تمثيله الخط وكذلك ا،توثيقه لمواد البناء وتقنياته عن طريق و المختلفة، وهذاالزمنية الواحدة أ
فإنه ال يمكن إال في الحاالت االستثنائية أن نستبدل  ل المنشآت وعمارتها الخاصة، ومنهلشك

 .1رامتري، أو إعادة التصورالرفع األثري بالرفع الفوتوغ

 جرد التراث المعماري . 1-3-4

ات هي عبارة عن بطاق ،المعماري  لخاصة بجرد التراث الثقافيإن البطاقات التقنية ا 
 اريةوالمعمالمورفولوجية والتاريخية  :تعمل على جمع المعلومات ذات الخصائص تنميطية

ن تركز أجب ي مثال وفي هذا فإن عملية الرفع الخاصة بالممتلكات الثقافية، ،والتقنية واإلدارية
 .2ذات األهمية اوناتهومك المنشآتهذه لعمارة بالخصوص على المميزات االستثنائية 

 األثرية نشآتللم وأجهزة الرفع المعماري  طرق . 1-4

 الطريقة البسيطة. 1-4-1

تعينا بها يدويا مسالذي يقوم  ،ت الفردية للشخصمهاراالمجهود اليدوي وال تعتمد على 
إلى  وقد تتعدىالمساطر، الديكامتر،  ،مثل )الورق، األقالم القياس البسيطةالرسم و بأدوات 

 اك جهدكما أنها تستهل البسيطة وهي ال تخلو من األخطاء (استعمال النيفومتر والتيودوليت
 :عبر ثالث مراحل رئيسية هيفي العموم ويتم تطبيق هذه الطريقة  كبيرين. اووقت

                                                           
1 Docci (m), maestri (D), Op. Cit, p24. 
2 Docci (m), maestri (D), Op. Cit, p25. 
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 (Le croquisالرسم األولي )   األولى/ مرحلةال

لكن  ،اشرةمبو لعملية الرفع المعماري ترسم بطريقة يدوية بسيطة إن الرسومات األولية  
أبعاد صحيحة للحصول على مخطط ذو  ،مع مراعاة نسب أطوال العنصر أو المعلم المرسوم

يل التفاص تتوافق مع نسب أطوال المعلم األصلي، كما يستوجب في هذا الرسم مراعاة أدق
  الرسم النهائي. ةلاألولي دقيقا زادت سهو  كلما كان الرسموعدم تغييبها، ألنه 

 القياساتأخذ  الثانية/ مرحلةال

من خاللها و  هي المرحلة التي تطبق فيها القياسات مباشرة على الرسم األولي السابق، 
مقارنة  ،سطح الورقةعلى  المخصصة للرسم مساحةاليتم اختيار مقياس الرسم الذي يناسب 

  .ةالورق هذه باألبعاد المسجلة للمعلم المراد رسمه مصغرا على

 الرسم التقني أو النهائي الثالثة/ مرحلةال

النهائي مباشرة على الورق  المخطط شكليتم تطبيق  ،اختيار مقياس الرسمبعد  
يع ، وبعد االنتهاء من رسم جمباالستعانة بالرسم األولي إضافة إلى القياسات ،الميليمتري 

 حسم أو عنوان المخطط، مفتامثل )إ ،يستكمل الرسم ببعض لواحقه عناصر المخطط يجب أن
 وتاريخ اإلنجاز( الرسم، منجزسم الرسم، سهم اتجاه الشمال، إ مقياس، الرسم

 الرسم في الرفع األثري  مقياسمبدأ استعمال 

أبعاد ومسافات تخص القياسات الواقعية للعناصر  تناسبية بين هو عبارة عن عالقة 
شكل على  متراتلها في الرسومات والوثائق، وهي تمثل بالسنتي الممثلة والقياسات ،األثرية
سم، أما الرقم الثاني 1وهو  ة( يمثل القياس على الورق1ن الرقم األول )مثال، حيث أ 10:1

فإن الشكل  مثال 1:2 المقياسأما في حالة  سم،10( يمثل القياس في الواقع والذي هو10)
 .الواقعية سيرسم بضعف قياساته



 في علم اآلثارتقنيات الرفع                                                  األول        الفصل  

 

 
10 

 1:1 ياسالمقفهذا يعني التحويالت التي تقترب من  ،الرسم الكبير مقياسلما نقول  
وهي تستعمل في المخططات التفصيلية أو  ،20:1و 10:1 :والتي أكثرها استعماال هي

 نات القطاعات األثرية حيث يستطيع أفهو صالح في مخطط 50:1 مقياسالمقاطع، أما ال
التي تفوق  مقياس(، إن قيم الA3ورقة من صنف ) في 2م270 حتى تصل يجسد مساحة

ا لكنها تستعمل غالب ،مل في مثل هذا النوع من المخططاتنادرا ما تستع قيم هي 50:1قيمة
 1.(..500:1و 200:1) بين عادةتتراوح  ،ذات قيم صغيرةطوبوغرافية في إنجاز مخططات 

 طيخالرسم بشكل  مقياسفي المخطط النهائي لرفع أي عنصر أثري يجب توضيح  
(Echelle Graphique كأن يكون مثال خط مستقيم مقسم على شكل مسطرة يوضح القيمة ،)

المجسدة بالمتر، وهذا يعد عنصر شديد األهمية ألننا نعلم أن أي رسم هندسي قابل للتكبير 
رض لنفس سيتع الخطي الرسم مقياسفإن  وبذلك، عن طريق الوسائط المعلوماتية أو التصغير

 قمي.الرسم الر  مقياسما ال يستطيع أن يكون في حالة  هوو  ،عملية التكبير أو التصغير

 اإللكترونيةالطريقة . 1-4-2

مد هي تعتو  ،اسم التوثيق اإللكتروني و ما يطلق عليهالحديثة أ تقنياتهي مجموع الو  
في  ةيصلح لتقنية معينة، ومن بين أهم هذه التقنيات المعروف على أجهزة مختلفة كل واحد منها

 مجال الرفع المعماري نذكر:

 (La station totale)المتكاملة اإللكترونية  المحطةالرفع باستخدام جهاز تقنية *

متعددة داخل المبنى وخارجه، بحيث تكون إحداثيات عتمد على معرفة إحداثيات لنقاط ت 
هاز عطيات عن طريق ربط جمهذه النقاط مرتبطة ببعضها البعض، وبعدها يتم صب هذه ال

                                                           
1Jean Stéphane, Le Dessin archéologique Principes généraux et conseils pratique, France 
2008, p11.  
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(La station totale) يتم التوصيل بين ، وبواسطة برامج متخصصةز الكمبيوتراهمع ج 
 .1الواجهات للمبنى، وكذلك هذه النقاط للحصول على المساقط األفقية

 صورة لجهاز المحطة المتكاملة : 01صورة

 

 (La photogrammétrie) تري رامالفوتوغ الرفعتقنية *

ة إلنجاز الخرائط الخاصة باألراضي الجبلي األولى افي بداياته هذه التقنية تاستعمل 
عمل هذه  ارتكز وفي مجال الرفع المعماري فقد، 2الصعبة عن طريق ألبوم من الصور الجوية

لواجهات المبنى من الخارج باستعمال  صورال التقاط مجموعة كبيرة منعلى أيضا التقنية 
 Photoمثل ) ،ثم يتم معالجة هذه الصور عن طريق برامج متخصصة ،ةخاصكاميرات 

Modeler) ستعمالهال زيادةفإنه  وللعلم للمبنى، األبعاد ثالثي تكوين على الحصول أجل من 
                                                           

 .06نادر جواد، أشرف عبد المنعم، مرجع سابق ص 1

2 Héno Raphaele << L'archéologie et photo grammétrie les nouveaux potentiels>> revue 
Géomètre N2075, 2010 p29.  
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ة، وكذلك الكبير  الداخلية الفضاءات رفع في كذلك حسنة نتائج ذو فإنه ،الواجهات رفع في
 الثثعملية في عمومها يمكن أن تتلخص في الاألكثر تعقيدا. إن هذه  التفاصيل المعمارية

 مراحل هي:

 .رامتريةلتقاط الصور الفوتوغإ :01مرحلة

 .اإلسناد الطوبوغرافي :02مرحلة

 .1عملية إعادة التصور :30مرحلة

 (La photogrammétrie) تقنية صورة تبين الجهاز المستعمل في: 02صورة

 

فيات أكثر تفصيال للتعريف بهذه التقنية، وبمراحل وكي اشرح الفصل الثانييوجد في مالحظة: 
 تطبيقها 

 
                                                           

1Docci (m), maestri (D), Op. Cit. p 127.  
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 (Lasergrammétrie) الماسح ثالثي األبعادالليزر  جهازالرفع باستخدام تقنية *

باإلضافة إلى قدرته على رفع الزخارف واألماكن  ،دقة يعتبر من أكثر األجهزة التقنية 
ل أثناء سج  ت   (Data Cloudمعلومات ) غيمةبتسجيل يقوم  التي يصعب الوصول إليها،

هذه اإلحداثيات يستكمل رسم جميع ومن خالل  ،(XYZاصطدامها بأجزاء المبنى اإلحداثيات )
 . 1جزاء المبنى وهذا طبعا باالستعانة ببرامج الكمبيوترأ

يقدر على (  C10 Leica scanner-laserLeالجهاز المستعمل في تقنية الليزر الماسح ثالثي األبعاد ): 03صورة
 عموديا درجة 2700درجة أفقيا و 3600مسح 

 

 المعماري مختلفة للرفع ووضعيات أشكال . 1-5

 في التي هي ،من خالل هذا الجانب مجموعة مختلفة من األشكال الهندسية سنقدم 
قد تصادف كل عامل في مجال الرفع  ،األشكال متعددةمعمارية  تجسيد لعناصر الواقع

القياسات لكل شكل  أخذمختلف طرق وتقنيات  توضيحمن خاللها  المعماري، حيث أردنا

                                                           
 .07نادر جواد، أشرف عبد المنعم، مرجع سابق ص 1
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صد ق معماري مهما كانت صعوبته، وبالتالي تسهيل عملية الرفع المعماري لهذه العناصر
يب تاحترام التر  إلى شكالتقديم هذه األ أثناءالحصول على مخططات صحيحة، وسنسعى 

ذات  أعمال الرفع، حيث سنبدأ ب األثرية للمنشآتوالمتعلق بأنواع الرفع المعماري  ،المقدم سابقا
والتي تندرج ضمنها المخططات األرضية ومخططات الواجهات وكذلك  ،الطابع الهندسي
نكمل الخاص بالمواد اإلنشائية، ل ثم ننتقل بعد ذلك إلى طابع الرفع المعماري إعادات التصور، 

لمكملة في ا بعد ذلك أشكال الرفع المعماري بالطابع الثالث الخاص برفع الرسومات واألشكال
  .شكال الفسيفسائيةمثل الرسومات واألالعمارة، 

 الرفع المعماري الهندسي. 1-5-1

 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. p71) :عن رفع معماري لواجهة مبنى :01شكل

لواجهة خارجية  الهندسي نالحظ واحدة من عمليات الرفع المعماري  01في الشكل هنا  
ستعان وي ى الداخل على شكل حنية ذات زوايا،تمتاز بشكلها المنكسر إل ،لسور أحد المعالم

 (A-Bفي عملية الرفع بعملية التثليث باالعتماد على النقطتين )
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 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. p72) :عن لواجهة مبنىرفع معماري  :02شكل

ور ة لسخارجي لواجهةطريقة أخرى من عمليات الرفع المعماري نقدم  02هنا في الشكل  
تمتاز بشكلها المنكسر إلى الداخل على شكل حنية ذات زوايا، حيث تعتمد عملية  ،أحد المعالم
اوية من عد كل ز حساب ب  يتم رسم خط افتراضي موازي لطول واجهة الجدار، وبعده  الرفع على

مع الحرص على أخذ كل القياسات بطريقة عمودية على  ،زوايا هذه الواجهة عن الخط السابق
نظرية لما يعرف ب ، وفي الشكل الموالي سنقدم طريقة حسابيةالخط االفتراضي السابقهذا 

 .متقاطعين سطتها من تعامد أي خطيننتأكد بوا فيثاغورس لكي

 Magri Djenane et Autres, Cours: technique du) :عن طريقة للتأكد من الزاوية القائمة: 03شكل
relevé architectural université de Biskra 2011-2012 p14.) 
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طريقة التأكد من تعامد أي خطين هندسيين متقاطعين، وذلك  نوضح 03في الشكل  
( وبهذا يجب تحقيق النظرية التالية: A( زاويته القائمة )A B C)عن طريق افتراض مثلث 

(A B)2 ( +A C)2 ( =C B)2( ولدينا .A B = )60 ( وAC=)80 ،( 2(60)ومنه فإن  +
ال فإنه ال يوجد تعامد 2(100= )يجب أن تساوي ( 2(80)  .وا 

 

 (.Magri Djenane et Autres. Op. Cit p14) :عنرفع معماري لزاوية داخلية  :04شكل

نالحظ أنه من أجل الرفع المعماري لزاوية داخلية لمبنى بصفة  04في هذا الشكل  
يجب العمل على افتراض مثلث متساوي الساقين رأسه تمثله هذه الزاوية السابقة  ،صحيحة

(Aوضلعاه المتساويين هما الضلعين المجاورين لها ) 
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 (.Magri Djenane et Autres. Op. Cit p14) :عن خارجيةرفع معماري لزاوية : 05شكل 

لمبنى بصفة صحيحة  لزاوية خارجيةأجل الرفع المعماري نالحظ أنه من  05في هذا الشكل 
( A C) وهمي مستقيم إحداثعن طريق  ،يجب العمل على افتراض مثلث متساوي الساقين

 ، ونعمل علىويكون بنفس استقامة ضلع السور المالمس لهذه الزاوية (A)يمتد من الزاوية 
 Aويشكل معه مثلث متساوي الساقين، وهو الضلع ) ،(A C) للضلع مساوي إيجاد ضلع ثاني 

B) ( وبهذا يكون الرفع الخارجي لهذه الزاوية عن طريق تثبيت أبعاد المثلثA B C). 

 

 

 

 

 

 
 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. p78) :عن نصف دائرةعلى شكل  مقعرة رفع معماري لواجهة :06شكل
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صف ن على شكل حنية لواجهة مقعرة لطريقة الرفع المعماري  تجسيد 06لدينا في الشكل  
ها عتمد في رفع هذه الحنية على إنشاء خط مستقيم مقابل لحيث ي   ،تتوسط سور مستقيم دائرية

أقل من  هما( يكون تباعدA.Bهذا المستقيم نقطتين ) ي عين علىوموازي للسور المرتبط بها، 
 رفع القياسات بواسطة عملية التثليث، وذلك بتعيينوبعده تبدأ عملية طول انفراج الحنية، 

هذه  عد كل نقطة منومنه يحسب ب   ،مجموعة نقاط متساوية البعد على طول محيط هذه الحنية
 (.B( وعن النقطة )Aط عن النقطة )االنق

 

 رفع معماري لواجهة مقعرة على شكل نصف دائرة :07شكل

 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. p79) :عن

لكن طريقة الرفع هنا  06مع الواجهة السابقة في الشكل  07الشكل  تتطابق واجهة 
مثلث  ،دائري النصف  ذات الشكل اختلفت عن السابقة، وقد استعمل هنا لرفع محيط الحنية

ند طتا انكسار الحنية عهما نق تهقاعدن رأسه في منتصف القوس وزاويتا متساوي الساقي
 السور.
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 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. p79) :عن نصف دائري  قوس على شكل ذات بروزلواجهة  رفع :08شكل

نعمل على إيجاد خط مستقيم يوازي السور  08الموضحة في الشكل الواجهة لرفع  
وبعده  له، بروزعند أقصى  بحافة هذا القوسنفسه في الوقت ويمر  ،بجانبي القوس تصلالم

مك س أقصى نحصل على لكي ،ي هذا القوس على الخط السابقبَ نقوم بإسقاط عمودي لجان  
 .البعد بين جانبيه نحصل على وكذلك ،هذا القوسل

 

 منتظمة غيرداخلي لمجموعة غرف متجاورة و رفع  :09شكل

 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. P82) :عن
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حالة  فييبين تقنيات الرفع التي يمكن انتهاجها  09إن المخطط الموضح في الشكل  
إيجاد  لىع وجود تقسيمات داخلية غير منتظمة وذات أشكال مختلفة، وقد ا عت مد في هذا الشكل

يقطع بشكل محوري جميع الغرف، ومن هذا المستقيم تم اعتماد خطوط  افتراضي خط مستقيم
تشغل  توهذا قصد تقسيم الشكل العام إلى مجموعة مثلثا ،ثانوية تربطه مباشرة بزوايا الغرف

 .وذلك للزيادة في تسهيل عملية الرفع ودقتها ،ل المساحة المراد رفعهاك

خاصة منها ذات األشكال  ،الهندسية مخططاتمن أجل تدارك اختالالت رفع ال: مالحظة
حدوي له و أن المثلث يعد شكل هندسي  ، وهذا العتباريجب انتهاج عملية التثليث ،المستطيلة

 أي ، دون اعتمادفقط أضالعه الثالثةطول إنجازه عن طريق معرفة كإمكانية  ،مميزات خاصة
 يمكن ،باستثناء الدائرية منها من زواياه، هذا باإلضافة إلى أن كل األشكال الهندسية زاوية

واسطتها بتقسيمها كليا إلى مثلثات، وهو ما يسمى بعملية التثليث التي تستعمل في الرفع ويمكن 
 1ا كان شكلهإعادة تصميم كل مخطط مهم

 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. P83) :عنرفع داخلي لغرفة أحد جدرانها غير مستقيم  :10شكل

 تقنية تاستعمل، فمن جهة األسوار المستقيمة، نالحظ طريقتين للرفع 10في الشكل  
 جموعة من اإلحداثيات.ت مدم  ت  التثليث، أما من جهة السور غير المستقيم فقد اع  

                                                           
1 Magri Djenane et Autres. Op. Cit p 09. 
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 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. P84) :عن ركيزة مربعةسطه تتو  شكل شبه منحرفلرفع داخلي  :11شكل

تقنية التثليث، وبما أنه يستحيل إيجاد خط محوري أيضا استعمال  11يبين الشكل  
 .انويينثالثة مثلثات باعتماد خطي محورين ثتتفرع من خالله المثلثات، فقد قسمت الغرفة إلى 
ملية التثليث عن طريق ع نقطتين في السوربخصوص وضعية الركيزة فقد رفعت باالستعانة ب

  كذلك.

 (Docci (m) maestri (D) Op. Cit. P85) :عن المقوسة أوخارجي للزوايا المبتورة رفع  :12شكل
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يث ح ،طريقة الرفع المعماري للزوايا الخارجية المبتورة أو المقوسة 12يجسد الشكل  
 .ةتي السورين المحاذيين للزاويامتداد لواجه عبارة عن خطين يكونان إنشاءي عتمد  في ذلك 

وبالتالي فإن نقطة تقاطع هذين الخطين هي زاوية رأس المثلث، وهي الزاوية المرجعية التي 
 تقابل الزاوية المراد رفعها.

 ( .Jean Stéphane. Op. Cit. p42) :عنمخطط معماري زائد واجهة  :13شكل

وهو يربط بين رفعين  آخرا من أنواع الرفع المعماري الهندسي انوع 13يمثل الشكل  
مد ت  ، حيث اع  والثاني مخطط إلعادة تصور واجهة نفس المعبد ،األول مخطط أرضي لمعبد

زيادة إلى المعارف الخاصة بعمارة هذا  ،على المخطط األرضي باألساسفي إعادة التصور 
 النوع من المنشآت، وكذلك باالعتماد على بعض المخلفات األثرية لبعض العناصر المعمارية

 على سبيل المثال جزء من كورنيش. الخاصة بالمعلم،
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 ( .Jean Stéphane, Op. Cit. p43) :عن مخطط زائد إعادة تصور لنافورة :14شكل

وهي طريقة  طريقة أخرى من طرق الرفع المعماري الهندسي، 14الشكل نالحظ في  
الث مراحل عبر ث ل هذا الرفعكَ شَ ية بأبعادها الثالثية، وقد تَ سألشكال الهندلإعادة التصور 

تكمل ، واسته إعادة تصور أولية ذات مخطط ثالثي األبعادلَ تَ  ،مخطط أرضي بسيطب بدأت
الحقيقي  الشكل مظهر كانت عبارة عن إعادة تصور نهائية جسدت ،بمرحلة أخرى ثالثية األبعاد

 الذي كانت عليه هذه النافورة.

 

 



 في علم اآلثارتقنيات الرفع                                                  األول        الفصل  

 

 
24 

 المعمارية رفع المواد اإلنشائية. 1-5-2

المواد وهو الذي يخص  ،الرفع المعماري  أنواعآخر من  نوعننتقل هنا إلى تقديم  
 لمعماري ا تحديد مختلف أنواع المواد اإلنشائية الموجودة في العنصر ي عتمد في حيث، اإلنشائية
   .(..خشبية، حجرية، معدنيةطينية، ) سواء كانت هذه المواد ، أو تقنيات بنائهاألثري 

 .معماري لواجهة جدار مبنيةرفع  :15شكل

أن نوضح طريقة أخرى للرفع المعماري الخاص بتقنيات  15نحاول في هذا الشكل  
البناء، فمن أجل الحصول على رسم دقيق ومنهجي ألي تقنية بناء مجسدة في واجهة سور 

أو عن طريق تقنية التثليث، أو مثلما هو موضح  ،توجد الكثير من الطرق مثل الرسم المباشر
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الجزئية  اتمن المربع عتمد فيها إيجاد شبكة، والتي ي  في هذا الشكل عن طريق عملية التربيع
أو  يطالخمن أو  معدنية أو بالستيكية بإطارات منجزة ربع عام كبير، وتكون التي تشكل م

كة على الشبت هذه بَ ثَ ، حيث ت  حيز المراد رسمهمساحة الأما مساحتها فتكون بقدر  ،غيرها
 تلك المربعات بعادبأباالستعانة وتقنية بنائه مكوناته  ت رفع ومنه ،من السور  رفعه المرادالجزء 

ب بين نسالخلط  جنبت  كما  ،من دقة في الرسمهذه التقنية لما تقدمه  وذلك، وأضالعها
س المقايين عدم اختالل ، وتضمرسملل المساحات الجزئية المرسومة مقارنة مع اإلطار العام

مباشرة  الرسم مقياس، وهنا تجدر اإلشارة إلى وجوب تطبيق السور ذاتهفي بين مواد البناء 
لى ستهل الرسم بتقسيم الورق الميليمتري إأثناء الرسم على الورق الميليمتري، وذلك بأن يَ 

ذا هوبالتالي رسم مكونات وتقسيمات  ،مربعات مطابقة لشبكة المربعات المجسدة على الجدار
  بنفس طريقة تشابكها مع شبكة المربعات المعتمدة في الرفع. الجدار 

 .لممع معماري لواجهةرفع  :16شكل
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التي  والمالحظة ،تمثيل آخر لرفع تقنيات البناء بواجهات المعالم 16نالحظ في الشكل  
يمكن تقديمها هنا هو أنه باإلضافة إلى استعمال هذا الرفع في تبيين تقنية البناء، فإنه استعمل 

وية التقات عملياألجزاء الهشة التي تتطلب أو  ،في المبنى كذلك في توضيح جوانب الضعف
أن هذا النوع من الرفع موجه لخدمة مجال الصيانة والترميم بقول ال من كننامَ الترميم، وهو ما ي  و 

 في علم اآلثار.

 المعماريةوالزخارف  رفع األشكال والرسومات. 1-5-3

إلى الحديث عن النوع الثالث من أنواع الرفع المعماري، والمتمثل في رفع  هناسننتقل  
 األثرية، للعمارةالزخرفية  جوانب الفنيةل في الثَ مَ أو كل ما تَ  ،والزخارف األشكال والرسومات

 قدموسن .اجهات المباني األثرية وأرضياتهاأو عناصر فنية تزين و  سواء كانت زخارف معمارية
 الزخارف تفريغرفع و وطريقة  ،ثريةطريقة رفع الفسيفساء األ :ن الرفعلهذا النوع م ينهنا كمثال

 .من على البالطات الخزفية

 .اإلستعمال واسعتيلرفع الفسيفساء سنقدم طريقتين  :رفع الفسيفساء

 لرفع الفسيفساء الطريقة األولى

منتظمة  تقاطعات تشكلوذلك بمد خيوط  ،نعمل فيها على إقامة شبكة فوق الفسيفساء 
 أن تثبت تلك الخيوط في األرض ويستوجب، زوايا قائمة تكون ذاتمربعات  لحصول علىل

ال فإنه ينبغي أن تربط  بالمسامير، في األماكن حيث ال توجد مكعبات أو مالط أصلي، وا 
 .(17أنظر شكل) 1باالستعانة بوسائل أخرى ال تلحق الضرر بالفسيفساء

 

 

                                                           
( Gettyالفنيين على صيانة الفسيفساء في موقعها األصلي، ترجمة عدنان الوحيشي، معهد )ليفيا ألبيرتي وآخرون، تدريب  1

 .49، ص2013للترميم/ المعهد الوطني للتراث، تونس 
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 .(49صليفيا ألبيرتي وآخرون ) :عن لفسيفساء بتقنية التربيعارفع  :17شكل

نقوم بعدها بتثبيت ورق  ،17إلكمال عملية رفع الفسيفساء الموضحة في الشكل  
 مقياس وبعدها نختار ،ورق شفافبالرسم، ثم نلصق فوقه  خاص مسطح ميليمتري على لوح

 للرسم على أبعاد الحيز المخصصمع  ،المرفوعة لفسيفساءاألبعاد الواقعية ل فيهتناسب تللرسم 
وكذلك الجدران  ،وزخارفها البسيطة الحدود الخارجية للفسيفساء بقلم الرصاص الورقة، نرسم أوال

قياسات عن طريق أخذ ال ،ا بعد مربعمربع   ترسمن ، كما يجب أالخارجية للغرفة إذا كانت قريبة
 ورق الشفافعلى اللتطبق  الرسم مقياسثم تحويلها حسب  ،ام الشبكةمن الفسيفساء باستخد

 . الورق الميليمتري  مربعات اعدة شبكةسبم

ورقة  ويرسم كل قسم على ،ا كانت الفسيفساء ذات مساحة كبيرة يمكن تجزئتها إلى أقسامإذ)
 (واحد، على أن تجمع في األخير في رسم منفصلة
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ليها بقلم وننقل ع ،المرسومة بقلم الرصاص إلكمال الرسم نضع ورقة شفافة ثانية فوق األولى
 .1األصليالرسم ( مم 2.0أو  1.0أكثر دقة )

 الطريقة الثانية لرفع الفسيفساء

بيت ورق عن طريق تث ،الرسم المباشر فوق سطح الفسيفساءهذه الطريقة تعتمد على  
 شبكة مربعات، لكنهاشفاف فوق سطح الجزء المراد رسمه، دون استعمال مقياس رسم وال 

 نجزكما تمتاز باستهالك وقت كبير وذلك ألن الرسم يتتطلب في المقابل دقة وتركيز كبيرين، 
تعملة في المس هذه التقنية (05 +04) التاليتين ورتينسنوضح في الصو  مربعا تلو اآلخر،

 .رفع أو تفريغ الفسيفساء

 طريقة مباشرة لرفع الفسيفساء. :04صورة 
 

                                                           
 .50، صمرجع سابق ،ليفيا ألبيرتي وآخرون  1
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 رسم مربعات الفسيفساء بواسطة تقنية رفع مباشرة. :05صورة 

 

 خزفيةال البالطات زخارفتفريغ رفع و 

تعد الزخارف في المباني األثرية من العناصر الفنية التي يتجلى فيها اهتمام الشعوب  
وفي  ،في أسس الذوق الفنيويتجسد فيها مدى تحكمهم  ،بالجوانب الجمالية لعمارة منشآتهم

 وهو األمر الذي يستدعي حفظها بكلتنسيق وترتيب العناصر المعمارية المكونة للمبنى، 
د أيضا العديد من جيو ّفإنه ، وفي هذا عن طريق الرفع والتفريغ والتي من بينها التوثيق ،السبل

، هذه الطرق التي تتعدد أوال بتعدد نوع هذا الجانب من جوانب العمارة رفعالطرق الخاصة ب
 لى شكلع التي قد تكون  ،الوسائل المتوفرة، وتتعدد أيضا بحسب طبيعة الزخرفة المعمارية

فإن من أهم طرق الرفع هنا وأنجحها  ...، وبذلكأو مرسومة أو بالطات خزفيةزخارف منقوشة 
 ومن فورق شفا باستعمال ،الزخرفة سطح وأكثرها استعماال هي طريقة الرسم المباشر على

 .)نفس الطريقة المقدمة سابقا في رفع الفسيفساء(اس رسمدون اعتماد مقي
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لما تقدمه من دقة في الرسم وسهولة  يحبذ المختصون اعتماد هذه الطريقة المباشرة 
طريقة منفصلة ا بأحيان التي يستحيل رسمهالزخارف المتشعبة، و التحكم في التفاصيل الدقيقة ل

 واستهالك للوقت.دون واسطة، هذا رغم ما تتطلبه من جهد وتركيز 

العناصر  على واحدة منالكيفية التي يتم بها تطبيق هذه الطريقة سنوضح فيما يلي  
 .(06أنظر صورة أال وهي البالطات الخزفية ) ،المعمارية التي تتجسد فيها الزخرفة

الجزائر في العهد )راجعي زكية، مساكن الفحص بمدينة  :عن بالطات خزفية ذات زخارف نباتية وهندسية :06صورة 
 ( 456ص ،2007جامعة الجزائر في اآلثار اإلسالمية رسالة دكتوراه  العثماني،

وفي نفس الوقت  ،مدى تشعب الزخارف وتداخلها فيما بينها 06نالحظ من الصورة  
مما يجعلها تشكل وهي مجتمعة صورة واحدة، وال  ،تطابقها وتناظرها بين المربعات األربعة

 وعات أخرى من المربعات.أيضا إال باقترانها مع مجمالصورة تكتمل 
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جل هذه الميزات والخصوصيات الزخرفية فإن أنسب طريقة رفع أو تفريغ إذا ومن أ  
(، كما 07 أنظر صورة) الورق الشفافتكون باستعمال  ،التفاصيلنتحكم من خاللها في أبسط 

( فإنه باإلمكان االكتفاء برسم 06صورة أنه في مثل هذه الحاالت التي تتطابق فيها المربعات )
 مربع واحد.

 رفع الزخارف المعمارية على الورق الشفاف.لمختلفة  نماذجرسومات أولية توضح  :07صورة 

تواء مساحة حسمح بالبداية تطبيق هذه العملية يكفي توفير ورق شفاف ذو قياسات ت 
الظاهرة ارف في رسم الزخالمربع المراد رسمه، وبعده يثبت مباشرة على سطح الزخرفة، وي شرع 

نسخ المربع ب كما سبق القول فإننا نكتفي تطابق المربعات الخزفيةوفي حالة  ،على سطح الورقة
 إلىوايا فقط مع تدوير الز  ،بنفس الشكل والكيفيةتطبيقه على باقي المربعات ثم يعاد  ،األول
 .(18أنظر شكل) كليا الزخارف غت َفرَ  أن
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 (06الصورة )تفريغ أثري للبالطات الخزفية في  :18شكل
 (358، صمرجع سابق)راجعي زكية،  :عن

 18والشكل  06إن كل الشرح السابق لعملية التفريغ الزخرفي يلخص في الصورة  
ويوضحان الكيفية التي تتحول من خاللها زخرفة جدارية على  ،حيث يختزالن مراحل العمل

 أشكال ورسومات تخطيطية مطابقة توَضح فيها أدق التفاصيل.إلى  ،بالطات خزفية
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 التنقيب في حيز األثريةواللقى رفع المخلفات  .2

 في حيز التنقيب األثريةواللقى األثري للمخلفات  الرفعتعريف  .2-1

ة في حيز كتشفالم ،األثريةوالبقايا على توثيق اللقى والعناصر بواسطة الرسم يعمل  
إذ ثري، يعتبر من بين أهم الوسائل المعتمدة في البحث األ وهو ،الحفر التنقيب أثناء عمليات

 تي التوثيق الفوتوغرافي والكتابي.إال بوجود عملي ملَ كتَ عملية ال يمكن أن تَ  أنه

من  مرحلة معينةعن حالة األثر لالصورة الفوتوغرافية يمكن أن تقدم معلومات أولية  
 تعطيلمسطرة ا وكذلكتجاه، صورة يسمح بتوضيح االالالسهم في مثال الحفرية األثرية، ف مراحل
معلومات بجمع ال التوثيق الكتابي فإنه يسمح أماو ت عن أبعاد الشيء المقدم للدراسة، معلوما

وكذلك  ،(...بئراأو طبيعته المفترضة )كأن يكون حفرة أو موقدا أو  ،الخاصة مثال بأطوال األثر
باإلضافة إلى المعلومات التي  ،)إن كانت عبارة عن ترسبات أو مواد مختلفة ...(مكوناته 

وبهذا  ،(ا ...به تقدم هويته الخاصة )كرقمه واسم الحيز المنتمي إليه ومستوى الطبقة الموجود
وثيقين جمع بين هذين التهو عملية يجب أن ت ،فإن الرسم أو الرفع األثري للمخلفات األثرية

باستعمال و  ،م من خالله كل المعلومات المصورة والمكتوبة في طابع تقنيدَ قَ ي   ،واحدفي رسم 
وثيق حالة من وبالتالي ت ،فهم وقراءة األثر المرسوم تهل بواسطسه  يَ  ح رسمابمفت رةأشكال مفسَ 
 .1مرحلة من مراحل الحفرية األثرية حاالت أو

 األثرية اللقىو المخلفات    الرفع التي تدخل في صنفأنوا. 2-2

هو  بل ،ال يمكن حصره في شكل أو شكلينإن الرفع الخاص بالمخلفات األثرية  
لتنقيب ا تتنوع بتنوع المعثورات المتحصل عليها أثناء عملية ،مجموعة غير منتهية من األشكال

)وهي  يةآلنية فخار  فقد يكون هذا الرفع ،، والتي ال يجب أن تخرج عن محيطها األثري ثري األ
أو  ()إنسان، حيوان أو قد يكون لمخلفات جنائزية، أو هياكل عظمية، في وضعيتها األثرية(

، أو قد هياكل غير منتظمة لخراب من مواد مختلطةأو أو وسائل فالحية، ، أدوات حجرية
                                                           

1 Jean Stéphane, Op. Cit. p08. 
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ا اختلف م، والتي كلأو غيرها من األشكال ذات األبعاد الكبيرة أو الصغيرة يكون حفرة أو موقدا،
 إال أن ،قد تأخذ نمطا أو شكال مخالفا لألشكال األخرى شكلها أو حجمها فإن عملية رفعا 

ات المعهودة لرفع المخلفات األثرية أثناء عملي عن التقنياتال يمكن أن تخرج تقنيات رفعها 
وبعده أخذ  ،عن عمليات الرسم األولي افي مراحل إتمامه ستغنىال يمكن أن ي   والتي، التنقيب

 تهي بعملية الرسم النهائي.تنل ،اسبالقياسات، ثم اختيار مقياس الرسم المن

 واللقى األثرية في حيز التنقيب الرفع األثري للمخلفاتوأهداف أهمية . 2-3

احل وهو يمثل أحد أهم مر  ،مجال البحث األثري من الرفع أهمية كبيرة في هذا النوع لإن  
تتبع المراحل لى إيعتبر أساس العملية التوثيقية التي نسعى من خاللها ، و ثري عملية التنقيب األ

راحل سير عملية التنقيب وم ستند إليه في توثيق مراحلكما ي   ،التاريخية ألي موقع أثري 
 علم أن أهمية البحث والتنقيب األثري ال تكمن فقط فييجب ال إذ، الحصول على اللقى األثرية

محاولة فهم طبيعة المحيط األثري الذي وجدت  بل تتعداها إلى ،مخلفات أثرية الحصول على
 وكذلك المستوى الطبقي الذي تنتمي إليه يها واستخراجها،لومراحل الوصول إ ،به اللقى

ية ، وهي كلها معلومات مهمة وضرور فهم العالقة بين مكونات فضائها المحيط باإلضافة إلى 
ي توثيقها فإن أنجح عملية لذلك ه في عملية البحث األثري، ولضمان هذه المعطيات وضمان

 .عملية الرفع األثري 

ومن بين  :في حيز التنقيب األثرية واللقى المستعملة في رفع المخلفات الرسم تقنيات. 2-4
 هذه التقنيات نذكر

 الرفع بواسطة شبكة المربعات. 2-4-1

يستعمل و  ،أو غير المنتظم ذات التوزيع المعقد ستعمل هذه التقنية في رسم المخلفاتت   
مربعات جزئية طول  ويقسم إلى سم في الغالب.100أو  50ضلع  بطولفيها إطار رسم مربع 
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 طبخصوص وضعيته األفقية فإنها تضبأما للضبط،  رجلعادة بأ ا، ويكون مجهز سم10ضلعها 
 (.80أنظر صورة) 1مدمجة أحينا في اإلطار (sNivelle) ياتو  سَ م   بواسطة

 الرفع األثري بواسطة شبكة المربعات.عملية اإلطار المربع المستعمل في  :08صورة 

 التالية: الخطواتعبر  عملية الرفع بهذه الطريقةتمر 

 / تثبيت المحوراألولى خطوةال

خال تدا مشكلة ،سنقدم هنا مثاال لرفع مجموعة من الحجارة المتصافة الواحدة تلو األخرى  
 .ذات نسق يكاد يكون مستقيما ، وهيوكأنها بقايا لسور غير منتظم ألرضية من الحجارة

يقطع طوليا وبصفة كاملة  ،على هيئة محور د خط أفقيمر يجب مَ في بداية األ 
 ر وضعيةيتغي عندهو اعتباره كخط مرجعي يستعان به العناصر المراد رسمها، الهدف منه 

 ريتغيالغم ر  وضعية هذا المربع حيث يحفظ استقامة ،المستعمل في الرسم الرفع مربع إطار أو

                                                           
 .23Jean Stéphane, Op. Cit. p 1 
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هل سَ مر الذي ي  كلها وفق محور واحد، وهو األجزاء ، وبالتالي يكون رفع األمكانهل المتتالي
 (91أنظر شكل) 1جمعها في األخير في رسم وحيد

 

 طريقة تثبيت مربع الرفع بصفة متعامدة على الخط المحوري : 19شكل

 (Jean Stéphane Op. Cit. p23) :عن

 

 :ةمالحظ

ستقيم موغير ظم تمنع غير ض  وَ في الحاالت التي تكون فيها عناصر الرسم ذات تَ  
 لوحيدا فإن هذه الطريقة السابقة التي ترتكز على المحور الطولي ،شمل مساحة كبيرةوكذلك ت

نا شبكة وبالتالي تشكل ل ،قد ال تكون ذات فائدة، وفي مثل هذه الحاالت فإن المحاور قد تتعدد
 ضعياتو  وافها كمحاور يستعان بها في تبديلحو  زواياها يمكن اعتماد ، ومنهكبيرة من المربعات

 .(09أنظر صورة م، )1 طولالع الرفع الصغير ذو بمر 
                                                           

 p23.Jean Stéphane, Op. Cit.  1  
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 .لتسهيل عملية التنقيب والرفع جزئية مربعاتقسيم حيز الحفرية إلى : ت09صورة

 الشرو  في عملية الرفع /الخطوة الثانية

يها خطوطه ل فشك  من الوضعية الجيدة لمربع الرسم، والتي يجب أن ت   مباشرة بعد التأكد 
يجب أن يشكل وضعية شاقولية على البقايا المراد  االمحوري تقاطعات متعامدة، كممع الخط 

سم 10، فيه سم1رسمها، يمكن البدء في عملية الرسم على الورق الميليمتري الذي يجسد كل 
، وذلك حسب الدقة المطلوبة وكذلك درجة تعقيد وفق مقياس الرسم سم على الواقع 20أو 

 . الشكل المرسوم

ضاعفة تصنع دائما بصفة م يوط التي تقسم المربع الكبير إلى مربعات صغيرةإن الخ 
راها أثناء عملية رفعه أن ي ،على وجهي المربع، وهي بهذا توجب على من يقوم بعملية الرفع

 على استقامة واحدة، ألنه إذا كان في وضعية يرى فيها الخيوط السفلى والعلياو بصفة شاقولية 
أنظر ) 1الرسم حةوص رؤيته تعتبر مائلة وبالتالي ستؤثر على دقةضعية فإن و  في نفس الوقت،

 .(20شكل 

                                                           
1Jean Stéphane, Op. Cit. p24.  
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 (Jean Stéphane Op. Cit. p24)عن  مباشرة عملية الرفع والتأكد من شاقولية زاوية النظر: 20كلش

 

 

 مالحظة

ستقامة والتي تكون فيها البقايا متناثرة وليست على ا ،في الحاالت التي أشرنا إليها سابقا 
بل مجموعة من الخطوط التي تشكل مربعات  ،واحدة، كما ال يوجد فيها خط محوري وحيد

االستعانة ب وتبديله ، فإنه ال يمكن تثبيت المربع2م1الحيز األثري إلى مساحات ذات  بدورها تقسم
 عتمد علىت ،وكذلك مباشرة عمليات الرسم كلها يلهوتبد بالخط المحوري الوحيد، بل إن تثبيته

مع زوايا  التي يجب أن تتطابقالتي تقسم حيز الحفرية، هاته الزوايا زوايا المربعات السابقة 
 .(10أنظر صورة ل فترة عملية الرسم )اطو  مربع الرفع
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 تطابق زاوية مربع الرفع مع مربعات حيز الحفرية.: 10ورةص

  دمج المربعات المرفوعة في رسم موحدالخطوة الثالثة/ 

امل شفي الحاالت التي يسعى فيها صاحب الرفع األثري إلى الحصول على رفع  
 ق: مسبقا، وهذا عن طريأن يحضر لذلك فإنه يستوجب عليه  ،ل سطح الحفريةونهائي لك

 .بصفة منفصلة الرسم لجميع الوحدات المرفوعة مقياستوحيد * 

اصة في وتحديد اتجاهاتها خ ،الرسم من توحيد اتجاهات زوايا رفع المربعاتالتأكد في بداية * 
 األثرية ذات التوضع غير المنتظم. البقايا

أثناء  ل قياساتهالتجنب تداخلها واختال ،التأكد من حواف ونهايات المربعات أثناء رسمها* 
 دمجها مع بعضها.

 م سطحلمربعات التي تقسشبكة االواقعية لو  على التقسيمات األصليةدائما المحافظة يجب * 
هذا لكي و  ،(على ورق الرسم مربعات)شبكة بها العمل على إيجاد رفع أثري خاص و الحفرية، 

  كمخطط مرجعي أثناء عمليات دمج المربعات المرفوعة. ي عتَمدَ 
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ر رق شفاف ذو حجم كبييمكن مباشرة عملية الدمج على و  ،بعد توفر كل هذه الشروط 
التي رسمت  لمربعاتالنهائي لهذه ا تطبيقالجميع المربعات المرسومة، وقبل  يستطيع أن يضم
ي ف وهذا العتمادها، ورق الشفافالعلى إعادة نسخ شبكة المربعات يجب  ،بصفة منفصلة

  .دةإعادة رسم كل مربع على ح  

 (La triangulation) الرفع بواسطة عملية التثليث. 2-4-2

لى نقطتين ع ،األثرية لوضعيات العناصرأثناء رفعه  دائما من الرفع يعتمدإن هذا النوع  
تعمل يسو  حيث تحسب من خاللهما أبعاد كل نقطة من العناصر المراد رفعها، ،(A.Bثابتتين )

ذات دوات األمخلفات أو الأثناء العثور على  ، وباألخصة في الحفريات األثريةعادالرفع  هذا
ا التساع ر قة التربيع نظيصعب رسمها باستعمال طريوالتي  ،المنتظمالتوزيع السطحي غير 

ي نقص التي ال يستدع ،في حالة اللقى والمعثورات الفردية كذلكيستعمل  وأمساحة توزعها، 
، كما قد يستعمل أيضا في مخلفات مخططات الهياكل ربعاتمتوزعها إلى استعمال الرفع بال

في يضا أتمتاز هذه الطريقة بدقتها الكبيرة  .والمتوسطة المعمارية ذات المساحات الصغيرة
 إعادة تشكيل تموضع العناصر األثرية. 

 :هي عدد من الخطواتبتمر هذه العملية كذلك 

 وتحديد النقاط المراد رفعها( Croquis) الرسم األوليإعداد الخطوة األولى/ 

أو  رتقريبي مماثل للعنص أولي أولى الخطوات التي يبدأ بها هذا الرفع هو إعداد رسم 
على توزيع نسب قياس الشكل المرسوم مثلما هي موزعة في  الحرصمع  ،المراد رفعه الشكل
 في شرعي  وهذا طبعا دون استعمال مقياس للرسم، مباشرة بعد االنتهاء من رسم الشكل  ،الواقع
وكذلك على أرضية العنصر المراد  ،( على ورقة الرسم األوليA.Bتموقع النقطتين ) تحديد

ا قياس أكبر عدد ممكن ( في زاوية مقابلة يمكن من خاللهA.Bرفعه، إذ يستوجب وضعهما )
على العنصر األثري ....(  4، 3، 2، 1نقاط مختلفة ) كما ي شرع كذلك في تحديد من النقاط،

ون تموقعها على فيك ،سابقا د هذه النقاط على الرسم األولي المنجزسَ ت جَ  هنفسالوقت وفي ذاته، 
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ها ، الهدف من هذه النقاط هو استعمالالرسم مطابقا لتموقعها على العنصر األثري في الواقع
، وبالتالي استعمالها كنقاط (A.Bلقياس بعد األماكن التي تمثلها عن النقطتين السابقتين )

ختيار يستوجب أثناء اولهذا  رفوع،الم األثري  العنصر شكل مرجعية فيما بعد إلعادة تجسيد
في تحديد شكل العنصر األثري  الضرورية ن تشغل األماكنالسعي أل ،أماكن هذه النقاط

 .(01عنصر 21أنظر شكل) نحناءات واالنكساراتثل الزوايا والحواف والمراكز واالم ،المرفوع

 أهم مراحل الرفع بواسطة عملية التثليث، مع اعتماد أربع نقاط مرجعية بشكل مربع : 21شكل

 بتصرف (Jean Stéphane Op. Cit. p27-28): عن
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 (A.Bقياس األبعاد ابتداء من النقطتين )الخطوة الثانية/

 على ،المجسدة في الرسم األوليهنا من خالل جدول يضم جميع أرقام النقاط  نعمل 
 كما يستلزم قبل ذلك تسجيل البعد، (A.Bن النقطتين المرجعيتين )ععد كل نقطة منها ب   تسجيل

  .( ذاتهماA.Bبين النقطتين )

 تطبيق الرسم النهائي الخطوة الثالثة/

ة المخصص الميليمترية رقةحة الو ومن خالل مسا ،من خالل األبعاد المتحصل عليها 
ديد النقطتين الذي يبدأ بتحو  ،وفقه الرسم النهائي قيمكن اعتماد مقياس رسم مناسب يطب ،للرسم

(A.B) التي النقاط  هاته، حدد من خاللهما جميع النقاط السابقةن نكإحداثيتي ن سنعتمدهمااللتي
ين في ذلك مستعين ،العنصر األثري بطريقة أكثر دقةوتشكيل ستساعد بدورها في إعادة رسم 

 .(03+02عنصر  21أنظر شكل ) المنجز سابقا (Croquis) بالرسم األولي

 

 مالحظة

( لقياس بعد بعض النقاط التي A.Bفي الحالة التي يستعصي فيها اعتماد النقطتين ) 
 إضافيتين استعمال نقطتين مرجعيتينب قياسها تكون في زوايا غير مقابلة، فإنه يمكنيمكن أن 
بشرط أن يكون تموقع هاتين النقطتين محدد مسبقا  ،(C.D)( أوA2.B2)مثال هما قد نسمي

زيادة إلى هذا فإنه في بعض الحاالت ، (A.Bالنقطتين المرجعيتين األوليتين )من خالل 
قاط ن كأن تكون أربع أو خمس ،الخاصة يمكن منذ البداية اعتماد أكثر من نقطتين مرجعيتين

أنظر ه )عفبالعنصر األثري المراد ر يحيط  ،شكل هندسي ما هنفسالوقت محيطة، وتجسد في 
غير  ،(A.B(، وفي مرحلة قياس األبعاد يمكن اعتماد نفس المبدأ السابق للنقطتين)21شكل

 .األقرب واألنسب النقطتين عتمادن القياس باو كلحالة يأنه في هذه ا
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 .(Le relevé stratigraphique) الطبقيالرفع . 3

 الطبقيتعريف الرفع . 3-1
تسلسل و ة األرضية أنواع الرفع األثري الذي يهتم خصوصا بالطباقي أهم منهو واحد  
يختلف عن هو ، و 1ت الجيولوجية أو الطبقات األثرية، سواء تعلق األمر بالطبقاالتربةطبقات 

لطبقات ة سم بصفة شاقولية لتمثيل المساقط الطوليكونه ير  ،النوعين السابقين من الرفع األثري 
ف باختالف ختلمتراكبة ذات تسلسل منهجي متنوع، يالتي يمكن أن تحتوي مكونات و  ،التربة

بواسطة  ،لفترات ما قبل التاريخ جسد تعاقبات جيولوجيةتي يمثلها، كأن ياألزمنة والفترات ال
 .(22شكلأنظر ) وغيرها ثاتاوالمستح تربة والصخور المتنوعةطبقات من ال

 (Demoule (JP) Op. Cit. p 71) :مجموعة من طبقات التربة عنيوثق توضع طبقي لمقطع مخطط : 22شكل
 .بتصرف

                                                           
1 Demoule (JP) et Autres, Guide des méthodes de d'archéologie, 3eme édition, Paris 2009, 
p 71.  
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 طبقات طةبواس ،تاريخية لفترات قديمة من حياة اإلنسان جسد تعاقباتي   كما بإمكانه أن 
ى عصرنا حت ه األولىمنذ عصور  ،م خليط من األتربة والحجارة ومخلفات األنسان المتنوعةتض

 .كالصناعات الحجرية والمخلفات الفخارية واألدوات المعدنية والبقايا اآلدمية والحيوانية ،الحالي
 الطبقيأنوا  الرفع . 3-2

نية متعددة ميدا فضاءاتق حسب الضرورة عبر بَ طَ إن الرفع أو الرسم الطبقي يمكن أن ي   
 األثرية رياتالحف جوانبتقتضيها طبيعة المعطيات الجاري البحث عنها، كأن تكون في بعض 

رية، كما األث األسبار الممهدة للحفريات أو ،المسح األثري  المفتوحة، أو أن تكون في عمليات
 لقد تكون على حواف الوديان المتضمنة مخلفات حضارية، أو قد تكون على سفوح الجبا

 المجسدة للتعاقبات الجيولوجية.
 الطبقيأهمية وأهداف الرفع . 3-3

يعتبر واحد من األدوات المهمة المعتمدة في عمليات البحث األثري، لما يقدمه من  
الطبقي  فمن خالل الرفععلمية قد يصعب الحصول عليها بوسائل وطرق أخرى للبحث،  نتائج

 األثري يمكن:
تسلسل تتبع ال في بالضرورة األمر الذي يساعد ،قيةاالتعرف على مكونات وعناصر الطب *

 .وبالتالي حل مشكل كرونولوجية المناطق األثرية المدروسةخي، التاري
 دراسة خصائص ومميزات المراحل التاريخية من خالل التعرف على مكوناتهاتسهيل  *
 .الطبقات الممثلة لهافي  جسدةتالم
ي قد ال يمكن الت ،تصوير وتوثيق التوضع الطبقي للمخلفات األثرية على حالتها األصلية *

 .االعتيادي طرق أخرى للرفع كالرفع األفقي باستعمالتوثيقها 
اكبة عبر الفترات التوضعات المتر  بها بتتبع الطريقة التي تمتالشاقولي للطبقات  رفعيسمح ال *

ترة التي والكيفيات التي حدثت بها والف ،المتالحقة، وبالتالي معرفة مدى انتظام هذه التوضعات
 .استغرقتها
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 الطبقيرفع التقنيات . 3-4 
وفي هذا يوجد العديد من الطرق ومن أنجحها طريقة شبكة المربعات، وطريقة التثليث  

 (A.Bبواسطة الخط األفقي )
 شبكة المربعات طريقة .3-4-1

وتقوم تقريبا على نفس مبدأ الطريقة التي ذكرناها سابقا في رفع المواد اإلنشائية وتحديدا  
 :تطبيقها على الشكل التالي باإلمكانحيث  ،رفع تقنيات البناء

 يالطبق عمربع تقارب مساحته مساحة المقط على شكل إطار إيجادلى إ هنانسعى  
سم، نعمل على 10ذات طول  المصغرة ، ويكون مقسم إلى شبكة من المربعاتالمراد رفعه

 لطبقيمقطع الجدار ا على يستند فيها ،تثبيت هذا اإلطار ذو شبكة المربعات بطريقة شاقولية
لسعي ا وكذلك، باستعمال األجهزة المتاحةحرص على إعطائه وضعية عمودية ون ،المعد للرسم

ملية الرسم طبقي، تتم عللمقطع ال ضلعه العلوي ينطلق من نفس المستوى العلوي إلى أن يكون 
الميليمتري  الرسم المناسب، وذلك بتقسيم الورق  مقياسهنا مباشرة على الورق الميليمتري بتطبيق 

نفس بمكونات المقطع الطبقي  سمعلى شكل مربعات اإلطار المعتمد في الرفع، حيث يتم ر 
 .اإلطارهذا في مربعات تموقعها  طريقة
 حالة عدم توفر إطار جاهز فإنه في ،إطار المربعات المعتمد في الرفع بخصوص 
ذا الخط في يعتمد ه ، حيثطتين مثبتتين أعلى المقطع الطبقياعتماد خيط موصول بنق يمكن

 مجموعة من المستطيالت عمودي، وتكون ذات تباعد مقدر يجسدإيجاد خطوط نازلة منه بشكل 
عها عامدة مت هذه الخطوط ليوضع عليها من جديد خطوط متبَ ثَ المتوازية بشكل طولي، ت  
    .السابقة الطبقي بنفس كيفية إطار المربعات يتم استعمالها في الرفعلتشكيل شبكة مربعات، و 

 (A.Bطريقة التثليث بواسطة الخط األفقي ). 3-4-2
ع ناء تطبيقهما في تقنيات رفبنفس المبدأ المعتمد أث( A.B) النقطتينتطبيق  انعتمد فيه 

النقطتين بطريقة  اتينه الخط الرابط بين ويكون تموضع ،أثناء التنقيب األثريةّ  لقىالمخلفات وال
إال أن حساب األبعاد من خاللهما  ، رفعهراد مالطبقي ال مقطعال من في أعلى مستوى  ،أفقية
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بطريقة شاقولية، حيث نسعى في طريقة الرفع  نوع من الرفع يكون من أعلى ألسفلفي هذا ال
التي و  ،المرجعية للرسم ومنه تحديد بعض النقاط ،مقطع الطبقيللهذه إلى إعداد رسم أولي 

يجب يث ح ،لفواصل بعض الطبقات أو عناصر أثرية تتخلل هذه الطبقات نقاطمثال تكون 
بعد  للمقطع التي سنعتمدها أثناء الرسم النهائي نقاط، هذه ال(11صورة  أنظر) تمييزها بأرقام

 (A.Bين )النقطت، إذ نعيد تموضعها على الرسم مستعينين بأبعادها عن اختيار مقياس الرسم
ائي األثرية، ومنه استكمال تفاصيل الرسم النه لقىي رفع المخلفات والكما هو موضح سابقا ف

 للمقطع.
 

 مقطع طبقي معد لعملية الرفع األثري.: 11صورة
 :خالصة
ال شك أن القارء لهذا الفصل يالحظ أنه خصص تحديدا لتعداد عمليات التمثيل التقني  

بواسطة الرفع، لكل ما من شأنه يمثل الجوانب الثابتة وغير المنقولة في الحقول األثرية باختالف 
صفاتها، مبنية كانت أو غير مبنية، وقد َعَمدنا في ذلك الستعمال مصطلح الرفع، وفرقناه عن 

2  
2  
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ح الرسم الذي سيخصص بدوره فيما يأتي من الفصول لكل ما هو منقول من عناصر مصطل
 التراث األثري.

وتجدر اإلشارة إلى أن ما قدم في هذا الفصل بخصوص مواضيع وأشكال الرفع وكذلك  
تقنياته، والتي أدرجت ضمن األقسام الرئيسية الثالثة للرفع، لم يكن تعدادها تعدادا كامال يشتمل 

يع ما يحتويه هذا المجال، ولكنه كان تعدادا انتقائيا حاولنا من خالله تقديم أهم ما على جم
 يمكن أن يخدم الموضوع من األمثلة.
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 تقنياتو طرق للحديث عن  المجالفتح  إلى ،والذي يليه هذا الفصل من خالل سنسعى 
تدخل  والتي أال وهي اللقى واألدوات األثرية، ،المادي للتراث الثقافي أخرى  مكونات تمثيل

غير ومتنوعة و  تعددةم وأشكال في مواد جسدتت نهابحيث أ ،بطبيعة الحال في شق المنقول
  .اهتمثيلل مبادئ وكيفيات مختلفةاعتماد  نها تقتضي بالضرورةفإ وبهذا، هيةتمن

ل واستحالة تقديم أمثلة لك تساع دائرة هذه المواد وكثرتهاا هنا إلى أنإلشارة ا تجدر 
عتماد مبدأ با مع العلم أن اختيارها كان للتمثيل، هذا عينات محدودةالختيار  قد دفعنا ،أنواعها
  .قصد شمل أكبر عدد ممكن من أنواع اللقى األثرية المنقولة ،التنوع

ألثري لعناصر التراث االتمثيل التقني  عملية بالزيادة إلى مناهج الرسم المعهودة في 
ثيل قد فتح أفقا جديدة ومتنوعة لهذا التم ،المعلوماتية ميادينفإن التطور الشامل في  ،المنقول

أهمية  من ضاعفدائها، مما عتمد مناهجا تمتاز بالدقة في تطبيقها وبالسرعة في أالذي صار ي  
  .وخدمتها للدراسات التحليلية األثرية التوثيقية هذه العملية

وعية وهي: ن من العوامليتوقف على مجموعة ن هذه المناهج لإلشارة فإن االختيار بي 
مادة صنعها، حالة حفظها، باإلضافة إلى طبيعتها. وبذلك  ،دةس  ج  م  ال للقىالدراسة المرتبطة با

بالتالي و  مثال حالة حفظها الحالية، هل هو هتوضيحمن الضروري أن نتساءل عما نحاول لفإنه 
خطيطية تعمل ت خاصيةأننا نسعى لتمثيل  وأ، عملية الفهمل المعيقةر العناصمن  للقىتخليص ا

 أو كتابات نريد تمثيل زخارف ناأن م، أ1على توضيح طريقة عمل األداة أو طريقة صناعتها
 أو ملحقات مكملة لشكلها.  احتوتها

 :نذكر المناهج المعتمدة في التمثيل التقني لآلثار المنقولة هذه ومن
 
 

                                                           
1 Franck Abert, et autres, « Modes de représentation des objets archéologiques non 
céramiques », Les nouvelles de l'archéologie, 131 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2016, 
consulté le 29 décembre2019, pp.19-25. 
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 التصوير.1
هو منهج آلي ينقسم بدوره إلى مجموعة من األنواع التي تتحكم فيها طبيعة الوسائل   

 :واألدوات المستعملة، ومن بين أشكاله نذكر
  التصوير الفوتوغرافي .1-1

قد  فره من مزايالما تو وذلك  ،األثري  التمثيلبين مناهج  أهمية كبيرة هذه التقنية تكتسب 
ع حتى تستطيال تقدمه من معلومات لما  زيادةالرسم، ك األخرى  تقنيات التمثيل فيتغيب 

وهذا ما قد يكون في األشكال  بصورة واضحة،توصلها أن  حياناأ المكتوبةالشرح نصوص 
الت إلى حا باإلضافةواألجسام المعقدة والمتداخلة، وكذلك الزخارف والتشوهات المختلفة، 

من  ايرهغ فيأحسن مما  اتمثيلي اوغيرها من الحاالت التي يكون للصورة فيها دور  ،الحفظ
 .1التقنيات
واسطة ب أخرى  أحيانا نجز في غالب األحيان بواسطة كاميرات التصوير، وقد تكون ت   

مثيل الحالة سرعتها في ت إلى زيادة فعاليةتمتاز هذه التقنية بأنها أكثر و  ،ماسح ضوئي مسطح
 معخاصة  ،من أهم إيجابيات هذه التقنية ةيعد واحد لتحكم في األلوانإن اكذلك ف ،الراهنة للقى

تعددة الزجاج، أو مثل المواد م منتجات عجائنمثل  في دراستهاون دور مهم التي يكون لل   لقىال
 معايير تنميطية مهمة.كاأللوان والزخارف  ت عتمدأين األلوان 

 بسيطالتصوير ال. 1-1-1
اسي مثل اللقى في شكلها األسوهو ي ،األقل اكتماال بتدائيةاال التجسيدعد من مناهج ي 

 .(12 صورة )أنظر رفق في الغالب بسلم قياسي ،حدد بجدية خصائصها الشكلية والهندسيةوي
من  عةمجمو ينصح باعتماد  ،ذو معايير علمية تحقيق تمثيل فوتوغرافيأجل من و  

 التي سنوردها في اآلتي: تقنيات التصوير

                                                           
1 Feugère Michel et autres, Normalisation du dessin en archéologie (Le mobilier non 
céramique), Documents d'Archéologie Méridionale Résultats de la table ronde de Valbonne 
du 12 juin 1980. Numéro spécial 2, 1982, p 07. 
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ع ن ي خض  ، هذا التصوير الرقمي يجب أيستوجب تحديد مسافة كافية بين أداة التصوير واللقى* 
ن تمثيلها الشكلي، زيادة إلى تجنب قدر اإلمكاضمان احترام قصد األداة لقياس األبعاد والنسب 

 التشوهات البصرية للقى.
توزيع ذات ال اإلضاءةو رة، و  ص  كل جزئيات األداة الم  لوضوح ال :ضرورة التحكم في معياري * 

 .المتوازن لكل جوانبها
يف كبنفس ال ،ذو محور مقابل منظريجب اعتماد  ،زاوية أو جانب التصويرفي اختيار * 

 عتمده التمثيل بواسطة الرسم.ي الذي قد
ت ضع بجوارها وقو يقياس  سلمحدد عن طريق ال ت  أيستحسن قياسات اللقى المصورة * 

ئها إلى قد تصل نسبة خطة قياسات خاطئ في غالب األحيان، ألن هذه الطريقة تنتج التصوير
اسات باعتماد القي ،ولتجب ذلك يفضل إدراج سلم قياس على الصورة بعد التصوير ،20%

 .1المطبقة على اللقى ذاتها

 عتماد إضاءة سمحت بتوضيح زخارفه، عن:مع المصباح زيتي  البسيطتصوير تمثيل بال: 12صورة 

(Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25) 
 

                                                           
1 Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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ل سريع إنها تسمح أيضا بتمثيف ،بخصوص عملية التصوير باستخدام الماسح الضوئي 
ن هذه م المالمسة للزجاج وجهاأل قياسسلم  تحديد ميزات الماسح الضوئي أيضاللقى، ومن 

 اللقى البعيدة عن الزجاج قد أجزاءبعض األخطاء، حيث أن كل  ، ومع ذلك فإنه ي نتجاللقى
ذلك فإن ل .ويزداد هذا التشوه كلما زاد بعدها عن الزجاج ،سليمةل بطريقة مشوهة وغير مث  ت  

ة الوحيدة هي الحال، إذ على اللقى ذات الشكل المسطح إالتكون ذات إيجابية ال هذه التقنية قد 
ى األثرية ذات في تمثيل اللق هايستوجب تجنب فإنه وبالتالي ،القياسنسب  راعى فيهات التي

 .الفوتوغرافي واستبدالها بعملية التصوير ،السمك المعتبر
 والمفَسر: المشروحالتصوير  .1-1-2

 ورةص إلى معطيات إضافة الحالية المعلومات تكنولوجيا وتطبيقاتبرامج  تتيح 
ل استكما عن طريق ،وسهولة فهمهاتحسين وضوح الصورة  ، والهدف من ذلك هوفوتوغرافية

تقريبها من  وكذلك ،ن تقدمها تقنية التصوير الفوتوغرافي البسيطالتي ال يمكن أالمعلومات 
 (13 ورةص)أنظر  يتشابه مع عملية الرسم التحليليما  وهو ،تقنية التمثيل عن طريق الرسم

 على أوجه مختلفة منها:  معالجة المطبقة في هذا البابال أشكال كون تو 
 .* إضافة رسومات األجزاء المختلفة للقى

  :من شأنهامعالجة للصورة عمليات * إجراء 
عن طريق توضيح حدود األجزاء المشكلة لها  ،الوظيفية لألداة العناصرتمييز ب السماح -    

  .بخطوط سوداء دقيقة
 عن طريق التصرف في كثافة األلوان. ،أيضا بتوضيح الزخارف والسماح -    
اختياري إما بتكبيرها أو تصغيرها، وذلك  (Echelle) مقياستجسيد األداة المصورة وفق * 

 .1مدمج مع الصورة كمؤشر سلم قياس اعتماد فقطعوض 
 

                                                           
1 Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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عمليات معالجة إلكترونية  اوأدخلت عليه ،من صورة أصلية لمشط تم تقطيع حدود شكلهارة سَ صورة مفَ  :13صورة 
 صورةو  إضافة إلى مقطع بواسطة خط أسود دقيق، المكوناتتحديد تفاصيل كذلك ، و الزخرفةوتوضيح  ون لالتخص تدرج 

 (Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25) عن: البنية. انيحدد ةتخطيطي
 (La radiographie) باألشعةالتصوير  .1-2

من ثالثية األبعاد لكل ما و جد ضاليرتكز على تسجيل الوضعية  مبدأ عمل هذه التقنية 
الف النقاط آطبق على موجات مرتفعة تسمح بالتقاط ي   فيها األشعة نبعاثإ، الماسح مجال رؤية

 التصوير عكس علىو  ،لتقاطلإل طريقة تلقائيةهي طريقة إن هذه ال، 1قفي بضعة دقائ
 ألشعةل المخروطي اإلسقاط عن ناتجة صورة ولكنها منظور صورة ليست فهي الفوتوغرافي،

تعبر الصورة  .األثري  الرسم إلى أقرب يجعلها مما األشعة، لوح هل  ك  الذي ش   السطح على السينية
ضافة إلى اإلب نوع المادة وسمكها تباين الكثافة الذي يتغير بحسب شكلفي عن هيكل اللقى 

  .حالة حفظها

                                                           
1  Samaan Mariam, La photogrammétrie rapprochée au service de l'archéologie préventive, 
Thèse de doctorat en sciences et technologies de l'information géographique de l'université 
Paris Est, France 2016, p26. 
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نه ، مع أةظهر طبقة تآكل كبير هذه التقنية فعالة خصوصا مع اللقى المعدنية التي ت  إن  
عة اللقى يباإلمكان اعتمادها في مواد أخرى، من أهم األدوار الرئيسية لهذه التقنية هو تحديد طب

و ، أارفأو الزخ أو المملوءة، كاألجزاء المحفورة ،بها إلى تحري التفاصيل التقنيةباإلضافة 
وخاصة  ،أو غيرها من المعطيات التي ال تظهر بالعين المجردة ،مكونات مواد أخرى وجود 

  .(14صورة )أنظر  مغطاة بعامل التأكسدالتي تكون  في الحاالت

 عن:تمثيل بواسطة التصوير باألشعة للقى معدنية في حالة متقدمة من التأكسد، : 14صورة  
(Inrap. «Des démarches innovantes sur le terrain et en laboratoire», [En ligne], publié le 

13/02/2018) 
 بسيطة وهاتنتج أيضا تشفإن هذه التقنية ت  مثلما هو الحال في التصوير الفوتوغرافي  

ث   في الشكل تفاقم في تقد  هالكن اللقى المسطحة، في حاالت ل، وهي تشوهات ال تالحظالم م 
  .سم 05اللقى التي يزيد سمكها عن خمسة 

لتصوير اإلشعاعي يعتمد بدرجة كبيرة على حالة حفظ بواسطة االتمثيل إن وضوح ودقة  
ير تعطي أشكاال غير مكتملة وغ ،حالة التأكسد المتقدمة مثالب التي تمتازألن اللقى اللقى، 

قديم تبواسطة الرسم مع اعتماد مبدأ الحذر لتجنب  دائما واضحة، وهو ما يستلزم استكمالها

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCv5emzvnmAhWhsKQKHZYJDzMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.inrap.fr/des-demarches-innovantes-sur-le-terrain-et-en-laboratoire-9849&psig=AOvVaw2Vk8uJmnrOHr1ZVANkVc2B&ust=1578765182553500
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منه فإن عملية و  إلحاقها بمفاتيح رسم شارحة لتسهيل عملية الفهم، كما يستلزمتصورات خاطئة، 
 .1بذاته قائما تمثيليا ال يمكن أن تكون منهجا شعاعياإل التصوير

 (La photogrammétrie) تري الفوتوغرام . التصوير1-3
بتمثيل جيد سمح تو ، اآلثار علمل التحليلية الدراسات في متزايد بشكل ستخدمت   تقنية هي 

 معلومات على للحصول سيلةو هي أيضا و  ،)هياكل معمارية أو لقى أثرية( جساملمختلف األجدا 
 خالل من أو ،(األبعاد ثنائية معلوماتمما يعطي ) صورة خالل من ما جسم وأبعاد شكل حول
 .2(األبعاد ثالثية معلوماتمما يعطي ) صور بضع

 وتكوين ،المعلومات على والحفاظ التسجيلعلى  األبعاد ثالثيةال هذه التمثيالت تعمل 
تعد  كما قد ،عادة تصور األجزاء الناقصة، وا  رقميا للبحث والتبادل قابلة مجموعات مرجعية

أخرى  مناهج مع مقارنة المحدودة التكلفة هذا المنهج ذو تطلبي وقد .من أوجه التثمينأيضا 
ة للحصول على نتظمسلسلة أعمال م ،(Lasergrammétrieمثل الماسح ثالثي األبعاد )

 . 3نموذج ثالثي األبعاد صحيح ودقيق
  رامتري لتصوير الفوتوغامنهج  دأمب. 1-3-1

 رئيالم من السطحكل نقطة ل الفضائية وضعيةالهو السعي للحصول على األول  أساسه 
كما ف .مختلفة زوايا من مأخوذة فوتوغرافية صور عدة تحليل خالل من، رو  ص  م   بجسمالخاص 

 سمج لصورة( الكاميرا مستشعر على) ةمسطحذو هيئة  إسقاط هو يرصو تلن اهو معلوم بأ

                                                           
1  Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 

2 Prudhomme Nicolas, «Commentaires fermés sur Photogrammétrie», archéologie et 
patrimoine, mis en ligne 12 décembre 2019.  
3 Baleux François et Calastrenc Carine, «La photogrammétrie de petits objets 
archéologiques : acquisition, modèle 3D, produits dérivés», ArchéOrient - Le Blog, mis en 
ligne 31 mai 2019. 
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 جسد الطريقةتأنها بيمكن القول تري التصوير الفوتوغرام لمقابل فإن عمليةفي اف ،األبعادثالثي 
 .1نطالقا من تحليل الصوراوضعية النقاط في الفضاء تتحصل على نها أ حيث ،العكسية
 الرؤية من رمباش بشكل مستوحى منهج التصوير الفوتوغرامتري  فإن بسيطة، بطريقة 
 بضعةل بي يصلأي بفارق جان ،"مختلفتين زاويتين" منولكن  شهدالم نفس رى ت عيناناف: البشرية

 ما وهو لثالث،ا البعد بناء بإعادة للمخ الصورتان هتقدم الذي المنظر يسمح. بحيث سنتيمترات
  .2الواقع في نراه
  رامتري لتصوير الفوتوغمنهج ا منتجات. 1-3-2

ن مأنتجت مجموعة مختلفة إن التطورات التاريخية التي عرفها استعمال هذا المنهج  
التي تطورت أيضا بالتطور التقني والرقمي الذي شهده عالم المعلوماتية، ومن  ،أشكال التمثيل

 (15 صورة أنظر) أشكال التمثيل هذه نذكر
 (Vecteurالرسم على طريقة فيكتور) .1-3-2-1

 يجسد يجابياته أنه ال، من إنوع خطي للتمثيل ينجز بطريقة نصف آليةعن هو عبارة  
أنه يفرض  هأن من سلبيات ، إالوالتي يشهد بأهميتها في التمثيل ،المعلومات المسطرة مسبقاإال 

 .3مهارات نادرة
ماج ). 1-3-2-2  ( Orthoimageالتصوير على طريقة األورثوا 

الناتجة عن زاوية البصرية هي عبارة عن صورة مصححة أو معالجة من التشوهات  
 حالسط الناتجة أيضا عن تضاريسية أو التصوير،عن كاميرا  ، أوميل محور التصوير

 المصور، وهي تطبق مباشرة فوق مخطط خرائطي.
 

                                                           
1 Delevoie Caroline, et autres, «Un point sur la photogrammétrie», archéopages Archéologie 
et société, mis en ligne 01 juillet 2012. 
2 Prudhomme Nicolas, Op. Cit. 
3 Samaan Mariam, Op. Cit. p30. 



 لةلآلثار المنقو  عن طريق الصورة والرسم التقني تمثيلال                           الثاني الفصل 

 

 
57 

 (Nuage de points 3Dالتمثيل على طريقة غيمة النقاط ثالثية األبعاد ) .1-3-2-3
 اهمومعفي تمتاز التي من النقاط ثالثية األبعاد  ةغير مترابط ةهو عبارة عن مجموع 

، وقد سهل وفق نظام ديكارتي المرتبة (XYZإحداثياتها )خصوصية و  ،ألوانها بخصوصية
طيع وبشكل تست ،التطور التكنولوجي الحديث من إنجاز وبطريقة جد آلية لغيمة ثالثية األبعاد

الطريقة التي سنركز  هذه الطريقة األخيرة هي ،1جيد أن تجسد شكل ومظهر الجسم المدروس
  .لقى األثريةرامتري في تمثيل الاعتماد التصوير الفوتوغ عن كيفياتعليها الضوء في حديثنا 

 (Samaan Mariam, Op. Cit. p 30): عن رامتري الفوتوغ التصوير منهج منتجاتأنواع : 15صورة 

 رامتري لتصوير الفوتوغمراحل منهج ا. 1-3-3
 : المرحلة األولى

هي مرحلة أخذ الصور وهي األكثر تعقيدا، ألنه المنهج  العمل في هذا مراحلإن أولى  
ل في وبهذا فإن الخطوة األولى تتمث .جيدةفي غياب التصوير الجيد يستحيل تحقيق نتائج 

ضاءة جب التحكم في اإلأو آلة التصوير المعتمدة، وبعده أيضا يستو  تحديد نوع المستشعر
 غير الصور لتفاديوفي نفس الوقت تزيل الظالل الناتجة،  ،ن تكون منتشرة وموحدةالتي يلزم أ
 أمكن وتجهيزه إن، القوائم ثالثي حامل على المستشعر وضعكما يستوجب كذلك  الواضحة،

ح وض  ت  على قرص دوار اللقى المصورة  يتم وضعباإلضافة إلى هذا  بزناد للتحكم عن بعد،

                                                           
1 Samaan Mariam, Op. Cit. p31. 
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، هذه األهداف (16صورة )أنظر المعدة للتصويرأو األهداف  النقاطوت ؤشر فيه  ،زواياالفيه 
لوصول إلى ل ،تمدة لدى برمجيات التصوير الفوتوغرامتري التي ستكون ذاتها المرجعيات المع

 .نماذج دقيقة من ثالثي األبعاد

 عن:مثال لطريقة إعداد وسائل وأدوات التصوير : 16صورة 

(Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit.) 

ذه همن الصور، إحداهما ألسفل  مجموعتينلقى يجب على األقل إنجاز  لتمثيل أي 
زاء ودون أج كاملةمتالفي صورتها  الجيد هاتمثيلما يضمن وهو  ،اللقى واألخرى ألعالها

أما فيما يخص التحف ذات األشكال  .، وذلك ألنه يستحيل تمثيل أي جزء غير مرئيناقصة
ا لتجنب ما يسمى أثناء المعالجة بالزواي ،أخرى اتجاهات  باعتمادالمعقدة فباإلمكان تصويرها 

   .1الميتة
من الصور فإن التصوير يكون انطالقا من ثالث زوايا الثالثة مجموعات الفي حالة  

ل إلى حدود صتميل  زاوية تكميلية، األولى تكون على مستوى قاعدة اللقى، والثانية تكون ذات
، ومنه فمن عن الثانية °20إلى تقريبا صل تميل  زاوية عن األولى، والثالثة تكون ذات 45°

 بين كل زاوية تصوير. درجة 20الضروري ضمان درجة تباعد تصل على األقل إلى 

                                                           
1 Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit. 



 لةلآلثار المنقو  عن طريق الصورة والرسم التقني تمثيلال                           الثاني الفصل 

 

 
59 

ها يجب أن في بالنسبة إلى زوايا الميل الثالثة الخاصة بعملية التصوير، فإن الصور 
في االتجاه الدائري درجات  10يصل مثال إلى أي باعتماد فاصل منتظم  ،بالتقطع ت لتقط

، مما يعطينا في األخير صورة لكل زاوية ميل 36ما يعادل  وهو، الخاص بأرضية التصوير
أما في حالة اللقى المعقدة فباإلمكان زيادة عدد الصور الملتقطة عن  .صورة 108مجموع 
 .(23شكل )أنظر  1كل صورتين تفصل التيالزاوية  درجة في نقاصاإلطريق 

 عن:تري دة للتصوير الفوتوغرامكيفية التقاط صور تحفة أثرية ُمعَ : 23شكل 

  (Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit.) 

 
 المرحلة الثانية:

بعد الحصول على الصور فإنه من الممكن في هذه المرحلة إخفاء أجزاء معينة أو  
( DAOيمكن تطبيق هذه العملية باعتماد برنامج )حيث مواءمتها، قصد  األلوانتعديل درجة 

رامتري، بعد ذلك تأتي خطوة البحث عن النقاط المتجانسة التصوير الفوتوغأو غيره من برامج 
، وفي األخير تغيير اإلسناد لكي نجعل من غيمة النقاط صف الصورثم خطوة ترتيب ور  

                                                           
1  Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit. 
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عايرة كاميرا مبيمكن القيام كثر دقة األ للتمثيالت .قياسات صحيحةسدة لجسم اللقى ذات ج  الم  
 . التصوير لتجنب التشوهات البصرية

يمكن فإنه  ،(رامتري التمثيل الفوتوغمنهج ) بالموازاة مع هذه النتائج وباعتماد هذا المنهج 
يات الرسم عملفي عتمادها مثال ال ،ناتجة عن هذه التقنيةالمختلفة البيانات الكذلك استخدام 

من وهذا  ،التمثيالت ثالثية األبعاد إلى باإلضافةوالمقاطع، تطبيق المخططات  وفي، التقني
 .1وغيرها نحناءاتإلى معالجة الصورة واالتجاه واإل زيادة، خالل تعديل البناء

 اجاألبعاد لشقفة زج ثالثي تمثيلرامتري في غالتصوير الفوتو  ستعمالمثال ال. 1-3-4
ألبعاد قد م ثلت بشكل ثالثي ا ،زجاجيةوالمتمثلة في قاعدة آنية  المنقولة العينةإن هذه  
حيث التقطت  ،بعت فيه الخطوات المذكورة سالفاالذي ات   ،التصوير الفوتوغرامتري تقنية بواسطة 

 من طرازتصوير باعتماد كاميرا وهذا ، صورة مقسمة بالتساوي على مجموعتين 216لها 
(Nikon D5500)،  ولقد تم تمثيل كل مم من نفس الطراز،  60مزودة بعدسة ذات قياس

)أنظر  2لكل منها األبعاد الواقعية وبعدها تم تجميع هذه األجزاء مع احترام ،ةدجزء على ح  
 .(17صورة

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit. 

2 IBID. 
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 فتجميع الثانية أما ،بالتمثيل المعنية غير األجزاء حذف هنا األولى المرحلة تمثل .تصوير فوتوغرامتري : 17 صورة
 بتصرف(.Baleux François et Calastrenc Carine, Op. Cit) :عن اللقى بجانبي الخاصة النقاط لغيمتي

  الرسم .2
 التقني لآلثار المنقولة الرسمأهمية  .2-1

تكمن أهميته في اعتباره واحدا من أهم وأحسن عمليات التمثيل والتعبير الخاصة  
وتقريب  ،هاوشرح مكونات ،األول يتمثل في التعريف بطبيعة اللقىبالوصف التحليلي، دوره 

 وهي أدوار قد يعجز الوصف والتمثيل النصي المكتوب ،إن أمكن وتبسيط مبدأ عملها ،فهمها
 كون ي األخير الذيهذا  عن توصيلها دون اعتماد الرسم التقني، ور أحياناص  أو التجسيد الم  

ت قدم  ،يتكون غالبا من رسم رئيسي ت ك مله رسومات ثانوية ،بواسطة تقديم وصف شكلي دقيق
الشكل من جميع جوانبه أو مختلف مساقطه، كما يمكن أن تركز على الجزئيات المهمة المكونة 

لتقديم وتوضيح مبدأ العمل أو الحركة أو التقنية المميزة لألداة  حتى له، وقد تسعى أحيانا
طيات من خالل توظيف بعض المع ،لها وطريقة تصنيعهااألثرية، أو حتى إلى شرح مبدأ تشكي

 في األداة ذاتها.المجسدة 
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هدفه و م تأتية مما يعرف بالرسم التقني أو الصناعي، رسم اللقى األثرية إن قواعد منهج  
 البيانات تراماح يتم وفيه أو مجموعة تجسيدات هندسية،بواسطة تجسيد تمثيل اللقى  األساسي
يل التي ال مثيل بعض التفاصت  من  ن  ك  م  باإلضافة إلى أنه ي   ،(والزوايا... القياسات،) الهندسية

ة يتوجب احترامه يعتبر الرسم وثيقة علمية تحليلومن أجل أن ي  تدرك بالتصوير الفوتوغرافي، 
  لبعض القواعد التي منها:

 في فهم اللقى المعدة للرسم. يستوجب على القائم بالرسم أخذ الوقت الكافي* 
 اتالقياس دقة ضمان مع .(..الديكور الشكل،) ستنسخ خصائص اللقىعلى الرسم أن ي  * 

 .والنسب
وباألخص  ،العلمية المتفق عليها قصد تسهيل فهم الرسم معاييرال د* على القائم بالرسم اعتما

 .1األجزاءم رس منه
 رسملا من مستوحى أغلبها ،اللقى األثرية لرسم اتجاهات مختلفة في العموم يوجد 

 األساليبنتهج ي فمنها من ،ألجسامل هاتمثيلطريقة  في ااختالفه يكمنحيث  والتقني، الصناعي
يعتمد فقط ن ومنها م. للضوء امالمستهمن  اللقى انطالقا أشكال عن يعبرو  ،للتجسيد التقليدية

 من يسعى بدرجة أولى لتوضيحكذلك  اومنه، ضاءةعامل اإل يتفاعل معالجانب الهندسي وال 
 بعض التفاصيل التي ال يعيق غيابها أهداف بذلكمتجاهال  ،جوانب تقنية أو آلية في األداة

 .التمثيل
 الرسم التقنيبواسطة  ثار المنقولةالّ  تمثيل . مبادئ2-2

 جسامألعاد باأل أو ثالثي تجسيد ثنائيهو في عمومه  ألدوات األثريةالتقني ل رسمالإن  
عبير للت ،مدروسة ومتعارف عليهاأشكال غرافيكية خطوط و ، وذلك باعتماد مختلفة األحجام

الجوانب  ومن بين أهمبصفة تقنية على أشكال تلك األدوات وتفاصيل عناصرها المكونة لها، 
 المقاطع: نذكر ألدوات أو اللقى األثريةا في تمثيل الرسم التقني تتجلى فيها مبادئالتي 

                                                           
1 Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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، هذه الجوانب (La perspectiveمساقط المنظورية )ال التظليل،تقنيات ومسطحات القطع، 
  .سمهاالتي تضبط تقنيات وكيفيات ر  قواعدما يلي من الدراسة إلى تقديم الالتي سنسعى في

 (Les coupes)المقاطع تمثيل  مبادئ .2-2-1
رها مظه شكلها أو قطع يرتكز بصورة كاملة على ةإذا كان تعريف قطعة ما أو مجموع 

 راءتهاقصد تسهيل عملية ق ،ها على شكل مقاطعجسيدالخارجي، فإن فهمها أحيانا يستدعي ت
وكذلك حوافها الحادة  ،المقسومةالمقطوعة أو  جزائهاهو تمثيل أل أي أداةمقطع ذلك فإن بو 

 .1سواء المرئية أو غير المرئية
ع األداة ط  ق  ، ي  ع  ط  الق   توى وهمي يسمى مس خطى على اعتماد بن  ي  إن مبدأ عملية التقطيع  

مر الذي يسمح وهو األ، إال نصف األداة المقطوع ال يجسد مشهدحيث أن ال ،إلى شطرين
)أنظر ، 2شاهد الخارجيةالتي ال تظهر في حالة الم   ،وبصورة جيدة الحواف المخفيةبإظهار 
 (24شكل 

 :عن .داةألطريقة أخذ وتمثيل مقطع : 24شكل

(Innovation technologique et écoconception, Op. Cit. p01) بتصرف 

                                                           
1  Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, «Définir et différencier 
une coup et une section», septembre 2011, p02. 
2 Innovation technologique et écoconception, Fichier : représentation d'un produit-coupes et 
sections.doc. p01. 
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 (Le plan de coupe) الَقْطعْ  توى تمثيل مس. 2-2-1-1
قابلهما ي، سميكين قصيرينفي طرفيه بخطين  ستكملد بواسطة خط محوري مس  ي ج 

يبين اتجاههما الجزء المراد  ،(A-A, B-Bتسمية على شكل حروف ) دائمايحمالن  ناسهم
 .(25)أنظر شكل  األداة المرسومةحفظه من 

 (Les hachuresخطوط التهشير )تمثيل . 2-2-1-2
انتظام ب بينهافيما ومتباعدة  ،متوازيةوهي خطوط  ،تستعمل لبيان األسطح المقطوعة 

تجاه اال مقارنة مع ،°60إلى  °45ذات ميالن من وهي  سمك دقيقب ترسم ،1مم 4إلى  1 من
 .(25)أنظر شكل  العام لألداة

 :عنطريقة تمثيل مكونات المقاطع : 25شكل

(Innovation technologique et écoconception, Op. Cit. p02.) بتصرف 

                                                           
لمناهج، ، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير ا-الرسم اإلنشائي–تقنية مدنية  والتدريب المهني،الفني العامة للتعليم المؤسسة  1

 .19المملكة العربية السعودية، دون تاريخ، ص 
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  (Les sections)ع طْ مسطحات القَ مبادئ تمثيل  .2-2-2
حتواه م األجزاء المقطوعةإال ها في ل  ث  م  ي  ال  التي مقاطعال منبسيط نوع  عبارة عنهي  

 مرئيةر سواء كانت مرئية أو غي ،، وال تمثيل فيها للحوافبطبيعة الحال في الشكل العام لألداة
 .(26شكل  )أنظر المقاطعفإنها تكون بنفس المبدأ المعتمد في  ،بخصوص طريقة تمثيلهاأما 

 :عنتوضيح الفرق في التمثيل بين المقاطع ومسطحات القطع : 26شكل

(Innovation technologique et écoconception, Op. Cit. p05.) بتصرف 
 التظليل مبادئ اعتماد تقنية .2-2-3

 ، وفيالرسم الفني لالبتعاد دائما في منهجه عن مناهج المعاصر يسعى الرسم األثري  
تجنب ي نهأومثال ذلك الصناعي،  التقني الرسم مناهج تقارب معييعمل على أن  الوقت ذاته

التاسع ي القرن المعتمدة ف كل ما ليس له فائدة من تقنيات التظليلأثناء تمثيله لألدوات األثرية 
لتقنيات ا إال أنلكن ورغم ذلك . واني الفخارية والمجسمات الدائريةألل صصتكالتي خ   ،عشر

 الحاالت التي تعتبر ضرورية في بعض ،تقنيات التظليلبعض  الحديثة للرسم قد أعادت اعتماد
ومات الخاصة ي الرسوهذا ما قد يتجسد ف ،وال يمكن االستغناء عنها نظرا للفائدة التي قد تقدمها

زة بتقنية واللقى المنجاألبازيم، المقابض المقولبة، )شكال المعقدة والمركبة مثل باللقى ذات األ
نب قدهذه الحاالت مثل في  منهج التظليل مادعتومنه فإن ا ، (30شكل ) (النقش... ن م ي ج 

 1وي نتج في المقابل تمثيالت أسهل قراءة ،تقديم رسومات أقل تعبيرا وأبعد تجسيدا

                                                           
1 Feugère Michel et autres, Op. Cit. p10. 
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  باإلسقاط تمثيلالبادئ م .2-2-4
أحيانا  ضيقد تقت طبيعة بعض الدراسات فإن ،رسم اللقى واألدوات األثريةعمليات أثناء  

 عموديةالمساقط ال رسومات ، وهذا قد يكون مثال من أجل تكملةاعتماد التمثيل بواسطة اإلسقاط
ة وهو ما يفتح الباب لعمليات إعاد، أو قد يكون ألجل شرح طريقة عمل آللية معقدة، البسيطة

  .1سقاطالتصور التي لن تكتمل بدورها إال باعتماد تقنيات اإل
 المختصون في مجال الرسم الهندسي على وجود ثالثة أنواع رئيسية لإلسقاط وهي: قيتف 

 (Projection orthogonale)إسقاط عمودي 
 (Projection perspective)إسقاط منظوري 

 .(27أنظر شكل ) 2(Projection axonométrique) أو محوري  نومتري سقاط أكس  إ

 أنواع اإلسقاط عن: : 27شكل

 (40 ص ،سابق مرجع ،-اإلنشائي الرسم– مدنية تقنية المهني، والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة)
 
 
 

                                                           
1 Feugère Michel et autres, Op. Cit. p10. 

 .39ص  ،مرجع سابق ،-الرسم اإلنشائي–تقنية مدنية  ،المهنيوالتدريب الفني العامة للتعليم المؤسسة  2
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 اإلسقاط العمودي .2-2-4-1
سقاط ذات إ ،وهو أسلوب لتمثيل األشكال ثالثية األبعاد في رسومات ثنائية األبعاد 

ة تكون خطوط اإلسقاط متوازيعلى مستويات متعامدة، وفي هذه الحالة  عمودي )أفقي ورأسي(
  .1وال يظهر عمق األشكال المرسومة

 : وينقسم اإلسقاط العمودي إلى قسمين 
 ظر فيالن   انطالقا منبصيغة ثنائي األبعاد وفيه يتم رسم الجسم  إسقاط عمودي أساسي:

  .طاوجه يسمى مسقوكل وجه من هذه األ ،الستة )أمام، خلف، فوق، تحت، يمين، يسار( أوجهه
وهو يختلف عن اإلسقاط السابق فقط في اتجاه زاوية النظر التي تكون  :إسقاط عمودي مائل

 .(28أنظر شكل ) 2بشكل مائل

 الفرق بين اإلسقاط العمودي األساسي واإلسقاط العمودي المائل عن:: 28شكل

 (41 ص ،سابق مرجع ،-اإلنشائي الرسم– مدنية تقنية المهني، والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة)
 

                                                           
هج، ، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المنا-رسم معماري –تقنية معمارية  والتدريب المهني،الفني العامة للتعليم المؤسسة  1

 .33المملكة العربية السعودية، دون تاريخ، ص

 .40ص  ،مرجع سابق ،-الرسم اإلنشائي–تقنية مدنية  ،المهنيوالتدريب الفني العامة للتعليم المؤسسة  2
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 اإلسقاط المنظوري  .2-2-4-2
يعمل  حيث ،ما يميزه هو مركز اإلسقاط كثرأو ، أساليب الرسم والتصوير أهم يعد من 

وصية ن الخصإ، بنفس مبدأ نظرة اإلنسان مما يجعله أكثر واقعية مقارنة باإلسقاطات األخرى 
 واقعلبعضها البعض في ال وازيةالمللخطوط تكمن في أن الصورة المنظورة النوع العامة لهذا 

سمى تخطوط تلتقي في نقطة واحدة ترسم في شكل  ،والمتقاطعة أيضا مع مستوى اإلسقاط
  نقطة التالشي.

  نومتري كسُ األ سقاط اإل .2-2-4-3
( والمثلث ذو Tستخدم إلنجازه مسطرة حرف )ي   ثالثية األبعادواحد من أنواع الرسم  هو 
 (.29أنظر شكل ، )1(°60/°30) أو °45الزوايا 

 زوايا اإلسقاط األكسنومتري عن:: 29شكل

 (42 ص ،سابق مرجع ،-معماري  رسم– معمارية تقنية المهني، والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة)
 
 

                                                           
 .42، صمرجع سابق ،-رسم معماري –تقنية معمارية  ،المهنيوالتدريب الفني العامة للتعليم المؤسسة  1
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 الرسم التقني لآلثار المنقولة أنواعو  . مناهج2-3
 لتظليلعتماد تقنية ابا الرسم .2-3-1

وانعكاسه  لضوءعامل ال اباعتماد مالمستهاللقى شكل ر فيه عن معطيات ب  ع  وهو الذي ي   
يه ترسم حواف اللقى ف ،صوله من الرسم الفنييستمد أن أشكال الرسم المكتمل إذ ، وهو معليها

 وبخصوص، نقاط على شكل ل على شكل خطوط أومث  ي   فإما أن أما بناؤها ،بواسطة خطوط
هة فتمثل بواسطة تظليل يتكاثف بحسب تأثير اإلضاءة الموجالنقوش والزخارف الغائرة والبارزة 

 Valbonneمن أعلى ومن يسار، وهي معايير اإلضاءة الموصى بها في مؤتمر فالبون )
 رالتصوي عكس علىو  أخرى  جهة من .( الخاص برسم اللقى األثرية غير الفخارية1980

ب وهو مناس، كالشبتمثيل جيد لأل يسمح فإن هذا المنهج النقوش، تتوارى فيه الذي الفوتوغرافي
وفي مثل  ،1والتكوينات المعقدة مثل الحلي أو اللقى المقولبة ذات العناصربشكل خاص للقى 
ستوى في م يختلفانسطحين  تقاطععلى تكون تعبيرا واضحا الخطوط هذه الحاالت فإن 

، ومنه فإن تمثيل التدرجات المتفاوتة للظالل داخل زخارف هذه اللقى ال يمكن أن إلضاءةا
 .2التظليل عن طريق التنقيطتكون ناجحة إال باعتماد 

اج قريبة رسومات على الحصول ،حالي ا المعلومات تكنولوجيا في التقدم يتيح   تلك من د 
تدرجات  استخدامب جديدة تقنيات عتمادبا أو ،نفسها التظليل تقنيات وذلك باتباع ،يدوي ا نجزةالم
  .(30)أنظر شكل  رمادية يهظل

 نم فإن تقنية التظليل في الرسم تسهل، في حالة اللقى المقولبة ذات األشكال المعقدة 
هذه  كلغم ر  . لكنتحديد طبيعة اللقى وفهم مكوناتها بصورة أسهل مما تكون عليه في الواقع

ت من اعتماده قللأثناء أدائه قد منهج، إال أن سلبية استهالكه للوقت الجوانب اإليجابية لهذا ال
في أعمال الرسم األثري، ومع ذلك فإن التطورات في البرامج المعلوماتية تعمل على تسريع 

                                                           
1  Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 

2  Feugère Michel et autres, Op. Cit. p15. 
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نهج هي الصعوبة الرئيسية في هذا الم في حين تبقىأدائه وبالتالي توسيع دائرة استعماله، 
 .1ظل صعبة وغير مالئمةتطبيق األلوان التي تعملية 

 عن: ،معلوماتيةفيه تقنية التظليل باستخدام البرامج ال رسم لحلقة حزام روماني تظهر :30شكل 

 (Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25) 
 البسيط الرسم .2-3-2

 اصائصهبالتركيز على خجسد شكل اللقى هذا الرسم ي   م بالتظليل فإنعلى عكس الرس 
 .ا للظلبحيث ال تمثيل هن هاتفاصيلالهندسية، وال يأخذ بالحسبان عامل الضوء في معالجة 

ن مناهج ممبادئه التصويرية  كما أنه لم ي ستمد   ،الرسم الصناعي منهج من النمطنبثق هذا ا
 خاص بشكل اناسبمبذلك يكون  وهوتقنيات فنون الرسم التقليدية، التصوير الفوتوغرافي أو من 

معالجة  ةأي   اح تفاصيلهذات األشكال السهلة والبسيطة، والتي ال يتطلب توضي الحديدية قىلل
خرفية قى ذات التفاصيل الز لل مالءمة أقل عدي   هذا النوع من الرسم فإن أخرى  ناحية من ،ضوئية
 .(31)أنظر شكل  المعقدة

                                                           
1 Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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 (Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25) عن: : رسم بدون تظليل لقفل باب،31شكل  
اللقى باعتماد حالة الحفظ التي تكون شكل هذا الرسم إذا هو منهج تحليلي، ال يمثل  

نما هدفه تسليط الضوء على الخصائص المورفولوجية والتقنية لألداة هذه الخصائص  ،عليها، وا 
التي تكون غالبا أساس عملية التصنيف والتنميط، وهو بذلك يمكن أن يستقي معطياته من 

 هذه زةمي تكمن يسمح بتمثيل أكثر دقة. مما ،عملية التصوير باألشعة زيادة إلىالمالحظة 
تبقى  ، مع أن المعاينة الدقيقة للقى قبل الرسملتحقيقها الضروري  القصير الوقت في التقنية

 .1ضرورية
 التصميم .2-3-3

لي في عملية التحليل والتفسير، وهو المنهج التمثي متقدمةمرحلة التصميم بمثابة  ي عد 
غاء التفاصيل إلوكذلك من ميزاته اعتماد أبعاد تقريبية  األكثر تحليال في مجال الرسم األثري،

إن غيابها ف وفي نفس الوقت ،التمثيل اعي وأهدافمسالتي ال تخدم و  أهميةالتي ال تكون ذات 
 ال يقلل من قيمة التصميم.

ي عواس ينوجه تحديدباإلمكان  هاعتماد البحث األثري لهذا المنهج، فإن بخصوص 
 : اإلستعمال

                                                           
1 Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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 جسيد مراحل صناعة أو إنجاز أداة ماوالذي يسعى لت ،التصميم الخاص بالتصنيع وه األول
ت التي تعتبر منهجا تمثيليا يوضح مختلف تقنيا ،أو ما يعرف كذلك بتصميم سلسلة العمل

 .(32)أنظر شكل  .1مراحل وكيفيات تطبيقهاعن طريق تصوير  ،الصناعة

 عن: (Levallois) لمراحل انتاج شظية عن طريق التقصيب بتقنية لوفالوا (تصميمرسم ) :32شكل

(Demoule (JP) Op. Cit. p 127.) 

 دامها.بحيث يضعها في سياق استخ ،تشغيلهاآلية أو  األداة عملمبدأ لفهو تصميم  أما الثاني
سلحة كاأل ،اللقى التقنية ذات التشكيل المعقد فيينحصر اعتماده خصوصا  األخيرهذا 

المركبة التي يصعب فهم  من األدوات غيرها وأ ،(33)أنظر شكل  الميكانيكية وأقفال األبواب
 .(34)أنظر شكل أدائها وطبيعة دورها 

  

                                                           
1 Demoule (JP), Op. Cit. p 126. 
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 عن:)بدون سلم رسم(  : تصميم ثالثي األبعاد يوضح آلية عمل قفل باب33شكل 
(Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25) 

 ستعمالني وحامل معالق عمل آلية يوضح ،األبعاد ثالثي نهائي تصميم عطيلي تدرجتقني بسيط ي رسمل مثال: 34شكل 
 ، عن:داخلي سقف لشد

(Christophe Loiseau, Le métal dans l'architecture publique de l'ouest de la Gaule 
Lyonnaise, Thèse de doctorat en Histoire ancienne de l'université du Maine, V2, 

France 2009, p123.) 
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ونظرا ، ةالمتحرك التصاميم إنتاج تسهيل على اليوم وبرامجها الكمبيوتر أجهزة تعمل 
ة فإن استخدامها األمثل ال يكون إال بوسائط رقمي ،لمحدودية الورق في استيعاب هذه التصاميم

سام المواد بمبدأ جألهج التصميم ال تتقيد في تمثيلها ولإلشارة فإن الطرق المختلفة لمن ملحقة،
 .1الرسم مقياس
 :خالصة
واد تعدد أشكالها واختالف موكذلك  ،ثري المنقولللتراث األة جسدكثرة العناصر المإن  

ناهج تنوعا كبيرا في م استطاعت أن تفرز خصائصكلها  ،تكوينها، وتباين حاالت حفظها
يره من عرف كيف يساير تطورات غ ،تطورا شديدا شهدتالتي  ، هاته األخيرةتمثيلهاوتقنيات 

 .التي وظفها لخدمة إشكالياته البحثيةو  ،المختلفة والتقنية المجاالت العلمية
مثيل هج تابرامج المعلوماتية في منالعتماد الضرورة الملحة والمتزايدة الإن وبذلك ف 

قا لهذا الجانب أكبر إشرا ف مستقبالستشر ن المنقول، تحملنا ألن األثري  وتجسيد عناصر التراث
يكون سه بصفة عفوية، لكنلن يكون  القول كما أسلفناو بطبيعة الحال وهذا من البحث األثري، 

مكثف و اسع و تطبيقها بشكل ، والسعي لذه التطوراتبتبني برامج عمل وتكوين أكثر مواكبة له
 .متواصلو 

                                                           
1  Franck Abert, et autres, Op. Cit. pp.19-25. 
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ألدوات اللقى وا تمثيلالعامة ل نواعاأل ني لتعداداعناصر الفصل الث بعدما ُخِصَصت 
وهي الضرورة  عن الرسم التقني للفخار، فقط للحديث اعُتِمدَ  المختلفة، فإن الفصل الثالثاألثرية 

 شار.نتالكثرة واألهمية واإلالتي تتسم ب خصوصية هذه المادة األثريةالتي اقتضتها 
 تعريف الرسم التقني للفخار .1

م أو بمقياس رسأو قسم منها على الورق إعادة تجسيد شكل اآلنية الفخارية  عمليةهو  
ئصها َدُد من خاللها كل خصاُتحَ  ،ووضعيات مختلفة، وذلك عن طريق رسمها بكيفيات بدونه

الظاهرة، كشكلها العام وأطوالها وطريقة صنعها، باإلضافة إلى عناصرها الملحقة وكذلك 
أو  ،ملةباالعتماد على الشكل العام لآلنية المكت سواءزخارفها التزيينية، وتتم عملية الرسم هذه 

تمل هذه القطعة على جزء من قاعدة أو جزء من استنادا فقط على قطعة وحيدة، شريطة أن تش
 حافة اآلنية أو اإلثنين معا.

َتُب  فإنها ُتلزم أثناء تطبيقها تَ  ،إن كون عملية رسم الفخار عملية تقنية بدرجة أولى 
ة زاويمجموعة من الخطوات المنتظمة التي ترتكز بالخصوص على قياس كل من )القطر، 

وغيرها من القياسات التي تقتضيها طبيعة اآلنية المرسومة  ،، الطول، السمك، العمق(الميل
ومدى اكتمال أجزائها، كل واحدة من عمليات القياس السابقة تطبق نتائجها على ورق الرسم 

م نهائي قصد استكمال العملية برس ،بكيفية خاصة، حيث يمهد كل قياس منها الطريق لما بعده
 قد يجسد كل اآلنية أو قسما منها.

 همية الرسم التقني للفخارأ .2
ه فإن هذه العملية تكتسي قيمة كبيرة لما تعود ب أهمية الرسم التقني للفخار بخصوص 

من نتائج ذات فائدة على البحث األثري بصفة عامة، فبواسطتها يمكن التعرف على األشكال 
ائصها الصناعة وخصتجلى بعده طريقة القط  الفخارية، وهو األمر الذي تالنهائية لألواني و 

الصناعية والزخرفية، كما َيسُهل بعده عمليات مقارنة هذه المجموعات المدروسة م  المجموعات 
ن أمكن د فتراتها الزمالصناعية الفخارية لمختلف الفترات والصناعات، وبذلك يمكن تحدي نية وا 

 ري.ثورشات صناعتها، وهي كلها نتائج تنعكس باإليجاب على عملية البحث األحتى 
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 للفخار األثري  وسائل وأدوات الرسم التقني .3
ة التي من األدوات والوسائل الخاصكبيرة ُتعتمد في عملية الرسم التقني للفخار مجموعة  

، وهي في تطور دائم ومستمر نتيجة ما يقدمه العلم الحديث من تزيد من دقة وسرعة العمل
وسائل ومنه فإننا سنسعى هنا لتعداد فقط بعض ال تطور في الوسائل التقنية لمختلف المجاالت،

بين هذه  ، ومنوليس كلها، وهي الوسائل التي يمكن اعتبارها ذات أهمية خاصة مقارنة بغيرها
 الوسائل نذكر:

 (Le pied à coulisseالقدم القنوية ) .3-1
ألقطار اطوال، تستعمل في جمي  أنواع القياسات الخاصة باألواني أو القط  كقياس األ 

ات ذالعمق، إال أنها قد ال تكون  وكذلك الداخلية والخارجية، سمك المقابض والفوهات والشقف،
 البعيدةة الداخلياألجزاء بعض  على مستوى  المغلقة مثل سمك األواني ،فائدة في قياسات أخرى 

 .بديلة ، وهو ما يتطلب استعمال وسائل أخرى عن الحواف
 (Le compas d'épaisseur) فرجار السمك .3-2

يل قياس هفإن الفائدة األولى التي يقدمها هي تسعند استعماله في الرسم التقني للفخار  
ياسها والتي يصعب الوصول إليها أو ق ،السمك في األجزاء البعيدة عن الحواف أو المغلقة نسبيا

 (.18أنظر صورة ) باألدوات االعتيادية مثل القدم القنوية والمساطر
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 (Le compas d'épaisseur) السمك فرجارجهاز عينات من : 18صورة
 (Le conformateurالُمُشِكل ) .3-3

، وكذلك رف  اصيله وانحناءاتهتف يكلآلنية المنظر الجانبي لجسم ا لشكعتمد في رف  ويُ  
ي كونه مبدأ عمله فيرتكز  ،الخارجية والداخلية للقط  الفخارية غير المكتملة األوجه أشكال
عدد كبير من الشفيرات المرتبة فوق بعضها البعض، والمربوطة بواسطة ضابط محوري يحتوي 

ذا و  ،هاالتي تمتاز بمرونتها وسهولة دفع ،مما يعطينا جانبين مستقيمين من الشفيرات أو اإلبر ا 
 (.19أنظر صورة ) طبقت على شكل ما فإنها تجسد لنا تفاصيله وانحناءاته،

 (Le conformateurالُمُشِكل )جهاز : 19صورة
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 (Le diamètron) قياس القطر جهاز .3-4
تى التي ، أو حيستعمل خصيصا لقياس أقطار األواني المكتمل قطر قاعدتها أو فوهتها 

طرة أو القدم أخرى كالمس التي يستحيل قياسها بأدواتهاته األخيرة  ،بقي لديها جزء منهما فقط
ولها انفراج  ،مرتبة فوق بعضها البعضالمجموعة من األقواس  بواسطة ُتطبق قياساته .القنوية

، ولمعرفة القياس المناسب يجب العمل على تطبيق حدود هذه األقواس متدرج معلوم القياس
م  ضرورة التأكد من مالمسة  ،على حدود قوس شقفة الحافة أو القاعدة المراد قياس قطرها

 (.20 أنظر صورة) ال فالقياس لن يكون صحيحاوا   ،كل حدود قوس الشقفة لحدود قوس الجهاز

 (Le diamètron) قياس القطر جهاز :20صورة
 (Equerreمثلث: قائم الزاوية ) .3-5

عد لك بُ ، وكذوبالخصوص درجات الميل للقط  واآلنية ،يعتمد في قياس بعض األطوال 
 .انحناءات أشكال األواني على محاور دورانها

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9ntPYhKzdAhVBCxoKHakfC_oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.abemus.fr/instrument de mesure diametron toise metrologie controleur d'epaisseur conformateur cpied coulisse plastique pied a coulisse mitutoyo.html&psig=AOvVaw3vF464lVoVOc4qYgFqN53Z&ust=1536517660352670
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 األشكال الرئيسية لألواني الفخارية ومكوناتها .4
ين يتنقسم األواني الفخارية حسب قياس قطر فوهتها بالنسبة لقطر بطنها إلى نوعين رئيس 

 هما اآلنية المغلقة واآلنية المفتوحة
 (.35 أنظر شكلوهي التي يكون قطر بطنها أكبر من قطر فوهتها ) نية المغلقةاآل .4-1

جليد عقيلة، فخار وخزف مدينة آشير الزيرية، مذكرة ) :عن المشكلة لآلنية المغلقة العناصرمثال عن  :35شكل
 (60، ص 2009/2010ماجستير في اآلثار اإلسالمية، جامعة الجزائر 

وهي التي يكون قطر فوهتها أكبر أو يساوي أو أصغر بقليل من  اآلنية المفتوحة. 4-2
 .(36أنظر شكل أقصى اتساع قطر بطنها )

 (60ص ،مرجع سابق جليد عقيلة،) :المفتوحة عناألجزاء المشكلة لآلنية مثال عن  :36شكل
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 ا الهندسية البسيطة ضمن مجموعةمويندرج هذين النوعين في حد ذاتهما حسب أشكاله 
أنظر ) 1وغيرهاالكروية، والبيضوية، واألسطوانية،  :من األشكال نذكر منها أكثر اتساعا

 .(37شكل

  (Demoule (JP) Op. Cit. p 149) :عنالهندسي  اشكلهأنواع األواني الفخارية حسب : 37شكل

 بتصرف.

                                                           
1 Demoule (JP) et Autres, Op Cit, p147. 
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 فخاريةالآلنية لتقني الرسم المكونات  .5

نية آلالمختصون في مجال الرسم التقني للفخار على أن أي رسم تقني أغلب يتفق  
التي  ،مهما كان شكلها فإنه يحتوي في العموم على مجموعة من العناصر األساسية ،فخارية

  :ومن بين هذه العناصر نذكر ،(38 أنظر شكل) ال يكتمل الرسم بدونها

 ( مقطع عمودي لجسم اآلنية1) 

كل الش، وهو يجسد حيث يبدأ من محور دوران اآلنية ذاتهامقط  القاعدة  يتصل به 
 وهو ،، ويلون على طول خط المقط  بلون غامققطعها طولياالذي تكون فيه اآلنية في حالة 

مقياس  م  اعتبار الواقعي لآلنية مكَ السُ  ذو سمك زائد مقارنة بالخطوط األخرى، بحيث يجسد
 .الرسم المعتمد

 لآلنيةالداخلي  وجه( ال2)

تعامد م  ت ةمقابل بصورةجسد به كل ما يمكن مالحظته على السطح الداخلي لآلنية يُ  
 محورها الطولي أو خطها الفاصل.

 فاصل( الخط ال3)

 كزمر  ينطلق منحيث  ،الخارجيو الداخلي  وجهينال الذي يفصلهو الخط المشترك  
قسم ي وال يمكن أن يتجاوزهما، كما حافةوخط ال القاعدةخط على  اديويكون عمو  ،دوران اآلنية

 ، أيسر(و  )أيمن الرسم إلى جزأين متناظرين

 الخارجي وجهال( 4)

م  عامد تت ةمقابل بصورة نيةلآل الخارجي السطحكل ما يمكن أن يالحظ على  به يجسد 
 أو خطها الفاصل. الطولي محورها
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 .1الخارجي الوجههو الخط الذي يحد رسم : الجانبيمنظر ( ال5)

 (7لخط القاعدة ) ي ويكون ُمَمثل بخط أفقي مواز : الفتحةأو  الحافةخط ( 6)

 الخط األرضيخط القاعدة أو ( 7)

 هو الحد السفلي للقاعدة واآلنية بصفة عامة، وال يجب أن يتجاوز حديه تمثيل قطر القاعدة.
 

 بتصرف. (Demoule (JP) Op. Cit. p 148) عن: الفخاريةمختلف عناصر الرسم التقي لآلنية  :38شكل

                                                           
1 Cavalieri Marco, «Le relevé graphique du matériel archéologique», Revue des 
Archéologues, Historiens d’art et Musicologues de L’UCL • N° 3 • 2005, p 104.106. Voir 

aussi  

- Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Normalisation du dessin en céramologie, Documents 
d'Archéologie Méridionale Résultats de la table ronde de Montpellier du 7 avril 1976. 
Numéro spécial 1, 1979, p 7. 
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 :خاصة بالرسم التقني لآلنية الفخارية مالحظات

نفس بنفس السمك وبكل الخطوط السابقة المجسدة لشكل اآلنية عدا مقطعها يجب أن ترسم * 
 .القلم

ال  وخط القاعدة أن يجب على نهايات كل من خط الحافة ،األصليةو  النهائية * في الرسومات
في  مم3على بعد بسيط منه بمسافة  وتتوقف ،المقط  العمودي لجسم اآلنية أو تقط  تلمس
 . مم في قياسات أخرى لسلم الرسم1وعلى بعد  3:1رسم  مقياس

 :ها في الحاالت التاليةعتمادنه يمكن ا فإ* بخصوص استعمال الخطوط المتقطعة 

مم مفصولة 3إعادة تصور األجزاء الناقصة: وترسم مثال على شكل مطات ذات  -   
 .3:1مم   في رف  ذو مقياس 2بفراغات ذات 

 الخطوط المبهمة غير المتأكد من اتجاهها، وترسم على شكل مطات ذاتاإلشارة إلى  -   
 .3:1مقياسفي رف  ذو  مم5مم مفصولة بفراغات ذات 5 طول

الرئيسية واألشكال  تربط بين األشكالوهي خطوط طوط الربط استعمال خ في حاالت* 
مثل  ،كأن تربط رسم رئيسي برسم آخر تكميلي له يوضح تفاصيل جزء منه التكميلية الثانوية،

مم 5ول تكون ذات طفإنها مجسدة في رسم رئيسي، رسم تكميلي يوضح مقبض ينتمي آلنية 
 .1 3:1في رف  ذو مقياس 

 تقنيات رسم الفخار: .6

 المكتملة الفخارية نيةرسم اآل .6-1

 خارجيالوجه الل من المقط  العمودي لجسم األنية، وكذلك هذا النوع من الرسم يحتوي ك 
  .كاملة لآلنية الحاالت لما يقدمه من رؤيةكل في  مفضلوهو  لها بصفة مكتملة،

                                                           

1 Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Vol1, Op. Cit. p 8. 
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  متى نقول عن اآلنية مكتملة؟. 6-1-1

باإلمكان أن نقول عن آنية معدة للرسم بأنها  ليس الرسام التقني فإنهمن وجهة نظر  
 :في الحاالت التالية إال مكتملة

 .نيةجسم اآل يتوفر لدينا كلحينما  -

عادة باإلمكان إ و  ،من الحافة إلى القاعدة ابتداءمن الُشَقف حينما يكون لدينا عدد كافي أو  -
التي  ،أن نتحصل على الشكل األصلي لآلنية شكبصفة يمكن من خاللها وبدون أي  تشكيلها

 ياساقتوفر و  ،للقطر صحيحا قياسا عطيتُ  أن عدم نقص أي جزء منها، كما يجبيستوجب 
 .1أيضا زاوية الميلل واقعيا

 مراحل الرسم. 6-1-2

اآلنية  أنواع نم نوعالمطبق على لتقديم عينة من عينات الرسم التقني فيما يلي سنسعى  
التقني  التي يمكن اعتمادها في الرسمالتقنيات و  الكيفيات بعض بواسطته نوضح، و المكتملة
لة الكثيرة بل هي مثال من األمث ،و النهائيةأولإلشارة فإن هذه التقنيات ليست الوحيدة  .للفخار

مي  رسم جمي  األنواع وتقديم ج عدم إمكانيةالتحديد لتطبيقات رسم الفخار، ولقد دفعنا لهذا 
  المتاحة لذلك. الوسائل

نحدد عليها خط أفقي يتوسطه خط عمودي يتجه إلى  ،تحضير ورقة رسم ميليمتريه (أوال -
  األعلى بحيث يجسد محور دوران اآلنية.

لحافة، ونحدد ا اآلنية بالوسائل المختلفة المتاحة من أسفل القاعدة ألعلى ارتفاع نقيس انيا(ث -
عده بحيث يمثل بُ  ،بواسطة خط قصير على محور الدوران السالف الذكر رتفاعهذا االنهاية 

 .عد حافة اآلنية عن أسفل قاعدتهابُ  السابق على الخط األفقي

                                                           

1 Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Vol1, Op. Cit. p 9. 
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سائل الو  ما َتوَفر من باعتماد (قاعدة ،دننقيس األقطار الخارجية لآلنية )حافة، ب ثالثا( -
عتماد على باالعلى شكل نقاط  الورق الميليمتري  فيالتقنية المختلفة، ونطبق هذه األبعاد 

وذلك باعتبار بعده عن هذه النقاط يجسد أنصاف األقطار لكل من )قطر  ،محور الدوران
 ن وقطر القاعدة(دالحافة وقطر الب

 تعمال الوسائل التقنية في القياسفإنه زيادة إلى اس ،في حاالت القياس السابقة مالحظة:
مثل العالقة  ،القياسات المستعصية على للحصول المختلفة، القواعد الهندسيةباإلمكان تطبيق ف

 .بين محيط وقطر الدائرة

ان يحتوي سواء ك ،لآلنيةلوجه الخلفي أو األمامي الشكل الكلي لنسعى للحصول على  رابعا( -
 بمسطرة مثلث قائم الزاوية وذلك باالستعانة ،(Bec) على مقبض أو فم فوهة بشكل منقار

(Equerre)،  حيث توض  بطريقة شاقولية يوازي ضلعها القائم محور دوران اآلنية ذاتها
، كما يجب العمل على تحديد نقاط مرجعية بشكل ويالمس حد وجهها الخلفي أو األمامي

 إذ يجب أن ،هاألسفل نقطة المالمس للمسطرة من أعلىشاقولي على طول خط وجه اآلنية 
ما )س، هحسب لكل نقطة بعدين ميالن، ومنه فإنه يستوجب أن يُ أو  نتوء وأتمس كل انحناءة 

  .(39أنظر شكل) عدها عن المسطرة، أما ع فارتفاعها عن الحد السفلي للقاعدةع( يمثل س بُ 

 بتصرف (Cavalieri (M) Op. Cit. p 106.107) عن:الوجه األمامي والخلفي آلنية  أخذ ميل: كيفية 39شكل
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هذه النقاط على الورق الميليمتري السابق وتوصل ببعضها، وُيعتمد ها كل عدَ طبق بَ تُ  
 .في هذه المرحلة أيضا نقاط أبعاد األقطار السابقة المطبقة من خالل محور الدوران

وفي وجود جهاز الُمَشكل المناسب حجمه لحجم  ،هذه الحالة السابقةمثل يمكن في  
الخارجية لآلنية وتطبيقها على الورق دون أن نأخذ مباشرة شكل األوجه  ،اآلنية المرسومة

 (.21أنظر صورة ) االعتماد عمل المثلث قائم الزاوية

 ( في الحصول على المنظر الجانبي لآلنيةLe conformateur) الُمَشكل اعتماد: 21صورة 
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ضفاء الطاب  التقني على شكل اآلنيةمسا( اخ -  دائما تلزميس المرسومة إلكمال عملية الرسم وا 
ي، الوجه )المقط  العمود :بحيث يحتوي على ،م التقني آلنية مكتملةجمي  مكونات الرس تقديم

 وهذا (ةدخط القاع ،ة، خط الحاف، الوجه الخارجي المنظر الجانبيالخط الفاصلالداخلي، 
زيادة  ،التجسيد يتحقق بطبيعة الحال من اعتماد المعطيات المستخلصة من القياسات السابقة

القاعدة حافة و الالواقعة بين  جسم اآلنية أجزاءمثل قياس سمك  ،جديدةاستحضار قياسات إلى 
 .(40 )أنظر شكل المقط  رسمفي وهذا الستعمالها 

  المكتملة نهائي ألشكال مختلفة من األوانيرسم : 40شكل

 نيةالتقني لآلرسم تكميلية للرسومات . 6-2

 كميليةرسومات التبعض الب دُ زوَ تُ أشكال اآلنية الفخارية نجد أحيانا أن بعض رسومات  
 ةخاصال ةتفصيليال اتمو رسال، كوملحقاتها دراسة جزئيات اآلنية أهميةالتي تقتضيها  التفصيليةو 

، أو أي 1على محيط سطح اآلنية مصورة ةزخرفيال تمثيالتال حتى ، أواتأو بالفوه بضابالمق
)أيمن، آلنية لالستة  الجوانب مساقطب أحيانا أخرى حتى دُتزوَ  وقد ،تحتويه األنية تجسيد آخر

التي  ه طبيعة الدراسةزمُ ل  تُ وهذا كله  ،أي مساقط المناظر أيسر، خلفي، أمامي، علوي سفلي(
ممكنة تخدم  للخروج بأكثر نتائج ،والجزئيات الغوص في تحليل هذه التفاصيل أحيانا تستوجب

 روحةالمش وسنقدم فيما يلي مجموعة من األشكال ،المقارنة التنميطيةبالخصوص الدراسات 
                                                           

1 Cavalieri Marco, Op. Cit. p 106. 
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سم التقني لآلنية   أحيانا الر بَ ت  التي تَ  التي نوضح من خاللها بعض عينات هذه الرسوم التكميلية
  .الفخارية

 :. رسم الملحقات6-2-1

 مقبض مساقط سممثال لر * 

حالة  يالرسم الرئيسي، ففموجهة باعتماد تكون دائما  الملحقات مساقطللعلم فإن   
كذلك و  ،ون على يسار المقط المقابل يك هوجه مسقطفإن  ،جهة المقط  منموجود الملحق ال

 .(41)أنظر شكلمن أسفل يكون والمنظر السفلي  ،من أعلىالمنظر العلوي يكون  مسقطإن ف

 ( Arcelin (P) et Rigoir (Y) Vol1. Op. Cit. p14عن: ) لمساقط مقبضرسم : 41شكل
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 مقطع فوهة* مثال رسم 

  رسم بَ ت  التي تَ الي كيفية رسم نوع آخر من رسومات المالحق في الشكل الت نوضح 
ة على الوجه الخارجي آلنية، تعذر رسم مقطعها لفوهة موجودط  اآلنية الفخارية، وهو رسم مق

في الرسم األصلي بسبب احتواء الجانب األيسر للرسم على مقط  لجسم اآلنية والمقبض 
ن في معرفة مالخاص بالفوهة قد تكهذا المقط  الفائدة التقنية لللعلم فإن و الوحيد الملتصق بها، 
يقة أو حتى طر  ،وجود مكونات أخرى بها كالُسمك أو قطر الفوهة أو التفاصيل الداخلية لها
  .(42)أنظر شكل ارتباطها بجسم اآلنية

 (Arcelin (P) et Rigoir (Y) Vol1. Op. Cit. p15عن: ) عن طريق رسم ملحق مقطع فوهةتمثيل ل: 42شكل 

 رسم تفاصيل قطعة .6-2-2

قة دتستلزم طبيعة وخصوصية الدراسة الحصول على تفاصيل أكثر الحاالت بعض في  
تخص بعض أجزاء اآلنية، هذه التفاصيل التي يستوجب أن ترسم بمقاييس رسم أكبر من 

ني وفي مثل هذه الحاالت يرسم الجزء المع المقياس المعتمد في الرسم الرئيسي لآلنية ذاتها،
 .يسيالتي رسم بها في الرسم الرئالوضعية و  االتجاه ، م  ضرورة تجسيده في نفسداخل إطار

( Graphique) خطياعتماد سلم  إلطار أوالرسم بجانب ا مقياسكما يستلزم أيضا تحديد 
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)أنظر  1الرسم الرئيسيم  ستكمل الرسم بربط اإلطار يُ  ،يوض  داخل اإلطار )وذلك أحسن(
   .(43شكل

 (Arcelin (P) et Rigoir (Y) Vol1. Op. Cit. p10عن: ): رسم تفصيلي لجانبي حافة 43شكل 

 والتجسيدات المختلفة رسم الزخارف .6-2-3

تختلف أنواع الزخرفة المطبقة على الفخار األثري سواء من حيث المواضي  المجسدة  
وتطبيقها، إذ يمكن أن تكون رسما معينا يشغل جانبا من سطح  أو من حيث طريقة أدائها

زخرفة منتظمة تطبق على كامل مساحة األوجه الداخلية أو  خطوطا محيطة أو أو ،اآلنية
ذه األلوان ض هعوِ وقد تُ وهذا كله باستعمال ألوان وحيدة أو متعددة،  ،الخارجية لآلنية الفخارية

 . حزوز أو خطوط على شكل النقش الغائر والبارز

 أهمية نل ععد عملية تكميلية ذات أهمية ال تقمرحلة الرسم التقني لهذه الزخارف تإن  
وهذا لما قد تقدمه تجسيداتها المطبقة على الرسم من الرسم التقني ألشكال اآلنية ومكوناتها، 

الثقافية وحتى و  ستخلص منها النتائج التي تخدم الجوانب التاريخية والفنيةيُ  ،توضيحات وقراءات
 لزخارف.ا هذهجز الدارس استخالصها من األنية ذاتها في غياب عالتقنية، وهي نتائج قد ي

                                                           

1 Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Vol1, Op. Cit. p 10 
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عمليات ي فعادة  هاصادفالحاالت الشائعة والمعروفة التي نما يلي البعض من سنقدم في 
 رسم الزخارف المطبقة على الفخار.

 بقت عليها مجموعة من األلوانآنية بخلفية ذات لون موحد طُ  حالة .6-2-3-1

اعتماد المجسدة فوقها بوفي هذه الحالة نترك الخلفية بيضاء، ونوضح اختالف األلوان  
أو التلوين عن طريق المربعات الجزئية الصغيرة التي تظهر بشكل  ،للون األسود التدرج اللوني

. حيث تعطي بذلك تدرج لوني من الرمادي الفاتح (44)أنظر شكل (Les trames) نقطي
في الحيز  النقطإلى األسود القاتم، وبطبيعة الحال يتحكم في هذا التدرج كثافة المربعات أو 

مقارنة بحجم الفراغ الذي يتقاسم معه هذا الحيز الملون، ولتوضيح اختالف األلوان  ،الملون 
  يستلزم استكمال الرسم بمفتاح رسم تفصيلي يسهل قراءة األلوان المجسدة.

 (Les trames: بعض أشكال التدرج اللوني باستعمال النقط ذات اللون األسود على خلفية بيضاء )44شكل 

توفر فإنها ت ،بخصوص الحالة السابقة أي سطح اآلنية ذو اللون الموحد الحامل أللوان  
نها قد الفنية، كما أ راتتصويالزخارف والو بأشكال عديدة ومتنوعة تختلف باختالف األلوان 

الداخلية أو الخارجية لآلنية أو اإلثنين معا، وكذلك فإنها أحيانا تشغل جزءا من  وجهتزين األ
، وم  هذا ورغم هذه االختالفات إال أن تشغل المساحة كلها أخرى قد وأحيانا ،هذه المساحات
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الخاصة و  ،ال يخرج عن قواعد التمثيل المعهودة في الرسم التقني للفخار تمثيل هذه الزخارف
لي لزخرفة التمثيل الك ، فعلى سبيل المثال فإنبرسم مساقط الملحقات والرسوم التفصيلية 

مجسدة على وجهي آنية مفتوحة، يكون عن طريق تمثيل الزخرفة الداخلية من أعلى الرسم 
 .(45)أنظر شكل من أسفل الرسم الرئيسي جيةر خاالالرئيسي، والزخرفة 

  عن:كلي لزخرفة لونية على وجهي آنية مفتوحة  : تمثيل45شكل 
(Arcelin (P) et Rigoir (Y) Vol1. Op. Cit. p 24) 

 على شكل أختامحالة الزخرفة  .6-2-3-2

 الإ مثال، وهذا لسهولة العمليةفي األختام كاألحرف باألسود كل نقش بارز  لُ عادة ُيمثَ  
يح وهو ما يعطي نقص في توض ،ختمال إطار بيينفي ت بعد ذلك تكمنسالرسم  إشكاليةأن 
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أنه في معظم األحيان تكون حروف األختام بشكل بارز  مفاده ذلكف للتبسيطو ، لم الرسممعا
لوين في حالة تفوبهذا  ،اآلنيةسطح واسطة وُيَحد هذا اإلطار بدوره ب ،يحيط بها إطار غائر

ا تحديد ب علينعِ َص يُ  فإن ذلك ،المحيط بها دون تلويناألحرف باألسود وترك اإلطار الغائر 
ذا افترضنا تحديد ،هحدود عن  هتغليط للواق ، أما إذا افترضنا تحديد هذابخط فإن  اإلطار وا 

ذهب من قيمة اإلطار فإن ذلك أيضا يُ  هذا طريق تلوين كل سطح األنية انطالقا من حدود
 الذي هدفه توضيح تفاصيل الختم.الرسم 

طاراتها( تلوين  ،قاتلذلك ولتجنب هذه المعي  فإنه يستحسن في هذه الحاالت )األختام وا 
 زكل ما هو بارز أبيضا، وبهذا يتشكل اإلطار األسود وتبر ترك كل ما هو غائر باألسود، و 

لذي سيكون ابين اإلطار  ةالفاصل ودتوضح بالمناسبة الحدخالله تفاصيل الختم باألبيض، وت
 (46)أنظر شكلاللون األبيض الذي سيكون ب وسطح اآلنيةباللون األسود، 

 عن: الرسم التقني لألختام المطبقة على األواني الفخارية : 46شكل 

 (Mouné Stéphane et autres, «La villa de Quintus Lulius à Aspiran. Un centre 

) 143-dans Pallas, p 111 ,»C-s. apr. J eV-de Gaule Narbonnaise 1er nialdoma 
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  الحزوز واألخاديد حالة .6-2-3-3

 باعتبار كونها أجزاء أو عناصر من الشكل معها ُيتعامل فإنه ،األفقية الحزوزفي حالة  
 س كيفية تمثيلبنف مثيلهاولهذا ال يجب تلوينها باألسود لكن يستوجب ت ،وليست من الزخرفة

ك يكون بواسطة خط أفقي متواصل له نفس سم وذلك ،تغيرات االنحناءات المتوالية على اآلنية
 .1خط رسم المنظر الجانبي

فإن كل الزخارف البارزة أو الغائرة يجب أن ُتمَثَل بما  ،على المنظر الجانبي لآلنيةو  
تمثيل الزخارف المجسدة على الوجه الخارجي لهذه اآلنية، وهذا سواء كانت نفس يتوافق م  

 اتجاه أفقي أو غير وأوخط متواصل أو متقط ، أو مائل، تلك الزخارف ذات شكل مستقيم أ
رة الغائالبارزة أو الزخارف فإن  آلنيةعلى المقاط  العمودية لجسم او  .(47شكل )أنظر 2أفقي
ل إال في حالة أن تكون متواصلة ومستقيمة وأفقية، وبالتالي ليس باإلمكان تمثيل الزخارف مثَ ال تُ 

 . (47شكل أيضا )أنظر األفقيةالمتقطعة أو المائلة أو غير 

 عن: لآلنية العمودي المقطعالمنظر الجانبي و تمثيل الزخارف الغائرة والبارزة على : 47شكل 
(Arcelin (P) et Rigoir (Y) Vol1. Op. Cit. p 20) 

 
                                                           

1 Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Vol1, Op. Cit. p 20. 
2 Arcelin Patrice et Rigoir Yves, Vol1, Op. Cit. p 20. 
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 رسم مساقط المناظر. 6-2-4

قديم تالستكمال رسمه عبر قد يجد صاحب الرسم التقني آلنية فخارية نفسه مضطرا  
ير ب تقديم معلومات غو رسومات تكميلية للرسم الرئيسي، وهو األمر الذي يمليه أحيانا وج

 بعض وأ قد يغيب تمثيل بعض أجزاء اآلنية أين ،ظاهرة في حاالت تمثيل الواجهة الوحيدة
 يفي األوجه العلوية أو الجانبية أو الوجه الخلف باإلمكان تواجدها هاته األخيرة التي، زخارفها
ي مسقطي أ لستة أوجه ، وهي تمثيلمساقط المناظربعتمد ما يسمى ، وفي هذه الحالة ي  لآلنية

ا ال يمكن لتدارك م الجانبين والمسقطين األمامي والخلفي وكذلك العلوي والسفلي، وهذه كلها
 .(48)أنظر شكل الرئيسي المنظر الوحيد للرسمأن يوفره 

 (Jean Stéphane Op. Cit. p48)وضعيات رسم مساقط المناظر آلنية فخارية عن: : 48شكل

 شقفة انطالقا منالرسم التقني للفخار  .6-3
ري التي قد تصادفه في محيطه األثإن طبيعة الفخار وضعفه في مقاومة عوامل الكسر  

ن في حاالتها المكتملة، إذ أالمتعدد الخصائص، ُتَصعب من العثور على هذه المادة األثرية 
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الشكل  قد تعطينا بعد جمعها ،غالبية البقايا األثرية الفخارية تكون على شكل كسور وشقف
 بسبب عدم اكتمال العدد الكافي لهذه الشقف ،وقد يتعذر ذلك في غالب األحيان ،العام لآلنية

آلنية عملية الرسم التقني لالقائم بالمكونة لآلنية الواحدة، وهذا بالتحديد ما سيصعب من دور 
 .ني من عدم اكتمال الصورةاالفخارية الذي سيع

تعجز عن تقديم حلول عملية ُتَمكن من الحصول وم  هذا فإن تقنيات رسم الفخار لم  
   .وذلك باعتماد ولو شقفة واحدة من بقايا اآلنية ،على هذا الرسم ولو بصفة نسبية

 من خالل شقفةنية تجسيدات ومالحق اآلرسم . 6-3-1
من  امهما كان موقعه شقفه أي أو الفخارالحال فإن كل نوع أو جزء من أجزاء  بطبيعة 

 ا تقتضيهم طبعا المختلفة، وهذا التقني في عمليات الرسم اعتمادهيمكن ا  فإنه ،جسم اآلنية
خر على أو أي تجسيد آ رسم أو نقشالبحث، كأن يسعى الباحث لتمثيل خصوصية  بالضرورة

ءا جز شكل الشقفة ذاتها إذا كانت تمثل  مثيلأو أن يسعى لت ،(49)أنظر شكل سطح الشقفة
  .(50)أنظر شكل مهما من اآلنية كالمقابض والفوهات

 على شقفة ال تمثل ال حافة وال قاعدة عن: مجسدة تمثيل زخرفة: 49شكل

 (Chambon M-P. <<les dérivées de sigillées paléochrétiennes>> Multimédia.Inrap.fr)  
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 عن: فوهة آنية لشقفة منفصلة تجسدتمثيل : 50شكل

(Conte Patrice, <<Fouille d'un réseau souterrain médiévale à Limoge>>, extrait de 
BSAH de Limousin, p254-257)    

 . الرسم التقني ألشكال اآلنية باعتماد جزء من حافة: 6-3-2
 مثيلتاألخرى التي يسعى فيها الرسام التقني للفخار إلى إعادة حاالت البحث  بخصوص 

 تضمنتاألصلي وتفاصيل جسمها من خالل شقفة، فإن هذه األخيرة يشترط أن شكل اآلنية 
الحافة أو القاعدة  ، وبطبيعة الحال فإن حجم هذا الجزء منمن حافة أو جزءا من قاعدة جزءا

لها ل من خالسهُ ذو نسبة مقبولة يَ  يستوجب أن يكون  ،اإلجمالي للشقفةمقارنة م  الحجم 
 .وبالتالي سهولة تناوله وتطبيق القياسات المناسبة عليه ،نحناءاتالتفاصيل واالمالحظة 
ما يلي من العمل إلى تقديم مراحل وتقنيات الرسم المنتهجة في إعادة تمثيل سنسعى في 

ن في ذلك الحديث ع متجنبين ،باالعتماد على جزء من حافةرسم آنية فخارية أو قسم منها 
 االختالف الوحيد يكمن إذ أنوهذا لتطابق مراحل العمليتين،  ،الرسم باعتماد جزء من قاعدة

 انية.وعكس ذلك في الث ،تجاه الرسم الذي يكون في األولى من أعلى ألسفلافي 
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 :عبر مجموعة من المراحل سندرجها في اآلتي تتدرج عملية الرسم
 اآلنية حافةل الكلي قطرالالمرحلة األولى/ قياس 

 إن هذهف ،حواف األنية الفخارية أو فتحاتها تكون على شكل دائري إذا علمنا أن معظم  
الذي  (Le diamètron) القطر وذلك باعتماد جهاز قياس اآلنية قطربقياس تنطلق العملية 

ه كل نقاط القوس الذي تجسدل م  التأكد من مالمسته ،لحافةالخارجي ل جانبالسيطبق على 
 .(51)أنظر شكل هذه الحافة

 (Jean Stéphane Op. Cit. p 50)عن: ( Le diamètron) قياس قطر اآلنية بواسطة: 51شكل

من خالل األرقام المتدرجة المكتوبة على جانب  الجهاز القياس المحدد مباشرة هذا يقدم 
سالفا فإنه يستوجب التأكد دائما من مالمسة كل  ناوكما قدم، ولإلشارة كل قوس من أقواسه

ففي حالة عدم مالمسة جانبي ، لضمان صحة القياس حدود قوس الحافة لحدود قوس الجهاز
فذلك يعني أن طول قطر اآلنية أصغر من طول القطر  ،قوس الجهاز لجانبي قوس الحافة

ي حالة عدم مالمسة منتصف قوس الجهاز لمنتصف فأما ، ذلك الجهازالمحدد على قوس 
هاز قوس الج الذي يجسدهفهذا معناه أن طول قطر اآلنية أكبر من طول القطر  ،قوس الحافة
 .(52)أنظر شكل
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 ( حين تطبيقها على حواف اآلنيةLe diamètronالوضعيات التي يكون فيها أقواس ) :52شكل
  :اتمالحظ

كبير  كأن يكون األول م  مؤشري قوسي جهاز متتاليين،توافق قوس الشقفة عدم قد يحدث  -
ن حتى و  إعطاء مقاس وسطي فإن األمر يستدعيوفي هذا والثاني صغير،   ويهلم يكن يحتا 

 (Le diamètron)جهاز 
ستعانة بورق مرسوم عليه عدد باإلمكان اال (Le diamètron)في حالة عدم توفر جهاز  -
والمتدرجة في طول قطرها الذي ينطلق من  ،البعض االمرتبة ضمن بعضه ر من الدوائريكب

عن  ،إلى أكبره، إذ باإلمكان اعتماد أقواس هذه الدوائر في قياس أقطار الحوافأقصر قياس 
والبحث عن أنسب دائرة يتوافق معها ميل  ،طريق تطبيق تلك الحواف فوق أقواس الدوائر

 .(53)أنظر شكل، ق قياس قطريهماوافُ قوس الحافة، وبالتالي تَ 
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  الدوائر المرتبة ذات األقطار المتدرجة :53شكل

نعمل  ،تحضير ورق ميليمتري ذو حجم مناسبنتجه مباشرة ل رقطالمعرفة طول بعد  
قلم بعلى تثبيته فوق أرضية أو طاولة الرسم، وعلى هذا الورق وفي قسمه العلوي نرسم 

 ُيعتمدس، قاسابنية المتحصل عليه اآل حافة يكون طوله هو طول قطر ،مستقيم أفقيالرصاص 
 .آلنيةل بر الحد العلوي كما سيعت هذه الفتحة،لالخارجي  قطرالهذا المستقيم في تمثيل 

 ي السابقالمستقيم األفق منتصف ينطلق من ،رسم خط شاقوليب المرحلة األولىستكمل تُ  
ن حد حافتها إذا قيست م ،ويكون له تقريبا نفس طول الشقفة المرسومة متجها إلى أسفل الورقة،

ل الحقا الخط الفاصل بين وجهي رسم اآلنية إلى الحد الذي يقابله، هذا الخط الذي سيمثِ 
 .ما يسمى بمحور دورانها الداخلي والخارجي، أو

 :مالحظة
 ألفقي والخطفإن رسم الخط ا ،القاعدةبأجزاء  حالة الرسم الخاص في فإنه لإلشارة 

 .نطلق من أسفل ألعلىيكون بطريقة عكسية وي ،المحوري المعامد له
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زدوجة مكمرحلة ثانية للرسم نقوم بعملية قياس رتفاع: الميل واال زاوية قياس  المرحلة الثانية/
 .نتحصل من خاللها على درجة ميل الشقفة وطولها أو بصورة أدق ارتفاعها

فإن عملية حسابها تكون عن طريق تطبيق أو  ،هذه القياسات المزدوجةبخصوص  
 بحيث يجب التدقيق جيدا في مدى ،يةمستو أو أرضية على لوح مقلوبة وض  حافة الشقفة 

ألرضية اللوح المستوية، ويمكن التأكد من هذه  تلك الشقفةحافة قوس  كل جوانب مالمسة
أو كذلك  ،المالمسة الكلية عن طريق تحسس الوضعية التي تكون فيها الحافة ثابتة فوق اللوح

ح، وهي و ة وسطح اللفعن طريق تحري الوضعية التي ال مرور فيها للضوء بين حافة الشق
 الوضعية المثالية للقياس.

ال المناسبة يستحسن تثبيت الشقفة بصفة مؤقتة باستعمبعد تحضير وضعية القياس  
ين التي سنستعمل فيها مسطرت ،أي مادة صالحة لذلك، وهذا لتسهيل عملية القياس المزدوجة

فس ومالمسة في ن ،ألرضيةعمودية كليا على لوح ا ،األولى تكون موضوعة بطريقة شاقولية
قياس  كما باإلمكان اعتمادها في .االرتفاع قراءة من نمكِ بحيث تُ  ،الخارجي الشقفة الوقت لوجه

المسطرة ب الستعانةعد حدها السفلي عن حافة الشقفة بابُ وذلك بحساب  ،درجة أو زاوية الميل
 .(54)أنظر شكل، (األفقية)الثانية 

 بتصرف (Cavalieri (M) Op. Cit. p109) عن: قياس درجة ميل اآلنية وارتفاع الشقفة :54شكل
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المرحلة أهمية كبيرة في عملية الرسم، إذ من خاللها يمكن تحديد شكل تكتسب هذه  
، وهو ما يساعد أوال في (55)أنظر شكل اآلنية إن كانت من فئة األشكال المغلقة أو المفتوحة

الدقة والتركيز بإتمام رسم اآلنية، ويسهل كذلك تحديد طبيعتها ووظيفتها، وبهذا يستلزم التحلي 
 أثناء إنجازها. 

 (Jean Stéphane Op. Cit. p 50)تحديد األواني المغلقة والمفتوحة من خالل زاوية الميل عن: : 55شكل
ابق قياس الميل واالرتفاع على الورق الميليمتري الس اطتستكمل هذه المرحلة بتمثيل نق 

لمستقيم األفقي المنجز في المرحلة انطالقا من حد ا الجانب األيسر للرسم،وتحديدا على 
 .األولى

 للقطعةتحديد الشكل الخارجي والداخلي ة/ الثالثالمرحلة 
 في تعتمد هذه المرحلة بدرجة أولى على جهاز الشاخص، وتعد كذلك مرحلة مهمة 

بالتالي و  وجهي القطعةنتحصل من خاللها على التفاصيل الخارجية والداخلية ل ،عملية الرسم
 .اآلنية

تمدين في مع ،للشقفةشفرات الشاخص على الوجه الخارجي  بتطبيق نبدأ هذه المرحلة 
لك نكون الشقفة، وبذ ارتفاع وميل خالله تطبيقها نفس الخط العمودي السابق الذي قيس من

الذي نرسمه كخطوة تحضيرية على قصاصة  ،الخارجي للشقفة الوجه نا على شكلقد تحصل
  .(56)أنظر شكل ورق شفاف
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 بتصرف (Jean Stéphane Op. Cit. p 49)عن:  الخارجي للشقفةتشكيل ورسم الوجه : 56شكل
ليمتري على الورق المي الخارجي المرسوم في القصاصة الوجههذا بعده نسعى لتطبيق  
كنقاط مرجعية ع رتفابالميل واال اط السابقة الخاصةدا في هذا التطبيق النقونعتمد تحدي ،السابق
 .للرسمالحدود الخارجية  ضبطفي 

كعملية ثانية من هذه المرحلة نقوم بحساب سمك هذه الشقفة، وهذا يكون بالخصوص  
باإلضافة إلى بعض النقاط التي ُيالَحظ فيها تعرجات أو  ،على مستوى الحافة والحد السفلي

رسم على الجانب الداخلي للكل هذه النقاط  عيينتوبعد ذلك نعمل على  ك.م  اختالف في السُ 
 .(57)أنظر شكل الوجه الخارجيالسابق الخاص بشكل 

 بتصرف (Jean Stéphane Op. Cit. p 49)مك الشقفة عن: حساب سُ : 57شكل
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تحديد  دعنالتي اعتمدت في بدايتها خطوات ال عمليات هذه المرحلة تطبق بنفس آخر 
 .جهة لتحديد الشكل الداخلي للشقفةشكل الوجه الخارجي، إال أن العملية هنا مو 

د في عالشكل الداخلي للشقفة نسعى أيضا لتطبيقه على الرسم المُ  بعد الحصول على 
 .(58)أنظر شكل ك المحضرة سالفام  الورق الميليمتري، وذلك بمطابقته على نقاط السُ 

 (Jean Stéphane Op. Cit. p 49)مطابقة الشكل الداخلي على نقاط الُسْمك عن: : 58شكل
 األيمن والوجه الخارجي لآلنيةبي المرحلة الرابعة/ رسم المنظر الجان

باالعتماد أوال على نتائج المرحلة الثانية التي تحصلنا فيها على شكل الوجه الخارجي  
التي  على نتائج المرحلة األولى عتماد، وكذلك باالللشقفة، والمرسوم على قصاصة ورق شفاف

ن خالل ، فإنه يمكن ماآلنية توصلنا فيها إلى إنجاز ما سميناه بالخط الفاصل أو محور دوران
الذي سيكون و  ،رسم المنظر الجانبي وبعده الوجه الخارجي لآلنية ،تحقيق مبدأ التوازن والتوازي 

ويوازي طبعا رسم الجهة اليسرى الذي يمثل المقط  العمودي لجسم  ،للرسم الجهة اليمنىعلى 
 . (59)أنظر شكل اآلنية

مثل بدورها الشقفة التي تبتنتهي عملية الرسم باستكمال وتطبيق كل المعطيات الخاصة  
 ، وهذا يكون باستحضار مبدأ مكونات الرسم التقني لآلنية فخاريةاآلنية
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 بتصرف (Cavalieri (M) Op. Cit. p110) عن: رسم المنظر الجانبي والوجه الخارجي لآلنية :59شكل
 

  :خالصة
وارتباطه بجمي  مجاالت حياة ، الالمحدود ألشكال عناصر الفخار األثري إن التنوع  

حوز أهله ألن ي األمر الذي ،مجاال موازيا لمجاالت علم اآلثار األخرى  اإلنسان، جعل منه
 .للدراسةنخصه بفصل  نا لكيوهو كذلك ما حملالباحثين،  اهتماما خاصا من طرف

طور للتلعل من يقرأ هذا الفصل قد يتساءل عن مدى مواكبة تقنيات رسم الفخار و  
 أن هذا المجال ى نر التكنولوجي المطبق في تقنيات الرف  والرسم المذكورة سالفا، وفي هذا فإننا 

ات لن أن اعتماد هذه التكنولوجي يكن في معزل عن مواكبة هذا التطور ومسايرة تقنياته، إاللم 
عد أساس بحيث تبقى تُ  ،ها هذا الفصلمن  والتي تَض  ،لرسمل وليةاألمبادئ ال تبني يكون دون 

 ومنطلق التقنيات التكنولوجية الحديثة.
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 خاتمة
حاولت  ينح ،مكونات فصولهجسدتها يكتسي هذا الكتاب في مجمله أهمية استثنائية  
ر التي قد يحتويها مجال التمثيل التقني لعناص ،العمليةو  العلمية الجوانب أكبر قدر ممكنجمع 
اولة عتراف أن محجب االستو إال أنه ي ذلك، ومع األثري باختالف صفاتها وأشكالها التراث

فاصيل هذا تشعب تذلك للم تكن بصفة شاملة ومفصلة، و  تقنيات وأشكال الرسم جلحتواء لاال
المجال الذي يقابله تعدد غير منته من عناصر التراث األثري، األمر الذي جعل عملية االحتواء 

 .شبه مستحيلة
لتركيز ا ، هيهذا الكتابلمتصفح كل التي يمكن أن يالحظها  أيضا العامة من الميزات 

 التي يجب أن يتحلى بها كل عامل فيو ، الرفع والرسم التقنيومبادئ على أبجديات  خاصال
قد  التمثيلو  الرسم ة فيالتكنولوجي عن اعتماد التقنياتهذا المجال، وفي المقابل فإن الحديث 

ني على بنجاز هذا الكتاب، إذ في إ قناوهذا ما أنتجه منط، على بعض الحاالت تحديدااقتصر 
بقى ضرورة ت التي ،بجديات والمبادئ األساسية للرفع والرسم األثري وجوب التشبع باأل مبدأ

ي هذا ف التقنيات التكنولوجية الحديثة كل محاوالت توظيف نطلق منهات ،قصوى  يةو ملحة وأول
ي الكبير بما يعرفه البحث األثري عموما والرسم والتمثيل األثر قرارنا وا   رغم اعترافناهذا المجال، 
توظيفها في و  ومواكبة مستجداتها وماتمعلمن تطور كبير في استعمال تكنولوجيا ال ،خصوصا

مال أن يكون منطلقا ألع من هذا الكتاب وفي هذا الصدد فإننا نأمل ،خدمة إشكالياته البحثية
تحدثة في التقنيات التكنولوجية المس مبادئ وكيفيات استخدام ُيَتَناول فيها ،أكثر توسعا ودقة

 التمثيل التقني لعناصر التراث األثري.
ى أشكالها بشتإلى أن الضرورة الملحة والمتسارعة العتماد المعلوماتية  تجدر اإلشارة هنا 
 أكثر إشراقا الف مستقبعناصر التراث األثري، تحملنا ألن نستشر  تمثيلفي عمليات  ،وآلياتها
يجابية  ياساتسإال بتبني  تحققلهذا المجال من البحث األثري، رغم أن هذا وكما نعلم لن ي وا 

من العتمادها بصورة شاملة تض مواكبة لهذه التطورات، والسعيتوسعا و أكثر  بحث وتكوين
 من التطور في كل جوانب تقنيات الرفع والرسم والتصوير األثري. ي متواز  مستوى 
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