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2018 تق��ر أ�ت��ر  -المسح األثري لبعثة المتحف البریطاني یإقلیم أسیوط   

 

یھدف المسح األثري الذى تقوم بھ بعثة المتحف البریطاني لمنطقة أسیوط إلي توثیق التاریخ 
الفرعوني وما بعد الفرعوني، بجانب إعادة بناء تضاریس البیئة الطبیعیة إلقلیم أسیوط عبر 

 العصور. ویركز المشروع على قریة شطب.
ة من  وقد استغرق الموسم المیداني الخامس   تكون فریق العمل من: و  2018أ�ت��ر  30ا�ي  1الف�ت

متخصصة في اآلثار المصریة)، نیازى مصطفي محمد (مساعد -إیلونا ریجولسكي (مدیرة الموقع
میدانى)،  جودیث كولیس (جیولوجیة)،  آن كاترین میدانى)، خالد عبد الملك أبو زید (مساعد 

بار�را  جبل (متخصصة في األثار المصریة)،كیلي أسیتا (متخصصة في اآلثار المصریة )،
) ، عادل عمر متخصصة في األثار) أل�سندرا أو�روتمان (متخصصة في األثارشوف�ت (

) ، أندرو تخصصة في األثار مكا��سن�ك (مصور) ، داني�ال روزنو ((مهندس معماري) ، ماتاز 
ماتیاش كاسیسنیك (مصور)، أولیفر ویلكینس  ، م�ك (عالم) ، خالد ظاظا (متخصص رسم اثري) 

(مصور سینمائي)، مصطفى نجیب (مساعد مصور سینمائي)، وقد رافق البعثة منطقة أسیوط 
رحمن ، وأسامة رشا ليون ن� ، وأحمد ع�ي عبد ال لآلثار المصریة ممثلة في كل  من المفتشین:   

ن سالم ، و  أحمد محمد عمران.  مسئول الترمیم (مرمم)  معني

 واشتمل العمل علي المحاور اآلتیة:
 

ي كوم شطب 10x  10. حفر 1
 م�ت م��ــع للتنق�ب �ن

�مة ال�دوي)2  . دراسة جيولوج�ة للتضار�س الطب�ع�ة (عن ط��ق حفر ال�ب

 . توثيق السد3

 بمخزن آثار شطب، ویشمل: . العمل4

o دراسة (توثيق شامل الرسم) الفخار والزجاج 

o تص��ر القطع األث��ة والفخار 

ي شطب"5
ا بكم �ن  . إنتاج ف�لم "مرحب�

 

ي كوم شطب 10x 10. حفر 1
 م�ت م��ــع للتنق�ب �ف

ي   10×  10تم فتح م��ــع حفر للتنق�ب بمساحة 
ي من ال�وم �ن ي منحدر الجزء الغريب

أمتار �ن
ي مارس شطب. تم تحد�د الموقع من خالل 

الم��ــع هو استمرار ألدين  - 2016عمل البعثة �ن
ي عام 

ي أ�ت��ر  - 2016مستوى تم الوصول إل�ه �ن
 2017ونت�جة لمسح مق�اس المغناط�س�ة �ن

). تأثرت نتائج المسح إ� الشمال من مخازن وزارة اآلثار �شكل كب�ي من وجود البقا�ا 1(الشكل 
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ي ذلك األجسام الحد�د�ة. ابرزت عدد من الحديثة الملقاة أ� األث��ة، ومن المواد
ضا، بما �ن

ن من  �ة إ� محاذاة قد �ش�ي إ� بقا�ا أبن�ة محتملة. �سق الم��ــع ع� مست��ني ي ال�ت
التشوهات �ن

ي  5
ي 2016). أفرز الخندق العلوي مادة �شبه إ� حد بع�د نتائج عام 2م�ت (الشكل  10�ن

، �ن
ن أن الخندق السف�ي كان ذا طب�عة مختلف ة عمل بطيئة. حني ة، وأدت ت��ته الغ��ن�ة إ� وت�ي

) الخندق ( ن ع� الخندق السف�ي ك�ي .  2.5تم التوصل هنا إ� عمق  Aوقررت البعثة ال�ت  م�ت

ة من  تألف الخندق السف�ي �شكل شبه ح�ي من ت��ة غل�ظة صلبة جدا� ممزوجة بكم�ات كب�ي
�ة الفخار والطوب المكسور وقل�ً� من المواد اله�كل�ة. و  ة من عظام ��ش تألفت هذە األخ�ي

�ة الطين�ة بأنها رواسب طين�ة:  وحيوان�ة متناثرة بدً� من مدافن مناسبه. �مكن تع��ف ال�ت
ب م�اە الن�ل المدينة القد�مة وت��ل بقا�ا الحضارة الماد�ة عند  خالل الف�ضان السنوي، ت�ن

ة ببناء السد الذي  سبات ال�ب�ي جاعها. و�مكن ر�ط ال�ت يتم الحفاظ عل�ه ع� طول ط��ق اس�ت
ن فقط عند مستوى أدين بكث�ي من  -أسيوط  سوهاج بالقرب من شطب. ظهرت جدران الطني
ي األسب�ع األخ�ي للموسم  Aالخندق 

، ور�ما سبقت بناء السد. لسوء الحظ، ظهرت الجدران �ن
 لذلك ال �مكن التحقيق فيها �شكل كاٍف. 

ي جميع ا
ي المنطقة العد�د من القطع الموجودة �ن

لمست��ات �ش�ي إ� األ�شطة الصناع�ة �ن
 ) . 3المجاورة، مثل النسيج. تم العثور ع� قطع اث��ة أخرى قل�لة (شكل 

ي الموسم القادم، ول�ن �مكن تأر�ــــخ الشقوف و�ي تعود إ� الدولة 
�جب تحل�ل الفخار �ن

، والدولة الحديثة ، والع� المتأخ ي
ر  باإلضافة إ� مواد تعود الوس� ، والع� االنتقا�ي الثاين

نط�ة) (األشكال  ن ). . إن الس�اقات مختلطة، ل�ن وجود الفخار 5-4لعصور الحقة (رومان�ة و��ي
ة ألنه �مأل الفجوة   ي الدولة الحديثة ، ال س�ما من خالل الزخارف الزرقاء ، له أهم�ة كب�ي

�ن
ي تم الحصول ع ن التوار�ــــخ القد�مة والدولة الوس� الىت �مة الزمن�ة بني ليها من عينات حفر ال�ب

) و المواد الالحقة (البطل�ي والحد�ث) من المست��ات العل�ا 2017و  2016ال�دوي (أ�ت��ر 
�مة ال�دوي (أ�ت��ر 2016من ال�وم (مارس  ). كانت الدولة 2017و  2016) وكذلك حفر ال�ب

ي تجمع الفخار من شطب. مع هذە الب�انات الجد�
دة، �مكننا إغالق الحديثة حىت اآلن غائبة �ن

 الفجوة الزمن�ة و�عادة بناء االست�طان المستمر من الدولة القد�مة فصاعدا. 

 

�مة ال�دوي)2  . دراسة جيولوج�ة للتضار�س الطب�ع�ة (عن ط��ق حفر ال�ب

�ن جسات المحفورة خالل المواسم السابقة وعرض  وقد تم تحل�ل سلسلة من التسعة وع�ش
). تم تمد�دها من قبل ثمان�ة مجسات 7a-c-6فخار (شكلمجموعة متنوعة من توار�ــــخ ال

اف عادل فاروق وعالم الرس���ات وتم  إضاف�ة هذا العام. تمت عمل�ة الحفر ال�دوي تحت إ�ش
ي 

و جود�ث بنبوري. وقام آن كاترین جبل  من قبل ا�ي أبروتمان و  و�سج�لها  األث��ة توثيق الل�ت
ومصط�ن ب�ستخدام ب��مة الحفر ال�دوي العمال محليون من شطب ومحمد ومحمد ومحمد 

ا بفرز المواد المنخولة  ة بالتناوب. قام الف��ق أ�ض� ي الصغ�ي
جاع الل�ت وحفروا الرواسب الس�ت

ي مارشان. 
ي وقت الحق من قبل س�ل�ن

 للتسج�ل. تم حفظ الفخار من الجسات لتحل�لها �ن
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 موقع الحفر المكان الوصف
ي مع الفخار وفحم 

الط�ي والغمر الف�ضاين
ن  ة بني  م 6-4وف�ي

 

N27o08’37.8”, E031o14’01.5” AS031 

ي 
-1السهول الف�ض�ة مع مساهمات القناة �ن

ي 3
م. يتوفر الفخار  4.7م ومساهمة طف�فة �ن

ة.  سبات األخ�ي ي ال�ت
 والفحم �ن

 

N27o08’36.8”, E031o14’00.2” AS032 

أمتار مع رواسب  5رمال القناة إ� عمق 
 الف�ضانات تحتها. 

 

N27o08’37.9”, E031o14’03.6” AS033 

مساهمات القناة ع� السهول الف�ض�ة مع 
ات.   ف�ت

 

N27o08’36.3”, E031o14’08.0” AS034 

 م.  7رمال القناة إ� 
 

N27o08’36.7”, E031o14’03.6” AS035 

م�ت من   1رمال القناة الخشنة أقل من 
 األنقاض. 

N27o08’37.2”, E031o14’04.0” AS036 

م 4م إ� 7دراسة السهول الف�ض�ة من 
القناة والعودة الحقا إ� متبوعة برمال 

 السهول الف�ض�ة. 

N27o08’35.2”, E031o14’05.1” AS037 

ي أع� ثالثة أمتار  
ط�ي السهول الف�ض�ة �ن

 ول�ن رمال القنوات المستمرة أقل من هذا. 
N27o08’59.3”, E031o14’47.2” AS038 

 

والنمط الذي ظهر من هذە الجسات هو عبارة عن رواسب للقناة �ح�ط بال�وم ومن ثم يتجه 
. إن فك هذا المنظم واسع ع� نحو غ�ي معهود،   شمال غرب المنطقة نحو المنظم المملو�ي

ن  ا. نالحظ أنه، حني اح أنه �ستوعب قناة موجودة مسبق�  التل، من  انتقل الناسمما �قودنا إ� اق�ت
،قاموا ببناء منازل �شكل تفض��ي ع� هذە الرواسب ع� الرمال بدال من  لذلك ف�ي  الط�ي

ي 
ي هذە القناة  أع�ي  AS038أرض أقل إنتاج�ة. أنتجت مجسات إضاف�ة �ن

 4'المنبع' للمنظم �ن
ي تقع فوق  ي تحمل قطع من الطوب الىت م�ت من رمال القنوات األخرى  2.5م�ت من الرواسب الىت

ي تحمل  الفخار. تدعم هذە المالحظات فكرة أن المنظم المملو�ي قد تم بناؤە الست�عاب الىت
ي مسارها لبعض الوقت. لذلك ر�ما �كون  

ا وأن هذە القناة كانت متسقة �ن قناة موجودة مسبق�
ي دراسة سابقة. 

حنا �ن ي كما اق�ت
ي والروماين

ي الع� اليوناين
 السد قد أحاط �شطب �ن

 

 . توثيق السد3

بتوثيق  تك��ن لتنم�ة المجتمعات المتكاملةالمعمار�ون ومهند�ي المساحة من  قام المهندسون
). وقد اخت�ن معظم 8سوهاج (شكل  -األجزاء المتبق�ة من السد ع� طول ط��ق أسيوط 

ن استخدموا اجزاء من السد لتقس�م الحقول الزراع�ة. ومع ذلك،  ن المحليني السد، ل�ن المزارعني
؛ لذلك أعط�ت األول��ة للتوثيق  فإن اله�كل معرض للخطر من ي

خالل ز�ادة استخدام األرا�ن
 الصحيح للحاجز. 
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  العمل بمخزن آثار شطب.4

ي تركيبة المادة.  XRFتم رسم شظا�ا الزجاج وتحل�لها بواسطة جهاز 
 محمول، والذي يبحث �ن

تم تخص�ص أر�عة أ�ام لدراسة مكثفة لتجميع الزجاج الذي تم العثور عل�ه خالل مواسم 
ي  2018و 2016

ي شطب. وقد أج��ت الدراسة من قبل داني�ال روزنو من معهد اآلثار األلماين
�ن

. يتكون الزجاج من حوا�ي  وأندرو بالقاهرة  ي
�طاين شظ�ة منها حوا�ي   250مي�ك من المتحف ال�ب

). تمت دراسة الزجاج بم��ــــج من األسال�ب األث��ة والعلم�ة. 9�مكن �شخ�صها (الشكل  100
ات (الوس�ي والمتأخرة) الرومان�ة يرجع تار�ــــ العتيق المتأخر  والع� خ معظم المواد إ� الف�ت

كؤوس وأ�واب.   زجاجات،وقوار�ر /  ومصابيح، واألطباق، األوع�ة،و�تضمن ع� سب�ل المثال: 
ن زخرفة محزوزة و / أو قطع بينما تم صنع جزء من زجاج الفس�فساء (مصفوفة  أظهرت قطعتني

اء مع دوائر ص ا ع� أن خ�ن فراء). إن وجود العد�د من مستخلصات الزجاج �قدم دل�ً� واضح�
ي شطب. 

ي قد تم �ن  العمل الزجا�ب

و�ي ط��قة غ�ي مدمرة توفر ب�انات حول  ،pXRFشقفة باستخدام ط��قة  96تم تحل�ل 
ي م�. �مكن 

ي للزجاج. �ش�ي النتائج األول�ة إ� أنه مصن�ع من الزجاج المنتج �ن
ك�ب ال��م�ايئ ال�ت

ة ق��بة �سب�ا  ي ف�ت
ي شطب �ن

تحد�د بعض مجموعات الزجاج الخام األول�ة الم��ة المعروفة �ن
موقع شطب ضمن الشبكات التجار�ة  من الزمن. توفر هذە الدراسة معلومات إضاف�ة حول

 الرومان�ة األوسع والع� المتأخر. 

ة ع� رسومات الشظا�ا الزجاج�ة وقام برسم مجموعة  قام خالد ظاظا بوضع اللمسات األخ�ي
من الفخار من هذا الموسم. تم تص��ر القطع األث��ة من هذا الموسم والزجاج ومجموعة 

 .یسنیكماتیاش كاسمختارة من الفخار من قبل 

 

ي شطب". 5
ا بكم �ف  إنتاج ف�لم "مرحب�

ن ومصط�ن  2تم إنتاج الف�لم القص�ي ( ي شطب" من قبل أول�فر و�كي�ن
 بكم �ن

�
دق�قة) "مرحبا

ن عن وزارة اآلثار   ي بعض العمال من ق��ة شطب وممثلني
نج�ب. اختار ف��ق التص��ر السينمايئ

ي ف�لم لتوثيق كوال�س ف��ق كرواە للف�لم. باإلضافة إ� ذلك، ابتكر ف��ق التص��ر 
السينمايئ

. قام أعضاء بعثة المتحف  المسح األثري لبعثة المتحف البریطاني ن ف��ق العمل اليو�ي وروتني
وعات المختلفة وأهدافها ومنهجيتها.  ح الم�ش ي ��ش

�طاين  ال�ب

 

 د/ إیلونا ریجولسكي
 أمین مساعد 
 قسم مصر القدیمة و السودان
 المتحف البریطاني
Great Russell Street, London WC1B 3DG 
Tel.: +44(0)207 3238438 
IRegulski@britishmuseum.org 
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 األشكال
 

 
 

  قبل من تنقیبھ تم الذي   والمربع) 2017 أكتوبر( المغنطیسیة قیاس مسح نتائج توضح خریطة:  1 الشكل
 . الموسم لھذا البعثة

 

 
 

 2018 أكتوبر في الحفر خندق:  2 الشكل
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 .تمیمة  تمثل ربما – STW II A من أثریة قطعة :  3 الشكل
 

 
 

 .(فرعوني)  209، سیاق  STW II A : فخار من4الشكل 
 

 
 

 .المملوكي) عصر(ال 301، سیاق  STW II A : فخار من5الشكل 
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2017و  2016  لعامي البریمة حفر مواقع   توضح خریطة: 6 شكل  
 

 
 

 . والوسطى القدیمة الدولة من الفخار من عینات مع البریمة حفر مواقع: a 7 شكل
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 . والبیزنطیة والرومانیة  البطلمیة العصور من الفخار من  عینات مع  البریمة حفر مواقع:  b 7 شكل
 
 

 
 

 . واإلسالمیة البیزنطیة العصور من  الفخار من  عینات مع البریمة حفر مواقع:  c  7 الشكل
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. سوھاج – أسیوط  طریق طول على المملوكي السد  من جزء - المنظم : 8 شكل  
 

 
 

 STW IIA من  زجاج: 9 شكل
 


