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 .............. د.صالح هاتف  علم اآلثارمدخل الى 

علم يختت  ددراةتا اقديايتا اقياديتا اقتته خلألنتا اويةتا  ويدتدا تتاريل دراةتا علتم اوثتار  االثار هو 
(، ورديتتا ةتتيه علتتم اق اديتتاق  اقحجريتتا ادواتتت) ا اقيوا تتن واالدواق اقيا  تتدددايتتا صتتين اويةتتا  و

وهو دراةا علييا قيخّلألتاق اقحاتارة اسيةتاييا اقيااتيا. وتتدر   يت) يةدا إقى قديلا عاد اقدائدة، 
حيتتتاة اقبتتت وي اقيدييتتتا. وتبتتتيا تلتتتء اقيخلألتتتاق  بتتتيائ يثتتتاط اقيدتتتايه واق يتتتائر، واقي تتتن اقألييتتتا، 
واودواق واقألخار واق ظام. وقد تكو  د ض االكتبا اق يثيرة، يثا قدر  ي) ُحلته ههديتا،  و ديايتا 

باف قليا ي  اودواق اقحجريا  و دهور ي  اقحدوي اقيتألحيا، رديا يكبف ي دد  خم. إال    اكت
دبتتكا   اتتا عتت  جوايتتي كثيتترة يتت  حيتتاة اقبتت وي. وتوثيتتخ  يتتوام اوكتتا اقيةتتتخديا قتتدييا، يتتا 
يكبتتف  وجتت) اقبتتد) دتتي  حيتتاة  وقئتتء اقيتتوم وحياتيتتا اقحاقيتتا. ويتتا يكتبتتأل) عتتاقم ا ثتتار، دتتدًئا يتت  

داقحدوي، يةنم  ه رةم صورة ع  ي اقم اقحياة  ته اقيجتي تاق اقيدييتا. اقصروح اقكديرة وايتنائ 
إ  اقدحث ا ثاري هو اقةديا اقوحيد قكبف حياة اقيجتي اق اقته ُوجدق قدا اخترام اقكتادتا ييته 
خيةا آالف عام تيريًدا. كيا    اقدحث ا ثتاري يألةت) يبتكرا را تًدا ينًيتا  ته إعيتائ ي لوياتيتا عت  

 دييا اقته تركق ةجالق يكتودا.اقيجتي اق اقي

 تصييف علم ا ثار

ااويثرودوقوجيتا( وهتته دراةتا اقجتتي   ةتتا   علتم اسيُي تد  علتم ا ثتتار  ته اقيتتارة اويريكيتا،  رًعتتا يت
اقدبري وتراث) اقألكري واقيادي. ويرى عليائ ا ثار  ته  ورودتا    عيلنتم هتها يترتد  ارتداً تا وثييًتا 
دييدا  علم اقتاريل، عير    علم ا ثار يختلف ع  علم اقتاريل ي  جنتا    اقيتخرخي  يدرةتو ، 

ديييا ي تيتد عليتائ اقيكتودتا ق او اقيخ و تاقالةتيرة اقبت وي اةتتياًدا إقتى اقةتجدصورة رئيةيا ي
االثار على علم اقتيييي واقتحليا اقيختدري ودراةا اقييوش اقيدييا وعلم اقلغاق اقيدييا ويجي ا  

وي تتورر آثتتاريو  يكتتو  االثتتاري يليتتا  تته علتتم صتتيايا اقي تتاد  واالحجتتار واقنيدةتتا اقي ياريتتا     
قايتتتتا اق تتتترخ اقتجاريتتتتا. آختتتترو  يظريتتتتاق تت لتتتتخ داوةتتتتداي اقتتتتته حتتتتد ق داقيتتتتا  قديتتتتائ اقيتتتتد  واا

 قيام واينيار اقحاتاراقوداساا ا إقى هقء يدحث د ض عليائ ا ثار ع  اوةداي اقكاييا ورائ 
 .واقحاارة االةالييا ، اق راخ واقحاارة اقروياييا   ه ودادا  ةويراقيديياق اقةاديا، كحاارة 
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 يواد علم ا ثار واقدقيا اوثري

عليتائ ا ثتار  ي دقيتا ييكت     يةتاعدهم علتى  نتم حيتاة اقيتا  اقتهي  عابتوا  ته او ييتا يتدر  
قتى  ترتيتا اقتته ي يشااق تاقم اقي اصتر(. وتتتراوح اودقتا اوثريتا  اقيدييا ييته  جتر اسيةتا  اووا واا
دي  ديايا يدييا كديترة، ود تض ق تن اقحجتارة، اقتته تتدا علتى صتيام اودواق اقحجريتا ييته   يتا  

 د يدة.وييك  هكراويوام اوةاةيا قلدقيا اوثري وهه

 اقليى اقيصيوعا اقيييوقا

 و اقي ثتتوراق اقيصتتيوعا، هتته اقيتتواد اقتتته صتتي نا اسيةتتا  وييكتت     تييتتا يتت  يكتتا  إقتتى آختتر 
دو  إحتتتداث تغييتتتر علتتتى يظنرهتتتا. وهتتته تبتتتتيا علتتتى يتتتواد يثتتتا اقيبتتتغوالق اقحجريتتتا كاقّيصتتتاا 

يا كاقخر . كيا ييك     تبتيا ت داقيةدا إقى يجتين هي تاريل يكتوي ت وا وايه ويبغوالق اق ي
 على اوقواح اق يييا وعلى ةجالق  خرى يكتودا

 . اقليى اقيصيوعا اقثادتا

تتتتفقف دصتتورة رئيةتتيا، يتت  اقديتتوق واقُحألتتر واقييتتادر وقيتتواق اقتتري، وييبتت ق عديتتدة  ختترى، قايتتق 
قليتتتى اقثادتتتتتا ااقظتتتواهر( عتتتت   ق،  إيتتت) ال ييكتتت   صتتتتالدديائنتتتا اقبتتت وي اقيدييتتتتا. وخال ًتتتا قتتتت دوا
 يحي نا، دو     يحدث تغيير  ه بكلنا.

 اقليى اق دي يا

هتته اقيتتواد اق دي يتتا اقتتته توجتتد جيًدتتا إقتتى جيتتي يتتن اودواق واقيصتتيوعاق اقثادتتتا. وتكبتتف هتته  
ي يتا ت علتى اقي ثوراق  رييا تألاعا اقيا   ه اق صتور اقيدييتا يتن يحتي نم. وتبتتيا اقليتى اق د

 ةديا اقيثاا ت على اقدهور وعظام اقحيواياق.

 . اقيوقن اوثري

هو اقيكا  اقهي يام اقدقيا اوثري. وقألنم ةلوء اقيا  اقهي  بغلوا يوقً ا  ثرًيا، الدّد يت  دراةتا 
اق القاق دي  اودواق اقيصيوعا واق يائر واقليى اق دي يا، اقته اكتبألق  ه هقء اقيوقن اوثري. 

ا  تته  يتتثاًل اكتبتتاف رخو  ريتتاح حجريتتا قتتري عظتتام يتتوم يتت  اقجتتوايي  اقيييراتتا  تته يوقتتن يتت
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واليتتا ييتتو يكةتتيكو، يدتتي     تلتتء اقجياعتتاق اقدبتتريا اقيدكتترة، كايتتق تصتت اد اقجتتوايي   تته تلتتء 
 اقيي يا.

  جين اقي لوياق اوثريا

يةتتتتتخدم عليتتتتائ ا ثتتتتار تيييتتتتاق ووةتتتتائا خاصتتتتا قجيتتتتن اقتتتتدقيا ا ثتتتتاري جيً تتتتا دقييًتتتتا ويينجًيتتتتا، 
يييتي ا ثتتاري اقيألصتا يتلتف اقديايتتا ويحتألظتو  دةتجالق تألصتيليا عتت  اقي ثتوراق اوثريتا، و  اقت  

 اوثريا يوان اقدحث.

  تحديد اقيوقن

تحديتتد اقيوقتتن اوثتتري هتتو اقخ تتوة اووقتتى، اقتتته يجتتي علتتى عتتاقم ا ثتتار اقييتتام دنتتا. ورديتتا تكتتو  
اقيواقتتن اوثريتتا يوجتتودة  تتوخ ةتت ا اورض، كيتتا قتتد تكتتو  تحتتق ةتت ا اورض،  و تحتتق اقيتتائ. 

تحتتق اقيتتائ علتتى ةتتأل  عارقتتا،  و يتتد  دفكيلنتتا عيرتنتتا اقييتتا  يتيجتتا  وتبتتتيا اقيواقتتن اقيوجتتودة
تغيتتراق  تتر ق علتتى ةتت ا اورض  و علتتى يةتتتوى اقيتتائ. وقتتد يتتتم تحديتتد د تتض اقيواقتتن اوثريتتا 
دةنوقا، وينا ُتباَهد داق ي  اقيجردة،  و ييك  ت يي  ثرها ي  خالا اووصاف اقته وردق عينا 

جالق اقتاريخيتتتا اوختتترى. وهيتتتاء يواقتتتن  ثريتتتا،  قتتتا واتتتوًحا قتتتد  تتته اقيرويتتتاق اقيدييتتتا،  و اقةتتت
 . تكتبف داقصد ا

 يي يااقيةا 

يةتتتتخدم عليتتتائ ا ثتتتار ييتتتاهو علييتتتا قل ثتتتور علتتتى اقيواقتتتن اوثريتتتا. واق رييتتتا اقتيليديتتتا الكتبتتتاف 
جييتتتن اقيواقتتتن اوثريتتتا  تتته يي يتتتا يتتتا، تتتتتم يتتت  ختتتالا اقيةتتتا ةتتتيًرا علتتتى اوقتتتدام. دحيتتتث يتداعتتتد 

ثتتاريو  د اتتنم عتت  د تتض ديةتتا اق ي ييتتا، ويةتتيرو   تته اتجاهتتاق يرةتتويا. وكتتا  كتتا  تترد ا 
يدحث ع  اقدقيا ا ثاري، وهو ةائر إقى اويام. ويةتخدم ا ثتاريو  هته  اق رييتا عيتديا يرعدتو  
 تته تيييتت  اقيي يتتا، اقتتته تاتتم يواقتتن  ثريتتا عتت  تلتتء اقتتته ال يوجتتد  ينتتا يثتتا هتته  اقيواقتتن.  يتتثاًل 

م اةتخدام هه  اق رييا، قلتفكد ي     اقيواقن اوثريا قيي يا ي ييتا يوجتودة  ته قيتم اقتتالا ييكين
وقي   ه اقوديا . ويت دن عليائ ا ثار  رًقا علييا قليةاعدة على كبف اقيواقن اوثريا اقيوجودة 

رها إقتى تحق اقة ا.  اقتصوير اقجوي، يثاًل، ُيظنتر اختال تاق  ته ييتو اقيداتتاق اقتته تبتير دتدو 
وجود دقيا آثاري.  اقيداتاق او وا  ه دي ا ي  اقحيا قد تكو  ي روعا  وخ قدر قديم،  و  وخ 
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قياة قلري.  يا اقيداتاق اوقصر اقيوجودة  ه دي ا  خرى ي  اقحيا،  يد تكو  ي روعا  ه  رض 
يتا إها  احلا  وخ عيارة قدييتا  و  ريتخ. وداساتا ا إقتى هقتء تةتتخدم كوابتف ي دييتا، قي ر تا

 ةم.8ٓٔكايق هياء  دواق ي دييا، ةدخ    ُد يق  ه اورض على عيخ ال ي يد على 

  يةا اقيوقن

 وا يرحلتتتا يتتت  يراحتتتا اقدراةتتتا قيوقتتتن يتتتا، هتتته وصتتتف هتتتها اقيوقتتتن.  يةتتتجا هتتتخالئ يالحظتتتاق 
تألصيليا حوا يكا  اقيوقن، ويوم اقدقيا ا ثاري اقباخ  على ة ح). كيا يلتي و  صوًرا قنها 
اقيوقتتتن. وييتتتوم ا ثتتتاريو  درةتتتم ختتترائ  قي ظتتتم اقيواقتتتن اوثريتتتا اقتتتته يتتتتم اكتبتتتا نا. وي تيتتتد يتتتوم 
اقخري تتا اقيرةتتويا علتتى  هييتتا اقيوقتتن و هتتداف اقدراةتتا وييتتدار اقوقتتق واقيتتاا اقيتتتوا ري . وَيْ يتتد 

 إقتتى رةتتم ختترائ  يدةتت ا د تتد    تتتتم عيليتتا قيتتا  اود تتاد، ةتتوائ     تته د تتض اوحيتتا   هتتخالئ
دتاقخ واق  و داةتتتخدام بتري  اقييتتا . وتةتتتخدم  ته حتتاالق  ختترى،  دواق خاصتا قيةتتا اقيوقتتن 
اوثتتري د يايتتا، وقرةتتم ختترائ  تألصتتيليا قتت). ود تتد رةتتم اقخري تتا يجيتتن اق ليتتائ د تتض اقيلتي تتاق 
اقيوجودة على ة ا اقيوقن اوثري. ثم ييويو  دتيةتيم اقةت ا إقتى يرد تاق صتغيرة، ودراةتا كتا 

حدة. ود د هقء يةجلو  على اقخري ا اقيواان اقته وجدق  ينا اودواق. وييكت     يردن على 
تُيدرم قيا  ياك  اقيلتَي اق اقة حيا ي لوياق ع   يتا  وكيأليتا اةتتخدام اقيوقتن. هياقتء يجيوعتا 
يتتتت  اق تتتترخ اقيةتتتتتخديا  تتتته اقيةتتتتا االثتتتتري يينتتتتاط  رييتتتتا اقيةتتتتا اقةتتتتي يه ااقيةتتتتا داقيوجتتتتاق 

 اق ق اقيا(.

  ي اقيوقنتييي

دحتتهر دحثًتتا عتت  اقيتتواد اقيد ويتتا  تته عيليتتا تتتدعى داقتيييتتي ا ثتتاري، وت تيتتد عليتتائ االثتتار يييتتي 
 رييا اقتيييي ا ثاري ج ئًيا على يوم اقيوقن.  يثاًل ييك  قآلثاريي  اقهي  ي يلو   ته كنتف،    

ق صتتغيرة. ويت  ثتتم ُييةرتيوا  راتيا اقكنتتف واقدي تا اقيوجتتودة  يايت) إقتتى وحتداق علتى بتتكا يرد تا
يييدو   ه كا وحدة على ايألراد. وقد يحألر ا ثاريو ، اقهي  ي يلو   ه رصيف ي دد، خيدًقا  يام 
اقرصتتيف، ويتت  ثتتم ييتتدو  اقخيتتدخ يحتتتو اورض اقيجتتاورة قلرصتتيف. و تته اقيواقتتن اقكديتترة ييكتتت  

اوعلي يينو  حصر اقتيييي  ه  ج ائ ي ييا ي  اقيوقن، كيا    هياء اعتداراق  خرى تيرر  ه
اقتيييتتتي ا ثتتتاري، يثتتتا اقييتتتاق وتردتتتا اقيوقتتتن. وتتدتتتاي  اودواق اقتتتته تةتتتتخدم  تتته اقحألريتتتاق دتتتي  
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اقجر اراق وا قياق اقثييلتا اوخترى واقيحتا ير اقصتغيرة واقألُترش. و ته د تض اقحتاالق ييتوم ا ثتاري 
اقتردتا  ته اقيختدتر،  دغردلا اقتردا قلحصوا على اقليتى اقصتغيرة. و ته حتاالق  خترى ييتوم دتحليتا

 الكتباف اقدهور وحدوي اقلياح  و  يا تحوالق كيييائيا، يتجق ع  اقيخلألاق اقدبريا.

  اقتوثيخ

تةجيا اقدقيا ا ثاري واالحتألاظ دت) يت   هتم يراحتا اق يتا حيتث ييتوم ا ثتاري  دوصتف وتصتوير 
حصائ اقليى. ثم ييويو  دتصييألنا إقى يجيوعاق و ًيا ويواعنا  ويواق نا.  يثاًل ُيحتألظ دتاقي ن واا

اقألخاريا، اقته تةيى  حياًيا اقأِلَلخ  و اقِكَةر اقخ  يا، ي  كا وحدة ي  وحداق اقتيييي، وي  كتا 
 ديتتتتا  ينتتتتا،  تتتته يجيوعتتتتاق ييألصتتتتلا، ثتتتتم تييتتتتا إقتتتتى اقيختدتتتتر اقييتتتتدايه، قتيظتتتتف وتتتتتدو   علينتتتتا 

   تدتها عيايتا  ائيتا،  ته اقيختدتر  اقي لوياق اقخاصا داقوحدة واق ديا اقته جائق يينتا. ويجتي
اقييتتدايه، قليحا ظتتا علتتى اوبتتيائ اقيصتتيوعا يتت  يتتواد كاقي تتد  واقخبتتي.  يتتثاًل اقيتتواد اقخبتتديا 
اقيبد ا داقيائ، قد تتبيخ  و تأليد بكلنا عيديا تت ترض قلنتوائ، وقتهقء يجتي االحتألتاظ دنتا ر دتا 

 . إقى حي  يتيك  االختصاصيو  ي  صيايتنا

 ثار  روم علم ا 

وي تدر علم ا ثار عليا واة ا وتخصصات) يتداخلا ويتبادكا ددرجا وكا  اقيألتتاح ا قي ر ته هتو 
اقته ي لخ علينا يتحجراق  ويةتحثاق  و حألتائر . واوحألتورة ديايتا حيتوا   و  Fossilsاوحا ير 

 يداق يحألوظا  ه اقصخور  و ي يورة تحتق اقتردتا .او يتحجتراق تحجترق وتحوقتق اقته  حجتار
د تتتد تحللنتتتا ختتتالا اوحيتتتاي اق يييتتتا اقيتالحيتتتا.. وي لتتتخ علتتته علتتتم اقحألتتتائر ق تةتتتا  واقحيتتتوا  
داقيويتوقوجه حيث اقحألائر تظنر قيا  بكاا اقحيتاة داو ييتا اقةتحييا  وظتروف ي يبتتنا وحألظنتا 
ق خالا اقحيي اقجيوقوجيا اقيختلألا .وي ظم اقحألائر قلحيواياق واقيداتاق عابق  ه اقيائ  و د ي

  ه اقريا  و اقجليد . وي تدر اقألحم اقحجري حألائر قليداتاق اقيتحجرة . 

قك  اوةياء عادة التصدا حألائر   وينا عيتديا تيتوق وتكتو  صتيدا ق ةتياء اوخترى . و هتها 
 يا يج ا حألائر اوةياء يادرة  يد تظنر عله اقبوا هئ يتيجا اقج ر واقيد. 

ظيه واوةيا  وعظام اقر   . واسيةا  واقحيواياق ال يديه ال يديه ي  اوةياء ةوي اقنيكا اق 
يتتتينم ةتتتوي اق ظتتتام واوةتتتيا  واقجيتتتاجم .. وقتتتد تديتتته قيتتتدة ياليتتتي  اقةتتتيي  كاقيتتتايوث اقيييتتترض 
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واقأليلتتتا اقتتتته عثتتتتر علتتته هياكلنتتتتا داتتتألا ينتتتتر اقتتتتيي  . وقتتتتد تتتتترء اقيداتتتتتاق واقحيوايتتتاق اقرختتتتوة 
 دصياتنا كاوعباي واقرخوياق. 

ألظ اقثيتتار واقدتتهور وحدتتوي اقليتتاح دنيئتنتتا كثيتتار اقتتدلا اقتتته وجتتدق  تته اق تتي  دليتتد  . وقتتد تحتتت
و وراخ اقيداتتاق قتتد تتتترء دصتتياق بتتكلنا وعروقنتتا ي دوعتا   قتتو ةتتي ق  تتوخ اق تتي  اقتتهي يجتتف 
د تتدها . ووجتتدق يتحجتتراق  تته حيتتم اقدتتراكي   و  تته اقصتتخور  و تحتتق  ديتتاق اقجدتتاا واقتتتالا 

 ير ييكتتت  تحديتتتد  صتتتوا وعيتتتر اس يةتتتا  واقحيتتتوا  واقيدتتتاق ختتتالا اقحيتتتي واقجليتتتد . ويتتت  اوحتتتا
وهتتو  Ichonologyاقتاريخيتتا واقجيوقوجيتتا اقتتته ت اقدتتق  تتوخ اورض . وظنتتر علتتم اسكيوقوجيتتا 

علتتتم جيوقتتتوجه ينتتتتم ددراةتتتا آثتتتار اوحيتتتائ  تتته اقرةتتتودياق   و ي يجيوعتتتا  ثريتتتا  تتته اقتكوييتتتاق 
.وهتتو  تترم يتت  علتتم  Palichonologyا ثتتار اقحيويتتا اقيدييتتا اقجيوقوجيتتا اقيختلألتتا .وهيتتاء علتتم

 اقحألرياق .وينتم ددراةا ا ثار اسحيائيا اقحألريا . 

.وهو علم دراةا ا ثار ي  خالا اقيدايه واق يلا واقتياثيا واووايه  Epigraphiaوعلم إديجرا يا 
هتتتتو علتتتتم  ديتتتتاق اورض  و  Stratographyواودواق اقتتتتته خلألنتتتتا اووقتتتتو .وعلم إةتتتتتراتوجرا ه 

 وعالقا كا  ديا دد انا ي  حيث يوق نا وعيرها اقجيوقوجه وتركيدنا وحألرياتنا وحألائرها 

علم ا ثتار هتو دراةتا عليّيتا  ثتار اقحاتارة اسيةتايّيا اقيدييتا، ويبتتيا هتها اق لتم علتى دراةتا و 
قيدييتا، وكتّا يتا يت لتخ دنتا جيين اويور اقيت ّليتا داقحاتاراق اقيدييتا، كتتاريل اقيدائتا واقبت وي ا

، وعيتائر، وق تن  يّيتا، و دواق  ي  يخلألاق، حيث ت تيتد تلتء اقدراةتاق علتى اقيخلألتاق يت  يدتا ئ
كاقألختتار، وت تيتتد  ياتتًا علتتى اقيدتتور واق ظتتام، واقحلتتى اقتتته يتتتّم اق ثتتور علينتتا  تته د تتض اقيدتتور 

خ تألاصتتيلنا  تته اقكبتتف عتت  ويخلألتتاق اقي ادتتد.  هّييتتا علتتم ا ثتتار تةتتنم دراةتتا علتتم ا ثتتار دتتفد
يجتتاد  وجتت)  جوايتتي كثيتترة يتت  حيتتاة اقبتت وي قتتدديًا، وتوثيتتخ اق ديتتد يتت  اسيجتتا اق قتلتتء اويتتم، واا
اقبد) دي  حياة تلء اقب وي قدييا واقحيتاة  ته اقوقتق اقحتاقه، واقيةتاهيا  ته رةتم صتورة تيريدّيتا 

قلت تّرف علتى اويتم اقتته عابتق ع  حياة تلء اقيجتي اق اقغادرة، وهته  اق لتم هتو اقةتديا اقوحيتد 
قدا اخترام اقكتادا. ي ّد علم ا ثار  ه  ييركا  رعًا ي  علوم اويتروديوقوجيا، وهو اق لم اقيخت  
ددراةتتا اقجتتي  اقدبتترّي وتراثتت) اقيتتادّي واقألكتتري، حيتتث يتترى عليتتائ ا ثتتار اووروديتتي  دتتفّ  عيلنتتم 

خي  ييويتتو  ددراةتتا يةتتيرة اقبتت وي يةتتتيدي   تته يتترتد  ارتدا تتًا وثييتتًا داقتتتاريل، حيتتث إّ  اقيتتخرّ 
دراةتتتنم قلةتتجالق اقيكتودتتا،  ّيتتا عليتتائ ا ثتتار  تتإّينم يت ّل تتو  إقتتى ي ر تتا اقكيألّيتتا اقتتته ةتتاهيق 
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دت ّور تلء اقحااراق اقيدييا، واقتوّصتا قي ر تا اق يتا  واقيكتا  قحتدوث هتها اقت تّور، واوةتداي 
ا يظنر اقراد  اقهي يرد  علم ا ثار د لم االجتيام، هها اقته  ّدق اقى حدوث هها اقت ّور، ي  ي

داساتتتتا ا قةتتتت ه علتتتتم ا ثتتتتار قلدحتتتتث  تتتته  ةتتتتداي ةتتتتيو  اقحاتتتتاراق واسيدرا ورّيتتتتاق اقيدييتتتتا، 
واوةتتداي اقكاييتتا ورائ هنتتها اقةتتيو ، كةتتيو  اقحاتتارة اقرويايّيتتا، وحاتتارة اقيايتتا.  دقتتا عليتتائ 

علتى ا ثتار اقيتدييتا يت  اسيةتا  ييته  جتر اقتتاريل، حتتى  ا ثار ي تيد عليائ ا ثار  ته دراةتتنم
اسيةتتا  اقي اصتتر، وتلتتء اودقتتا تتتتراوح دتتي  ق تتن حجريتتا وديايتتا يتتد  كديتترة، وتتيتتّوم اودقتتا حيتتث 
صتتيألق كيتتا يلتتهط اقليتتى اقيييوقتتاط هتته عدتتارة عتت  يتتواد يتت  صتتين اسيةتتا  ييكتت  ييلنتتا يتت  يكتتا  

لنا  و صتتتألاتنا، كتتتاووايه و دواق اق ييتتتا واقختتتر ،  ختتتر، دو  حتتتدوث  ي تغييتتتر يتتتهكر علتتتى بتتتك
واقصياعاق اقحجرّيا، و ياا ييك     تكو  علتى بتكا  قتواحئ حجرّيتا  و ةتجالق يكتودتا. اقليتى 
عيتتتتر اقيييوقتتتتاط هتتتته اقتتتتته تتكتتتتّو  يتتتت  اقديتتتتوق، واقييتتتتادر، واقحألتتتتر، وقيتتتتواق اقتتتتري وعيرهتتتتا يتتتت  

عت  يحي نتاأل وّيت) ةتيحدث تغييتر علتى بتكلنا اقصياعاق اقثادتا واقته ال ييك  ييلنتا  و  صتلنا 
إ  تّم ييلنا. اقليى اق دي ّياط هه يواّد  دي ّيا يوجتودة جيدتًا إقتى جيتي يتن اقليتى اقثادتتا، وتبتتيا 

 هه  اقليى على عظام اقحيواياق ود ض  يوام اقحدوي

 

 


