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 ريهرين وثيلو فرسه  جني

 
 املواقع   أهم  يف  ابرزًا  مظهرًا  واسع  نطاق  على  املتواجدة  احلديد  إنتاج  صناعات  عن  املتخلفة  اآلاثر  تشكل
قد  و .  كوش  مملكة  يف  احلقبة  تلك  إابن  احلديد  إنتاج   أمهية  علي  داللة واضحة  يدل  مما  مروي  يف  األثرية
 الصناعات  اكتساب  إيل  التقنية  املناهج   حول  املبكرة  األفكار  مع  ابلتوافق  املروي  احلديد  إنتاج  حجم  أدى



  علي  ابالعتماد  األولية  التواريخ  أن  حني  يف  ،   ابملعادن  املهتمني  اآلاثر  علماء  لدي  خاصة  أمهية  احلديدية
  مستوي  علي  احلديد  صناعة  أبصول  املتعلقة  املناظرات  خالل  ملروي  ابرزًا  مكانً   ضمنت   املشع  14  كربون
ذلكاألفريقية   القارة النظر    . ومع  عند  عليها    واملدة،     اإلنتاج  حجم  إىل،  ينطوي  اليت  احملتملة  الزمنية 

القول    األكربوأمهيتها   عام، ميكن  أفريقيا بشكل  النقاش عن  اآلن    معلوماتنان  إضمن  هذه حول  حىت 
 سطحية بشكل ملحوظ.  معلومات  تعد األساسيةالصناعة املروية 

 مواضيع   بني  نم  هتدف،  واليت  السودان،  يف  قطر  فرع  اجلامعية  لندن  كلية  أحباث   الورقة  هذه   تستعرض
 يف  احلديد  إبنتاج  املتعلقة  الكثرية  األسئلة  بعض  على  اإلجابة  شأهنا   من  جديدة  بيانت  إعداد  إىل  أخرى،
 فيها  املشاركني  واألشخاص  الصناعات  بوضع  املطاف  هناية  يف   نتائجنا  تسمح  أن  املؤمل  منو .  مروي
مث و   وسيطرهتا  كوش مملكة  هنوض   يف  مسامهتهم  عن  الكشف  وابلتايل  ،    املرَّوي  السياق   ضمن من 

 . سقوطها
 

   ؟احلديد ملاذا: مقدمة
املوضوعات  وسعاأل  ثقافيةالو   جتماعيةالا  سياقاتال  ضمن  التقنية   للممارسات  املدجمة  الطبيعة تعد    أحد 

التكنولوجيا  يف  األساسية النطاق هي  األمور  ومن.  دراسة   من   مرحلة  كل  أن  اليت حتظى ابعرتاف واسع 
ين يف متأثر   احلرفيون،  اختذها  اليت  اخليارات  تعكس  ،  إلنتاجل  خطوات  أو  ،  تكنولوجية  عملية  أي  مراحل

التفضيلية  ،  املوارد   توفر  مثل  املتغريات  من  ابلعديد  ذلك  املوجودة   ةياملعرف  نظمالو   ،  لمستهلكنيل  وامليول 
 من  لعاملل  وكيفية رؤيتهم  اجملتمع  داخل  احلرفيني  مكانة   التقنية  املمارسات   تعكس  ،وابلتايل.  اجملتمع  داخل
  للتقنية   التفصيلي  والفهم   الكشف  فإن  اآلاثر،  علماء  وأما فيما خيص.  نفسها  اجملتمعات  وكذلك  ،  حوهلم

والتفرد  نفذة  ان وفر ي  السياقية األمهية  اإل  مما  ،  القدمي  اجملتمع  حنو  ابلغة  اليت خلفتها هتمام  يشبع  ابألدلة 
 .   التقليدية اآلاثر من  كثري  املنتشرة يف، و واملستهلكني النخبة فئات

 اليت   اآلاثر  من  ومتنوعة   كبرية  كمية-رمبا أكثر من أي تقنية قدمية أخرى-  احلديد  إنتاجختلف عن أنشطة  
  املاكروسكوبية   التحليالت  من  جملموعة  اآلاثر  هذه  إخضاع  وميكن.  األثري  السجل  يف  الصمود  استطاعت 

 نتائجها  تسمح  واليت  ،  والكيميائية(  يكروسكوبابستخدام امل)  وامليكروسكوبيه(  اجملردة  العنيستخدام  اب)
املقومات و   التشغيلية  املعايري  ذلك  يف  مبا  التقنية  للتسلسالت  األساسية  اجلوانب  خمتلف  بناء  إبعادة

 عنداليت    السابقة  التقنية  األنظمة  جوانب   خمتلف  على  الضوء  تسلط  املعلومات  هذهف.    التقنية  األساليب و 



متعمقة   بدورها  تقدم  قد  ،   أوسع  وثقايف  اترخيي  سياق  يف   وضعها  ،  االجتماعيةاملالمح  حول    رؤية 
 .  احلديد إنتاج فيها أنشطة تواجدت اليت املاضية والشعائرية ، البيئيةو  ، قتصاديةاإل ، السياسية

 كبرية  كمية  تتطلب   احمللي  احلِريف  للمشهد  أخرى  تقنية   انضمت   ،  احلديد  إنتاج   علىاجملتمع    اعتماد  معو 
  الرغم   وعلى.  سابقاهتا   كل  نع   أكثر تقدًما  خصائص   ذات  قيمة  مادة  لتنتج  العاملة  األيديو   واردامل  من
 بعض   يف  وأصبح  جمديً   كان  اإلنتاج  هذا  أن  إال  احلديد،  لصناعة  الالزمة   واملواد  واجلهد  التقنية  املهارات   من

 ابإلضافة   قوية ومتينة   عناصر  إلنتاج  ستخدامهاإ  ميكن  مادة  قدم  ألنه  للمجتمع،  قصوى  أمهية  ذا  احلاالت
فتنوعت تلك املنتجات .    اخلارجية  والتجارة  احمللي  ستهالكاإل  مع  تناسبت  اليت   والوجاهة  الزينة  أدوات  إىل

 والرماح   والفؤوس  املعاول  إىلوصواًل    واألجراس  واألساور  والداببيس  اخلوامت  منواختلفت أنواعها؛ بداية  
 بيسر   تشكيلها  ميكن  املذابة  احلديد  كتلة  أن  تعينكانت    طرقلل  الساخن  احلديد  فقابلية  .احلراب   ورؤوس

 اجملموعة   يف  تكمن  للحديد  العملية  األمهية  فإن  وهكذا،.  جيدة  متدد  قوة  ذات  مرغوبة  أدوات  إىل  وحتويلها
 . العناصر  هلذه املميزة امليكانيكية اخلصائص وكذلك إنتاجها، ميكن  اليت األشياء من الكبرية

أن إىل  نشري  أن  املنطقي  من  سيكون   كان  قد  والنادرة  اجلديدة  املادة  هلذه  املبكر  االستخدام  ولذلك 
 أن   اأيضً   احملتمل  من  ولكن  القيمة،  التقنية   تلك  تنتجها  اليت  اجلودة  عالية  السلع  على  عامة  بصفة  امقتصرً 

  األدوات   كل  فإن   لذلك  اوأتكيدً .  احمدودً   كان   األمر  ابدئ  يف  اليومية  األنشطة   على  املعدن  هذا  أثر
 أن   فيبدو  ،عليه  احلال  كان  ماهو    هذا  أن  إىل  تشري  املروية  املدافن   يف  اآلن  حىت  عليها  ع ثر  اليت  احلديدية

طبقات لل  الشخصية  تعلقاتامل  أو  الزينة  مثل  صغرية  مصنوعات  على  البدايت  يف  اقتصر  قد  احلديد
  احلرفيني  عدد  تزايد  مع  رمبا  ا،شيوعً   أكثر  احلديد  أصبح  ا،تدرجييً   ،ولكن(.  أدنه  انظر)  اجملتمعيف    ألعلىا

 الطبقات   اقتصاديت  إىل  والدخيلة  الغريبة  األصناف  من   مزيد  لدخول  أو  ،هإنتاج  بكيفية  املعرفة  ذوي
 .اوضوحً   أكثر  األوسع  االجتماعية  للمساعي  احلديدية  املنتجات  قيمة  أصبحت   ورمبا  اجملتمع،  من  العليا
 . اجملتمع يف جبدية الظهور يف للحديد احلقيقة  األمهية بدأت اإلنتاج، زيدة ومع

يصاحب هذا   ا،وانتشارً   شيوًعا  أكثر   بشكل  احلديد   إنتاج  عند  أنههو    العامل  أحناء  مجيع   يفإن ما حيدث  
  هل ، ومن مث نتساءل  الدينية  األنظمة  أو  الطقوس  وحىت  احلربأساليب  و   الزراعة  تدرجيي يف  حتولاإلنتاج  

  ؟وعصورها كوش  مملكة حياة على األوجه متعدد اأيضً  اأتثريً  مروي يف احلديد إلنتاج كان
قد و   .كوتيوتيل  ،ربليينو   كليري،  أمثال   لباحثني  الرائد  العمل  منذ  العامل  يف  احلديد   أمهية  إدراك  ازداد  لقد

 يسعى   حيث   العامل  قارات  مجيع   يف   جتري  التنقيب   أعمال  فصارت  ا،سريعً   تطورًا  آاثر املعادن  علم  تطور



 بسياقات   املقابل  يف  التقنية  ترتبط  وكيف  ،احلديد   أجدادن  صنع  وملاذا  ومىت  كيف  لفهم  األكادمييون
التخصص  إن.  أوسع  اجتماعية هبذا  اآلاثر   ونظريت  العلمي  التحليل   بني  جيمع  الذي  االستعانة  علم 

 طبيعة   ذلك  ويشمل.  السابقة  التعدينية   ابلتقنيات  اخلاصة  املعايري  من  عديد  عن   ميكن أن يكشف  وتقنياته
 احلديد،   إنتاج  أثناء  املستخدم  للحرارة  قاومامل اخلزف    وطبيعة  الوقود،  وأنواع  املستخدمة،  اخلام  املواد

 ابلتخصص   االهتمام  أدىو (.  القيود  تطبيق  من  الرغم  على)  تهاوكمي   املنتجة  املواد  ونوعية  الصهر،  وعوامل
  مبا )  جديدة  علمية  وتقنيات(  التجرييب  اآلاثر  علم  استخدام  املثال   سبيل  على)  جديدة  مناهج  إىل  الفرعي

التألق احلرارياستخدام    ذلك  يف  إطار   لتوفري(  Luminescence dating)  تقنية التأريخ بواسطة 
 . آاثر املعادن علم لسجالت الفهم من أعلى مستوى يتيح مما ،(دقة أكثر زمين

األحباث زادت  املعادن  علم  جمال  يف  وكلما   تواريخ   وأعيدت  التقين،  التعقيد  حلجمالفهم    ازداد  ،آاثر 
 أحناء   مجيع  يف  اإلثنوغرافية   املالحظات  فإن  ذلك،  إىل  ابإلضافةو .  الوراء  إىل  زمنًيا  احلديد   إنتاجبدايت  

احمللي    احلرفيون  أدى  الحقة،  أوقات  يف  األقل  على  أنه  إىل   تشري  العامل املستوى   املبدعني  دورعلى 
. موضوعًياو   انفعيً   كيانً كوهنا    ملعادنصناعة ال  التقليدي  املفهوم  وهذا ما يتناقض مع.  املتحمسني  واملنتجني

  جمرد   من  أبعد  إىل  االنتقال  إىل  السودان  يف  قطرفرع    اجلامعية  لندن  كلية  الذي جتريه  بحث ال  يهدف  لذلك
 لكشف   حمددة  وثقافية  حملية  جوانب و   املنهجية  العلمية   الدراسة  ابستخدام  وذلك  التفسريية  النماذج  تبديل

 (. 1 الشكل)  مروي يفئه وعلما املعادن علم من كل  الرؤى املتعمقة حول
 
 
 



 
 

 النص يف املذكورة الرئيسة املواقع توضح خريطة: 1 الشكل
 

 آاثر املعادنعلم 
 

سياق  واستيعاهبا  احلديد  صناعة  عملية  نع  الناجتة  املعدنية   األثرية  البقاي  وتفسري  فهم   أجل  من  داخل 
  حتويل  وهي:    اإلنتاج  عملية  عليها  تنطوي   اليت  املراحل   فهم   الضروري  منفإنه    ،الراسخة  اإلنتاج  خطوات
 حرارة   لدرجات  املادة  إبخضاع(  Fe)  احلديد  معدن  إىل(  4O3Fe،  3O2Fe   مثل)  احلديد   أكاسيد



 يف  احلديد  إنتاج  ستفادإولقد  .    االقتصادية  اجلدوى  ذي  املعدن   إبنتاج  تسمح  حمددة  حتويل  ظروفو 
 خالل من مباشرة  صلبة حالة يف  احلديد أنتجت  اليت ،"احلديد اخلالص أفرانإنتاجه يف  عملية" من أفريقيا
 الالزم  احلديد  أكسيد  من  كبرية  كمية  وجود  مع  ،املطاوع  من احلديد اخلالص  كتلة  إىل  احلديد  خام  حتويل

الركاز   مثل )  احلديد  خام  بقايإن  .  اخلبث  لتكوين  وبعض   ،  (احلديد  أكسيد  من  كبرية  وكمية  شوائب 
 اخلبث   لتكوين  العملية  هذه  خالل  مجيعها  تذوب  الوقود  رمادو   ،  مضافة  ةوأي مواد مذاب  ،  التقين  الفخار

 تجمع يو   الصهر  خالل  تشكلي  الذي  املعدين  احلديد  من  الصلبة   اجلزيئات  وحيمي  يغلف  الذي  السائل،
 .ن احلديد اخلالصم كتلة  شكل يف اتدرجييً 

كل   يعكس  ، واليت  احلديد   خبث   داخلحمفوظة    الصهر  عملية  من  اجلوانب   هذه  بعض  أنوابلنظر إىل  
 ،   احلديدية  الصناعات  يف  املشتغلني  ألولئك  املتاحة   واملوارد  واخليارات  املهاراتيف حد ذاته    جانب منها
 والعمليات   للصهر  األصلي  التلقيم  عن  الكثري  تكشف   أندراسة تفصيلية    احلديد  خبث   دراسةلفإنه ميكن  

 . هلا خضع اليت
  هو  اخلبث   لتحليل  اإلقبال  عند  عتباراإل  يف  أخذها  جيب   اليت  الرئيسة  العوامل  أحد  فإن  ،  ذلك  ومع

 األكسدة  وظروف  احلرارة  ودرجات  املكونتف  .(جداً   صغرية  ورمبا)  حمددة  خبث   لعينة  التمثيلية  الطبيعة
أن    وتتغري  تتطور  كثرية  أخرى   وعوامل ميكن  اليت  الصهر  عملية  مدار  بنيعلى  ما  مدهتا  بضع   ترتاوح 

  متثل   أن  الصهر  موقع  من  ااعتباطيً   التقطت   اخلبث   من  لقطعة  ميكن  ال  لذلك،و .    ساعات إىل بضعة أيم
  مدى   على  تتبعها معامل الصهر  اليت  املختلفة  الصهر  تقنيات  عن  نهيك  األصلية،  الصهر  عملية  كامل

 اجلديد  البحث   هلذا  اخلاصة  االهتمامات  تعد واحدة من  التمثيل  مسألة  فإن  وعليه.    قصرية  زمنية  مدة
 (.أدنه انظر)

 خام   ؛ وهو أن يكون هناك  أساسي  مكوننجحة، فإنه ال بد من توافر    صهر   وللحصول على عملية
 خالل   ت فقد  اليت  احلديد   من  الكبرية  الكميات  االعتبار  يف  األخذ  مع)  عالية  جودة  يوذ  اقتصاديً   جمدي

 لإلختزال   قابلة  كليمهما أو    هيدروكسيدات  وأ  أكاسيد  إماوكذلك وجوده يف صورة  (  اخبثً   لتصبح  العملية
ما ختضع.  بيسر من  أو  املناجم  من  ت سَتخرج  واليت  ،  اجملمعة  اخلام  املادة  وأحياًن   سطح  مستوى  جتمع 

 وكذلك.  املعادن  بقية  عن  األغىن  املعادن  فصل  من أجل(  اللون  أو  لكثافةل  عادة  وفًقا)للتحسني    األرض،
تقبل   حديد   أكاسيد  تصبح  أن  من   احلديد  كربونت  أو  هيدروكسيدات  لتمكني  اخلام  حتميص  ميكن

. الصهر  عملية  أثناء   ونجحة  لإلختزال متساوية   قابليةحتقق    لضمان  عام  وبشكل   أكرب  بيسر  اإلختزال



 اخلامات  أبنواع  يتعلق  فيما  اآلاثري  للسجل  بثمن  تقدر  ال  معلومات  تقدم  أن  التعدين  ملواقع  وميكن
للبحث   اآلخر  اهلدف  فإن   ،  ولذلك.  اإلنتاج  خطوات   من  املرحلة  هلذه  املستخدمة  والتقنيات  املستخرجة
 للهيئة   العام  املدير  ،  علي  الرمحن  عبد  الدكتور  عمل  يف  التوسع  هو  بقطر  اجلامعية  لندن  كلية  الذي جتريه

جتري حالًيا و .    املروية   احلقبة   خالل  املستغلة  اخلام   مصادر  فهم  زيدة  أجل  من  واملتاحف،  لآلاثر  القومية
 وذلك  مروي،  نطقةمب  الواقعة  احملاجر   يف  آخر  حبث   إىل  ابإلضافة  ،  البحث   هذا  تشيك  برجييت   دكتور

 (.  QNRF) البحث العلميلرعاية  يقطر ال صندوقال مقدمة من  سنوات ثالث مدهتابفضل منحة 
  خالل احليوية األدوار من عدًدا  يؤدي الذي الوقود  هوو  ؛احلديد إلنتاج اآلخر األساسي وهناك املتطلب 

مع  عالية حرارة درجات إىل الوصول من متكن طاقة فيه املتحكم  الوقود احرتاق يوفر ؛ إذالصهر عملية
 alloying) وغالًبا عنصر األشابة ، الكربون أكسيد أول بغاز غنية بيئةو  عليها، احملافظة

component  )املطاوع احلديد  وليس الفوالذ نتاجإل الالزم . 
 أخرى   عناصر  طريق  عن  له  حيدث  الذي  احملدود  التلوث  الوقود  ابختيار  املتعلقة  األخرى  العوامل  تشمل  و
التشغيلة  على  وقدرته  ، برج  الفرن  دعم  حني.  داخل  منأنواعً   أن  ويف   احليوانت   روث  مثل  الوقود  ا 

 أنه   ذلك  ؛للصهر  املثايل  الوقود  يوفر  الفحم  فإن  ،  املتطلبات  هذه  مجيع  تليب  ال  قد  واألشجار  واألعشاب
 البيانت   ومبقارنة.    نسبًيا  نظيفو   وعلى اإلختزال  حلرارةا  توليد  ة علىعاليقدرة    ذو(  األحوال  أفضل  يف)

 ،السنني   آالف  مدى  على  املنطقة  لتلك  النباتية  لتغرياتا  حتديد  ميكن  ،  احلديثةالبيانت  و   القدميةالبيئية  
 فإن   احلال،  وبطبيعة.    احلديد  صناعة مثل    ستهالك للوقودشديدة اإل  لتقنية  البيئية   اآلاثر  توثيق  ميكن  ومنه
أوجه االستفادة من  أحد املعادن  علم  سجل  يف  الواردة  الفحم  أعظم   املشع،   ابلكربون  التأريخ  هو  آاثر 
 والتأريخ   األخشاب  أنواع  حتديد  فإن  وهكذا،.  نفسها  املعدنية  األثرية  للمخلفات  الزمنية  األ طر  وبناء

التأريخ   برنمج  جانب   إىل  بقطر،  اجلامعية  لندن  كلية  أحباث  ميثالن مكونني أساسيني يف  املشع   ابلكربون
 .املوضوعة التواريخ تسلسل صحة لضمان  بواسطة التألق احلراري

 فوقية   بنية  شكل  يف  عادةتكون    مغلقة  بيئة  وجود  من  بد  الفإنه    ،نجحة  صهر   عملية  على  لحصوللو 
 ويسمح  ،االختزال  القادر على  اجلوي  الغالف  على  وحيافظ  احلرارية،  ابلطاقة  حيتفظ  اهليكل  هذاو   .فرنلل

 واخلبث   اخلام،و   الفحم،و   الغاز،  وتوجيه حركة كل من  تدفق  حتواءإ  خالل  من   برمتها  العملية  يف  ابلتحكم
حلني   العملية  مراحل  مجيع  يف  اهليكلي  ستقراراإل   على  احلفاظ  على  قادرًا  الفرن  يكون  أن  جيب و .  املنصهر

يتحمل  ،  بنجاح  الصهرعملية    كتمالإ زمنية   مئوية  درجة   1200  عن  تزيد   حرارة  درجات  وأن    ملدد 



 األفران   ستخدامإ  حالة  يف  حفرة  إىل داخل  اخلبث   تدفقإنه يسمح بف  الصهر،  عملية  تستمرولكي  .  طويلة
ب  أفران  استخدام   عند  ولكن  ،  مقدمتها  يف  الصغرية  احلفر  ذات ه فإن   ، اخلبث خلروج    فتحة جانبية مزودة 
 . مروي يف  احلال أنه كان يبدو مثلما من جانب هيكل الفرن خيرج

اخلبث، فإن نسبة معينة من اخلبث سوف خلروج    بفتحة جانبية املزودة  فران  األومع ذلك، حىت داخل   
، فإن األنواع    . وابإلضافة إىل هيكل الفرن  ، وهذا واضح يف السياق املروي   داخل الفرن نفسه  تتصلب 

املمرات أو )أي تلك اليت تصنع خصيًصا لتحمل طبيعة عملية الصهر( تشمل    األخرى من الفخار التقين
إذ    ،مرويوهو ما يبدو أنه كان األمر يف حالة  ،    األنبيب اليت يدخل اهلواء من خالهلا إىل هيكل الفرن

استخدم الطني يف صنع األفران ولقد أخضعت وسائل  .  فخاري  وعاء  ذي  كري  بواسطةي نَفخ  اهلواء    كان
البقاء خالل عملية الصهر،  و   رستمرااإل  لتمكني األفران من  للتحكم واملعاجلة املاهرة  واألنبيب   اوبطانهت

ميكن لتلك الطرق أن تكشف الكثري عن املعرفة الفنية    وكذلك  .الالزمة  أو للمسامهة يف تكوين اخلبث 
ا يف ذلك الوقت. وابلتايل فإن الفهم التفصيلي هلذه األنواع منتجي الفخار أيضً و واملهارات ملنتجي احلديد 

مع   املادة  هذه  ومقارنة  املختربي،  التحليل  من خالل  الفخار  جانبً التقينغري    الفخارمن  يعد  مثريً ،  ا ا 
 لالهتمام يف هذا البحث. 

كان   كذلكو كانت املتطلبات غري املادية على نفس القدر من األمهية لضمان جناح عملية الصهر.  وقد  
أيضً  الضروري  توفر  من  املنظمةا  العاملة  األيدي  من  أكانوا)  أعداد كبرية  التقنية    ونميتلك  سواء  املهارة 

احلديد   عمااًل لصهر  مهرة(  أم كانوا  ل  ،غري  أخرى  عوامل  توافر  إىل ضرورة  ضمان جناح وهذا ابإلضافة 
 وعناصر وأحياًن املمارسات الطقسية والرمزية    ،إمكانية الوصول للمواردالتفاوض على  مثل    عملية الصهر

ا . وغين عن القول إن احلصول على املعلومات املتعلقة ابملتطلبات غري املادية يعد حتدًي كبريً   مثل األدوية 
 ولكنه جمٍز.

  



 
 يف السودان: مناقشات سابقة  احلديد
إنتاج احلديد يف مروي يف  إىل  شارات  اإلأقدم    جاءت  اليت أجريت بني عامي   سجالت احلفريتبقاي 

على معبد األسد   وا)قارستانج( وعلماء آخرون كيف عثر   ؛ إذ يصفيف املدينة امللكية  1910و   1909
بقاي إنتاج احلديد والنفايت الصناعية األخرى. ويشريون إىل أن ل  املكبات الكثريةعلى قمة واحدة من  

يصفون و   "على عمليات واسعة النطاق استمرت عرب عدة قرون.الكم اهلائل من اخلبث املتناثر هو دليل  "
ا بعمق مرت واحد بني جدار مكن العثور عليه مرتسبً أأن اخلبث احلديدي، املمزوج ابخلزف وأشياء أخرى،  

، مبا يف    ، نشر )سايس( تقريره عن احلفريت يف مروي  وجيزة  مبدة  هابعدو السور وجدار املعبد نفسه.  
"مروي، يف الواقع،   :إن  قال  ، إذ  يف املوقعاملعدنية  على أساس حجم بقاي اآلاثر    رديئذلك الوصف ال

القدمية.   إفريقيا  برمنجهام  بد رمبا كانت  احلديد  و   فال  أفران صهر  إىل كان  أن دخان  يتصاعد ابستمرار 
 "مشال إفريقيا ابلكامل أبدوات حديدية. زودتالسماء، ورمبا 

عام  و  و 1945يف  املشعال  ظهورقبل  ،  ابلكربون  ع  ، تأريخ  الزمن  من  فرتة  الفكر وخالل  صور  ندما 
من خارج   ال بد وأن يكون قد ورد إليهي إجناز تقين  أ  أن  حيث يف هيئة مكان منعزل  ستعماري أفريقيا  اإل

)وينرايت( حبثه عن   نشر  اهتمامه على شرح مظهر و نبتة ومروي.    ياحلديد يف عصر "القارة،  يركز  هنا 
نتشار التقين من وسط آسيا الصغرى املتحضر: "يف القرن السادس  نتيجة للتأثريات اخلارجية واإليد  احلد

يف القرن و جاء األيونيون والكارينيون مرتزقة إىل النوبة، وبدأ العثور على احلديد هناك ]...[    ،قبل امليالد
ون لسكان األصليا  عرفهكذا  ذهب املرتزقة إىل سواحل احلبشة والصومال ]...[ و   ،  الثالث قبل امليالد
املناطق   التجارة  مث بعد  ]...[    تهقيمو أمهية احلديد  يف تلك  تبادل "اإلغريق"  يف ثالث مائة سنة ]...[ 

 " احلديد اجلاهز. ستوردواوإ  وأدنه البحر األمحر أعايل
يشري و   .القرن العشرين  اتيبيد أن اجلهود املتضافرة حملاولة فهم صناعات احلديد املروي مل تبدأ حىت ستين

مواتيً  موقًعا  مروي كانت  أن  إىل  وخاماته. )آركل(  احلديد  ملصادر  نظرًا  احلديد  إلنتاج  خاص  بشكل  ا 
وتدمري الغطاء النبايت رمبا كان مشكلة كبرية حول املواقع املروية الرئيسة يف وقت   اجلائر  ويفرتض أن الرعي

 وكذلك يشري إىل سترياد الفحم النبايت لصهر احلديد.  إ  ، وأن هذا لرمبا أدى إىلتلك احلقبةالحق خالل  
)هتارقا(  إ الكوشي  امللك  أن  عمدً رمبا  حتمالية  بدأ  أدرك كفاءة قد  أن  بعد  مروي  يف  احلديد  صناعة  ا 

ر( يف هذا االدعاء، ووصفه أبنه "األول . ومع ذلك، يشكك )ترجية وتفوقهاآلشوريا األسلحة احلديدية  



ازديد بينما يقرتح )آركل( أن    ،احلديد يف السودان"  صناعة تشكيلالعديد من األساطري حول  بني  من  
العثور على املروية من  عناصر  وترية  املقابر  امليالد  سنة    600  ذحديدية يف  اإلنتاج   هي مؤشرقبل  على 

)ترجي يفضل  بينما  هذهاحمللي،  رؤية  نتيجة    العناصر  ر(  املبكرة  مصر.   يالتجار   للنشاطاحلديدية  مع 
نفسها رمبا كانت متداولة يف األصل من أماكن أبعد   العناصرويذهب إىل أبعد من ذلك ليشري إىل أن  

يف أسلوب اإلنتاج مع مواد حديدية أخرى كانت ت صنع يف ذلك الوقت يف الشرق   أوجه التقارببسبب  
 األدىن واليونن.

احمليطة إبنتاج احلديد    والتكهناتتالل اخلبث الكبرية    1967يف عام    هيف إحدى كتاابتيصف )شيين(  و 
القارة األفريقية   املعادن املختص بدراسة احلديد يف  لعدد   وجبانب   .عموًمااملروي يف اتريخ علم  ملخص 

من   املروية  العناصرقليل  حمدودة  استنادً و ،    احلديدية  تواريخ  إىل  املشع ابستخدام    وضعت ا  الكربون 
 من مروي،  وغرابً تشرت جنوابً إن تقنيات احلديد قد تكون قد  إ  خيتتم قائالً ،    يف ذلك الوقت   وتوافرت

نتشار يف أماكن أخرى على الساحل الشمايل الغريب األفريقي. كن رمبا كانت هناك مراكز أخرى لإلول
ا ومعلومات حول تكوين أنه إىل جانب تقنيات إنتاج احلديد، قد تكون مروي قد قدمت إهلامً   يرىوهو  

، الكربى   جنوب الصحراءالواقعة  أفريقيا  بلدان  أن كثري من التطور يف    ويشري إىلعقدة وإدارهتا،  املدول  ال
الزراعة و  القارة ملروي  وتكويناحلرب  أساليب  مبا يف ذلك  به  تدين  . وبعد عام واحد، نظر    الدول رمبا 

ا ما إىل إفريقيا، وخلصا إىل أنه على الرغم من أنه غالبً فان دير مريوي( يف قضية دخول احلديد  و )ستويفر  
ا من تقنية احلديد املروي كانت يف الواقع أصغر سنً أن    اإللالنتشار،    حمتملة  وسيلة  كونه   احلديد  ي شار إيل

من احملتمل أال تكون هي املصدر الذي انتشرت عن طريقه فلذلك  و ،    تلك املوجودة يف الغرب واجلنوب
 ة القارة.املعرفة لبقي

تقنية احلديد من   نتشار فكرة إالكشف عن    1969اليت أصدرها عام    دراسته  ت ر(، الذي حاول)ترجي  إن
ثقافية السمات  ال  ال يقتصر وصفه على غيابجنوب الصحراء الكربى،  الواقعة  أفريقيا  بلدان  مروي إىل  

احلرفيني  ن  ا الفكرة القائلة إبأيضً   يكذب  وإمنا،    وحسب   تقنية يف غرب أفريقياالتشابه  الأو أوجه  شرقية  ال
نه ال ي عرف سوى تقنيات صناعة احلديد. ويشري إىل املشكلة القائلة إبملرويني  هم من علموا االيوننيني  

السياق االجتماعي تنظيم  املروي، مشريً -القليل عن تفاصيل  أنه ال يوجد السياسي إلنتاج احلديد  ا إىل 
مزيد من اإلهبام جاء يف كتاب )امبورن( وهناك  دولة على إنتاج احلديد.  ال  سيطرة  يدلل علىدليل قاطع  



يف الواقع إبنتاج اخلزف وصهر الذهب، وليس إبنتاج تتعلق  ا فيه أن تالل اخلبث املوجودة يف مروي  مدعيً 
 ا.أبدً  يلق رواًجااحلديد، ومع ذلك، فإن هذا الرأي مل 

على الرغم من سنوات من التكهنات حول صناعات احلديد يف مروي وأمهيتها احمللية واإلقليمية والدولية و 
يف ذلك  ، مما ساعد  سبعينيات القرن املاضيإال يف    بيانت للمعادن األثرية  إعدادبدأ  مل ياحملتملة، إال أنه  

 حقيقي للتقنية املروية.   لتكوين فهمتوفري قاعدة أدلة اثبتة 
 
 م اآلاثر التعديين يف السودان عل

من األفران يف   ا) تيليكوت وشيين( عددً   استخرج كل من،  1976إىل    1969من عام  وخالل املدة  
من    وهناك مروي،   من   املطبوعاتالعديد  صغرية  جملموعة  حتليالت  وكذلك  األفران  هذه  تصف  اليت 

املعدنية.    املخلفات احل إىل  كوت(  ي)تيل  ويشريواخلامات  منتجي  املرويني  أن  خام إديد  مصادر  ستغلوا 
التالل احمليطة  العالية يف سفوح  النوعية  ستبعدواوإ،    احلديد ذات اجلودة  أخضعوا اخلام و   ،  اخلام رديء 

لإل صهرهالصاحل  قبل  للتحميص  التقين  و .  ستعمال  النهج  يف  لتطور  الصهر  عملية  خالل خضعت  من 
من   "التحول  الصغرية  اجملوفة  "كثر  األاألفران  إىل  جانبيةاملزودة  ألفران  لتطورة"  املتقنية  البدائية"   بفتحة 
الفرضية  يرفضانيف وقت الحق. إال أن )شيين وكينز(    اليت ظهرت  خلروج اخلبث  إىل أن   ويشريا،  هذه 

أشار الذي    األكثر أولية  األقدم  "، وأن األسلوبأويل  واحدنوع  من  أفران الصهر يف مروي "تبدو وكأهنا  
 . د احلدادةمواق( رمبا كان ميثل كوتيتيل) إليه

تقع يف هنايت ورشة   ، وكانت   بسمك طوبتني  بنيت ألفران  ل الصهر الالحقة على هياكل    تقنيةشتملت  إ
الفرن  إ   وقد يصل.  لهاملخصص    كاناملأو  العمل   خبليط من   بطنوي  ،حوايل مرت واحدإىل  رتفاع هيكل 
ضيقة داخل الفرن عن طريق أنبيب  إىل  هلواء  اب  يبعث فخاري    وعاء  ذي  كريبواسطة    دارويالرمل  و   الطني

الفرن،   قاعدةسم فوق    40موضوعة على ارتفاع يصل إىل    أنبيب  ستةيصل عددها إىل    أطرافها  دعن
داخل قاع الفرن، تتكون  كمية كبرية من اخلبث  ويف حني أن هناك  الفرن.    لتدخل إىلمنحدرة ألسفل  و 

الكتلة احلديدية   ت زالومن مث    ،الفرن فتحة جانبية هبيكل  ا من  أو يسيل أيضً   يسحباخلبث املذاب  إال أن  
احلداد عمل  ي  . وبعد ذلككتمال عملية الصهر، مع إزالة أجزاء من بطانة الفرن يف نفس الوقت إمبجرد  

بيب ا على أنأيضً   هذا وقد عثروأنبيب.  أْكَيار  ا تعمل بواسطة  على تلك الكتلة يف مواقد أصغر حجمً 
الشكل األنبيبو   .مربعة  أمهية شكل هذه  الرغم من  التحديدعلى  إليها على وجه  ي شار  مل  أنه  إال   ،   .



صهر احلديد املصري، وأن أنشطة  الفرن مستوحى من    تصميمأن  إىل  (  كوتيتيلو كل من )شيين    ويشري
ملا  فإنه  تنظيم اإلنتاج،  ب  يتعلقفيما  و الرومان.    عن طريقيف األصل إىل مصر    جاءبدوره قد  التصميم  هذا  

اليت    كانت  التنقيب عنها وإاألفران  افرتض أن   فقدقد وجدت يف موقع إنتاج واحد،    ستخراجهاجرى 
وأما  ".  أشخاص متخصصني ابلصنعة  حتت سيطرةرمبا كان "أنه  مناطق معينة، و   على  كان مقتصرًاالصهر  

يبدو أن األفران نفسها تعود إىل القرون القليلة األوىل من العصر املسيحي، مع أن فالتأريخ،    فيما خيص
يف طبقات يعود اترخيها إىل القرن السادس قبل امليالد. وعلى الرغم من أن   تاملعدنية قد وجد  النفايت

املروي،   الضوء بشكل أكرب على الصهر  ت يف السودان قد سلط  املعادن  اثرآة األولية من علم  هذه املرحل
من   حدت  قد  العينات  أخذ  إسرتاتيجية  على  املفروضة  القيود  أن  األوسع  قابلية  إال   لنتائج التطبيق 

 الدراسة.
أوائل تسعينو  العشرين  اتييف  التنقيب جديد يسمى "  مشرتك مشروع    أنشئ،  القرن  يف املشرتكة    أعمال 

بيليزايوس يف -مروي" بني معهد اآلاثر السودانية واملصريت يف جامعة هومبولت يف برلني، ومتحف روميري
اثر آ   دراسة  ت كانو مؤسسة فولكس فاجن.    قدمتههيلدسهامي، وقسم اآلاثر يف جامعة اخلرطوم، بتمويل  

خالل    ة املتمثل  ادناملع ودورها  احلديد  تقنيات  حمورًا    احلقبة يف  اجلديد، رئيسً ا  حبثيً املروية  املشروع  هلذا  ا 
ذلك    األملانية   بوخوممدينة    يف(  Deutsches Bergbau-Museum)   متحف  لدعوةوأدى 

ما يقرب من   ستخرجإ،    1992ملة  املدة السابقة حل. وخالل  تقنًيا  اشريكً ليكون  لالنضمام إىل املشروع  
يف   وحددهاإليها    أشارقع على مقربة من بقاي األفران اليت  ت  يتيف مروي، وال  NW1اخلبث    تلة ربع  

من وقد    السابق كل  وتيليكوت(.  أن)شيين  الفريق  التلة  كشف  احلديد    هذه  أتثرً   تعدمن خبث  ا أقل 
بقية   معيف احلجم والشكل   ت متشاهبة إىل حد كبري  ، وكان  األخرى  التاللا بعوامل التعرية من  وانزعاجً 
كوت( إمكانية كبرية لكشف الكثري ليل الفرن القدمي الذي وجده ) اتيشكَ و يف املوقع.    املوجودة التالل  

حفرية مبقياس    است خرجت و ن صناعات احلديد عن طريق ربط البيانت اجلديدة ابملعلومات املوجودة.  ع
التل حوايل    يفم    13  ×م    17   لة تم . وكشفت اآلاثر أن "  1.40أقصى عمق عند أعلى نقطة يف 

واملواد املنزلية )مبا يف ذلك عظام احليوانت   املعدنية  املخلفاتيف الواقع على خليط من    تحتو إاخلبث"  
واألواين الفخارية وحجارة الطحن(، مما يوحي أبن عمال ورشة الصهر رمبا أقاموا ابلقرب من املناطق اليت 

حرفتهم.   فيها  من  و ميارسون  عينات  يف  ةاملعدني  املخلفاتأ خذت   Deutsches)  متحف  لتحليلها 



Bergbau-Museum )،  األول من األحباث على وجود إنتاج للحديد يف مواقع    كما أكد املوسم
 أخرى مثل موقع احلماداب. 

، مل يتمكن الفريق   سياسية  ألسبابمروي نتيجة    يف  أعمال التنقيب املشرتكةهنيار مشروع  ا إلنظرً ولكن  
ومل يكتمل التحليل املخربي إال لعدد حمدود للغاية من ستكمال احلفريت األثرية للمعادن يف مروي،  إمن  

، فإن نتائج العمل امليداين والتحليل   . ومع ذلكم1992خالل موسم    مجعت عينات اخلبث اليت  بعض  
بني   ما  أن  إىل  من   10.000و  5000تشري  متساوية  إىل كميات  )مقسمة  احلديد  خبث  من  طن 

احلد الناتج عن عملية  واخلبث  املنصهر  الكمية من    ادة(اخلبث  ونفس  مروي.   خملفات،  تقع يف  الفرن 
اخلبث الذي   مثللخبث  من قبله، عدًدا من األنواع املختلفة ل)تيليكوت(  مثلما حدد    ،)ريهرين(  وحيدد

ببطانة   الفرنفتحة يف هيكل  سحب من  ي   يلتصق  الذي  والنوع  الفرن،  يتصلب داخل  الذي  ، واخلبث 
ب  تركت اخلبث    تاللداخل    احلفرأعمال  أن    ويشري إىلالفرن.   اخلبث   من  طبقات  تكونانطباًعا معقًدا 

التقسيم   اأن هذ  معتقًدااألنبيب والفرن،    واألجزاء املتكسرة منوالرماد واملواد احلمراء )اخلام أو الفخار(  
أن  النفايت.    كب   نوابتثل  مي  الطبقي من  الرغم  اليت  وعلى  اخلام  عت عينات  السطح  مج  غنية    من 
األملونيوم،  أبكس أهنا  يد  مروي.  إال  للصهر يف  مناسبة  أنقد كانت  احلديد  وقد وجد  غنًيا كان    خبث 

الذي ،    (wustite)  احلديدوز  وجود حمدود ألكسيدمع    بطبيعته(  fayalitic)    ابلسيليكات األمر 
اليت أخذت يف  سهذا يؤيد اإلو تقنية صهر فعالة.  ستخدام  إعلى    يعد مؤشرًا السابقة  عتبار اإلتنتاجات 

، وقد خلص إىل أن احلديد الذي كان ي نتج   احلديد اخلالصاملنتج أثناء عملية صهر   احلديد اخلالص  تنوع
.  ختزالية الشديدة لعمليات الصهرالطبيعة اإليف مروي رمبا كان حيتوي على حمتوى كربوين مرتفع بسبب  

كوت( ليالذي ذكره )اتي  الوصف العام  يتفق مع)ريهرن(  فإن  عادة بناء عمليات الصهر،  إب   وفيما يتعلق
أطنان    10و  5بني  ما  أن ما يرتاوح    حينما حسب )املوصوف أعاله(، ولكنه يذهب إىل أبعد من ذلك  

سنة كان ميكن إنتاجه يف مروي. وابلطبع، كان من الواضح أن هذا   500 وملدة  من معدن احلديد سنويً 
يكونإال  ميكن  ال  لتقدير  ا إجراءمؤقًتا    تقديرًا  أن  نطاقًا  أكثر مشواًل  دراسات    حلني  للمخلفات وأوسع 

 . املعدنية األثرية
أول جهد  أعاله كان  املوضحة  املروي  احلديد  املتعلقة إبنتاج  والتحليلية  األثرية  الدراسات  استكمال  إن 

 أوائل أعمال التنقيب اليت أجرهتا   اليت عثر عليها ضمنشامل إلجراء حتليل علمي لقطع احلديد املروية  
الصفراء املصورات  موقع  يف  هومبولت  غري و .  مبروي  جامعة  أثرية  قطع  وجود  مالحظة  إىل  ابإلضافة 



  مثل   الوظيفيةلعناصر  عظم احديدية مبا يف ذلك تلك املصنوعة من الربونز والفضة، فإن هذا يوفر وصًفا مل
واخل واألزاميل  ينتجون  فطافات.  املسامري  املرويني كانوا  أن  الواضح  من  الغينأصبح  اخلالص   احلديد 

تبدو  اب اليت  اخلبث،  شوائب  وأن  بشغله،  ويقومون  )الفوالذ(  خاليةلكربون   احلديدوز   أكسيدمن    شبه 
( يف مصفوفة زجاجية، تشبه إىل حد  Titanium spinels)حجر اللعل أو اإلسبينل    عليها  ويطغى

بسبب العدد املتزايد ملواقع إنتاج احلديد اليت  فإنه  مروي نفسها. ومع ذلك،    من  املستخرجكبري اخلبث  
عليها    ع ِثراحلديدية اليت    العناصرما إذا كانت    معرفةعثر عليها على طول هنر النيل، مل يكن من املمكن  

 يف موقع مروي آخر.  م يف مروي أ أنتجت يف املصورات الصفراء قد 
احلديدية النبتية واملروية وما   تصنيفًيا للعناصرا  ة، أجرى السيد عبد الرمحن مراجعة ونقاشً ويف اآلونة األخري 

احتوت على منتجات حديدية،   تنتمي إىل احلقبة النبتية قديشري إىل أن سبعة مواقع فقط    إذ  ؛بعد املروية
اليت   املروية  بعد  املروية وما  املواقع  فيهايف حني أن عدد  أك  عناصرعلى    ع ثر   من ذلك ربحديدية هو 

  أنتجتالثمانية واألربعني النبتية قد    يةاحلديد   العناصر إنه من وجهة نظره، فإن بعض  قائاًل   وميضيبكثري.  
  إذ . وتتشابه األدوات املروية وما بعد املروية يف العدد،  املواقع التابعة هلا  أحد  يف مروي أو على األقل يف

يف مناقشة وزن احلديد   مث يستطردألدوات،  ل   الوظيفية  األغراض  إمجايل  تشكل األسلحة أكرب نسبة من
التعامل حبذر مع هذه املناقشات   جيب  أنه  يبدو  ومع ذلك،.  اليت سبق تقدميهافيما يتعلق ابلتقديرات  

 واحلجج اليت تستند إىل هذه التقديرات األولية.  
واالستفادة نتاج احلديد املروي  إلوابلتايل، فمن الواضح أنه على الرغم من اجلهود السابقة لتعزيز فهمنا  

املالحظات والنظريت السابقة، إال أن الفهم اآلاثري للسياق املروي ال يزال م ثبطًا ومل يتطور إىل حٍد   من
حني  بعيد.   رائدً ويف  )تيليكوت(  عمل  الوقت،  كان  ذلك  يف  أوائل   أنإال  ا  يف  )ريهرين(  حماوالت 
البحث اجلديد    سيتوىلحمدودة وظلت سطحية. ومن هذا املنطلق،  حتًما  كانت    القرن العشرين  اتيتسعين

بقطر   اجلامعية  لندن  املروية  املهمةلكلية  احلديدية  الصناعات  طبيعة  استكشاف  أخرى  مرة    وسيحاول 
اجلتهاوأمهي البحث  حول  النقاش  إىل  االنتقال  وقبل  األولية،  .  التفسريات  وبعض  اجلدير فإنه  ديد  من 

األفكار   من  املزيد  املروي  حول  األحدثتلخيص  احلديد  الرمزية  و   ،إنتاج  الطبيعة  بدراسة  تبدأ  اليت 
 للصناعات.  

 
 



 نتاج احلديد املروي: إالرمزية يف صناعة و 
عام   حبث2007يف  احلرب   ت ،  إله  اابدماك،  ومعابد  احلديد  إنتاج  بني  ما  العالقة  هالند(  و)  )هالند( 
املرويةواخللق   احلضارية  وطقوس  يف  الرمزية  الطبيعة  على  وابالعتماد  األفريقية  إ .  القارة  يف  احلديد  نتاج 

 املدينة على تل اخلبث يف مروي يف   ابدماكاموقع معبد    كانما    فإهنم يفكرون يف احتمالية إذا  ،وخارجها
 البداية:  ذمن  يقولونفإهنم  ومع ذلك،    .واحلديد وهذا اإلله  النخبةامللكية يشري لوجود ارتباط رمزي بني  

  يشري إىل هذا  أن  يبدو  و معبد اابدماك الوحيد الذي يقع علي تل خبث حديدي"    إنه"على حد علمنا،  
، للغايةحملية أو سرية  عالقة رمزية  إما أهنا فهي  موقع املعبد،    ميثلهاأنه إذا كانت هناك عالقة رمزية ابلفعل  

 ( هالند)  شريوت.  ابدماك ال  أخرى  املروي بعد تشييد معابد  العصرتطورت يف وقت الحق خالل  أهنا  أو  
اابدماك    إىل(  هالندو) أن  رمزًايف    يصورحقيقة  متنوعة  واحلرب،  ل  مواضع  السلطة  من  خلصوبة  و كل 

 من نحية   نييالكوشوامللكات  أن العالقة بني امللوك    يشريون إىل  وابلتايل فإهنم.  األحيانبعض  يف    األرض
أن   . وخلصا إىلاحلاكمة  األسرأساسية يف إضفاء الشرعية لقوة  من نحية أخرى كانت عالقة  واابدماك  

الطائفة، ولذلك  اإلنتاج املركزي للحديد كان حيدث بواسطة   انتشارجمموعة اجتماعية تشبه  إنتاج   فإن 
 ا.اململكة نفسهونفوذ قوة  لرتاجع اانعكاسً نراه  هناية العصر املروي قبلا عن املدينة امللكية احلديد بعيدً 

 لهمنها فقط    ااحدً أن و ابدماك يف جزيرة مروي، و اعدد املعابد املخصصة لإلله  وعلى الرغم من حمدودية  
وبرغم حقيقة أن اكتشاف عناصر مصنوعة من احلديد يف السودان ال يثبت   عالقة مباشرة إبنتاج احلديد، 

 ذلك  تواصل   (هالند)  إال أن  ،دور إنتاج احلديد كونه قوة دافعة مهمة للقوة العسكرية للمملكة  ابلضرورة
بني مروي    مكانةحول    ااحمليط اهلندي وأفكارً   من   مستعينة بشخصيات مؤثرة  يف ورقة حبثية حديثة  النقاش

من التجار   العديد  والشبكات  العاملية  معبد    فنجدها  .ةياألنظمة  موقع  أن  فكرة  على  اتؤيد   تل ابدماك 
خالل األزمنة    وال سيماخبث احلديد يف مروي يشري إىل أن احلديد كان أحد أهم مصادر القوة للحاكم،  

من  املتأ إذاملروية  احلقبةخرة  اابدماك إىل حقيقة    )هالند(  وتشري.  أوجهايف    النزاعاتكان    ؛  تصوير  أن 
يوضح  مرتبطً  اهلندية  ابلرموز  املدىركة  احلا  ال  بعيدة  من  خالل  كل  واألشخاص  التجارية    احلقبةلسلع 

 املروية. 
 
 
 



 
 : تهومنهجيالبحث  أهداف
 عامة ال التحقيق مسارات

 
كان ا، وقد  النيل هائلة جدً   هنر  خرى على طولاألماكن  األغريها من  إنتاج احلديد يف مروي و   آاثرإن  

اعرتاف الزمان  هناك  من  قرن  من  ألكثر  مشروع   ،أبمهيتها  ضمن  دراستها  ميكن  ال  أنه  الواضح  ومن 
وابلتايل  تقليدي األجل.  وضعت    ،قصري  اجلامعية  فقد  لندن  برنجمً يف  كلية  األمد منهجًيا  ا  قطر  طويل 

من إسرتاتيجيتها   اجزءً   لتكون  هاوحتليل  اوأخذ عيناهتصهر احلديد املروي  اآلاثر املتخلفة عن    للتنقيب عن
اليت تركز على علم اآلاثر يف احلصول على املواد اخلام وإنتاجها يف العامل العريب. و   ،االبحثية األوسع نطاقً 

خمتارة  دراسة  إىلحبثنا    ويهدف مروية  مواقع  يف  وشغِله  احلديد  صهر  علم    ،عملية  نتائج  دمج   آاثرمث 
  ية اآلثر   نتائجال  فإن  ولذلك،ا لتوليد سياق متني من البيانت.  مع فهم وتفسري أثري أوسع نطاقً   عادنامل

 لدور  نيةغ  رؤية  ستخلق  وكذلك  ،وتكملها  املروية  ابحلياة  املتعلقة  احلالية  املعرفة  إىل  تشري  سوف  املعدنية
 وسي عاد ا(.  )أي اليت حتتاج أليدي عاملة كثرية جدً   للعمالة  املتعطشة  احلديد  إنتاج  وتقنيات  املوارد  وأتثري

الفرن، وسوف  التقنية عن طريق حتليل عينات من اخلام، واخلبث، واألنبيب، وجدران  بناء اخلصائص 
وسنبين ، وكمية احلديد املنتجة.  نيتقدير كمية اخلام والفحم املستخدمبتسمح حساابت التوازن الكتلي  

؛ إذ إن ي والتأريخ ابلكربون املشعابستخدام نظام التأريخ ابلتألق احلرار   اتفصيليً   ازمنيً   اإطارً   يف الوقت ذاته
الفحم على  املتبعة    سيوفر  التعرف  والطرق  األخشاب  اختيار  أبساسيات  املتعلقة  . لتوريده املعلومات 

من شأنه أن ييسر أثناء العمل امليداين والتحليل املختربي    املتحصل عليهاالبيانت    كل  جتميع  وكذلك فإن
املوارد الطبيعية وتنظيم اإلنتاج وإدارة   شكالت املتعلقة ابحلصول علىللمتعمقة  امل  الدراسةيف هناية املطاف  

 .  الزمناملناطق واملساحات وأتثري اإلنسان على البيئة مبرور 
مملكة كوش: هل كان هناك إنتاج حملي   يفالتطور الزمين إلنتاج احلديد    املوسعةالبحثية    املسائلتتضمن  و 

مروي خالل    حمدود إىل    أزمنةالنطاق يف  بعد  فيما  تطورت  هبا   الضخمة صناعات  السابقة  متيزت   اليت 
أننا   م، أمبفردها  اإفريقي  ات أوجدهتاتقني  على  تعتمد وإذا كان األمر كذلك، فهل كانت    .الحقة ال  احلقب 

تقنيات صهر احلديد   تتغري  التغريات   اومكونهتنرى أتثريات خارجية؟ كيف  الوقت، ورمبا تعكس  مبرور 
اليت طرأت يف عمليات اإلمداد أو اختيار املوارد أو متطلبات السوق املتغرية؟ كيف يرتبط إنتاج احلديد 



مبثابة حمفزات جلوانب أخرى من اجملتمع   هومنتجاتاملروي ابلسياق املروي األوسع: هل كان إنتاج احلديد  
ململكة؟ هل كان هناك أتثري بيئي كبري من عناصر ا  أكثر سلبية   رًاعنصاملروي، أم أن الصناعات كانت  

 أنتج ، أم أن إمدادات الوقود متكنت من جتنب ذلك؟ ما كمية احلديد الذي  مثلما أشريجراء التقنيات  
هذا اإلنتاج املخصصة من  نسبة  الوهل تغريت معدالت اإلنتاج مبرور الوقت؟ وما    ،املروية  احلقبةخالل  

 لية واخلارجية؟  لألسواق احمل
 

 املناهج امليدانية
 هناك عدة عوامل تدعم   ، فإنتوافرًا كبريًا  وتوافرهاخلبث احلديد    يةقيمة املعلوماتال  متانة على الرغم من   

سواء يف اإلنتاج األويل أو الرتسيب الالحق. فعلى سبيل املثال، ميكن خلبث احلديد أن   -  هذه القيمة 
ميكن لعمليات صهر احلديد أن تدوم لساعات عديدة، وخالل هذه   وكذلك  ،متغايرًا يف طبيعتهيكون  

التالية  أن تتغري تغريًا مستمرًا:  اميكن للعن  املدة ونت املضافة املكو درجة احلرارة وظروف األكسدة،  صر 
الوقود   ونوع  التقين،  للفخار  حيدث  الذي  واالندماج  الصهر،  عملية  إىلإىل  اخلام   ونسبته  نسبة 

 خبث   فإن  ولذلك،أو مكونت "خاصة".    مذيبة  موادهلواء، أو إضافة أي  اب  اإلمداد  املستخدمة، ومعدل
 طبيعته   يف  متجانس  غري  يكون  أن  ميكن  احلديد  معدن  إىل  وحتوله  احلديد  خام  اختزال  عن  الناتج  احلديد

 القطع   من  أطنانً   املروية  املواقع  يفولقد وجدن  .  هتركيب  يف  وأن يتنوع ابستمرار  وامليكروسكوبية،  الكيميائية
  حمدودة  كميات  على  احملتويةو   املتجانسة  غري  اخلبث   تالل  يف  املوجودة  احلديد  خبث  من  العشوائية  الصغرية

امليداين احلفر يف عدد من  و .  املنزلية  النفايت  من العمل  اخلبث يف كل   تاللتتضمن املرحلة األوىل من 
اهلدف كان  . و اعتماًدا على جمموعة متنوعة من املواقع واخلنادق أبحجام خمتلفةصهر  من مواقع الموقع  

تلكالرئيس   التنقيب  فهم  لعمليات  تالل طبيعة كل    هو  من  مث اخلبث  تلة  ومن  اليت فهم    ،  العمليات 
 األثرية املرتبطة ابملواقع بصورة أوسع.  ابملخلفاتوعالقتها  التلةيف تكوين  دخلت 

اخلبث يف كل  و  لقياس حمتوى  حماولة  التالليف  من  عيناتتلة  اخلبث    منوذجية  ، وجلمع  من خالل من 
 مجيعط  لَ خت  هلذا،  و عينات منها.    وت ؤخذمن كل خندق    املستخرجةقاس كمية اخلبث  ت  ،  عمليات التنقيب 

يقسم كل نصف ، و نصفنياملادة إىل    ت قسم. مث  خلطًا شاماًل   يف البدايةمن كل خندق  املستخرجة  املواد  
ن   للحصول على  وذلك  مرة اثلثة،ي قسم كل نصف إىل نصفني  مث    ،مرة أخرىإىل نصفني   عينة متثل ُث 

هذا الث من   ي فرز  ،1992العمل السابق الذي أ جنز يف عام    وابلسري على خطى( احملتوى األصلي.  1/8)



طوب الفرن، و بطانة الفرن،    مثل إىل أربعة أنواع حمددة من اخلبث وبعض الفئات األخرى  ( يدويً 1/8)
 لدرجة ال ا  شظاي صغرية جدً و ،  احلدادة  عمليات  بقايو ،  احملليالفخار  و ام،  اخلعينات  و أنبيب اهلواء،  و 

هذه   ويستفاد من  ،فرديً   وزنً   اجملموعاتهذه    توزنوغريها من املواد. مث    حمتملة  مذيبةمواد  و ميكن فرزها،  
اخلندق داخلها، ومن مث تؤخذ   ح فراخلبث اليت    تلة يف منطقة    اآلاثر املتخلفة  حتديد كميةيف  املعلومات  

 لتالل كشفت اخلنادق املتعددة عن طبيعة غري متجانسة  ولقد  للتحليل.    جمموعةعينات عديدة من كل  
مث تؤخذ عينات   ،اخلبث الواحدة  تلةعدد من اخلنادق يف  كان من املطلوب عمل  اخلبث نفسها، وابلتايل  

 . من اخلنادق  كل خندق  يفمن داخل كل سياق حمدد  اأيضً 
العينات،    التنقيب يف تالل   وإىل جانب   الغنية   لطبقاتاء لتحديد عمق  جليوفيزياب  استعنياخلبث وأخذ 

ولتكوين تصورات من أجل إعداد اسرتاتيجيات احلفر املناسبة،    األخرى  امساهتمعرفة  و تلة  خلبث يف كل  اب
مل يتمكن    إذ  ؛رش األفران القدمية. وُثة هدف آخر وهو حتديد مكان وِ احلفر  قبل  للتقييم الكمي  عامة

إيسرت   (أولريتش  بوركارت) من حتديد    ( Eastern Atlas GmbH & Co)  أتالس  نمن شركة 
 وستجرب  .2013يف منطقة احلماداب يف عام  مواقع األفران ابستخدام الرادار املخرتق لسطح األرض  

 اسرتاتيجيات البحث املستقبلية ابلتعاون مع د. )كريس كاري( من جامعة برايتون املقاومة وقياس التدرج.
الفحم املوجود يف    أخذ قد حتريت الدقة عند  و     وجدالذي    وال سيما  ،احلديد  خبث  تاللعينات من 

احلديد  ضمنا  مدجمً  خبث  خبث   شظاي  من  القطعة  بتلك  مباشرة  صلة  ذا  يكون  أن  ميكن  )والذي 
امعة يوهان فولفغانغ غوته، جبمعهد العلوم األثرية،  من  (  آيْشه ورن  ابرابرا)أرسلت دكتور  ومن مث    ،احلديد(

العيناتفرانكفورت  وذلك   املختلفة  األخشاب  أنواع  بدراسة  يهتم  الذيالنبايت  -اآلاثري  للتحليل  ، تلك 
تعمل على   اليت  خرىاألبعثات  ال  تها مجعيتالفحم النبايت العينات    وكذلك أرسلت الوقود.    استخدام  لفهم

احلديدي   غري  إىل  و اإلنتاج  احمللية  املروية  للتحليل  آيْشه ورن)   دكتورالسياقات  مقارنة.   إلعداد(  بيانت 
دان )لتخضعه    ،بظاهرة "اخلشب القدمي"   استبعاد أتثرهالذي من املؤكد    عينات من الفحم  أرسلت   ،وعليه

روزنست  التأريخ  إىل    (دريك   تقنية مسرع( يف خمترب  AMS)   الكتلي  الطيف  قياس  بتقنية مسرعنظام 
الزمين ابستخدام    حساب لعملية  استكمااًل و التابع جلامعة أريزون.    الكتلي  الطيف  قياس تقنية  التسلسل 
وقد   .نظام التألق احلراري يف هذا اجملال  أيًضا  (دريك روزنست ) استخدمت  ،  الكتلي  الطيف  قياس  مسرع
قطاعات    ت وضع داخل  املعايرة(  يف  )املستخدمة  اإلشعاعية  اجلرعات  تاللمقاييس  حيث   من  اخلبث 



عام  س ملدة  العينات  كاملتبقى  بعض  جانب  إىل  مضبوطة  ظروف  حتت  جتميعها  إلجراء   ،قبل  وذلك 
 التأريخ ابلتألق احلراري يف خمترب التألق احلراري جبامعة واشنطن. 

 :  املختربية املناهج
مع ميدانًيان عينات اخلبث  شحَ ت   فوتوغرايف ال  ختضع للتوثيقحيث    فرع قطر  إىل كلية لندن اجلامعية  اليت جت 

عرضي   قطاع  للحصول على  للتقطيع  من كل عينة  خيضع منوذج واحدو بيانت.  القاعدة    إىل  واإلدخال
الراتنج  ،سنتمرت مربع  1حوايل  مساحته   حبيبات   إىل  ليتحول)مادة صمغية( وصقله    ومن مث وضعه يف 

 . للحصول على سطح خارجي عاكس كاملرآهإلجراءات املعمول هبا ل وفًقاميكرومرت   0.25حبجم 
مستقطب   وضوء(PPL) املزودة بضوء مستقطب استقطااًب استوائًيا  التقنية اجملهرية الضوئية    واستخدمت 

ملراحل املختلفة على اا  يعطي مؤشرً   مما  ،الداخلية للعينة  اجملهريةلدراسة البنية    (XPL)استقطااًب متقاطًعا  
على   وابلتايل  اليت  املوجودة،  احملددينومظهر   هتكوينلخبث  ل  أوجدتالعمليات  وضع .  ه  وميكن  هذا 

تكبري يصل إىل وصف تفصيلي للرتكيب البلوري وترتيبه للعينات من خالل الفحص الدقيق ابستخدام  
لتجانس ومعدالت اب  فيما يتعلقبتصنيف تقنيات الصهر    -على سبيل املثال -، مما يسمح  أكس  500

اختيار   لكذوكدية لكل عينة،  أو الغري عا  العاديةالسمات    وت سجل .  بقاي معدنية أو فلزيةالتربيد، ووجود  
 التقنية اجملهرية اإلليكرتونية املاسحة ومطيافية تشتت الطاقة   ابستخدام  لدراستهاالعينات اليت تثري االنتباه  

(SEM-EDS .املختلفة املراحل  خالل  للعينات  املكربة  الكيميائية  الرتكيبات  بتحليل  يسمح  مما   ،)
االختيار وقع  الكيميائي  بعينهاعينات    على  وكذلك  األشعة   ابستخدام  اإلمجايل  للتحليل  فلورية  تقنية 

 زجاجية. خرزاتكريت من مسحوق أو يف هيئة  حتضر  وهذه العينات إما أن( XRF) السينية
 

 النتائج األولية والتفسريات:
رام جيلو ك  500أكثر من  كلية لندن اجلامعية يف قطر حىت اآلن  تلقت    ؛ إذال يزال هذا املشروع يف مهده 

العينات   السكة احلديد خارج   وموقع آاثرمن موقع احلماداب  املستخرجة  من  إنتاج احلديد شرق خط 
امللكية النتائج يف سياقها،    . وأما فيما خيصمدينة مروي  فإن التحليل املعملي والتفسري، ومن مث وضع 

األولية    هذا كله النتائج  بعض  أدنه  نقدم  ذلك،  ومع  الوقت.  بعض  دق اخنأحد    حولسيستغرق 
للتنقيب   احلماداب العامة  .اليت خضعت  التفسريات  أيًضا بعض  العرض    يوضح  أن  وأنمل  ، ونقدم  هذا 

 األمد.  ةطويل هذه الدراسةاألويل إمكانت 



 2012 -09خندق و  احلماداب
يف موقع احلماداب املروي على بعد ثالثة    (ابول وولف)  كتورابلتعاون مع د   2012بدأ البحث يف عام  

( اخلندق  حفر  مت  امللكية.  املدينة  جنوب  )09  -2012كيلومرتات  اخلبث  تل  داخل   )H 100-
الشرقي، املدينة  إىل الشرق من جدار  تقريًبا  مرت    20  ويقع على ب عد  (،وولف)  دكتور  وثقه( الذي  200

ر من  فِ ح    وقدا،  وراء موقع املعبد. كان اخلندق بعرض مرت واحد وطوله أربعة أمتار تقريبً مباشرة  الذي يقع  
ن ع وف ِصل  (  08  -2012ر خندق مالصق له )فِ ح    . وقدحافة التل  حنوشرقي  الجتاه  القمة التل يف ا 
لغرب على على طول اخلط ذاته ابجتاه ار  فِ ح    . هذا اخلندق  امخسني سنتيمرتً   حبافة عرضهااجلزء العلوي  

أعلى نقطة يف   تقريًبا منمرت    1على عمق    ني اخلندق  ل منك ر  فِ ح    وقد  اجلانب الغريب من تل اخلبث.  
 التل.

مرت مكعب، كان   3البالغة حوايل  (  9  –  2012من اخلندق )  املستخرجة  املواد ومن بني إمجايل حجم  
(. وما 18( والشكل امللون )2يف الشكل )  هو موضح  مثلماخملفات معدنية  نصفها تقريًبا يتكون من  

حدد دون توخي الدقة أبنه الضعف من خبث احلديد )الذي تشكل داخل بناية الفرن والذي  من  يقرب  
األول وثقيلو   ،: مسامي وخفيفنوعني؛  الثاين: كثيف  )الذي   جرت(  النوع  احلديد  مقارنته مع خبث 

الصهر  أستخرج أثناء عملية  الفرن  إىل  علىأكرب    بصورة  تعريفه  مت  والذي  ،من  ينقسم   ا أيضً   نوعني   أنه 
ذات أسطح   كبرية  خبث   تدفقات:  الرابع  النوعو   ،وكاملة  صغرية  خبث   وتدفقات  قطرات:  الثالث   النوع

شفافة وسفلية  يف   ومن(.  علوية  اخلبث  أنواع  من  النسبة  هذه  على  العثور  حني  يف  أنه  لالهتمام  املثري 
اللذ9  –  2012( و)  8  –  2012اخلندقني )    من  املستخرجة   ةاملعدني  املخلفات نفس   يفن كان  ي( 

هل يشري ذلك ف يف نفس املوقع.    أخرى  خبثية  تالل  على  خندقني  حفر  عند  امتامً   العكس  و جد  قد  ،التل
موقع   تعمل يف  املختلفة كانت  العمل  ورش  من  العديد  هنالك  أن  تقنيات   لرمباو   ،احلمادابإىل  اتبعوا 

دليل على هل هذا    ،وإذا كان كذلك  .خمتلفة  معايري صهر   استخدمواوأساليب خمتلفة يف الصناعة أو أهنم  
املختلفةا  وتوافر  ،االبتكارو   ،املنافسةو   ،التخصص  وجود فقط و   ،ملوارد  أنه  أم  خمتلفة؟  ألسواق  اإلنتاج 

 الزمن؟ ار يفسر التغيريات اليت طرأت على األساليب والتقنيات على مد
  ألكسيد مع وجود حمدود    الغنية ابلسيليكات  وقد أكدت طبيعته  ،إال تًواالتحاليل املعملية للخبث  مل تبدأ  

 للخبث   املتغرية  الطبيعة(  3)  الشكل  ويوضحذلك البحث السابق.    مثلما حدد(  wustite)    احلديدوز
 من   خمتلفة  جوانب   تعرض  ولكنها  ،السياق  نفس  من  أخذت  هذه  اخلبث   قطع  من  ثالثة  أن  علًما  ،املروي



على العديد من أجزاء اخلبث املستخرج من بحث  ال  مثل هذا  إجراء فإن  . وهلذا السبب  البنائي  التكوين
 ابلفعل   نستطيع  ييف غاية األمهية لك  أمرًا  يعد،  ختلفةاملروية  املواقع  امل  يف  اخلبث املوجودةالكثري من تالل  

 .  يةاحلديد الصناعات فهم يف  نبدأأن 

 
( ) األنبوبتني ذوات 9 – 2012الضحلة للرتسبات املعدنية داخل اخلندق )  الطبيعة(: 2) الشكل

 ( اإلشعاعيةمقاييس اجلرعات  وضع مكان يشريان إىلاللون األبيض يف وسط الصورة 



 
كل العينات  و (.  9 -2012من اخلندق )  مجعت ألربعة عينات من اخلبث  جمهريةصور  (:3) الشكل

 . ذات حجم ودرجة تكبري واحدة
  

   
 عامة :      آراء

خبث احلديد املروية    تاللأن    يتضح  ،العمل حىت اآلن  جتاه  األكثر عمومية  االنطباعات  عند النظر إىل
يعين أن خندق واحد يف أحد تالل اخلبث   هذاو (.  4)الشكل    اجدً   معقدةأن تركيباهتا  و طبيعتها  بتتباين  

يبدو أن اخلنادق   ،وابإلضافة إىل ذلك .  متكامل  على حنو  اخلبث   تل  تركيبة  ليعكس  كايف  غري  قد يكون
( لالختبار  الذيمثل  الكبرية  أعمال    بعثة   حفرته  لذياو   ]10-2012اخلندق  [  احلماداب  يف  خضع 
 اليت تتضح يف  باتفهم الفوارق الدقيقة املعقدة للرتس  تتيح( ال  1992  عام  مروييف  املشرتكة    التنقيب 

 للغاية   وأساسًيا  مهماً أمرًا    يعد  وفهما  الدقيقة  االختالفات  هذه  دراسة  نإف  ذلك  ومع  ،نفسها  اخلبث   تالل
 خبث احلديد.     تاللتكوين  لفهم

امل األمهيةخرى  األ  اتالحظومن  تلك    احلمادابموقع    حول  ابلغة  أن  احل  التاللهي  مل  من خبث  ديد 
فوق بعض   السطحية نسبًيا  اخلبث  طبقات  بعض    ه يف بعض احلاالت كانتالواقع أنو   .اصلبً خبثًا  تكن  



)الشكل   امللون    4و  2الرتسبات األخرى  أبعادها  18والشكل  املالحظة  املتعلقة (. وملثل هذه  اخلطرية 
وقد .  عموًماكمية احلديد املنتج  ب  ، ومن مثنتج يف مروياحلديد املخبث  كمية    حوللتقديرات السابقة  اب

املعدنية    أسفل  يوجد   هأنوجد   األثرية  الرمال  جتمعاتالرتسبات  تتواجد    ،من  الرمال  تلك   آاثر وحتت 
وهذا بدوره   .(19والشكل امللون    5إنتاج احلديد )الشكل    آباثر معمارية يبدو أهنا ليست ذات عالقة  

التارخيي    حولتساؤالت  ال  من   ايثري مزيدً  التسلسل   ،السكنية   املباين  بتلك   وعالقته  احلديد  إلنتاجصحة 
 .عيةالصنا خلفاتامل فيه الذي ترتسب  املكان خيار اوأيضً 
الفحم    101اآلن    حىت  أرسلت لقد   من  اعينة  األخشاب  إىل  أنواع  ملعرفة  أعمال ملعامل  عن  الناجتة 

عت من حفريت    عينة  72  ، منهااحلمادابموقع    التنقيب يف  فيما أما  و   .خبث احلديد  تاللكانت قد مج 
فقد   بقيتها،  من  خيص  ومنزلية    سياقاتأ خذت   ابفل )دكتور    احلمادابمدينة    من   استخرجها و حملية 

وفريقه.   عينة و   ،فخاري  فرنو   ،املنازل  داخل  الطبخ  مناطق  على  املنزلية  السياقات  اشتملت و وولف( 
يف   ةامللكي  اتعينة من األخشاب ا ستخدمت أثناء عملية بناء احلمام  اوأيضً أحد الشوارع    مستخرجة من

 72بني الـ    ومنوولف وفريقها من املعهد األملاين لآلاثر(.    ساميون   دكتور  استخرجها   يتمدينة مروي )ال
 مدجمة   تمنها قد و جدعينة    50  ت كان  ،احلمادابمن موقع إنتاج احلديد يف منطقة    مجعت عينة اليت  

احلديدخب الـبينما    ، بث  التنقيب   22  اختريت  خالل  املتبقية  اخلبث.    يف  عينة  صنفت أكوام 
أصل    67  (آيْشه ورن)دكتور أهن  72من  على  فحم  نوع    اعينة  )  السنطمن   Acaciaالنيلي 

Nilotica ).  أهنا من نوع   صنفتها علىالعينات اخلمسة املتبقية  بني  من    أخرى   ثالث عينات  وهناك
شجرة   نوع  من  أهنا  على  الغربلة  عملية  خالل  أخذت  واحدة  عينة   وصنفت   . (Acacia type)  السنط

كانت غري قابلة للتحليل   ، فقدالعينة األخريةوفيما خيص    .(Leptadenia) Pyrotechnicaالنار
وال    ،من السياقات احمللية املنزلية  أخذتعينة    29  من بني  ،وعلى النقيض متاًماصغر حجمها.    بسبب 
صناعة  ل  تنتمي على  ،هوإنتاجاحلديد  سياقات  إال  ي تعرف  نوع  نيعينت  مل  من  أهنما  على  النيلي   السنط 

(Acacia Nilotica).  نوع    21صنفت   وكذلك من  أهنا  على   ، (Acacia type)  السنطعينة 
إحداهاعينات    6و السيزية    نوع  من  وعينتان  ،(Ziziphus)الزفيزف    نوع  من  أهنا  على  صنفت 
(Syzygium)،  القّبارية  من  واحدة  وعينة  من   اأيضً   واحدة  وعينة   ،(Capparaceae)   الفصيلة 

 . ها نوع  يكن من املمكن حتديد مل أخرية واحدة وعينة ،النخيل خشب  فحم



 منزلني   من   أتت ، فقد  السنطالفحم املنزيل اليت ص نفت على أهنا ليست من نوع    عيناتوأما فيما خيص  
 العينة   خالل  من  فقد عرف نوعه  ،النخيل  خشب   فحم  أماو .  الشارع  ومن  الفخاري  الفرن  ومن  خمتلفني

 . املروي امللكي احلمام من أ خذت اليت
مؤقتً   ، عليه  ءوبناً      ميكننا  البحث  من  املبكرة  املرحلة  هذه  ويف  القول  فإننا  منتجإبا  احلديد كانوا    ي ن 

خشب  بخيتارون   فحم  خاصة  )  السنطعناية  أفراهنمAcacia Niloticaالنيلي  إليقاد  وذلك   ،( 
من   أكثر  الذي  90لوجوده يف  الفحم  من  للتحليل%  اخضع  وهذا   توليد   يف  خباصيته  معروفلنوع  . 

 النشاطات  يف كبرية  أمهية ذا يكن مل النوع هذا أن اإلشارة إىل ميكننا وابلتايل. البنيوي وبثباته العالية احلرارة
 . الفخار صناعة أو  الطبخ مثل األخرى
الفحم    244حتليل  لتوها من  (  آيْشه ورن)دكتور    انتهت  اليت   مجعت عينة من  التنقيب  خالل عمليات 

يكن من املمكن من هذه العينات مل    واحدةاخلبث الواقعة إىل الشرق من املدينة امللكية.    تاللأ جريت يف  
رمبا  عينة أخرى    17( وAcacia type)    السنط عينات من نوع    3  كانت   بينما  ،التعرف على هويتها

)مرة أخرى   223  العينات البالغ عددها    بقيةأما  و   ،(Acacia Niloticaنيلي )ال  سنطال  كانت من
من   شك    فكانت %(  90أكثر  هذه   ومرة(.  Acacia Nilotica)  انيليً   اسنطً وبال  تثبت  أخرى 

  لعملية   اخصيصً (  Acacia Niloticaالنيلي )  السنطالنتائج أن منتجي احلديد كانوا خيتارون فحم  
أنواع األخشاب يف مروي   البيانت الكاملة حول  جمموعة  تزداد  أن. ومن املؤمل  األفران  لتسخني  الصهر
الذي األمر    ،احمللية  اتا من السياقلمقارنة من املواقع املروية األخرى وأيضً ل  البيانتبعض    لتضم  ،اتدرجييً 

 بدوره سيسمح بتطور الفهم مع مرور الزمن.  
ال مسرع  املأخوذة  تواريخوتعد  ل  الطيف  قياس  بتقنية  الفالكتلي  اليت  عينات  للتحليلحم  من   خضعت 

احلماداب ابختصار.    ا نتائجً   مشروع  مناقشتها  ميكن  يف للمناقشة  التواريخ    وستخضعهنائية  ابلتفصيل 
د  املستقبلية مع  الدراسة يف   سندمج  إذ ،  (وولف)  كتوراملنشورات  إليها هذه  توصلت  اليت  النتائج  مجيع 

التقنيات والتقنيني يف حياة املدينة. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل   ومكانةتفسري لدور    لوضعاحلماداب  
كل خندق حفر كجزء من لثالث عينات فحم ل  الكتلي الطيف قياس إجراء أتريخ ابستخدام تقنية مسرع
علًما أبن هذه العينات قد  ،  مخس خنادق(إبمجايل  يف احلماداب )د  هذه الدراسة يف تالل خبث احلدي

نتاج احلديد يف احلماداب إل  فتحدد.  ةاملعدني   املخلفات  يفمن املستويت الدنيا والوسطى والعليا  أخذت  



ميالدًي نطاقًا أعلى يف   530و  ميالدًي نطاقًا أدىن يف املتوسط  311ما بني    يرتاوحان  احنرافيني  نطاقني
 ما بعد املروية.   احلقبة. وابلتايل، يبدو أن إنتاج احلديد يف احلماداب يعود إىل املتوسط

 
إىل الشرق من الواقع ( يف تل اخلبث الكبري MIS4 -2- 13) لخندقل القطع رسم:  4 الشكل
 التعقيد الكبري لرتكيب تالل خبث احلديد .  يوضح ،ديد خارج املدينة امللكيةاحلالسكة 

 



 
 (  12 - 2012) ندقاخل يف معمارية آاثر:   5 الشكل

 



 
 : امللخص

الورقة   اهلدف من هذه  بقطر  البحثية  كان  اجلامعية  لندن  لكلية  اجلديدة  التعريف ابألحباث   املتعلقةهو 
املروي  إب احلديد  أساسً   وليسنتاج  والتفسريات، ويرجع ذلك  النتائج  يزال يف  تقدمي  املشروع ال  أن  إىل  ا 

الطويل،   املدى  وعلى  احلايل.  الوقت  يف  حمدودة  النتائج  فإن  وابلتايل  إىلمهده،  احمللية    سينظر  املنطقة 
اليت كانت   الواسعة  اجلغرافية  املساحة  إىل  دورً   تؤديابإلضافة  مروي  رئيسً فيها  وشا  التجارة  يف  بكات ا 

أهنااالتصال   احمللية واخلارجية. ومع ذلك،    على  التأثريات  متكامل"، مع حتديد  ثقايف  أنمل من "كيان 
السريعة  خالل اآلاثريه    إظهارهنا    املقدمةاألولية    اللمحة  الدراسة،  هلاملعدنية    -اإلمكانت  وذلك ذه 
خالل    حتقيق  مبعىن واملنَتجة  املستخدمة  واملواد  واخليارات  للتقنيات  شامل  خمتلفة،   احلقبة فهم  مواقع  يف 

 املروية.  احلقبةخالل  هوأثر واستخدام هذه املعلومات لفهم دور إنتاج احلديد 
استمرار  ومستقباًل  واسع،    ومع  نطاق  على  للعينات  املختربي  اجليوفيزيء   سيجريالتحليل  استخدام 

يف جمموعة متنوعة من املواقع  وحوهلا  اخلبث    تاللورش األفران، وستستمر احلفريت داخل    ىللتعرف عل
 هذا البحث.  ملستقبلالنجاح  لتحقيقاملروية ابلتعاون مع الفرق األخرى 

 
 شكر وتقدير: 

الدعوة    ليتحقق أيمل يكن   لوال  البحث  الثالثة يف مشروع    اليت وجهها  األوىلمن هذا  أعمال الشركاء 
( هيلدسهاميشت )وآرين إجييرب  ،، ستيفن وينيج )برلني(، وخضر أمحد )اخلرطوم( مروييف املشرتكة  التنقيب 

رسال ، قرر مدير املتحف، راينر سلوات، إ1992املتحف األملاين يف بوخوم للتعاون معهم. ويف عام    لزيرة
املعادنخبري يف علم   املتحف، والذي كان حريصً والذي بدأ مؤخرً   ،آاثر  كل ا  ا يف االنضمام إىل طاقم 

. وبعد  الدافئة  الشمس  حتت آشعةبعض األعمال  يؤدي  احلرص على اهلروب من الشتاء األملاين البارد ل
فرصة   الدوحة  يف  جامعي  حرم  إبنشاء  اجلامعية  لندن  قرار كلية  أاتح  عاًما،  مرة    لتطورعشرين  العمل 

 أخرى. 
 لسماحه عبد الرمحن علي حممد رمحة، املدير العام للهيئة القومية لآلاثر واملتاحف،  دكتورأن نشكر  نود 

عهد املابول وولف من  دكتورندين ابلشكر املستمر إىل  وكذلكإبجراء هذا البحث اجلديد يف السودان. 
ا الشكر موصول إىل  . وأيضً ميدانًيا  يناملستمر  واللوجيسيتوفريقه على دعمهم األكادميي   األملاين لآلاثر



ا، نود أن أخريً و . بهعلى العمل الرائع الذي قاموا دريك روزنست وخاصة دان  آيْشه ورنابرابرا  دكتور
ا على جناح أول مومسني ميدانيني ملشروع كلية  كبريً   انشكر توماس شيبنر، الذي كان ملهنيته وصربه أتثريً 

ان، والقوى العاملة احمللية اليت من خالل عملها الشاق واملتفاين جعلت يف السود فرع قطر لندن اجلامعية
 الورقة هذه مسودات على تعليقاهتم على هذا اجمللد التذكارياملشاريع ممكنة. نشكر بول بلفورد وحمرري 

 .  البحثية
كتب    املقال األصل بعنوان "صناعة  احلديد ومملكة كوش، مقدمة حبث لكلية لندن اجلامعية يف قطر"

 eds. . Ein)يف أ. لوهواسور و ب. وولف)  2014بواسة جني مهفريس وثيو ريهرن ونشر يف العام 
Forscherleben zwischen den Welten. Sonderheft MittSAG, 

Berlin.  ( لوهواسور وولف بكل كرم قاموا ابملوافقه والسماح لنا برتمجة هذا املقال ونشره ابللغة العربية
( بكل لطف وكرم مسحوا لنا بنشر هذا املقال SARSجمتمع ابحثي اآلاثر السودانية، املتحف الربيطاين)

الذي دعم من قبل كلية  عرب شبكة اإلنرتنت، جمموعة من الناس قاموا ابملشاركة يف ترمجة هذا املقال و 
 لندن اجلامعية يف قطر مبا فيهم، ربيكا برادشو، التهامي ابوالقاسم، ابسل كمال بشري وشيماء شريف. 

 
 

  اللون ذوا األنبوبني( )09-2012) خندق  يف املعدنية للرتسبات الضحلة الطبيعة: 18  امللون الشكل
 اجلرعات اإلشعاعية(  مقاييس يشريان إىل أماكن وضع الصورة وسط يف األبيض

 
 (02-2012) خندق يف عماريةآاثر م:  19  امللون الشكل


