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حول ظروف إنهيار الحضارات قد ساهمت في معرفتنا حول إستمرارية و إعادة  (آثار العظامعلم )اآلثار الحيوي إن وجهات النظر في علم 

و نعتقد هنا أن دراسة ممارسة النشاط اليومي من خالل إختبار العظام يمكن أن . هيكلة المجتمعات بعد إنهيار الدول و اإلمبراطوريات

ة المصرية كلاً و بعد إنهيار امبراطورية الممتركيز علي النوبة قديمو بال. يوضح كثيراً خبرة الحياة اليومية أثناء هذه الفترات المتالحقة

 الحديثة اإلستعمارية فقد قمنا باختبار أنماط حركة العضالت الهيكلية و اإلصابات إثر العنف من خالل دراسة مخلفات اكتشفت بجبانة موقع

غيرات في العضالت الهيكلية في تمبس خالل المملكة المصرية وجدنا دليل علي تزايد الت. تمبس األثري بالشالل الثالث علي نهر النيل

و بالنظر إلي إرتفاع . الفترة النبتيه، بينما لم تتزايد الكسور الناتجة عن الحوادث بشكل ملحوظ خالل الفترتين/ الحديثة و ما بعد اإلستعمار

كما . أعمال المحاجر و األنشطة الزراعية الحيوانية و المبانينسبة التغير في العضالت الهيكلية فمن األرجح أن النوبيين قد إنخرطوا في 

ندرس . دلّت الدراسة علي أن هذه المجموعة ذات بنية جسمانية قوية ربما حّدت من الكسور نتيجة اإلصابات المتعلقة بأعمال اإلستيطان

و نعتقد أن النوبيين بعد الفترة اإلستعمارية قد   زيةهذه التغيرات في خبرة األنشطة اليومية بمنطقة تمبس من خالل مفهوم الوكالة المرك

مستقلة أعادوا تهيأة أنظمتهم اإلجتماعية السياسية و االقتصادية عبر هذه الممارسات اليومية و التي ساهمت بدورها في قيام الدولة النبتية ال

  .و القوية

 إستعمار، علم األمراض القديمة، إعادة نشاط :كلمات بحث  

Abstract. 

Bioarchaeological perspectives of collapse scenarios have contributed to our understanding of the 

persistence and regeneration of communities after the fall of states and empires. We suggest that the 

osteological examination of everyday lived experience can further elucidate local lifeways during these 

transitory periods. Focusing on Ancient Nubia after the decline of the colonial Egyptian New Kingdom 

Empire, we examine musculoskeletal activity patterns (entheseal changes) and traumatic injury in remains 

uncovered at Tombos, a cemetery at the Third Cataract of the Nile. We find evidence that entheseal 

changes increased at Tombos from the New Kingdom to the post-colonial Third Intermediate/Napatan 

Period; however, accidental trauma does not significantly increase between the two periods. With regard 

to the elevated entheseal changes, we suggest that Nubians may have been engaged in quarrying, 

agropastoralism, and construction efforts. Furthermore, there is evidence to suggest that this population 

was biologically resilient, which may have limited accidental/occupational traumatic injury. We view 

these changes to the Tombos quotidian experience from an agent-centered perspective; we posit that 

during the post-colonial period, Nubians revitalized their sociopolitical and economic systems through 

these everyday practices, which contributed to the independent and powerful Napatan state. 
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 بمجلة  ي تم نشره مسبقاً م المقال بعد موافقة الكاتب و الذترج - 

 



لكل كنهاية حتمية و مؤكدة  االمبرياليةنهاية  ُصّورت

 Tainter 1988, Yoffee and Cowgill)االمبراطوريات 

الهجر المفاجئ  عن صوراً وجهة النظر هذه  و تلغي(. 1988

الدمار مناطق المدنية، التدهور البيئي، التدهور االقتصادي، لل

حدت حديثاً هذه ضُ . الكوارث الطبيعية و الحروبالناتج عن 

ج التي هابنظرة مستحدثة و مقبولة من المن الفكرة عن االنهيار

 Faulseit)ارية سبل الحياة بعد االمبراطورية رتري استم

2015; McAnany and Yoffee 2010; Schwartz and 

Nichols 2006  .) هيكلة جوانب بينما اقّر الباحثون باعادة

الحكم  من ةمستمدعقائدية أو /اجتماعية اقتصادية سياسية، و

بل  ،فقط تستمرال  المنحل، فقد اكدوا أن الشعوب االمبراطوري

التي  هذه المجموعات عادة ما تقوم. طّورتبامكانها ان تنمو و ت

باعادة صياغة عناصر الكيان السياسي  اعادة تنظيم نفسها

من خالل  (Agency)ة للحكم الذاتيالمقدرة السابق و ممارسة 

 Schwartz)النظام  السابق بمعايير جديدة  بعض جوانبتبديل 

2006; Sinopoli 1994 .) يجب النظر الي  المنطلقو من هذا

ت ما بعد االمبراطوريات كشعوب نشطة، قابلة للتكيف، امجموع

أنهيار سياسي  نتيجةب متأثرو خالقة اكثر من كونها مستقبل 

 McAnany and Yoffee 2010; Zovar 2012)خارجي 

.) 

الزمان من  توجهات قديمة و لعقد أصبح من المتعارف عليه في

مجموعات غير هي  السياسي اإلنهيارما بعد  شعوب أن

في دراسة آثار مصر و  خاصةو يظهر ذلك بصورة  واضحة،

ية نهيار المملكة المصرولي الفترض في التحليل األأً فقد  .النوبة

ن قد قاد ن انسحاب المصرييأ( 0م ، جدول .ق 0101)الحديثة 

حدودهم أو الرجوع الي النظام القبلي عن  النوبة المحليين للتخلي

(Adams 1977; Kendall 1982; Trigger 1976 .) أشير

التي تلت انهيار المملكلة المصرية الحديثة ة للفترة الغير واضح

نتيجة األنحسار ( م.ق 001-0101" )النوبة المظلمة" بمرحلة 

أن فكرة (. Adams 1977)المزعوم للمجموعات المحلية 

ن غير قادرين يبان النوبي السابقةالمصرية  محور علم الدراسات

وعات عن مصر ساهمت في طمس مجم علي التواجد مستقلين

ظهرت االكتشافات الحديثة أن أ. ما بعد سقوط الحكم المصري

خالل هذه الفترة المظلمة المزعومة بل  النوبة لم تنمو فقط بشرياً 

وجهة  و تبدو .مرت ذاتياً في عملية تأسيس دولةمتدت و استإ

مدينة االمبراطورية المصرية  واضحة من خالل النظر هذه

شكل رقم )بتمبس في النوبة العليا، بالقرب من الشالل الثالث 

السكان في  اشارت البحوث االثارية الي استمراريةفقد (. 0

 تيخالل فتر و كذلك الحديثةتمبس بعد انهيار المملكة 

 Buzon et al. 2016; Smith)نبتة  و ضمحالل الثالثةاإل

التي تم  عتبر تمبس واحدة من المدن القالئلو ت(. 2007 ,2006

 ستعمارية و ما بعدها، مما جعلهااالفترة الو تغطي  ثارياً تنقيبها ا

خالل هذه الفترة  و بخاصة اً لدراسة سبل الحياةموقعاً ممتاز

) و بدالً من دراسة اسباب االنهيار كما فعل الكثيرون . االنتقالية

نهدف ( Morkot 1995, 2000; Török 1992, 1995أنظر 

مية بالنوبة خالل فترة ما بعد الحياة اليوسبل هنا الي دراسة 

 .راطورية المصريةاإلمبنهيار ا

 

 
 (0)جدول رقم 

 

 
 

 (0)شكل رقم 

 

 ،اً يتم بناء الهويةييوم المستمرةمن خالل الخبرات الدنيوية 

 de Certeau)الحياة  و ديمومةإعادة إنتاج المعايير الثقافية 

نظر الي هذه الخبرات كعناصر قليلة األهمية  سواء و(. 1988

أو ( Bourdieu 1977مثال السلوكيات، آداب، ذوق، مالبس؛)

بصورة أكثر شمولية كفعل إجتماعي قادر علي تحويل البنيات 

كثير من علماء  أشارفقد  ،(Giddens 1984)اإلجتماعية 

 الحيوي االثاريمكن لعلم  كما .الي أهمية النشاط اليومي االجتماع

ل فشكل الهيك. اليومية اتممارسمثل هذه الفي دراسة  ن يساهما

ينها سجل فقط احداث بعالعظمي البشري قابل للتكيف؛ و هو ال ي

تعدي ذلك الي التغيرات الطارئة بل ي( مثال الصدمات الطفيفة)

العضالت نمو مثال )وطات المتكررة علي الجسم نتيجة الضغ

نظر الي و لذلك يمكن ان يُ (. المتزايد نتيجة النشاط الهيكلية

يعكس الضوء علي  كماالنسيج العظمي كسجل ألحداث الحياة 

هذه الخبرات و أحداث الحياة تظهر خالل . الخبرات اليومية



 –نسيج معقد من التاثيرات االجتماعية و االقتصادية و السياسية 

البنيات المخلفات العظمية كنتاج لهذه  بذلك يمكن النظر الي و

تمكن علماء دراسة اثار العظام من (. Sofaer 2016) المتجسدة

رة للخبرات المعاشة خالل وجهة النظر هذه الي تحديد أدلة مباش

ال االساسي في السؤ. اً و أقتصادي اً ، سياسياً جتماعيإ متوارثةو ال

االنماط و االنشطة اليومية للمجموعات  هذه الدراسة هو هل

و من   مبراطورية المصرية الحديثة؟بانهيار اإل تتغير المحلية

تغيرات الجهاز العضلي أختبار االثار الحيوي قمنا بمنهج  خالل

 الهيكلي
2
 Entheseal changes  حوادثالو االصابات نتيجة 

. للحياة اليومية كعناصرلتقييم النشاط البدني و اإلصابات 

اعتمدنا في هذه الدراسة علي مقارنة التكرارات لهذه المؤشرات 

العظمية للممارسات اليومية لعينات عظام من تمبس تعود للفترة 

و  .نبته /ية الحديثة، االضمحالل الثالثةما بين المملكة المصر

بسبل الحياة  مرتبطةأسئلة بحثية اقليمية  ناطرح نكون قدبذلك 

وء ؛ كما سلطنا الضو ما بعدها ستعماريةاال ةفترالة خالل اليومي

يوية في سيناريوهات ما بعد علي ما يتعلق بالممارسات الدن

االنهيار بافتراض ان هذه المعلومات يمكن النظر اليها من خالل 

مفهوم أنّها تتيح فرصة سلطة واسعة للمجتمعات المحلية 

 .ما بعد االنهيارلالمستمرة 

 

 : إهنييا  اإلمبريالية و تكوين الدولة

 

ة دحرت االمبراطوية المصرية منطقة النوبة في بداية المملك

عام من السيطرة  01بعد  حيث تمكنوا المصرية الحديثة

مستعمرة سياسية في الحدود النوبية تاسيس  ة منيالعسكر

(O’Connor 1993 .) الجهود االستعمارية تحت وطأةأتجهت 

نحو دمج المجتمعات النوبية في اطار  الجديد البرنامجهذا 

منظومة الدولة الكبري من خالل بناء مدن المعابد، الترويج 

لألدارات المحلية و اعادة تنظيم القطاع االقتصادي و االجتماعي 

(Trigger et al. 1983.)  فترة وجود مصري أدي ذلك الي

 (Smith 1997,1998)نوبي مشترك استمر لعدة قرون 

جتزاو
3
 تمازج ثقافي كونوا و صريون و النوبيونالمخاللها  

 .Buzon et al)مجتمعات استمرت لفترات طويلة  و  متشعب

2016; Smith and Buzon 2014  .) أصبحت المملكة

متفككة سياسياً بسبب الغزو الليبي، الجفاف و عدم الحقاً الحديثة 

و  (.Wilkinson 2007)أتحاد جماعة كهنة امون في طيبة 

فقدت مصر قوتها في النوبة تدريجياً معلنة فترة  بالتالي

 .االضمحالل الثالثة

ن المحليون قد هجروا مواطنهم راء اّن النوبيوآلحدي اإأعتقد في 

 Kindall)الي نظام حياة القبلية أو شبة البداوة  راجعوات او

1982; Trigger et al. 1983  .)وضحت الحفريات الحديثة أ

ثل عمارة غرب أّن بعض المواقع المعاصرة لها مفي تمبس و 

ستمر من المملكة المصرية الحديثة الي فترة إهنالك إستيطان 

 Binder and Spencer)االضمحالل الثالثة و حتي فترة نبتة 

2014; Binder et al. 2011; Buzon et al. 2016; 
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و الغير ( Buzon 2006; Buzon et al 2016)االدلة من القياس المتري للجماجم  -

ن غير متجانسيبمرور الزمن متري لألسنان تشير الي اّن المصريين و النوبة اصبحوا 

  .بصورة اكبر

 

Smith 2007, 2014; Smith and Buzon 2014; 

Spencer 2014; Spencer et al. 2012  .) علي الرغم من

الحوجة الي المزيد من الحفريات حول هذه الفترة إال أّن هنالك 

د فق. أدلة كافية لرفض فرضيتي االنحسار السكاني و القبلي

ملكي كوشي  نسل   ل  كّ شُ  حيثظهرت المدينة العاصمة بنبته 

دود ـدة دينية مميزة و حم باالضافة الي عقي.ق 001بحلول 

اجتماعياً و سياسياُ ما بين الشالل الثاني و  فيها تحدتإ واسعة

إستمرت دولة نبتة و غزت الحكام  (.كلم 011حوالي )السادس 

و ( األسرتين الثالثة و الرابعة و العشرون)الليبيين في مصر 

كانت . نية وكونوا االسرة الخامسة و العشرحكموا مصر و النوب

البحر االبيض المتوسط الي  متدت منإحدود الدولة النبتية التي 

طالق التي حكمت إقليم العليا هي اوسع الحكومات علي اإل النوبة

 O’Cannor)علي منذ القدم الي الفترات الوسطي النيل األ

1993 .) 

ن لنوبيين المحلييبا معرفتنا الك فجوة واسعة حولهن

ما بين الممكلة المصرية الحديثة الي دولة نبتة  الممتدة في الفترة

و حقيقة األمر نحن غير متأكدون متي (. م.ق 0101-001)

بعض الباحثون أن أصل حكم نبتة  إقترح و لكنبدأت دولة نبتة؛ 

 ;Adams 1977. )م.ق 001 عام بدأ بفترة وجيزة قبل

Kindall 1982; Trigger 1976.) توسعن أن وخرآ يري 

 Kendall)نحالل الثالثة دأ خالل فترة اإلكان قد ب بتيةالن الدولة

1999; Morkot 1995, 2000, 2001; O’Connor 

1993; Török 1992, 1995 .)قف بجانب ـو نحن هنا ن

ن توحيد أي الباحثين أعاله أرأي االخير و ذلك اعتماداً علي رال

لزم وقت يعقيدة، عاصمة دولة و حدود شاسعة أسرة ملكية، 

ن أن نشير هنا الي حقيقة أنه يجب علينا أبما  .بكثيرطول أ

نهيار إرتباط وثيق بإالحضارة مرتبطة  اءنشإعمليات تكوين و 

 محددةفعلي الرغم من صعوبة توضيح ذلك في فترة   .الدول

ظهر ن المعطيات االثرية تُ أنحالل الثالثة اال اإل مرحلةخالل 

. اطورية المصريةمبرنهيار اإلإكثر من أتكوين و نشاة دولة نبتة 

ن امتداد و تقهقر القوة المركزية هي ظاهرة عامة خالل إكما 

 Schwartz and Nicholsأنظر )فترة ما قبل التاريخ 

 سقوطما بعد  مظاهرستقرار تتباين في إّن درجة اإل (.2006

طريقة االتحاد و فحوي الدول و تتأثر بعدة عوامل من ضمنها 

نخرط إالسابقة، الي اي درجة منهج السيطرة لدي السلطة 

السكان المحليون في النظام السياسي السابق، و طبيعة االنهيار 

و بالتالي سوف (. Schwartz 2006; Sinopoli 1994)نفسه 

نهيار المملكة إ فيها تزامني جوانب التيختبار بعض الإهنا بم ونق

و  الحفريات فالمزيد من. المصرية الحديثة مع ظهور دولة نبتة

صول حضارة نبتة أب معرفتنا من تزيدسوف  الدراسات األثرية

نهيار مقابل وجه النظر حول اإلنحو تقييم أو يفسح المجال 

 .تكوين و نشاة الدولة

ن الجبانة كانت أشارت الحفريات في موقع تمبس أ

و علي . (م.ق 001-0101)مستخدمة خالل هذه الفترة الهامة 

في  مبراطورية المصرية تمبس مركز هام لال شكلترجح األ

و  ،لسيطرة علي تحركات المجموعات السكانية، مراقبة التجارةا

 Smith)تشجيع التعايش مع النظام و السياسة االمبريالية 

الل الثالث حدود داخلية شوجود تمبس بمنطقة ال شّكل(. 2003

الحدودية في لمستعمرات ا تجاه جهامة ما بين التثقيف من الخار

 Smith)و تلك شبة المستقلة في الجنوب األقصي  الشمال

ون المشع لعينات من مقابر نبتية أكدت توريخات الكارب(. 2006



ستمرارية المجموعات المحلية نفسها بعد سقوط المملكة إ

أشارت الدراسة الحديثة (. Smith 2007)المصرية الحديثة 

الفراد محليين و علي أن هؤالء ا( Sr)لعنصر االسترونتيوم 

ن ين و نوبة محليين المصرييهم ذرية المستعمرنّ ا االرجح

(Buzon and Simonetti 2013; Buzon et al. 2016 .)

الدفن النوبية في موقع تمبس قد  عالوة علي ذلك نجد اّن ثقافة

وجدت . متزجت بتقاليد جنائزية شملت عناصر نوبية و مصريةإ

المملكة المصرية الحديثة و لكن  هذه الظاهرة ايضاً في فترة

علي إحياء عدة  اً بصورة أقل حيث قدمت فترة نبتة شاهد

كوام الدائرية و الدفن كمثال مقابر األممارسات لتقاليد دفن نوبية 

قدم هذا التحليل معلومات ذات (. Smith 2014)القرفصائي 

ن أفة الدفن و المكان علي الرغم من صلة و ثيقة فيما يتعلق بثقا

جتماعي للمقابر النبتية ما ذال يحتاج الي المزيد من الوسط اإل

دراسة حيان الي من األ يلجأ االثاريون في كثير. الدراسات

ينة تمبس القديمة تقبع تحت قرية ن مدأال إمواقع االستيطان 

عيد بناءها علي مدار أ  عليها و  شيّد حيثتمبس الحالية مباشرة 

 ةدراسو ن تحاليل إال أمن ذلك غم و علي الر. عقود من الزمان

المتكررة و اصابات  االفعال فيما يخصلهياكل العظمية ا

 الفرادالحياة اليومية ل اشكال عن الكشفقادرة علي  ستيطاناإل

  .بمقابر تمبس

اضافات   االثار الحيويالبحوث الحديثة لعلم  قدمت

لم . هيارنخالل فترة ما بعد اإل ةالثقافي ةالبيئمفاهيمنا حول  الي

ليها السجل المادي و ع تكن هذه المجتمعات مستمرة فقط كما دلّ 

، (Kemp et al 2009)ن تكون متناقمة جينياً أ لكن يمكن

االنشطة  والعالقات التجارية السابقة ممارسة علي  حافظت

؛ كما (Tribett and Tung 2010)الزراعية و االستهالك 

 من أوجه عدةفي (. Tung 2008) بصفة خاصةمارس العنف ي

 تبدراسة معدال Karenقامت كارن  االثار الحيوي علم مناهج

، معدالت بغرض العالج الجماجم عليثقوب  أجراء العنف،

ر مترية، التغيرات في النظائر الفيزيائية، سمات الجماجم الغي

مبراطورية إنهيار إشرات تدني الصحه خالل فترة ؤالجماجم، م

بامريكا  Chankaو ظهور حضارة شانكا  Wariواري 

 Peruvian Andes, A.D. 900–1250; Kurin)الجنوبية 

ن بيئة فترة ما بعد أأشارت نتائجها الي (. 2016 ,2012

االمبريالية كانت مليئة بالعنف بيد انها كانت خالقة من ناحية 

اعتمدنا علي هذه . االجتماعية اتت الثقافية و الهوياالممارس

 و ،لألنشطة اليومية علم العظامدالالت  للتعرف علي المناهج

ثر إصابات و اال التغيرات في العضالت الهيكليةفيما يسمي ب

 .entheseal changes and traumatic injuries الصدمات

ت لنا هذه المناهج فرصة للتحدث بصورة اوسع حأتا و بالتالي

 . عن الحياة اليومية للشعوب الغابرة

 

 :و المناهج المواد

 

البقايا العظمية كسجل مادي  االثار الحيوينظريات علم  تناولت

تمكن علماء . جتماعيةإراد الذين كانوا يوماً ما عناصر لالف

للجنس و تقدير  دراسة العظام من تخطي الدراسات التقليدية

مناهج هذا  توظيفتمكنا من  بنفس القدرو  ؛العمر عند الوفاة

كمثال تحليل النظائر الفيزيائية، تحليل السمات الغير ) العلم 

لسياقات ل بالنظر( ت اثر احتكاك االفراد المباشرةمترية، االصابا

االثرية لدراسة بعض المواضيع االجتماعية من ضمنها 

التحركات السكانية، المقاومة و الصمود تجاه التحديات 

قّدم  االثار الحيوينعتقد بأن علم . المحيطة، و هوية المجموعة

للشعوب  الممارسات اليوميةسبل الحياة و مساهمة فعالة الختبار 

 ;Jurmain et al. 2012; Larsen 2002)القديمة 

Schrader 2012, 2013; see also Wesp 2015 .)

يعية عندما تستخدم العضالت الهيكلية  هي نتاج حركات طب

 يدمما يزبنشاط لفترة زمنية طويلة  و متكررة، العضلة بصورة

اكبر  عظمية حجم العضلة و بالتالي تحتاج الي مساحة من

في الوقت الذي ال (. Hawkey and Merbs 1995)لاللتحام 

فمن االنشطة و مظاهر االستيطان يمكن فيه استنباط بعض 

جراء مقارنات مستفيضة اآلثار الحيوي إعلم  مكن من خاللالم

و ذلك مستويات اجتماعية مختلفة  عليبين المجموعات 

هذا كذلك يستطيع . العضلية الشاقة المجهودات التعرف عليب

إصابات الحوادث، و  ن يفرق بين االصابات اثر العنف والعلم أ

و / االستيطان أوبة عادة باالنشطة البدنية المتعلقة ترتبط االخير

في المجتمعات ذات االنشطة الزراعية الرعوية 

Agropastoralism   المكثفة(Judd 2006 .)التغيرات  هذه

م معلومات قيمة ات الحوادث تقدفي العضالت الهيكلية و اصاب

 . السحيقعن الحياة اليومية في الماضي 

ه الدراسة من موقع تمبس مية في هذظأخزت جميع المواد الع

. م كل من د0111منذ عام  هيدير الحفريات في التي بالسودان

من جامعة   Stuart Tyson Smithد تايسون اسميث رأستيوا

  Michele Buzonبوزون  لو ميشي كاليفورنيا، سانتا باربارا

البقايا االثرية في هذه الدراسة عن  توريختم . جامعة بوردومن 

تتفاوت عينات . طريق منهج التسلسل في طرق الدفن الجنائزية

ما بين  لفترةمصرية الحديثة من موقع االستيطان لالمملكة ال

أنظر جدول )م .ق0101  العشرينم الي نهاية االسرة .ق0200

نسبة لمحدودية حجم ونطاق العينات فقد  و (.حجام العيناتأل 0

للفترة ما بين نهاية تم دمج عينات مرحلة االنحالل الثالثة و نبته 

م الي نهاية االسرة الخامسة و .ق 0101المملكة الحديثة 

ارتبطت مقابر االهرامات في تمبس بافراد . م.ق 662العشرون 

تضمنت  كماذو وضع اجتماعي اقتصادي من الطبقة العليا 

من الطبقة  مالحال تشير الي انه يميسور فرادأل مقابرالدراسة 

فراد ما بين الطبقة العليا و الوسطي للمزيد عن اال) الوسطي

و   (Bozun 2006;Schrader 2012; Smith 2003انظر 

 .جامعة بوردوتوجد العظام حاليا ب

 
 توزيع النوع و العمر( 0)جدول 

 

تم تحديد العمر و النوع عن طريق دراسة عظام الحوض و 

 أما(. Buikstra and Ubelaker1994؛ 0جدول )الجمجمة 

-01مقتبل سن الرشد )بصفة خاصة  فقد تم تحديد فئاتها االعمار
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بواسطة تقدير تغيرات ناتجة عن التحلل في ( عام فما فوق

 Auricularو السطح االذيني مناطق التحام عظام العانة 

surface .دراسة لم يتم استخدام فئة متوسط سن الرشد في هذه ال

 Currey)نسبة الختالط مناطق التحام العصب و النموء 

2002; Robb 1998.)  و فيما يخص الجنس فقد تم التعرف

كل من الجمجمة و الحوض من خالل خواص اسطح  عليه

(Buiktra and Ubelaker 1994.) كما تم الجمع ما بين

 الذكور و االناث لزيادة عينة الدراسة و الجدير بالذكر ان نسبة

 00: المملكة المصرية الحديثة)العينتين  كال نواع متساوية فياال

. (ذكر 00انثي،  00:نبتة/ ذكر؛ فترة االنحالل الثالثة 20أنثي، 

 في هذه الدراسةنسبة العينات المحدودة هذه حدت من نقاشنا  و

ن الفصل بين أ الي نشير ع انماط االنشطة كماانواحول استنباط 

 . الدراسات االحصائية مستحيلةمثل هذه العينتين تجعل 

أن تالحم االوتار العصبية مع العظام هي بنية حيوية غاية في 

 (Benjamin et al. 2006:471) عرفها بنيامين كما التعقيد

االوتار و مواقع تركز االجهاد في مناطق التحام العظام ب"بانها 

يزيد حجم العصب عند االستخدام المتكرر   ".العضلية االربطة

االثار التي تظهر و . و بالتالي يحتاج الي منطقة التقاء محكمة

مستويات حجم النشاط مع كبير  تتناسب بشكلعلي الهيكل 

 Havelkova et al. 2011, 2013; Lieverse)الجسماني 

et al. 2013; Palmer et al. 2016; Villotte et al. 

 Wolffهذه العملية الهيكلية بقانون وولف  ترتبط(. 2010

Law المجهود قوة هالذي يوضح ان العظم يتاقلم نتيجة لتحمل 

هنالك عدة عوامل (. Ruf،f et al. 2006)و ضعفه أ الحيوي

اخري تساهم في هذه التغيرات الدخيلة علي العظام و تتضمن 

 ;Milella et al. 2012)العمر، الجينات و حجم الجسم 

Weiss 2003, 2004; Wilczak 1998.) ن نوع تالحم إ

االوتار العصبية مع العظام في مناطق معينة، كمثال الغضروف 

 Fibrocartilaginous versusالليفي  مقابلالمليف 

fibrous هذه العالمات العظمية ، تؤثر ايضاً في ظهور و تطور

(Henderson and Alves Cardoso 2013; Villotte et 

al. 2010 Villotte and Knusel 2013.) تمت دراسة 

الذي يوجد في مناطق  تالحم الغضروف المليفعن  واسعة

صبح حالياً من الدراسات الشائعة في التحليل أو نسيجية عدة 

 ;Benjamin and Ralphs 2000) ضمن علم االثار الحيوي

Henderson et al. 2012;Viillotte and Knusel 

2013.) 

وفقاً العضالت الهيكلية يل معلومات عن التغيرات في تم تسج

 Hawkey andللمنهج الذي قام بتطويره هاوكي و ميرب 

Merbs  (0000 )التقريبي و الذي يستخدم فيه القياس الرقمي 

ظهر حديثاً مناهج (. 4جدول رقم )هذه التغيرات  لمدي حجم

لهذه  فاحصينتحد من نسبة أخطاء ال يعتقد بانها سوفتحليل و 

 Handerson et al. 2016; Marriotti) التغيرات العظمية

et al. 2004; Villotte 2006.)  

 
 منهج رصد التغيرات في العضالت الهيكلية( 4)جدول 

 

لالسباب  في هذه الدراسة لم يتم توظيف هذه المناهج و لكن

 Hawkey andكما أقترح  )البيانات المرتبة  تقدم (0): التالية

Merbs   ) معلومات قيمة فيما يخص كل من حدة و تكرار

عينة بيانات جمعت ( 0)؛ العضالت الهيكليةالتغيرات في 

المملكة المصرية الحديثة مسبقاً وفق منهج هاوكي و ميرب و؛ 

 العينات بواسطة الباحث شخصياً مما يستبعد رصدت جميع( 4)

عينة من  00ختبار عدد إختيار و إتم  .خطأ المالحظين

مراكز / عضالت رئيسيةضاريف المليفة و ذلك النها تمثل الق

جدول )السفلي للجسم  وفي المناطق العلوية  االربطة العضليه

كل تحليل الجزء االيمن و األيسر باالضافة الي  (2-0شكل  ؛2

قارنة متوسط لم ANCOVAتحليل التغاير أستخدم . علي حده

ما بين المملكة  الفترة لعينات العضالت الهيكلية درجة التغير في

يختبر هذا  .نبته/ و الفترة االنتقالية  الثالثة المصرية الحديثة

ضمن ( التغيرات العظمية)التحليل متوسط متغيرات غير مستقلة 

حافظة مع الم( فترة زمنية)واحد او اكثر من المتغيرات المستقلة 

أختير  متغيرعامل السن هنا نسبة لعالقتة  .عمرعلي متغير ال

يقوم هذا التحليل . العضالت الهيكليةالمباشرة مع التغيرات في 

االعتماد  عند متوسط المتغيرات الغير مستقلة او تعديل بضبط

الوسط و الوسط المعدل كما هو مسجل في )تنوع المتغير  علي

التحليل اكثر دقة من  هذاوجد اخرون ان . (6و  0الجداول 

 ;Cheverko et al. 2016)التحاليل الرياضية االخري 

Hubbe et al. 2012 .) 

األصابات اثر الجروح هي اكثر حدة و تاثيرها اكبر من 

، و يتضمن ذلك العضالت الهيكليةالتغيرات التي تنشأ في 

قام هاوكي و ميربز . التهاب العضالتالكسور البسيطة و 

باتهم فيما يخص االنتوءات العظمية في كت بدراسة( 0000)

اعادة تركيبة النشاط البشري، و بما ان هذه النتوءات العظمية  

بصفة خاصة يعتقد بانها نتيجة اصابات اكثر حدة من غيرها  

كما عرفت في الدراسات االنتربولوجيا الحيوية السابقة 

(Buzon and Richman 2007; Judd 2000; Kilgore 

et al. 1997) فقد استخدمت هنا كمؤشر لالصابات اثر ،

 (. Ortner 2003:158)الجروح بدالً عن االستخدام المتكرر 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

عظمة )تغيرات هيكلية متوسطة في عضلة الكتف ( 0)شكل 

 (العضد القريبة

 

 

 

 أختبار العضالت الهيكلية و وظيفة الكيمياء الحيوية( 2)جدول 

 

أصابة  .الجروح الي العامل المسببيمكن ان تشير أصابات 

، كسور Colles’ fractures مثل كسور كوليسالعظام الطويلة 

، و كسور شظية عظم الساق Smiths’ fractures اسميث

مكن تنسب جميعها الي حوادث الخارجي نتيجة االصابات ي

 Judd 2006; Redfern)المفاجي او التواء الكاحل  السقوط

2008; Rogers 1992; Tung 2003; walker 1997) ،

بينما الكسورالغائرة و الحادة في الجمجمة ، السيما الجزء 

 ;Lovell 1997) المباشرالعلوي منها، قد ارتبطت بالعنف 

Martin and Harrod 2014; Tiesler and Cucina 

2012; Tung 2012;) 

 

  
 

تغيرات متوسطة للهيكل العضلي في العضلة الباسطة ( 4)شكل 

 (القصية عظمة العضد)



 
  

تغيرات حادة للهيكل العضلي في الجزء العلوي ( 2)شكل رقم 

 من الكعبرة

  

 

 

 

 

 

و علي سبيل المثال فان كسور بوكسر المتعلقة بعظام 

 المشط،الضلوع المكسورة، و كسور باري جميعها اصابات

 ;Judd 2008)ن العنف ععظام القحف و يعتقد انها ناتجة 

Kurin 2012.)  نّ أ نريو تماشياً مع هذه الدراسة 

Infracranial injuries   تبعد فيهاسأ)االصابات الداخلية 

، و ، الضلوع Boxer’s fracturesعظام مشط اليد كسور

يمكن (  parry fracturesعظام الساعد الدفاعية كسور

جميع تم تسجيل . ارجاعها الي اسباب الحوادث و طبيعة العمل

موضعها، و حالة  و الي انواع االصاباتباالضافة العظام 

(. Buzon and Richman 2007; Judd 200انظر )الشفاء 

الختبار  Chi-Square (X2)كما استخدمت الدراسات الكمية 

 .المجموعات المختلفة فيالصابات ل نسبياً  النسب المتكررة

 

 :النتائج

  

ن الخبرات أاختبار الصدمات و االنشطة في تمبس تشير الي 

 عن كثيراً  تختلفملكة المصرية الحديثة كانت لشعب الم المعاشة

حساب  كل نتائج تقريباً . فترة نبتة/فترة االنتقال الثالثة مجموعات

أعلي في عينات الفترة  العضالت الهيكليةدرجة التغير في 

  نبتة من عينات المملكة المصرية الحديثة/االنتقالية الثالثة

 . (6و  0 جدول)

 ≥ P)التغيرات العظمية تمثل اختالف ملحوظ  من 06عدد 

تحت / لما فوقفمعدل التغيرات العظمية . في العينتين( 0.05

جميعها تشترك في حركة ) الشوكة و تحت عظمة لوحة الكتف

عينات فترة االضمحالل  فيبصورة ملحوظة  أعلي (الكتف

 في كالً ) و نبتة مقارنة بعينات بالمملكة المصرية الحديثةالثالثة 

لعديد من العضالت ا كما أًن نتائج معدل .(من اليمني و اليسري

العضد اليسري، العضلة ) التي تساهم في حركة المرفقين 

علي ايضاً أ تكان( العضدية اليسري و العضلة العضدية اليمني

. الثالثة و فترة نبتةبصورة ملحوظة في عينات فترة االضمحالل 

) معصم اليد التي تشترك في حركة  تحاملاإلكل مناطق معدل 

في كل من عينات  اً كانت عالي( و القابضة هالعضالت الباسط

كل فان معدالت و اخيراً . فترتي االضمحالل الثالثة و فترة نبتة

 مناطق التحام العضالت بالعظام في الجزء السفلي من الجسم،

كانت عالية  التي العضلة المابضية اليسري معدل باستثناء

فترة  في عينات (popliteus p=0.058)بصورة ملحوظة 

؛ و و كل هذه التغيرات العظمية مجتمعةً  نبته/ االضمحالل الثالثة

االنثناء،  لي للجسم تشترك في امتداد الورك،الجزء السففي 

ات الركبة و التفافاتها النتوء و االنقباض، باالضافة الي انحناء

بمستوًي أعلي في  كنتلم  معدل هذه التغيرات العظمية . الجانبية

 .عينات المملكة المصرية الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج الوسط الحسابي لتغيرات العضالت الهيكلية ( 0)جدول 

 (الي الشمال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج الوسط الحسابي لتغيرات العضالت الهيكلية ( 6)جدول 

 (الي اليمين)

 

 

 

 

 



 

في عينات فترة  أكثر تكراراً  للصدماتان المؤشرات العظمية 

. نبته مقارنة بعينات المملكة المصرية الحديثة/االضمحالل الثالثة

عظم )اجزاء هياكل عظمية  الصدمات في ستة هذه أختبرتو 

عظم الزند، الفخز، عظم الساق الكبري، عظم  ،العضد، الكعبرة

حيث كانت النتيجة اعلي بنسبة خمسة في  (الساق الصغري

 ة فقط أعلينبته مقارنة مع واحد/الثالثةعينات فترة االضمحالل 

 (. 0جدول ) في عينات المملكة المصرية الحديثة

أظهرت بيانات الصدمات ان هنالك العديد من اصابات العمل 

االضمحالل الثالثة مقارنة مع المملكة المصرية  خالل فترة

. ذات اهمية اً ختالفات حسابياالو مع ذلك لم تكن هذه الحديثة، 

 و الصدمات العضالت الهيكليةالتغيرات في  بيانات عند جمع

نبته كانت /فانها تشير الي ان عينات فترة االضمحالل الثالثة معاً 

ارتفاع ملفت  دونمنصرفة بمستوي أعلي في النشاط البدني 

 .للنظر في معدل اصابات الحوادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكرارات االصابة نتيجة الصدمات( 0)جدول 

 

 :هنقاش

 

نهيار إ التي تلتفترة الغموض  علم االثار الحيوي يوضح

 لتغيراتمن خالل دراسة ا  االمبراطورية المصرية في النوبة

شارت هذه أ .و الصدمات العضالت الهيكلية التي طرأت علي

ن الخبرات الحياتية ألهالي تمبس كانت مختلفة أالدراسات الي 

في الفترة ما بين المملكة المصرية الحديثة و فترة االضمحالل 

عالمات  معدل متوسط تائجكر انفاً، نو كما ذُ . نبته/لثةالثا

في عينات فترة  كانت اعلي بصورة ملحوظة التغيرات العظمية

مقارنة بعينات المملكة المصرية  نبته/ االضمحالل الثالثة

 اتمجموعالحظ أن هذا النمط وجد في كل و من المال. الحديثة

نبتة / الرئيسية مما يشير الي ان شعوب فترة االضمحالل الثالثة

أشكال مختلفة و متكررة و شاقة من المجهود قد أنخرطوا في 

 االصابات اثر الحوادثتباين ذو اهمية في  ان عدم وجود. البدني

تمارس يومياً، االنشطه كانت  هذه خالل الفترتين يشير الي ان

تكن جزء اال انها لم  الجهد،في مستوي  أختالفهاعلي الرغم من 

تقديم ذه الدراسة نحاول في ه. االصابات نتيجة الصدمات من

 التعرف عليطرق و مناقشة  الموجوداتلهذه  مناسبة تفسيرات

 من خالل مناهج علم االثار الحيوي في أطار ما الخبرات اليومية

 .بعد الفترة االستعمارية

انماط معدل  أن مسبقاً الي  Schrader (2012)اشارت شريدر 

، االلتهاب الهيكل العضليتغيرات في ال)النشاط المنخفض 

ملكة ملفي عينات ا( osteoarthritisالعظمي المفصلي 

الحديثة بتمبس ربما تعود للدور الخاص الذي لعبته المصرية 

وجدت ادلة اثرية  .شاسعةلاالمبراطورية ا في خضمينة المد

دامغة تتضمن نقوش هيروغلوفية، مقابر النبالء، و القرابين 

ن كانت احدي مد تشير الي ان تمبس و التي الجنائزية المستوردة

االمبراطورية قامت . االمبراطورية المصرية في منطقة النوبة

مدن شمال تمبس  من ضمنها ببناء عدة مدن علي طول نهر النيل

غرب و تبعد  عمارة ،كلم   00ة صلب علي بعد مدين تتمثل في

ساعدت  ؛كلم 001كلم ، و صاي  01سيسبي حوالي  كلم ، 041

في توطيد  من خالل بناء المدن طريقة توحيد االمبراطورية

السيطرة المباشرة علي معظم النوبة العليا كما شجعت التواجد 

 ;Morkot 2010)النوبي المصري المشترك في المنطقة 

Smith 2003 .) اهمية دور ربما كان من اقوي االدلة علي

تمبس في النظام االستعماري هو النص الهيروغلوفي من هرم 

الهرم قد بني  نأالي  هذه اشارت النصوص. Siamunسيامون 

كانت وظيفة سيامون . Werenسيامون و والدته وورن ل

 Scribe-Reckoner"  محاسب و كاتب ذهب كوش الرسمية

of the Gold of Kush"البارز  ، االمر الذي يشير الي دوره

 (.Buzon et al. 2016)كوش  فيالضرائب السنوية  جمعفي 

ربما قد  سكان المدن االستعمارية مثل مدينة تمبس أن و نري هنا

، الحديثة االستعماريةشبكة اتصاالت المملكة  إستفادوا من

ربما وظف البعض منهم فباالضافة الي االداريين القاطنين فيها، 

 يفسر(. Schrader 2012)عمال مهرة و أككتاب، حرفيين، 

و  العضالت الهيكلية في من التغير البسيطالمستوي  التحليلهذا 

و السؤال  . في عينات المملكة المصرية الحديثة صدمات العمل

سلبياً االتصاالت هذه هل اثر انهيار هذه شبكة الذي يطرح هنا، 

 علي مواطني تمبس خالل فترتي االضمحالل الثالثة و نبته؟

حالياً دودة تجعل االستنباطات أن االدلة االثرية و التاريخية المح

و لكن في وجود االدلة المتاحة لدينا . حول طرق المعيشةولية أ

هنالك ادلة علي استغالل . فمن الممكن ان ندعم بعض الفرضيات

) المحاجر في مدينة تمبس خالل فترة االضمحالل الثالثة و نبته 

يوجد و  (.ال يوجد دليل علي عمل محاجر خالل المملكة الحديثة

 التي تحتوي عليالصخرية  موقع تمبس في منطقة الشالل الثالث

سطح العلي اعداد كبيرة من الصخور الجرانيتية منتشرة 

(Edwards 2004 .)يوجد بقايا تمثال ساقط علي االرض  كما

مباشرة ما بين  ،ألحد الحكام الغير معروفين في شمال تمبس

و يعتقد بان هذا (. 0لوحة )تركز الصخور الجرانيتية و النيل 

أحد لملك تهارقا ل هو متر 0.0وله حوالي التمثال الذي يبلغ ط

و لكن نسبة الي تهشم (. Dunham 1947) 00فراعنة االسرة 

و عادة ما  ،وجه التمثال و النقوش النهائية التي لم تكتمل كتابتها

، فمن الخرطوش الذي من اجله نحت التمثال تحتوي علي

يبدو ان التمثال  و مع ذلك. قد نحت الصعب تحديد ألي الفراعنة

نحته بصورة اولية بالمحجر و سقط علي االرض اثناء نقلة قد تم 

نقله الي مكان اخر فتهشم و ترك في  ليتممن المحجر الي النيل 

هنالك عدد من الصخور  يوجدتمثال ال هذا باالضافة الي. مكانه

حشوات ك؛ (6لوحة )عمل المحجر  تدل عليمنتشرة في تمبس 

ة علي اسطح الصخور و التي طرقت من اجل االسفين المصفوف

Harrel  (0000 )و ذكر هارل . فلق الصخر بطريقة محكمة



اربعة علي االقل )مشيراً الي ان عدد من التمثايل المعمارية 

 .في جبل البركل اصلها من تمبس( تقريباً 

 

 
 

 تمثال جاسم علي االرض بتمبس( 0)لوحة 

 (تصوير سارة شنايدر)

 

 
 

 دليل عمل المحجر بتمبس( 6)لوحة 

 

بدني مثل النحت، الطرق، تتضمن اعمال المحجر نشاط عادة ما 

تؤدي بدورها  و التي ور ضخمة من الجرانيتخصو تحريك 

 كالً من فال بد أن. الي تغيرات واضحة في العضالت الهيكلية

تكسير و عصم قد استخدمت في عضالت الكتف، المرفق و الم

عضالت الساق في نقل استخدمت خور اولياً، بينما صنحت ال

اذا (. كلم 0حوالي ) الصخور الضخمة من المحجر الي النيل 

زيادة معدل التغيرات  اليالي درجة ما  يؤديكان عمل المحاجر 

نبته، / في عينات فترة االضمحالل الثالثة العضالت الهيكليةفي 

 اتنبيامع  متوازية اثر الحوادثفلماذا لم تكن االصابات 

المحاجر تعتبر  العمل في التعدين و؟ مع ان لعضالت الهيكليةل

، اال ان العديد من الدراسات ( Bull et al. 2000)مهن خطرة 

م االصابات التي ظلم االثار الحيوي يشير الي ان معالمعمليه و ع

علي . بهذه المهن ال تنطبق علي عمل المحجر في تمبس تتعلق

 Van der Merwe etفان در و اخرون  درسسبيل المثال، 

al. (0101 ) االصابات و الرعاية الطبية في مجموعة من عظام

القرن التاسع عشر الموثقة جيداً لعمال مناجم من كمبرلي 

اال أن ة اصابات المناجم منتشر علي الرغم من. بجنوب افريقيا

انهيار أبار المناجم، الموت نتيجة تساقط " منها بسبب  الكثير

العربات الصخور، الغرق في تدفقات الطين و نتيجة لمرور 

الصغيرة لنقل التراب او الصخور او قطارات المناجم فوق 

 Van der Merwe et al. 2010:303; see also" ) العمال

Knight 1978; Turrell 1987 .) ل اعمأكل و بما أن

صخور بين ر في تمبس يتم فوق سطح االرض و جالمح

تظهر في شكل مجموعات من ) جرانيتية ليست راسية االتجاه 

، فان عوامل (0الكتل علي السطح، انظر خلفية اللوحة رقم 

الخطر المتسببه في االصابات في مناجم كمبرلي كانت تختلف 

. نبته/ ثالثة تماماً عن محاجر تمبس خالل فترة االضمحالل ال

ارتبطت المناجم ايضاً بتزايد االصابات اثر الحوادث في بيرو 

القديمة حيث ارتبط الكثير من االصابات بالسقوط نسبة 

استخدمت كورن .  Andesلالنحدارات الطبوغرافية باالنديز

(0101)Kurin   كسور الكعبFibular   كبديل للكواحل

المكسورة، و المحتمل انها مرتبطة بالسقوط علي انحدارات و 

و خلصت الي ان كسور الكعب منتظمة نسبياً . اسطح صخرية

 Middle Horizon Turboفي عينات فترة توربو الوسيطة 

بالمقارنه مع عينات فترة االنتقال المتأخرة لكاشي %( 2.0)

Late intermediate period Cachi (0.0)%،  مما اشار

صابات الحوادث جراء ي االستخدام المستمر، و تواصل اال

وجود   و علي الرغم من. استغالل مصادر مناجم الملح المحلية

بة اال انها لم تمثل احد في منطقة النو انحدرات طبوغارفية

قام كيلقور و اخرون . الحوادث في تمبس عوامل اصابات

Kilgore et al.  (0000 )منطقة  يباختبار االصابات ف

صخرية محددة في منطقة النوبة تسمي بطن الحجر بالشالل 

 بالعال الصابات تحت القحف بجان المعدل واالحظ. الثاني

و تشير نقص كبير في العنف وسط العالقات الشخصية، 

الي ان تعود االفراد علي هذه التضاريس ربما ادت الي  الدراسة

اذا اخزنا في . الصابات اثر الحوادث بينهماحتمال تزايد ا

االعتبار ان منطقة تمبس مسطحة نسبياً و ليست كغيرها من 

مناطق اقاليم الشالل الصخرية، فليس بامكاننا ان نتوقع وجود 

و بالتالي . كسور كثيرة اثر الحوادث مرتبطة بالسقوط من عل  

 نبتة/ ثةسكان تمبس خالل فترة االضمحالل الثال يمكن القول انّ 

البسيطة نسبياً، في اعمال المحاجر ذات الخطورة  قد انخرطوا

ثر الحوادت، و إي يوضح النسبة البسيطة لالصابات االمر الذ

عوامل اخري ربما ساهمت في  فمن االرجح وجودبالتالي 

 .و االصابات العضالت الهيكلية بياناتبين التباين ما 



خرط نفقد ا عمل المحجر المبزول في مجهودالباالضافة الي و 

شعب تمبس خالل فترة االضمحالل الثالثة في انتاج الطعام و 

في  اءنشط في األصلمن االرجح ان النوبة كانوا و . البناء

توزيع سياسات اعادة  الحوجة الي دونالزراعة و تربية الحيوان 

طبع و بال(. Welsby 1998)المبراطورية المصرية ااقتصاد 

 للعضالت الهيكليةتتطلب هذه االنشطة المزيد من االستخدام 

مثل الكاتب، الخادم، و الحرفيين التي  اخري مقارنة بوظائف

 بجانب. المملكة المصرية الحديثة عظام بعينات إرتبطت

 فربما  العضالت الهيكليةفي تغيرات هذه االنشطة  مساهمة

و مثال . صابات اثر الحوادثيادة مستوي اإلتوضح ايضاً ز

 Judd and Robertاختبر كل من جد و روبرت لذلك فقد 

معدل الكسور اثر الحوادث خالل العصور الوسطي ( 0000)

للقري الزراعية مقارنة مع عدة مواقع مدنية و خلصوا الي ان 

لالصابة عينات المناطق الريفية ذات معدل تكرار عال 

و بناء %(. 0.0-2.0) لمدنيةمقارنة مع العينات ا%( 00.2)

 Juddعلي االطروحات المعملية، يعتقد كل من جد و روبرت 

and Robert   (0000 :000 ) أن االصابات في عينات

المناطق الريفية غالباً ما تعود الي السقوط، أعتداءات 

أختبرت جد  بنفس الطريقة .الحيوانات، و السقوط من المركبات

Judd  (0110 ) الجروح اثر االصابات في وسط النوبة

الريفيين و المدنيين و وجدت انتشار واسع للعودة للجروج اثر 

عالية و تري ان النسبة ال. العنف االجرامي في المناطق الريفية

بيعة المخاطرة في البيئة الريفية عن ط تجتنلالصابات الريفية 

 بينما(. Judd 2002: 99)  حادثالقديمة و التزايد المحتمل لل

ية تندرج في ارتباطها عملالعديد من مذكرات الدراسات الم

 Jones 1990; Solomon 2002; Steinhorst)بالزراعة 

et al. 2006 ) نجد ان عدة دراسات اخري تري أن العالقة

 Brison and)خطورة بعينها تمثل الالمباشرة مع الحيوان 

Picket 1991, 1992; Busch et al. 1986; Casey 

1997; Norwood 2000  .) أشار كل من بورشويتز و فيلد

Purshwitz and Field  (1990: 179 ) الجروح "الي أن

ليات الزراعة، الحيوانات، و المركبات تقود الي انواع جراء اّ 

لممكن ان فمن الذلك . في العمل الزراعي" المميتةالجروح غير 

نبتة كانوا منخرطين / محالل الثالثةضشعب تمبس خالل فترة اال

أن . بنشاط كبير في مجال الزراعة و عالقة محدودة بالحيوانات

تاج الطعام الزراعي يمكن أن ان اليدوية فيالعمالة ممارسة 

و  العضالت الهيكليةوضح ارتفاع مستوي التغيرات في ت

صابات اقل ان لم اصابات الحوادث، و من الممكن ان تكون اال

 تناقصالشعوب تربية الحيوانات، االمر الذي يوضح تمارس 

الفرق الحسابي ما بين عينات المملكة الحديثة و فترة 

صعب هنا القول الي اي ؛ و بالتالي ينبتة/ االضمحالل الثالثة 

في انتاج نبته /شعب فترة االضمحالل الثالثة قد انخرط مدي

المحتمل ان و مع ذلك فمن . أو تربية الحيوان/الطعام الزراعي و

العضالت  ر في تكرار و حدة تغيراتهذه االنشطة توث ممارسة

 . و االصابات اثر الحوادث الهيكلية

موا بكل مجهودات البناء المحليين قد قاب تمبس شع البد انّ 

لعدم امكانية التعرف  و نسبة. ضافة الي تلك التي بالمقابرباإل

فال يمكننا الحديث عن انواع المباني المحلية  بعد علي االستيطان

بينما لدينا ادلة دامغة لصروح مقابر صخمة و  ،التي بنوها

تم تنقيب عدد اثنين من مباني . متعددة خالل هذه الفترة

من مقابر الكوم ارخت لفترة االضمحالل  00االهرامات و عدد 

غرفة الواحدة بينما استخدمت االهرامات و مقابر ال.  نبته/ الثالثة 

لمئات  ات متكررةرقد اعيد استخدامها مو خالل المملكة الحديثة،

الي نظام  ذلك شيريتحتوي علي عشرات االفراد، ربما  و السنين

مقابر الكوم  عنها تختلف(. Buzon et al. 2016)مدافن األسر 

متر  0فترة االضمحالل الثالثة حيث يبلغ عرضها تقريباً  خالل

و بالتالي . و اثنينأمتر و تحتوي علي فرد واحد  0عمق و 

 مقارنةالمبزول في مقابر الكوم ليس بالحجم الكبير  المجهود

بناء االهرام، كما ال بد من أن بناء مقبرة الكوم كانت متكررة ب

 مراكزالتغيرات في تزايد من المالحظ  و. بصورة كبيرة

مجهود البناء نتيجة  في العظام للعضالت الهيكلية االرتكاز

 .بجانب عمل المحاجر و انتاج الطعام

العضالت بجانب هذه المالحظات المحتملة لتزايد التغيرات في 

و اصابات الحوادث المقارنة، فقد اشارت بحوث علم  الهيكلية

ية ن ناحاالثار الحيوي حديثاً الي ان شعب تمبس النبتي م

ت كل من بوزون قام .سريع االستجابة للمتغيرات بايلوجية

Buzon   و زمالءها بمقارنة دالالت االمراض نتيجة النقص

الغذائي و االمراض المعدية ما بين عينات المملكة الحديثة و 

مستوي الثقوب وجدوا أن هنالك زيادة في . النبتية بتمبس

 Cribra Orbitalia "أمراض محجر العين" المصفوية

(Buzon 2014) كبيرة الحجم العظام من و كذلك نسبة عالية 

 Buzon 2014; Gibbon and Buzon)في العينات النبتية 

بايولوجياً  ا يري ان هذا الشعب ربما قد برعو كل منهم( 2016

في التشفي و البقاء خالل فترات نقص الغذاء و الحاالت 

ستجابة البايولوجية هذه اال استخدمتربما . المرضية المعدية

، بيانات اصابات الحوادثايضاً في تفسير  للمتغيراتالسريعة 

حيث اظهرت البحوث المعملية ان تزايد النشاط البدني خالل 

حياة الفرد يزيد من قوة العظام و يزيد كذلك من مقاومة الفترة 

 Agarwal 1980; Jonsson et) التي ترتبط بعمر الكسور

al. 1992; Judd 2002).  فمن المحتمل ان النشاط البدني

ف و المرتبط بعمل المحجر، النشاط الزراعي الحيواني، و المكث

العدد المحدود  ثالقد عززت االنسجة الهيكلية، كمالبناء 

 .صابات الحوادث في العينات النبتيةال

تمبس ات المعاشة يومياً لمواطني خبرهذه النتائج تشير الي أن ال

نبتة تختلف كثيراً عن اسالفهم / خالل فترة االضحالل الثالثة 

بيئة فترة ما بعد االستعمار  تطلبتربما . خالل المملكة الحديثة

مثال عمل المحجر، )اشكال مختلفة من العمالة المكثفة اليومية 

اّن السقوط البعض يري (. البناءالنشاط الزراعي الحيواني، 

تدهور في النشاط البدني نسبة الي الغاء  االمبراطوري يؤدي الي

لتزامات الدولة من عمالة منظمة المتطلبات الضريبية و ا

(Morris 2006) خالل  تمبس المتخصص دور؛ و باعتبار

ان هنالك متطلبات عمالية محدودة  فترة المملكة الحديثة، نري

ربما اعتمدت عينات . الخاصة في هذه المنظومة االستعمارية

علي شبكة العالقات التجارية، انتاج تمبس الحديثة ب المملكة

و في غياب دواليب بالتالي و في حالة االنهيار . الطعام، و البناء

الحكم المتكاملة يفقد الشعب الخدمات المساعدة السابقة، و تؤدي 

مثال كان البد لتمبس خالل فترة ) الي االكتفاء الذاتي المحلي

تلتفت الي ممارسة الزراعة و تربية نبتة ان / االضمحالل الثالثة

 (. Tainter 1988و البناء ؛ / عمل المحجر/ الحيوان

 أن نعتقد( من أعلي الي اسفل)تماداً علي التفاسير المقدمة هنا اع

االمبراطورية السكان المحليين قد تجاوبوا تجاه إنهيار 

من اسفل "المقدمة نفس البيانات النظر الي يمكن  كما. صريةالم



المقدرة الزاتية )الوكالة المركزية منهج من خالل  "أعلي الي

حتي في احلك . Agent-centered approach (المستقلة

االجتماعية  و السياسية، مثل االستعمار،  مواقف عدم المساواة

لدرجة ما في التصرفات يحتفظ االفراد بزاتية اتخاذ القرار 

نري هنا ان  و(. Silliman 2001a; 2001b)اليومية و العمل 

نبتة كانت لهم / شعب تمبس خالل فترة االضمحالل الثالثة

ر يفست و كمثال يمكن .قراراتهم الزاتية لحد ما في حياتهم اليومية

يتجسد في معاني التركيبة  زاتي يارالتزايد في النشاط البدني كخ

في جزء من االهالي  ،االجتماعية، السياسية و االقتصادية

ستخدام عمل المحجر الي انه إن النظر الي كيمكما . المحليين

تحويلها الي منتجات رائجة  الخام وللمصادر الطبيعية المحلية 

بدالً من االفتراض (. كمثال التماثيل)من خالل العمل اليدوي 

هالي تمبس تحولوا الي عمل المحجر في غياب الهيمنة أبان 

الي كمنعطف ادي المصرية، يمكن النظر الي هذه الممارسة 

لعبت فيها نبته  حيث اعادة تأسيس الدولة النبتية ما بعد االستعمار

و . االقليميةدور أقتصادي بارز في شبكات العالقات التجارية 

و  نتاج الطعاما الجهد المبزول في بنفس الطريقة يمكن النظر الي

مو و االزدهار بعد هذا المجتمع للن قام بتوظيفهاالبناء كوسائل 

و تماشياً مع نظريات انهيار االمبراطوريات  .االمبراطورية

نهاية المطاف  لم يكنالحديثة، نري ان نهاية الحكم المصري 

تكوين و ألعادة للحياة بتمبس و لكن فرصة للسكان المحليين 

منا لو اسل. ستعماريةاالقوة الستقالل بعيداً عن فكرة االتبني 

صابات الحوادث و إ تغيرات في العضالت الهيكليةبصحة ال

و دراسة هذه العمليات الداخلية من كنتيجة لممارسات متكررة 

عي وجود  دليلي، و يمكن ان نعتبر هذه النتائج اسفل الي أعل

من  مختلفة دولة صلبة و مستقلة انخرط مواطنوها في اشكال

جتماعي و االتغير من الاالنتاج و النمو االقتصادي في مرحلة 

 . سياسيال

 

 :الخاتمة

 

تلقي الضوء علي البيانات التي قدمناها في هذا البحث 

ن بعد تدهور و سقوط المملكة المصرية تغير طرق الحياة للنوبيي

و اصابات  العضالت الهيكليةتشير بيانات التغيرات في . الحديثة

نبتة قد انخرطوا / الحوادث ان  افراد من فترة االضمحالل الثالثة 

ر في ثكأدت الي صالبة أبصورة مستمرة في انشطة بدنية 

مناطق التحام العضالت بالعظام و بنفس المستوي اصابات 

ة ان شعب ما بعد االستعمار يو بدالً من فرض. الحوادث و العمل

ما الي الهامشية، نؤكد أن شعب قد تراجع الي درجة النوبي 

مستغالً في نبتة  بتمبس كان / مرحلة االضمحالل الثالثة

ربما بدأ سكان تمبس . قراراته، متأقلماً مع بيئته و ذو ريادة

في مصادر الصخور الجرانيتية التي لم تستغل  عملالمسبقاً 

من مصر و  تجات مرغوبة في كل، قدموا من خاللها منمسبقاً 

في كل ربما وصل النوبيون حد االكتفاء الزاتي و . النوبة

شكلت . انتاج الطعام و البناء بجانباليومية المكثفة االنشطة 

تمبس،  محالل الثالثة و نبتة، مثال اهاليشعوب فترتي االض

للدولة الكوشية التي استمرت لتستعمر مصر و تحكم االساس 

 . قرون عدة النوبة الي

 

 

 

 :شكر و عرفان

 

أستيورد تايسون اسميث . نشكر زميلنا و صديقنا دن نود ا

كما نود ان نشكر الهيئة القومية لألثار و المتاحف و .  لتعاونه

تتضمن الجهات . بحوثنا بالمنطقة اعمال أهالي تمبس لتيسيرهم

 National العلوم القومية مؤسسةالداعمة لهذا المشروع كل من 

Science Foundation (BCS-1128950; BCS-

 National، الجمعية الجغرافية الوطنية  (0917815

Geographic Society ، الدعم المتكامل للبحوث العالمية– 

 Purdu University’s Global Researchجامعة بردو 

Synergy  و جامعة بردو ،Purdu University . و الشكر

 Brenda Baker (theاجزلة لمالحظات براندا بيكر 

Journal’s Co-editor in Chief ) المحرر المساعد و ،

 . المحررين و الترجمة  بواسطة محمد فاروق

 

 :الحواش

 

 ;Buzon 2006)االدلة من القياس المتري للجماجم  -0

Buzon et al 2016 )لألسنان تشير  و الغير متري

 نغير متجانسي ّن المصريين و النوبة اصبحواالي ا

 . بمرور الزمن متزايدةبصورة 

، لآلثار و المتاحف العامةتوجد حالياً بالهيئة  -0
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