
 

 

 

 

 (1028مارس –ينايرعدد )  35حىلًات آداب عني مشس اجمللد

g..bk..aaatwwoatufaa.wwwtt:ptth 

 (دورية علمًة حملمة)

 جامعة عني مشس دابكلًةاآل
 

  
 

 ظاهرة التنقيب غري املشروع عن اآلثار من منعور سسيولوجي

 دراسة ميدانية بقرية شطب مبحافعة أسيوط

 *حمد هللا أحمد كٌالنً

 لصستخامل

 

 .7102جامعة عني مشس  -مجًع حقىق الطبع والنصر حمفىظة حلىلًة كلًة اآلداب  ©

 



 (1028مارس –ينايرعدد )  35 اجمللد -حىلًات آداب عني مشس 
 

- 101 - 
 

 

 مقدمة :

 اسة :مشكلة الدر -أولا 



 
ظاهره التنقًب غري املصروع عن االثار من منعىر 

 سًسىلىجٌ دراسة مًدانًة بقرية شطب مبحافعة اسًىط

 محد اهلل أمحد كًالنٌ

 

- 102 - 

 

 



 (1028مارس –ينايرعدد )  35 اجمللد -حىلًات آداب عني مشس 
 

- 103 - 
 

 



 
ظاهره التنقًب غري املصروع عن االثار من منعىر 

 سًسىلىجٌ دراسة مًدانًة بقرية شطب مبحافعة اسًىط

 محد اهلل أمحد كًالنٌ

 

- 104 - 

 

 

 ( مفاهٌم الدراسة:1)

 مفهوم اآلثار: -أ

 مفهوم التنقٌب عن اآلثار: -ب



 (1028مارس –ينايرعدد )  35 اجمللد -حىلًات آداب عني مشس 
 

- 105 - 
 

 

 مفهوم الجرٌمة: -ج

McLaughlin & Muncie, 2001: 59

Jerome Hall

Hall, 1990: 55-56
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Michalowski

Social harmTreadwell, 2006:10

.

Larrysocietal 

rules of behaviora 

criminal legal codesocial 

and political power

sanctionsstate authority

social stigma

Siegel, 2010:18

 ( األبعاد القانونٌة لظاهرة التنقٌب عن اآلثار:2) 
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 ( التحلٌل السوسٌولوجً لظاهرة التنقٌب عن اآلثار:3)

 التفسٌر الثقافً لظاهرة التنقٌب عن اآلثار: -1

MertonAnomie
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Clinard 

and Meier, 2011:76
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Brown, et al., 2010:71

 التفسٌر القتصادي لظاهرة التنقٌب عن اآلثار: -2

Exchange Theory

Utility

Adam SmithWallace and Wolf, 1995:281

Marks

Anomie

Merton

Fleisher Becker Ehrlich

Rational Choice Theory

type of workEdmark, 2005: 

355

Deller &  

Deller, 2010:227
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human action

Wallace and Wolf, 1995:279

Pierre Bourdieu

 اإلجراءات المنهجٌة: -خامساا 
 ( منهج الدراسة:1)

 ( مجالت لدراسة:2) 

 ( أدوات الدراسة:3)
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 ( عٌنة الدراسة:5) 
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 نتائج الدراسة المٌدانٌة ومناقشتها: -سابعاا 

 ( موقؼ عٌنة الدراسة من مدى انتشار حوادث التنقٌب 2جدول رقم )
 م2111ر المشروع عن اآلثار بالقرٌة بعد أحداث ٌناٌر غٌ
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 ( الخصاص الجتماعٌة والمعرفة بعدد حوادث التنقٌب غٌر المشروع عن اآلثار3جدول رقم )
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 أهم المناطق التً ٌنتشر التنقٌب فٌها عن اآلثار: -

المناطق التً ٌتم فٌها التنقٌب غٌر  أهم( موقؼ عٌنة الدراسة من 4جدول رقم )
 المشروع عن اآلثار
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 ( موقؼ عٌنة الدراسة من طرق معرفة أماكن تواجد اآلثار5جدول رقم )



 ( موقؼ عٌنة الدراسة من أسالٌب التنقٌب غٌر المشروع عن اآلثار6جدول رقم )
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GPS 

GPS

 م التنقٌب عن اآلثار( موقؼ عٌنة الدراسة من مدى تجر7ٌجدول رقم )
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 ( مدى الوعً بتجرٌم التنقٌب عن اآلثار وخصائص عٌنة الدراسة8جدول رقم )
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 بالنسبة لمدى رغبة الرٌفٌٌن فً التنقٌب عن اآلثار: -

 ( رغبة عٌنة الدراسة فً التنقٌب غٌر المشروع عن اآلثار9جدول رقم )

 ار وخصائص عٌنة الدراسة( مدى الرغبة فً التنقٌب عن اآلث11جدول رقم )
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 النتائج الخاصة بالهدؼ الثانً:

 ( أهم أسباب ودوافع التنقٌب عن اآلثار من وجهة نظر أفراد العٌنة11جدول رقم )
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 (12جدول رقم )
 مشاركة العٌنة فً التنقٌب غٌر المشروع عن اآلثار
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 (13جدول رقم )
 مدى المشاركة فً التنقٌب عن اآلثار وخصائص المنقبٌن من عٌنة الدراسة
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 مدى زٌادة التنقٌب عن اآلثار بعد الثورة: -

 (14جدول رقم )
 موقؼ العٌنة من مدى زٌادة حالت التنقٌب عن اآلثار بعد الثورة

 بالنسبة للنظرة الجتماعٌة للمنقبٌن عن اآلثار: -

 ( موقؼ عٌنة الدراسة من المنقبٌن عن اآلثار15جدول رقم )
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 بالنسبة لآلثار السلبٌة على المنقبٌن عن اآلثار: -

 ( موقؼ العٌنة من اآلثار السلبٌة لعملٌة التنقٌب على المنقبٌن أنفسهم16جدول رقم )
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( وعً عٌآثار المجتمعٌة من التنقٌب غٌر المشروع عن اآلثارقبٌن 17جدول رقم )
 العٌنة باآلثار المجتمعٌة للتنقٌب غٌر المشروع عن اآلثار أنفسهم
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Abstract 
The phenomenon of illegal excavation of The Monuments  from  a 

sociological perspective 

A Field Study at Shotb village in  Assiut Governorate 

By Hamad Allah Ahmed  

            The current study aimed at recognizing the social dimensions of the 

phenomenon of illegal excavation for the monuments in Upper Egypt. The 

researcher used the perspective method with dependence on the  social 

survey method of the sample .The field study was applied on a random 

sample of the Shotb village  citizens  whose number was 293 person .A 

questionnaire form was designed by the researcher was used after being 

peer- reviewed. Some experts at the village helped the researcher to gather  

detailed and profound  information  about this phenomenon. The study 

results showed ,in general, that the absence of political settlement and 

security after the 25th January revolution led  to the increasing of illegal 

excavation for monuments activities by the peoples. The study also 

showed that there is significant relations between poverty and 

unemployment  and the persons tendence toward excavating of 

monuments. The study also showed that the excavators always have other 

illegal activities such as trading of drugs and weapons as well as 

deception. The study clarified the effect of illegal excavation on the health 

of excavators as they are posed to  injuries, hard breathing and death due 

to the unplanned and random ways of excavation. The study clarified the 

study sample awareness that the  effect of illegal  excavation led to; 

stealing the country wealth, its cultural and civilizational landmaks and 

sending them  abroad, and damaging the ancient monuments which have 
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historic and civilizational value.                                             

 المراجع
الحماٌة القانونٌة لآلثار العربٌة

أصول علم الجتماع 
 علم الجتماع التطبٌقً

دراسووة   -الجنائٌووة لآلثووار فووً التشوورٌعٌن السووعودي والٌمنووً صووور الحماٌووة 
مقارنة

 

النظامٌوة لآلثوار فوً المملكوة العربٌوة السوعودٌة وفوً جمهورٌوة مصور 
دراسة تؤصٌلٌة مقارنة. –ربٌة الع

دراسوة مقارنوة –جرٌمة التنقٌب األثري غٌر المشوروع 
 

دراسة حالة بمدٌنة  -ملك محمد: البطالة والسلوك اإلجرامً بالمجتمع الحضري المصري ،الطحاوي -
المنٌا

الرائود فوً فون التنقٌوب عون اآلثوار

المعجم الوسٌط -
تؤصوٌل نظوري  –الثقافة الثؤرٌة والثقافوة المسوالمة  

ودراسووة مٌدانٌووة للثقافووة الفرعٌووة ومحووددات السوولوك اإلجرامووً. جامعووة القوواهرة: مطبوعووات مركووز 
.2113البحوث والدراسات الجتماعٌة بكلٌة اآلداب، 

النحراؼ الجتماعً بٌن نظرٌة علم الجتماع والواقع الجتمواعً
 

دراسوة مٌدانٌوة  –العوامل الجتماعٌة والثقافٌة المإثرة فوً التبلٌوع عون الجرٌموة 
بمحافظة أسٌوط

علم الجتماع الجنائً -
الحماٌووة الجنائٌووة لآلثووار

 

قوراءات  -رمزي، نبٌل: النظرٌة السوسٌولوجٌة المعاصرة وأصولها الكالسٌكٌة واتجاهاتها المحدثوة -
 .وبحوث. 

مسوتقبلهاب رإٌوة اجتماعٌوة ،دوافعهوا ،الجورائم المعلوماتٌوة بطبٌعتهوا

مون العقالنٌوة ىلوى جودل الو ات -علم اجتماع المعرفة وصراع التوؤوٌالت 
 

التنقٌبات غٌر القانوٌنة والتجار غٌر المشروع باآلثار –اآلثار والحتالل فً فلسطٌن 

 انحراؼ الصػار مسئولٌة من الكبار

سوسٌولوجٌا الجرٌمة
الجرٌمة فً مجتمع متػٌر

دراسوة مقارنوة، الجوزء األول بالجرٌموة  -غانم، عبدهللا عبدالػنً: علم الجتماع الجنوائً اإلسوالمً  -
نحو نظرٌة ىسالمٌة عامة للجرٌمةب -والمجرم فً المنظور اإلسالمً

قاموس علم الجتماع 
قانون اآلثار المصري -
محمد محمود: الدفاع الجتمواعً والخدموة الجتماعٌوة المعاصورة ،مصطفى -

ٌب غٌر المشروع وتجارة اآلثارآثار فلسطٌن بٌن النهب واإلنقا  والتنق
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