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كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ
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  ١١/١٠/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:              ٧/٩/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 
  
   ملخص:ال

تعد عمارة البیوت السكنیة  واحدة من  المنجزات الحضاریة التي تعكس جانبا من الحیاة   
وفي الوقت نفسه ، فضًال عن  الجانب الحضاري ومعماري لسكان المنطقة الیومیة  للمجتمع 

، االقتصادیة  إمكانیات وتطور حضاري فضال عن االمكانیاتن االنسان م هتعكس ما توصل الی
في  المستخدمةالمادة االولیة  فضال عن ، هافادة منبیعة من موارد طبیعیة وكیفیة االفرت له الطو 

متها مع الطبیعة،  وقد تم اختیار عمارة البیوت السكنیة في منطقة مشروع سد البناء ومدى ومالء
منطقة هذه مواقع ان  ال سیماو   لهذا البحث موضوعاحدیث لتكون مكحول في العصر االشوري ال

ومن مفصل ومتكامل  شكللم تدرس حتى االن بالعائدة الى هذه الحقبة الزمنیة من تاریخ العراق 
تل الزاب  وان ما كشف في و تل الذهب ، و تل الفرس ، و  ، ١تل مرموص هو تلك المواقع بین 

العصر االشوري ولقى اثریة یشیر الى انها كانت مستوطنات هذه المستوطنات من بقایا بنائیة 
تعد هذه البقایا البنائیة على قدر كبیر من االهمیة إذ زودتنا معلومات عن المهمة  إذ الحدیث 

  عمارة البیوت السكنیة في المنطقة الشمالیة في العصر االشوري الحدیث. 
تل  ، ١تل مرموص ،مشروع سد مكحولمنطقة  ،العصر االشوري الحدیث :الكلمات المفتاحیة

  .الفرس ، تل الذهب ، تل الزاب
  

Residential Houses from the Moncorn Assyrian Period (911-612) BC. 
M- Elected Sites from the Makhul Dam Project Area 
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Abstract: 
  The architecture of residential houses is one of the achievements 
and civilization that reflects part of the daily life of the society, as well as 
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the civilized and architectural aspect of the inhabitants of the region and 
at the same time reflects the human mechanism of the possibilities and 
development of civilization as well as economic potentialities, and the 
natural resources and how to benefit from those resources, in addition to 
the raw material used in the construction and the extent of its 
appropriateness with nature. has been chosen the building of residential 
houses in the area of the project of the Makhul Dam project in the neo 
Assyrian period. To be the title of this research, especially that the sites of 
this area belonging to this time period of the history of Iraq have not yet 
been studied in full, and of those sites is Tel Maramos 1, Tall al-Fars, Tall 
al-Dagh, Tall al-Zab, and that the in these settlements of construction 
remains and archaeological finds indicates that they were important 
settlements of the neo Assyrian period, these building remains are very 
important, as they provided us with information on the building of 
residential houses in the northern region of the neo Assyrian period. 
Keywords: Talk , Modern Assyrian Era , Makhul Dam Project Area,Tall 
Maramos1  , Tall al-Fars, Tall al-Dagh , Tall alZab, 

  
 لمقدمةا

القدیم  تاریخ العراق  فيالمنجزات الحضاریة   أهمتعد العمارة بصورة عامة واحدة من      
ان لهذه العمارة و همًا ومنها عمارة البیوت السكنیة، ارثًا حضاریًا م فرزتالتي ا ،وادواره المهمة

ما تطلبه  فضال عن االنسان من إمكانیات وتطور حضاري  تعكس ما توصل الیهاهمیة كبیرة إذ 
اء  نشاطاته الیومیة لذلك قد ألدالستقرار في اماكن معینة احاجته المتزایدة في توفیر المأوى و 

كما انها تعكس جانبًا مهمًا من على مر العصور باهتمام واسع، و مارة هذا النوع من الع حظي
قتصادیة ، فضًال عن  الجانب الحضاري الالسیاسیة وااالجتماعیة و  الیومیة  حیاة المجتمع

معرفة االنسان لتلك وكذلك ، ها المادة االولیة التي شیدت بعماري لسكان المنطقة، فضال عن الو 
وكانت مواقع منطقة مشروع سد مكحول على الرغم من  متها مع الطبیعة، لمادة ومدى ومالءا

عن  معلوماتت على قدر كبیر من االهمیة إذ زودتنا كان ال أنهااطبیعة تنقیباتها  االنقاذیة 
    لحدیث.العصر االشوري ا منالبیوت السكنیة في المنطقة الشمالیة عمارة 

       :بدایة عمارة البیوت السكنیة في العراق القدیم
سكن االنسان العراقي  في بدایة حیاته في الكهوف والمالجئ الطبیعیة لحمایة نفسه من        

وغیرها من الكهوف  )٣(وكهف برد بالكه  )٢(، وقد اتخذ من كهف هزار مرد  )١(عوامل الطبیعة
لجأ االنسان الى الكهوف لكي تحمه من عوامل الطبیعة  إذ،  )٤(العراق  يفي مناطق متفرقة شمال

 )٦(، وفي بدایة العصر الحجري الوسیط  )٥(القاسیة وكذلك من مخاطر الحیوانات التي تهدد حیاته
الخروج من الكهوف ، ومحاولته لبدء العیش في  عدت الظروف الطبیعیة  االنسان فيسا
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  أ.م.د. یاسمین عبد الكریم محمدعلي            مواقع منتخبة من منطقة مشروع سد مكحول
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 )٧(في ذلك العدید من العوامل كان في مقدمتها هو اعتدال المناخ المستوطنات المؤقتة وساعدته
هذا االنتقال من الكهوف  في في العصر الحجري الوسیط حیث كان لهذا االعتدال تأثیر كبیر

التقدم الذي  احرزه في ده الخبرة لدى االنسان و التطور وزیا فضال عنالى المستوطنات المؤقتة 
ومن ابرز هذه المستوطنات  )٨(واالدوات  الحجریة اعة ا ألألت الصناعي ومعرفته لصن المجال

ت التي عد )١٠(هي قریة زاوي جمي  )٩(المؤقتة التي ظهرت في بدایة  العصر الحجري الوسیط
، )١٣(وقریة نمریك)١٢(وقریة ملفعات  )١١(اول مستوطن في العراق واول قریة من نوعها في العالم

هذه المستوطنات إذ كانت ال تتعدى سوى حفر دائریة في وقد شیدت اول البیوت السكنیة في 
االرض یرفعون جدرانها بالحجارة والطین ویسقفونها بالقصب واغصان االشجار فكانت تلك 

  )١٤(البیوت هي المحاوالت االولى لعمارة البیوت السكنیة بشكلها الدائري
، إذ تعكس عمارة هذا النوع من ومن هنا تظهر اهمیة دراسة البیوت السكنیة في العراق القدیم    

معلومات التي تقدمها هذه عن صور فضًال العالمباني نمط حیاة االنسان وتطوره عبر 
المخططات والبقایا المعماریة عن الجانب االقتصادي والحیاة االجتماعیة واالسریة وتطور الحرف 

  . المخلفات التي ترفدنا بها عمارة البیوت السكنیة عن طریقوالصناعات 
تناولت هذه الدراسة البیوت السكنیة التي تم كشفها في منطقة مشروع سد مكحول ضمن مواقع 

، اذ تم استعراض البیوت السكنیة في مواقع منتخبة منتخبة في طبقات العصر االشوري الحدیث
تل الزاب ، یلي ذلك  في تل الذهب و تل الفرس فضًال عما تم العثور علیهو  ١تل مرموص منها،
  وصلت الیه الدراسة من استنتاجات .ما ت

  ) ق . م ٦١٢ – ٩١١عمارة البیوت السكنیة في العصر االشوري الحدیث (
 التطور الحضاري والعماري الذي شهده تاریخ العراق القدیم في المجاالت من رغمالعلى        

إبان العصر االشوري الحدیث  اال ان عمارة البیوت السكنیة في منطقة مشروع سد مكحول  كافة
الحقبة بلم تسعفنا بالعدید من النماذج إذ امتازت المخلفات العماریة من هذا العصر بقلتها مقارنة 

قلة النماذج المكتشفة في هذا العصر اال انها كانت من الوحدات  على الرغم منالزمنیة ، و 
فقد تمیزت هذه ، لسكنیة الممیزة في عمارة البیوت السكنیة  في منطقة مشروع سد مكحول ا

ربما كانت ذات تخطیط و الوحدات بأنها ذات اشكال مضلعة ومنتظمة من حیث التخطیط ، 
بجدرانها الخارجیة وتقسیماتها   من درجة االهتمام الواضحجلیًا مسبق ویظهر ذلك واضحًا 

ایا القائمة ، وبشكل عام فإن البیوت او الوحدات السكنیة المكتشفة في هذه الداخلیة ذات الزو 
وسطیة تحیط بها الغرف وتطل مداخل هذه الغرف علیها ،  او فناءات المواقع ضمت ساحات

ومن الجدیر بالذكر هنا عند الحدیث عن الوحدات السكنیة ان الجدران كانت ذات سمك متباین 
، فضًال عن ١٥جدران الخاصة بالوحدات السكنیة من العصر األكديذكرنا بما ظهر في الیوهذا 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١١٨  

ذلك فأنها ُبنیت بمادة اللبن والبعض اآلخر بالحجر غیر مهندم، كما استخدم اسلوب الدفن تحت 
ایضًا  أرضیات السكن ، كما احتوت بعض الغرف على التنانیر لعمل الخبز وربما استخدمت

أحجام الغرف فیما في   ظهر تباینكما أنه ،الساحات ألعداد الطعام والبعض اآلخر وجد في 
حسب وظیفة الغرفة بما بین غرف كبیرة وأخرى صغیرة في الوحدة السكنیة الواحدة وربما و بینها 

بعض الغرف  تالتي بنیت من أجلها، وبلطت بعض أرضیات الغرف والساحة باألجر كما تمیز 
باحتوائها على دكاك تكون على طول الجدار، أما مداخل هذه الوحدات فقد تمیزت بوجود 

لتصریف المیاه من الساحة إلى خارج الوحدة  فضًال عن وجود مجارٍ  ) ١٦(لألبوابصنارات 
السكنیة أو من المرافق الخدمیة، كما عثر على اماكن تصریف المیاه تحت أرضیة السكن وقد 

بعضها على دورین بنائیین مما یشیر الى استمرار السكن  كما تمیزت بعض الوحدات احتوت 
البنائیة باتجاهها إلى الشرق من النهر الحتوائها على مسناه لحمایة الوحدات السكنیة من مخاطر 

  میاه النهر وجرفها اثناء ارتفاع مناسیب النهر وقت الفیضانات .
  :)١٧(١البیوت السكنیة من موقع تل مرموص

) عن وحدة سكنیة وهي تمثل ١اظهرت التنقیبات االثریة في الطبقة الثالثة من ( تل مرموص  
أول طبقة یعود االستیطان فیها بعد انقطاع فترة طویلة ما یزید عن ألف سنة وهي وحدة  سكنیة 

كاملة بنیت باللبن المستطیل وكذلك استخدم الحجر غیر المهندم في مناطق معینة من الغیر 
لجدران أما المادة الرابطة المستخدمة في هذه الوحدة فكانت من الطین،  وتتألف هذه الوحدة من ا

مجموعة من الغرف الغیر كاملة  باستثناء غرفة واحدة كاملة، وقد كانت جدران هذه الغرف 
، والى حافة الوحدة السكنیة من )١٨(سمیكة ،  فضًال عن العثور على  بقایا تنور لعمل الخبز

النهر تظهر بقایا مسناه والهدف منها هي حمایة المستوطن من میاه النهر وهي مفصولة  جهة
 ) سم وارتفاعها٤٠رجة  الواحدة (عن أبنیة الوحدة السكنیة وتتكون من ست درجات عرض الد

 )١شكلال( )١٩() سم ٣٠(

اما أبنیة الطبقة الثانیة والتي تعود الى العصر نفسه، فقد كشفت التنقیبات االثریة عن وحدة       
سكنیة بنیت باللبن المستطیل  فضًال عن الحجر غیر المهندم الذي استخدم في اماكن قلیلة من 

ضاء غرف تنقسم الى قسمین ، یفصل بینهما ف تتكون هذِه الوحدة السكنیة من ستو  ٢٠الجدران،
) وهي غرف غیر كاملة ١١ــــ ١٠ــــ ٩االرقام ( ة تحملحیث یمثل القسم الغربي منُه الغرف الثالث

–٩بسبب التخریب الذي تعرض له الموقع  ولكن یتضح عن طریق االجزاء الباقیة للغرفتین (
ایا ) ربما كانتا ذات تخطیط مستطیل او مربع الشكل والى الجهة الشمالیة الشرقیة منهما بق١٠

  ).١١اجزاء من جدران (الغرفة 
، اكبر هذه الغرف هي  )٨ – ٧ – ٦اما القسم الشرقي فیتألف من ثالث غرف هي (        
اصغر  نالضرر، وتحدها من جهة الشرق غرفتا) ،والتي تعرض احد جدرانها الى ٨ (الغرفة 
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) ٧م والى االسفل منها (الغرفة  ) ٢,٢٠×  ٥,٤٠) تبلغ ابعادها ( ٦ منها حجمًا وهي (الغرفة
ه الطبقة اختفاء المسناة التي ظهرت ویالحظ في هذ ،)٢١() م٢,٦٠×  ٥,٤٠تبلغ ابعادها ( والتي

في الطبقة الثالثة ولربما ان ساكني هذه الطبقة كانوا قد استخدموا المسناة نفسها من الطبقة 
 .)٢شكل ال( )٢٢(السابقة 

وحدة سكنیة تتكون من بأما ما كشفت عنه التنقیبات األثریة في الطبقة  االولى فقد تمثل       
عود سبب ذلك الى الحریق الذي تعرضت له هذه الغرف لها اكثر من  أرضیة وربما یعدد من 

البیت إلى تجدید األرضیة مرة  اضحة في المبنى  هذا ما دفع ساكنواالرضیة  والتي تبدو اثاره و 
ثانیة  إذ تم العثور في االرضیة السفلى للمبنى على كمیات من الرماد ناتجة عن اثار حریق ربما 

وربما ذات تخطیط مرافقها مستطیلة ومنتظمة الشكل  التهم المبنى وتمیزت هذه الوحدة بأن جمیع
 مسبق التجاه زوایاها نحو الجهات األربعة قوامها ساحة وسطیة كبیرة مستطیلة الشكل تبلغ

) م وتحیط بها الغرف من جانبین في كل جانب یتألف من صف من غرفتین ١٠×  ١٤أبعادها (
تتصل هذه الغرف بواسطة مدخل واحد في  كل جانب حیث یؤدي إلى الصف األول الذي یقع 

) م ، علیه صنارة ١,٤٠في الجهة الشمالیة الغربیة وكان هذا المدخل واسع إذ یبلغ عرضه( 
) وهي غرفة ١عة من جهة الساحة ویؤدي هذا المدخل بدوره إلى (الغرفة دائریة الشكل موضو 
)م  وقد كان جزء من أرضیتها مبلط بالحجر غیر المهندم وتحدیدًا ٣×  ١١طولیة تبلغ أبعادها (

) م یؤدي إلى ١في الجانب الجنوبي أما في ضلعها الشمالي فهناك مدخل آخر یبلغ عرضه(
) وهي أصغر مساحة من سابقتها حیث تبلغ  ٢التي تحمل( الرقم الغرفة الثانیة من هذا الصف و 

)م وربما لها مدخل ینفذ إلى خارج الوحدة السكنیة من ضلعها الشمالي أو ٣×  ٣,٤٠أبعادها (
ازالتها بفعل عوامل التعریة أو تجاوز السكان المحلیین، كما  تربما كان هناك مرافق معماریة تم
   )٢٣(جدار الشرقي لها.یالحظ وجود طلعة صغیرة في ال

اما في الجهة الشمالیة الشرقیة من المبنى فهي ال تختلف كثیرًا عن سابقاتها فأنها أیضًا   
)سم ویؤدي هذا ٩٠تتألف من صف واحد یحتوي على غرفتین ویؤدي الیها مدخل یبلغ عرضه (

نورین وكمیات )م وقد عثر في داخلها على ت٣×  ٦) التي تبلغ أبعادها (٤المدخل إلى (الغرفة 
) ٥والى األسفل منها تقع (الغرفة كبیرة من الرماد ربما استخدمت هذه الغرف ألغراض خدمیة،  

وربما كانت في األصل غرفة واحدة إال أنها ُفصلت بواسطة جدار مضاف، وفي وسط ضلعها 
یس خل الرئ)م ویؤدي إلى اتجاه الشرق وال ُیعرف هل هو المد١,٢٥( الشرقي مدخل یبلغ عرضه

ان تابعة إلى هذه الوحدة ترتبط فیما بینها بواسطة مداخل وربما  اً هناك غرف للوحدة السكنیة أم أن
   )٢٤(مثل هذه المرافق قد استخدمت ألغراض خدمیة وقد ازیلت بفعل عوامل التعریة أو التخریب.
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التباین في ولقد تمیزت هذه الوحدة السكنیة بسمك جدرانها الداخلیة والخارجیة مع بعض   
عطي داللة على ارتفاع األبنیة لتوفر اإلضاءة الطبیعیة المناسبة ، وان سمك الجدران ی )٢٥(سمكها

وكذلك لعوامل مناخیة . وهناك من الباحثین یرجحون أن سمك الجدران مجرد تدبیر أمني 
بنیت هذه إذ  )٢٦(ودفاعیا او ربما لخصائص معماریة تتمثل بظاهرة العزل الحراري  لساكني البیت

 )٢٧(استخدام الحجر غیر المهندم في أماكن محدودة  فضال عنالجدران بقیاسین من اللبن المربع 
هناك مسناه تحد الساحة والغرف الشرقیة بنفس فأما من الجهة الجنوبیة الشرقیة لهذه الوحدة 

لدرجة وتطل هذه المسناه على النهر وتتكون من سبع درجات یبلغ عرض انفسه جدار األبنیة ب
الذي بنیت به الوحدة  هنفسبنیت هذه المسناة باللبن )سم و ٣٠) سم وارتفاعها (٤٠الواحدة (

  )٢٨(السكنیة وقد عملت هذه المسناه لحمایة البیت السكني  من فیضانات النهر المتكررة

وقد تمیزت هذه الوحدة السكنیة بسعة وانتظام أشكالها زوایاها القائمة وسعت مداخلها   
  )٢شكل الانها. (وسمك جدر 

لم تكن جمیع الوحدات السكنیة في منطقة مشروع سد  :)٢٩(البیوت السكنیة من موقع تل الفرس
مكحول  تتمیز بسعتها بل ظهر لدینا وحدات سكنیة تمیزت بصغر مرافقها كما انها احتوت على 
أكثر من أرضیة واحدة ویظهر ذلك في أبنیة الطبقة األولى من تل الفرس، إذ كشفت التنقیبات 

غرف صغیرة  لغربي من الموقع تتألف من ثالثا األثریة عن وحدة سكنیة صغیرة تقع في الجزء
وهذه الغرف تمثل وحدة سكنیة مستقلة حیث تكون  )٣٠()٥٣- ٤٤- ٣٠االرقام ( كاملة تحمل

ن ) م تتصل بها الغرفا١,٦٠×  ٣,٤٠( ة التي تبلغ ابعادها) هي الغرفة الرئیس ٣٠ لغرفة(ا
) عند أحد  ٤٤(الغرفة سم، وجد في  )٥٠) بواسطة مداخل یبلغ عرضها حوالي (٥٣- ٤٤(

لهذه الوحدة  ه لم یعثر على المدخل الرئیسزوایاها كورة صغیرة لها مشعل دائري الشكل إال أن
السكنیة، والى الجهة الغربیة منها هناك جدار طویل ربما كان یحیط بالوحدة السكنیة في هذه 

  .)٣١(الطبقة بالكامل
جدران المتبقیة ال تعطي صورة واضحة عن ال الجنوبیة والجنوبیة الغربیة، فقد أما الجهة  

الشكل لألبنیة ولكن الجزء الواضح فیها هو فقط في الجزء الجنوبي إذ تمثل غرفة صغیرة تحمل 
) م ضلعها الشرقي قائم على جدار یعود إلى الطبقة ٢,٩٠×  ٢,٤٠) تبلغ أبعادها (٣٢(الرقم 

ها حدودها الخاصة بها وهي مالصقة الثالثة الدائري ویبدو أنها كانت جزء من وحدة سكنیة ل
للوحدة السكنیة السابقة من جهة الجنوب إال أنه لكل منها جدارها الخاص ولها مدخل یبلغ 

)سم یقع في الضلع الجنوبي، وربما استخدمت هذه الغرفة لخزن المواد الغذائیة حیث ٥٠عرضه (
آلشوري الحدیث والى وجد في داخلها جرتین تحتوي أحدهما على رقیم  طیني من العصر ا

الجنوب من هذه الغرف هناك  غرف غیر كاملة جدرانها تمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب 
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)م وجد في ٢-  ١,٥٠) یتراوح عرضها من( ٣٥- ٣٨ - ٤٠الغربي ومنها الغرف ذات األرقام (
  .)٣٢() قبر٣٨(الغرفة 
مهندم الالحجر غیر ظهرت كتلة كبیرة مشیدة بفقد أما في الجهة الجنوبیة الشرقیة   

والطین، فضًال عن أن هناك جدران متفرقة في الجهة الشرقیة ربما كانت تمثل مرفقًا لوحدة سكنیة 
  ) ٣شكلال( )٣٣(إال أنها تعرضت إلى ضرر كبیر وال یمكن اعطاء صورة واضحة عنها.

یة التي على ما یبدو أن الموقع قد هجر منذ فترة طویلة بین الطبقة األولى والطبقة الثان  
تعود إلى العصر األكدي وكذلك تم هجر الموقع مرة ثانیة بعد العصر اآلشوري الحدیث، أثناء 
هاتین الفترتین  واستخدمت بعض أجزاء الموقع كمكان للكور حیث وجدت عدد من الكور تعود 

  )٣٤(إلى فترة الهجر الثانیة.
الى جانب ذلك هناك ومن أمثلة الكور التي تعود إلى فترة الهجر األولى الكورة الكبیرة   

ن لها من جهة الجنوب فضًال عن ثالثة أحواض كبیرة من الفخار بالغرب كورتان مجاورتا
   )٣٥(منها.

من الواضح ان بعض الوحدات السكنیة التي تعود :  )٣٦(البیوت السكنیة من موقع تل الذهب
صر االشوري الحدیث قد امتازت بكبر حجم قاعاتها والتي كانت ذات جدران منتظمة الى الع

ومستقیمة كما في أبنیة الطبقة الثانیة من الحارة الثانیة التي تعود إلى موقع تل الذهب والتي ، 
إذ تمتد هذه ) ٣٧(كشفت التنقیبات األثریة عن بقایا بنائیة ربما تمثل وحدة سكنیة واحدة أو أكثر.

ین إلى ءالوحدة السكنیة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ویالحظ علیها أنها تتألف من جز 
القاعات الكبیرة، اذ یتألف الجزء األول من البناء والذي یقع في الجزء الشمالي الشرقي من جانب 

)سم ٥٠نهما( ن، وعرض كل واحد مدخلین رئیسی) ویؤدي إلى هذا الجزء الى م٩- ٨-٧الغرف (
 ؤدي المدخل األول إلى (الغرفة من البناء من الجهة الشمالیة الغربیة وی ویطالن على فضاء خال

) وهي أكبر حجمًا ٩) م والى جانبها (الغرفة ٢×  ٣,١٠) وهي غرفة منتظمة تبلغ أبعادها (٧
  اف.منها وربما كانت هي في األصل غرفة واحدة إال أنهما تم فصلهما بواسطة جدار مض

×  ٥,٦٠) ،تبلغ أبعادها (٨أما المدخل الثاني فإنه یؤدي إلى غرفة كبیرة تحمل (الرقم   
) م وهي موازیة للغرفتین السابقتین من جهة الجنوب، وعند الجدار الشرقي لهذا الجزء من ٢,٤٠

الى  وهذا یشیر ٣٩ُیعرف بین المنقبین بالَحل )٣٨(البناء یالحظ وجود جدارین مزدوجین بینهما فراغ.
  ة في المبنى. فة جدار بعد بناء الجدران الرئیسإضا

أما الجزء الثاني من البناء فان ما تبقى منه جدرانه هو األساس فقط ، وهذا حال دون   
معرفة المدخل الرئیس لهذا الجزء وارتباطه بالجزء األول، وكذلك بالنسبة  لمداخل الغرف ، وهو 

) من ٥كل صف ثالثة غرف وربما تمثل (الغرفة رقم یتألف بشكل عام من صفین ایضًا ولكن ل
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) م  والى األسفل منها غرفتان ٣,١٠ × ٥,٦٠هذا الجزء قاعة كبیرة أو ساحة اذ تبلغ أبعادها (
) انها ضیقة جدًا حیث ٤) تأتي الواحدة بعد األخرى وتتمیز (الغرفة ٦،٤ن هما (الغرفة صغیرتا

) م وتمیزت هذه الغرفة الصغیرة أن ٣,٦٠( ) م أما طولها یصل إلى١ال یتجاوز عرضها (
جدرانها وأرضیتها من الداخل مبلطة بالجص وربما استخدمت مخزنًا في هذه الوحدة، أما الصف 

) وهي غرف ذات أشكال ١،٢،٣الثاني من هذا الجزء فإنه یتألف من ثالثة غرف ذات األرقام (
) م على طول ٢,٤٠×  ٣,٤٥أبعادها () التي تبلغ ٢منتظمة وأحجامها مختلفة وجد في (الغرفة 

أو بقایا جدار )  ٤٠(ضلعها في الجانب الشرقي هناك بقایا بناء ربما كان یمثل دكة للجلوس
، وان مثل هذه المساطب الطولیة المعمولة ربما من مادة )٤١(مضافة في فترة متأخرة لتقویة الجدار

رت اول استخدامها في البیوت اللبن أو األجر والتي كانت تشید على طول الجدران فقد ظه
السكنیة منذ عصور مبكرة واصبحت معلوماتنا عنها في العصور االشوریة اقل قیاسًا بالفترات 

  )٤٢(السابقة .
والى الجنوب الشرقي من هذه الغرف هناك قاعتان كبیرتان یمتدان من الشمال الشرقي   

) م، جزء من ٣,١٠×  ١٠,٥٠ى () والتي تصل أبعادها إل١٠إلى الجنوب الغربي وهما (القاعة 
) تبلغ أبعادها ١١أرضیتها مبلطة بالجص والى األسفل منها تقع قاعة أخرى تحمل (الرقم 

)  م جزء من ارضیتها مبلطة بالجص واسفل هذه القاعة هناك بقایا أجزاء من ٣,١٠×  ٦,٧٠(
كان هنالك بناء في هذه ، ویبدو أنه ایضاً  م)٣,١٠یبلغ عرضها ( جدران، ربما تمثل قاعة ثالثة و

الجهة وقد تعرض إلى الضرر، وُیالحظ ان هذه القاعات كانت معزولة بعض الشيء عن الوحدة 
السكنیة بالكامل إال أن بقاء أسس الجدران فقط حال دون  معرفة ان كانت هذه القاعات مرتبطة 

بذاتها عن بقیة بمداخل مع بعضها البعض أم انها مفصولة او اذا كانت وحدة سكنیة مستقلة 
  الوحدات االخرى.

سمك واحد، وقد شیدت باللبن بومن الجدیر بالذكر أن جدران الوحدة السكنیة لم تكن   
والطین، ربما یمثل هذا البناء وحدة سكنیة متكاملة ذات مساحة واسعة واهمیة ممیزة نظرًا لقربه 

  )٤(ینظر المخطط  )٤٣(من مركز التل.
واسعة تحیط بها )٤٤(كنیة باحتوائها على ساحة وسطیة كما تمیزت بعض الوحدات الس  

ساحة أو قاعة جانبیة ذات مساحة كبیرة كما في أبنیة الطبقة الثانیة من الحارة جانب إلى  الغرف
  الثالثة.

حیث كشفت لنا التنقیبات األثریة عن وحدة سكنیة مستطیلة الشكل تمتد من الشمال   
لوحدة السكنیة باللبن المربع كبیر الحجم واستخدم الطین الشرقي إلى الجنوب الغربي بنیت هذه ا

  مادة رابطة معه، وقد تمیزت غرف هذه الوحدة بأنها ذات أشكال متنظمة مربعة أو مستطیلة.
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م )٥,١٥×  ٦,١٥)، تبلغ أبعادها (٤ وقوام هذه الوحدة ساحة وسطیة واسعة تحمل (الرقم  
 یصل الیه انبوب من الفخار یبدأ من أحد) ٤٥(وجد في وسطها مجرى لتصریف المیاه المستعملة

جوانب  ةجر المربع، تحیط بهذه الساحة الغرف من ثالثالغرف الخدمیة بلطت ارضیتها باآل
  )٤٦(وتتصل تلك الغرف بالساحة بواسطة مدخل.

اآلخر، یتألف ن من الغرف الواحد تلو صفااذ یحد هذه الساحة من الجهة الجنوبیة   
) بالساحة بواسطة ٢،  ١) وتتصل الغرف (١،٢،٦األرقام ( ف تحملالصف األول من ثالث غر 

×  ٢,٧٠) والتي تبلغ ابعادها ( ١، ووجد في (الغرفة )٤٧() سم٧٠مداخل یبلغ عرض كل منها (
ا احتوت هذه الغرفة على كم )٤٨(أحواض صغیرة استخدمت للخزن وبنیت باللبن. ة) م سبع٢,٦٠

) سم وهذا المدخل یؤدي إلى ساحة جانبیة ٨٠یقع في الضلع الجنوبي ویبلغ عرضه ( مدخل ثان
) وهي قاعة أو ساحة كبیرة تشغل الجانب الجنوبي الغربي من ٣أو قاعة كبیرة وهي تحمل (الرقم 

ن إذ بلطت داخلها قبرا) م ، كما وجد في  ٢,٦٠×  ٨,٤٠الوحدة السكنیة بالكامل وتبلغ أبعادها( 
   ٤٩غرف والساحة الوسطیة باألجر المربعأرضیة ال
أما الجانب الغربي للساحة فهناك صف واحد من الغرف، ویتألف هذا الصف من غرفة   

)  وهي ربما استخدمت كغرف خدمیة  ضمت غرف أخرى كبیرة ،  ٨صغیرة تحمل (الرقم 
الغرف ) وتعد من أكبر ٩) سم وهي (الغرفة ٦٠اتصلت بالساحة عن طریق مدخل یبلغ عرضه (
) م والى األعلى من هذه الغرفة ٢٦٠×  ٥,٨٥الموجودة في الوحدة السكنیة اذ بلغت أبعادها (

) فضًال عن األجزاء ١٠تقع غرفة أخرى إال أنها أقل مساحة من سابقتها وهي  تحمل (الرقم 
ن ال ) والتي ربما تمثل غرفة ال یختلف عرضها عن الغرفتین السابقتین ولك١١الباقیة من (الغرفة 

   ُیعرف طولها.
ظهر في هذا ) ولم ت٥،  ٧ویحاذي الجهة الشمالیة الشرقیة للساحة الوسطیة غرفتان هما (الغرفة 

إذ ربما  )٥٠(الرغم من بقاء الجدران أعلى من مستوى االسسالصف من الغرف مداخل على 
ور یصل كانت تستخدم كمخازن او ما یطلق علیها عنابر حیث ُعثر على بیوت السكنیة في اش

في عمارة  اً ) ولم یعثر على مدخلها وهذا النظام مازال مستمر ١,٣٠ارتفاع جدران غرفها الى (
  )٥١(الریف العراقي

أما من الجهة الجنوبیة الشرقیة فهناك مرفق لبناء صغیر جدًا ولم یعرف بالضبط    
زیع غرفها وظیفته، و ان ما یمكن مالحظته على هذه الوحدة السكنیة هو عدم التناظر في تو 

االختالف في سمك الجدران وال سیما ما بین الجدران الداخلیة جانب وساحاتها إلى 
  )٥ شكلال( )٥٢(والخارجیة.
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ــابلي    لقــد كشــفت التنقیبــات األثریــة فــي جنــوب العــراق عــن وحــدة ســكنیة   تعــود الــى العصــر الب
كمــــا تمیــــزت بعــــض الوحــــدات الســــكنیة انهــــا تحتــــوي علــــى   )٥٣(ق . م)  ٥٣٩ – ٦٢٦الحــــدیث( 

قاعــات كبیــرة وتتــوزع الــى جانبهــا غــرف اصــغر كمــا فــي أبنیــة الطبقــة الثالثــة مــن تــل الــزاب حیــث 
  كشفت التنقیبات األثریة عن وحدتین سكنیتین.

لم یكن تل الذهب الوحید الذي زودنا بنماذج لبیوت  :)٥٤(البیوت السكنیة من موقع تل الزاب
والتي امتازت بكبر حجم الساحة  ق.م )  ٦١٢ - ٩١١( كنیة من العصر االشوري الحدیثس

امتازت بخصائص مشابهه، اذ تم الكشف في  المكشوفة ، وانما جاءتنا نماذج من تل الزاب
الطبقة الثالثة من الموقع على وحدتین سكنیتین ، امتدتا من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي 

  وكالهما بشكل مستطیل ، تقع الوحدة األولى الى الجنوب من الوحدة الثانیة
) ، تبلغ أبعادها ١٨ رقمالالوحدة السكنیة األولى وقوامها ساحة جانبیة كبیرة  تحمل (  

) م وتشغل الجهة الجنوبیة الغربیة من الوحدة السكنیة ، مبلطة أرضیتها باللبن ٧,٤٠× ٩,٤٠(
یتم الدخول إلى هذه الساحة من الجانب الجنوبي الشرقي عن طریق مدخل  ووكسر االجر، 

  كانت عتبته مبلطة بكسر األجر.و  ) م ٢رئیس واسع یبلغ عرضه( 
ین، شمالیة الشرقیة للساحة فتحدها مجموعة من الغرف بشكل صفأما من الجهة ال  

)م في ضلعها ٣,١٥×  ٧,٢٠) وهي غرفة كبیرة، تبلغ أبعادها (٨الصف األول تشغله (الغرفة 
كل مدخل یؤدي إلى احدى الغرف من غرف الصف الثاني وهما مدخالن الشمالي الشرقي 

في الضلع الشرقي یبلغ عرضه(  ثان) على مدخل  ١٤) احتوت (الغرفة ١٣،١٤( تانالغرف
) ١٨(المرقمة ة یة الشمالیة للساحة الرئیس)سم یؤدي إلى خارج الوحدة السكنیة وعند الزاو ٩٠

)  له ثالثة جدران فقط حیث ترك الجدار القصیر ١٩هناك غرفة أو ملحق بالساحة یحمل (الرقم 
لشرقي منها غرفة صغیرة تحمل ) والى الشمال ا١,٦٠×  ٢,٧٠مفتوح على الساحة تبلغ أبعاده (

  )٥٥().١٦(الرقم 
ویحد الساحة من الجهة الشمالیة الغربیة والغرف الواقعة إلى جانبها قاعة تحمل الرقم   

) وهي قاعة طولیة تعد من أكبر القاعات الموجودة في هذه الوحدة السكنیة حیث تبلغ أبعادها ١(
صغیر بهذه القاعة یؤدي الیه مدخل  )  م في جزئها الجنوبي الغربي ملحق٣,٦٠×  ١٤,٢٠(

  )م٢×  ٢) سم أما أبعاد هذا الملحق فتصل إلى( ٩٠یبلغ عرضه (
والى الجانب الجنوبي الشرقي لهذه الوحدة السكنیة هناك قاعة كبیرة مضلعة ولكنها غیر   

ولكن لها مدخل معزول، نفسه الجدار مع الوحدتین الشمالیة والجنوبیة بمنتظمة الشكل تشترك 
من  من البناء وال ترتبط بأيّ  باتجاه الشرق ویطل على فضاء خال ) سم یقع٧٠بلغ عرضه (ی

  ) م.١٠الوحدات السكنیة یبلغ طولها تقریبًا( 
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إذ تقع إلى الشمال من الوحدة السكنیة األولى  التي الوحدة السكنیة الثانیةیالحظ من    
كشفت التنقیبات األثریة عن جدران متفرقة تعود إلى  حیثین ،فیها اثار لدورین بناءشخصت 

  الدور األول.
أما في الدور الثاني فقد تم العثور على وحدة سكنیة متكاملة تتألف من أربع قاعات   

  .)٥٦()٢١،٢٥،٢٠،١٥مستطیلة الشكل وذات حجم كبیر، تحمل االرقام (
)م والى ٢,٨٠×  ٧,٥٠ا ()، التي تبلغ أبعاده٢٥تتوسط هذه القاعات األربعة (القاعة   

) التي  ٢٦كل جانب منها تقع قاعات أخرى أصغر منها بقلیل، إذ تحدها من األعلى (القاعة 
مهندم كما وجد في نهایتها كورة مستطیلة الغیر ن أرضیتها مبلطة بقطع من الحجر كانت جزء م

  )٥٧(الشكل أرضیتها مبلطة بالجص وكسر من االجر.
) تتصل ٢٠رقم ال) هناك قاعة أصغر منها بقلیل (تحمل  ٢٥والى األسفل من (القاعة   

) سم والى األسفل من هاتین القاعتین تقع القاعة الرابعة التي ٩٠بها بواسطة مدخل یبلغ عرضه (
السابقة حیث تبلغ  هي أكبر مساحة من القاعات الثالث) بشكل عرضي و ١٥رقم ال(تحمل 

ف محیطة بهذه القاعات وهي غرف ذات )، فضًال عن وجود غر ٢,٦٠×  ١٠,٢٠أبعادها (
اشكال واحجام مختلفة، البعض منها غرف كاملة والبعض اآلخر تعرض إلى الضرر ومنها 

  ).٩) وربما بعض هذه الغرف كانت كبیرة مثل (الغرفة ٨،٢٣،٩،٧،٢٦الغرف ذات األرقام (
والتي فضًال عن بقیة الغرف الصغیرة التي تقع في الجزء الغربي من هذه الوحدة   

،  ٥تعرضت نهایات جدرانها الى الكسر بسبب انحدار التل الشدید باتجاه الغرب ومنها الغرف (
  )٥٨() وربما هذه الغرف استخدمت ألغراض خدمیة في الوحدة السكنیة.١٢،  ٤

) حفرة تعود إلى ١٥من الحفر الدائریة التي یصل عددها إلى ( اً أن هناك عدد كما  
، ولكنها نزلت إلى اسس الطبقة الثالثة وكسرت أجزاء من جدرانها وكان الطبقة الثانیة الفرثیة 

خزن الحبوب، اذ أن جدرانها وأرضیتها مبلطة بالطین ونادرًا بالجص لحفر هو الغرض من هذه ا
  .٥٩ثالثة أمتاریتراوح اقطار هذه الحفر ما بین متر الى 

اذ تم العثور على نماذج  ان هذا النمط من الوحدات السكنیة معروف في العراق القدیم  
تمثل  كانت  الوحدات السكنیة ربما إذ تبین ان )٦٠(مماثلة في عموم العراق وتحدیدًا في مدینة بابل

مثل مجموعة من البیوت متالصقة مع بعضها البعض او ربما انه ا تكبیر الحجم او انه اً بیت
باالنتظام بشكل عام امتازت هذه البیوت ومن الجدیر بالذكر انها  ،الحجم  لعائلة كبیر تخصص

الجدران مع وجود غرف وساحات ذات مساحات كبیرة وهذا بالتأكید ینسجم  عمل  واالستقامة في
  مع العصر الذي انتجت فیه هذه البیوت.
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   االستنتاجات: 
ان اول محاولة لبناء البیوت السكنیة هي عبارة عن حفر دائریة یرفعون جدرانها بالحجارة  .١

  والطین ویسقفونها بالقصب واغصان االشجار 
عكست عمارة البیوت السكنیة  في مختلف العصور بصورة عامة نمط حیاة االنسان  .٢

  القتصادیة وتطور الحرف والصناعاتاالجتماعیة وا
على اسس من الحجر وهي ذات سمك متباین وان  الجدران لبن اقیماستخدم في بناء  .٣

قل السقف  او لهذا السمك في الجدران احتمالین ، االول ارتفاع البناء و تحمل ث
للضوء ، و االحتمال الثاني هو تدبیر امني  اغراض مناخیة طبیعیة وكما تكون مصدر أل

ر اقدم من العصر االشوري ودفاعي لساكني البیت وان هذه الخاصیة تعود الى عصو 
  الحدیث في تاریخ العمارة العراقیة القدیمة 

كان العصر االشوري الحدیث واحد من العصور التي شهدت فیه منطقة مشروع سد  .٤
عنه من مكحول االستیطان حیث ظهرت عدد من الوحدات السكنیة وان ما تم الكشف 

طنات مهمة  حیث تمثل من مستو  اا كانت جزءهلى انوحدات سكنیة منتظمة یشیر ا
االول هي االستیطان و جمیع الطبقات السكنیة العائدة الى هذا العصر  وبقایاها البنائیة 

  للمواقع واقامة البیوت السكنیة فیها بعد هجر تلك المواقع مدة دامت اكثر من الف سنة 
وت تختلف عن البی مایالحظ ان البیوت السكنیة المكتشفة في منطقة مشروع سد مكحول  .٥

غلبها  تطل أفي جنوب العراق حیث تكون اصغر مساحة واقل عدد في مرافقها البنائیة و 
  على ساحة وسطیة 

المخلفات البنائیة الموجودة او تبلیط  عن طریقائف بعض الغرف ظیمكن معرفة و  .٦
  االرضیات 

ان اغلب المداخل التي ظهرت في الوحدة السكنیة الواحدة تكون ذات قیاسات متقاربة او  .٧
  متساویة 

 لم تكن جمیع الوحدات السكنیة ذات تخطیط او تقسیم موحد  .٨
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  الطبقة الثالثة بقایا بیو ت سكنیة من العصر االشوري الحدیث ١) تل مرموص١( الشكل 
  ٥:سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول، اللوح المصدر 
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  الطبقة الثانیة و االولى بیو ت سكنیة من العصر االشوري الحدیث  ١) تل مرموص٢(الشكل 
   ٤المصدر :سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول، اللوح
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  تل الفرس الطبقة االولى بقایا بیو ت سكنیة من العصر االشوري الحدیث ) ٣(الشكل  

  ٢٦المصدر :سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول، اللوح 
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) تل الذهب الحارة الثانیة الطبقة الثانیة تمثل بیوت سكنیة والطبقة االولى تمثل بقایا ٤شكل ال(

  مخازن من العصر االشوري الحدیث
  ٢٢٨لوح ال، المصدر :سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول



  مصطفى احمد علي السامرائي         ) ق.م ٦١٢ – ٩١١البیوت السكنیة من العصر االشوري الحدیث (
  أ.م.د. یاسمین عبد الكریم محمدعلي            مواقع منتخبة من منطقة مشروع سد مكحول

١٣١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

) تل الذهب الحارة الثالثة الطبقة الثانیة تمثل بیوت سكنیة من العصر االشوري ٥شكل ال(
   ٢٢٩لوح ال، عراقیة في حوض سد مكحولالحدیث المصدر :سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات 
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  ) تل الزاب الطبقة  الثالثة  تمثل بیوت سكنیة من العصر االشوري الحدیث ٦شكل ال( 

   ٥٧لوح ال، المصدر :سلیمان برهان شاكر ، تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول
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  الهوامش
                                                           

، رسالة ابلي القدیم في ضوء تنقیبات سبارالقیسي ، كهالن خلف متعب ، البیت العراقي في العصر الب)١(
 ٢٥ص ١٩٨٩ماجستیر غیر منشورة ،جامعة بغداد 

الرافدین من العصر  كهف هزار مرد: یقع الى الغرب من محافظة السلیمانیة ینظر ، لوید ، ستون ،اثاربالد)٢(
 ٣١، ص ١٩٩٣ – ١٩٩٢الحجري القدیم حتى الغزو الفارسي ، ت ، محمد طلب ،دار دمشق  دمشق 

كم شمال شرق مدینة جمجمال الى یمین الطریق الرابط بین كركوك  ٤كهف برد بالكة : یقع على بعد )٣(
اكروس في فترة العصر الحجري القدیم والسلیمانیة في شمال العراق ،ینظر ، حجارة ، اسماعیل حسین ، منطقة ز 

،رایت ، اج اي ، وهاو بروس ، تقریر تمهیدي عن التنقیبات االستكشافیة  ١١،، ص  ٥٣مج  ٢٠٠٥، سومر ، 
 ٢٠٨، ص ٧مج  ١٩٥١في بردة بالكة ، سومر ، 

لموصل ابوالصوف ، بهنام ، من الكهف الى القریة ، موسوعة الموصل الحضاریة ، دار الكتب ، جامعة ا)٤(
 .٢٨، ص١،ج ١٩٩١

  ٢٥القیسي ، كهالن خلف متعب ، المصدر السابق ،ص )٥(
العصر الحجري الوسیط : یعد هذا العصر مرحلة انتقالیة تمثل نهایة عصر جمع القوت وبدایة عصر جدید )٦(

هو عصر انتاج القوت والسكن في المستوطنات المكشوفة لذا عده بعض الباحثین حلقة وصل بین العصر 
حجري القدیم والعصر الحجري الحدیث ، ینظر علي ، عبد القادر حسین ، انسان الكهوف ، حضارة العراق ، ال

. للمزید عن العصور الحجریة ینظر ، الدباغ ، تقي ، مقدمة في علم ٩٢، ص١ج ١٩٨٥دار الحریة  بغداد 
  وما بعدها ٢٨ص  ١٩٨١االثار ، دار الحریة بغداد 

،  ٣ج ١٩٨٥، ولید ، العمارة حتى عصر فجر السالالت ، حضارة العراق  ، دار الحریة  بغداد  الجادر )٧(
  ٧٨ص

،  بغداد عراق ، رسالة ماجستیر غیر منشورةالشیخ ، عادل عبد اهللا ، بدایة الزراعة واولى القرى في ال )٨(
 ٤٢ص ١٩٨٥

 ٢٨ابو الصوف ، بهنام ، المصدر السابق ،ص  )٩(

كم  ٤لى ضفة الزاب الكبیر الى الغرب من كهف شانیدر بنحو هو مستوطن صغیر یقع عزاوي جمي:  )١٠(
،ق  ٣٠٠-+  ٩٢١٧الى حدود  ، وتقدر اقدم طبقاته نقبت فیه الباحثة االثاریة روز سولیكي زوجة روف سویلكي

؛ صبري، ٢١٠ص   ٢٠٠٩.م ،ینظر :. باقر ، طه ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، دار الوراق بیروت 
ص  ٢٠١٤محمد ،عمارة البیوت الدائریة في مطلع العصر الحجري الحدیث ، الهیئة العامة لألثار والتراث بغداد 

  ؛ للمزید ینظر   ٣٩
Soleki R S The   1950 Season At  Shanidar   vol  13 No 1&2 Rabita pres 1957 p 169 

  .٢٠٩باقر ، طه ، ، المصدر السابق ، ص  )١١(
ملفعات : یقع هذا مستوطن على نهر الخازر شمال الطریق الممتد بین محافظتي موصل واربیل، ینظر . )١٢(

، ١١مج   ١٩٥٥،فرج ، بصة جي ، العصور الحجریة في العراق القدیم على ضوع المكتشفات الحدیثة ، سومر 
  للمزید ینظر ١١٦، ص٢ج

BraidoodK  R    prehistoric     Investigation    in    Iraq   Kurdistan   Chicago 1960 p28  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٣٤  

                                                                                                                                                                      
قریة نمریك : تقع هذه القریة على ضفة نهر دجلة من الشرق والى الغرب من مركز قضاء فایدة في  )١٣(

،  ٢٨، بهنام ، المصدر السابق ، ص ، ینظر، ابوالصوف٨٣٠٠محافظة دهوك ویعود تاریخ اقدم طبقاتها الى 
االعظمي ، محمد طه محمد ، االسوار والتحصینات الدفاعیة في العمارة العراقیة القدیمة ، اطروحة دكتوراه غیر 

 ٤ص ١٩٩٢منشورة ، جامعة بغداد 

؛عصفور ، محمد ابو المحاسن ،معالم حضارات الشرق  ٢٩الصوف ، بهنام ، المصدر السابق ، ص  ابو )١٤(
  ٢٠٢الدنى القدیم ، دار النهضة العربیة لبنان ، بدون ت،  صا
هایدلبرك   -كارلس –مان ، برهان شاكر تنقیبات عراقیة في حوض سد مكحول جامعة روبرشت یسل )١٥(

  ١٦، ص ١٢ج  ٢٠١٠
في  : هي قطعة حجریة یتوسطها فتحة مقعرة لیدخل فیها عمود ارتكاز الباب، وقد ظهرت الحصنارةالصنارة )١٦(

فترات مبكرة من تاریخ العمارة العراقیة القدیمة حیث یعود أقدمها إلى الطبقة الرابعة من أبنیة تل حسونه ومن 
المحتمل انه یعود إلى أقدم من ذلك وربما یستخدم في أبنیة جرمو وذلك من خالل الكشف عن وحدة ارتكاز تعود 

الكتابات المسماریة المنشورة وغیر المنشورة على  إلى فترة مبكرة، ینظر: الحامد، سعاد عائد محمد سعید،
 .٢٤) ص٢٠٠٣صنارات االبواب، رسالة ماجستیر غیر منشورة (جامعة الموصل 

على ضفة نهر دجلة الشرقیة عند بدن السد بالقرب من قریة تعرف  ١یقع تل مرموص:   ١) تل مرموص١٧(
فرس، وهو تل بیضوي الشكل طوله من الشرق ) كم إلى الجنوب الشرقي من تل ال٥على بعد ( نفسه ب االسم

) م أما ارتفاعه عن السهل المجاور فیصل ٧٠) م ومن الشمال إلى الجنوب تقریبًا ( ١٥٠(مایقارب إلى الغرب 
) م وهو من المواقع المهمة في المنطقة الذي تعود بقایاه إلى عصور مختلفة بدأ التنقیب في تل مرموص ٧إلى (

) طبقات سكنیة تعود ٥) واستمر إلى نهایة شهر العاشر من العام نفسه، یضم الموقع ( ٢٠٠١/ ٥/ ٢١بتاریخ (
إذ تمثل الطبقات الثالثة األولى من األعلى العصر اآلشوري الحدیث، والرابعة  االستیطانإلى عصور مختلفة من 

، ینظر ود إلى عصر العبیدتعود إلى العصر األكدي أما الطبقة الخامسة السفلى التي تعلو األرض البكر فأنها تع
وتل  ١؛ الهیئة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، تل مرموص١٠٤سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص

 .٥ص ٢مرموص

  .١٦سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص)١٨(
الحمیضة ، غسان صالح ، مواطن اآلثار في حوض دجلة بین شمال اشور ومنطقة الفتحة في ضوء )١٩(

 ١١٧) ،ص ٢٠١٢المسوحات والتنقیبات اآلثریة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة (الموصل 

  .١٦سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص )٢٠(
 .١٦سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص )٢١(

وعلى الرغم من قلة اللقى االثریة التي ال یتجاوز عددها اصابع الید اال انها اعطت تاریخ لهذِه الطبقة بانها  )٢٢(
 ١١٧ینظر: الحمیضة ، غسان صالح ، المصدر السابق ،ص  تعود الى العصر االشوري الحدیث. ،

في حوض سد مكحول لشهر حزیران  ة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، تقریر عن أعمال التنقیبالهیأ )٢٣(
 ، ملف تل الفرس الموسم األول٤ - ٣ه ت، ص ١، وثیقة رقم ٢٠٠١

  ١٥سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ،ص )٢٤(
 .١٥المصدر نفسه ،ص )٢٥(

 .٢٤٣ستون لوید، المصدر السابق، ص )٢٦(
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 .١٥سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص )٢٧(

ا قلیلة جدًا في هذِه الطبقة  ومن المحتمل ان ساكني الجرار و االدوات المنزلیة فانه واما االواني الفخاریة  )٢٨(
 ١٥، صالمصدر السابق هذِه الطبقة تركوا المستوطن اثر هجرة منتظمة ، ینظر: سلیمان ، برهان شاكر ،

) ٥بدن السد بمسافة (هو أحد المواقع المشمولة بالتنقیبات األثریة یقع إلى الشمال الغربي من  :تل الفرس )٢٩(
) كم على الضفة الشرقیة لنهر دجلة وهو تل دائري الشكل یبلغ ٢كم ویقع إلى الجنوب من قریة الشجرة بمسافة (

   )١١) م وارتفاعه عن األرض المجاورة (١١٠قطره (
م استأنف واستمرت لمدة سبعة شهور ث ٢٠٠١/ ٥/ ١٧بدأت التنقیبات األثریة للموسم األول في الموقع بتاریخ  

وقد كشفت تلك التنقیبات عن أنَّه یتألف من خمس طبقات  ٢٠٠٢/ ١٠/ ١٠العمل في الموسم الثاني بتاریخ 
سكنیة، األولى من األعلى تعود إلى العصر اآلشوري الحدیث، الطبقة الثانیة تعود إلى العصر األكدي أما 

ة العامة الهیأ، ینظر نها البناء الدائري ، الطبقات الثالثة السفلى فأنها تعود إلى عصر فجر السالالت وم
لآلثار والتراث، تل النول، قسم التوثیق، تقریر شهري عن سیر أعمال التنقیب في حوض سد مكحول لشهر 

،المصدر . ملف تل الفرس الموسم األول ؛ سلیمان، برهان شاكر٦ه ت، ص ٣، وثیقة رقم  ٢٠٠٢تموز /
ة العامة لآلثار والتراث، قسم الهیأ. ؛ ٣٨المصدر السابق،ص موسى،رویدة فیصل لنواب، ؛ . ٥٥السابق، ص

 . نتائج التنقیبات في تل الفرس الموسم الثاني.٥ه ت، ص٢التوثیق، تل الفرس، وثیقة رقم 

  ١١٧الحمیضة ، غسان صالح ، المصدر السابق ،ص  )٣٠(
قیب في حوض سد مكحول لشهر حزیران الهیئة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، تقریر عن أعمال التن )٣١(

 ، ملف تل الفرس الموسم األول.١ه ت، ص١، وثیقة رقم ٢٠٠١

  .٢٤سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص )٣٢(
 .٢٣المصدر نفسه، ص)٣٣(

 .٢٤المصدر نفسه، ص )٣٤(

 ٢٦المصدر نفسه، ص )٣٥(

) كم شمال منطقة  ٨تل الذهب  یقع تل الذهب على الضفة الشرقیة لنهر دجلة مباشرًة على بعد (  )٣٦(
، وهو خارج منطقة الغمر بمیاه السد وٕالى الجنوب من قریة مسماه باسمه، وربما كان یمثل )٣٦(الفتحة

المجاورة له  ویرتفع التل الرئیس عن مستوى سطح األراضي )٣٦(یعود إلى عصور مختلفة  امهم امستوطن
اشیر اسم الموقع  )م٦٠٠) م ومن الشرق إلى الغرب (٧٠٠) م، ویبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب (٢٦(

  من هذا لم یثبت لحد االن. شیئا القدیم على خارطة العراق االثریة باسم ( ایكالتم ) إالَّ انَّ 
أي لمدة ثالثة أشهر وقد  ٢٠٠٢/  ٥ /١٤حتى  ٢٠٠٢/ ٢/ ١٧بدأت التنقیبات األثریة في تل الذهب بتاریخ  

،، سلیمان، برهان شاكر سكنیة ، ینظر ،مناطق قّسمت هذه المساحة الواسعة من المستوطن إلى خمس 
  .٢٣المصدر السابق، ص

، تقریر عن نتائج ٥-٤ه ت، ص١٤ة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، تل مرموص، وثیقة رقم الهیأ )٣٧(
، مجموعة تقاریر تل ١/٦/٢٠٠١ولغایة  ١/٥/٢٠٠١الذهب وتل الفرس وتل مرموص للفترة من التنقیبات في تل 

 ٣النمل، ص

  .١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص )٣٨(
  معلومة افادنا بها السید محمد عبدالرحمن عبدالرزاق الذي عمل في موقع تل الفرس. )٣٩(



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٣٦  

                                                                                                                                                                      
الدكاك  :عرفت الدكاك في العراق القدیم منذ اقدم العصور واستمرت حتى الوقت الحاضر ووردت في  )٤٠(

وهي   kalakku األكدیة في ویقابله  GIŠGU.ZA.GID.DAالنصوص المسماریة بالمصطلح السومري  
المعماریة من  من االثاث المنزلي : ینظر : الخطابي ، علي سالم عبد هللا ، خصائص المعبد اخاص اتعني نوع

،  ٢٠١١عصر فجر السالالت الى نهایة العصر البابلي القدیم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة الموصل 
، الهیئة العامة ٩١١-  ٦١٢؛علي ، یاسمین  عبد الكریم محمد االثاث في العصر االشوري الحدیث ١٥٠ص

  ١٢٧، ص ٢٠٠٩لألثار والتراث  بغداد 
 ١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق،ص )٤١(

علي ، ایمان هاني سالم ، الحیاة االجتماعیة في بالد اشور في ضوء المصادر المسماریة ، أطروحة )٤٢(
  ٩٧ص  ٢٠٠٦دكتوراه غیر منشورة   جامعة الموصل  

 ١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق، ص)٤٣(

السكنیة من هذه الطبقة یعود تاریخه الى تأثیر العمارة العراقیة  ان وجود الساحة الوسطیة في البیوت )٤٤(
 ٩١: الخطابي ، علي سالم عبد هللا ، المصدر السابق ، صالقدیمة ، ینظر

ان نظام تصریف المیاه داخل البیوت السكنیة یعود الى العصر البابلي القدیم  او ربما الى حقب اقدم ،  )٤٥(
 ١٢٣، ص ٣، ج ١٩٨٥ارة العراق ، دار الحریة بغداد ینظر سعید ،مؤید ، العمارة ، حض

  ١٢٧المصدر نفسه  ،ص   )٤٥(
الهیئة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، التقریر الشهري عن أعمال التنقیب في تل الذهب لشهر شباط،  )٤٦(

 . ٣م ك ، ص ١٥وثیقة رقم 

 ١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر   السابق، ص)٤٧(

 ١١٦غسان صالح ، المصدر السابق ،ص الحمیضة ، )٤٨(

 ١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق،ص )٤٩(

 ١٣٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق،ص )٥٠(

سومر  عدد خاص مج ،   جرجیس ، محمد عجاج ، الطبقات العلیا في منطقة  قصر االمیر  ولي العهد )٥١(
  ٥٤، ص ٤٢

 .١٣٢السابق،صسلیمان، برهان شاكر، المصدر  )٥٢(

كشفت التنقیبات األثریة في جنوب العراق عن وحدة سكنیة   تعود الى العصر البابلي الحدیث ،تقع غرب  )٥٣(
)م وتحیط بها من ١٠×  ١٢,٥معبد عشتار في مدینة بابل وتتألف هذه الوحدة من ساحة وسطیة تبلغ أبعادها (

بواسطة مداخل فضًال عن اتصال الغرف بعضها بعض، الغرف من جمیع جهاتها وتتصل هذه الغرف بالساحة 
ة،  وتتصل بها الغرف عبر مداخل، بنیت جدرانها ذه الوحدة السكنیة الغرفة الرئیسیقع في الجانب الجنوبي له

باللبن المربع كما استخدمت الحصران والقصب بین صفوف اللبن واستخدم الطین مادة رابطة ولم یبق من هذه 
وربما كان هذا السمك بسبب ) ١,٥٠) م الى (٢س وكان سمك هذه الجدران یتراوح ما بین (الجدران سوى االس

ة أما الغرف الصغیرة  فان تعامد الجدران أكسبها قوة كبیرة ومنها الغرفة  الرئیسثقل السقف الذي یغطي الغرف ال
مارة العراقیة القدیمة والتي ان وجود الساحة الوسطیة التي تحیط بها هي من السمات العراقیة في الع وصالبة.

 ساحات المكشوفة ظهرت ایضًا في منطقة مشروع سد مكحول أبان العصر االشوري الحدیث ، إذ یعود ظهور ال
والتي تحیط بها الغرف الى عصور ما قبل التاریخ ولكن كمخطط واضح للبیت السكني فأنه شاع بشكل كبیر في 



  مصطفى احمد علي السامرائي         ) ق.م ٦١٢ – ٩١١البیوت السكنیة من العصر االشوري الحدیث (
  أ.م.د. یاسمین عبد الكریم محمدعلي            مواقع منتخبة من منطقة مشروع سد مكحول

١٣٧  

                                                                                                                                                                      
ینظر  بناء اصیل بین الباحثین في العمارة العراقیة بطراز البیت البابلي،العصر البابلي القدیم ولذلك ُیعرف كنمط 

؛ ١٧٤القیسي ، كهالن خلف متعب ، المصدر السابق ،ص؛ ١٠٩سعید ،مؤید ، العمارة ، المصدر السابق ،ص 
 ،٤١سومر عدد خاص، مجالسباعي، عطا اهللا محمد، معبد عشتار والحارة السكنیة غرب معبد عشتار، 

  .١٠٥ص
هو أحد المواقع المشمولة بالتنقیبات األثریة في منطقة مشروع سد مكحول ویقع مباشرةً  إلى  :تل الزاب )٥٤(

 بمایقارب الشمال الغربي من مركز الناحیة ویعرف محلیًا باسم (خربة المال عبید) م ویبعد عن نهر دجلة 
ما من الشرق إلى الغرب فیبلغ ) م أ٢١٠)كم، وهو تل بیضوي الشكل أبعاده من الشمال إلى الجنوب (٢(
بدأت أعمال   )٨,٥٠) م یقع إلى مرتفع طبیعي حیث یبلغ ارتفاعه عن مستوى األرض المجاورة (١٥٠(

واستمر إلى نهایة العام نفسه للموسم األول ثم استأنف العمل في  ٢٠٠١/ ١٠/ ٢٧التنقیب في الموقع بتاریخ 
ة ثالثة اشهر وقد كشفت تلك التنقیبات عن ثالث طبقات واستمر لمد ٢٠٠٢/ ٤/ ١الموسم الثاني بتاریخ 

سكنیة األولى من األعلى تعود إلى العصور اإلسالمیة والثانیة تعود إلى العصر الفرثي أما الطبقة الثالثة 
ة العامة لآلثار والتراث، دائرة التحریات والتنقیبات، الهیأ،  فأنها تعود إلى العصر اآلشوري الحدیث ، ینظر

 .؛٤١، المصدر السابق، صلتنقیباتقسم ا

الهیئة العامة لآلثار والتراث، قسم التوثیق، تقریر شهري عن سیر أعمال التنقیب في حوض مكحول للفترة من 
 .. ملف تل الفرس الموسم األول٤- ٢ه ت، ص ٦، وثیقة رقم ٣٠/١١/٢٠٠١ولغایة  ١/١١

 ٤٢سلیمان، برهان شاكر، مصدر سابق،ص )٥٥(

 .٤٢برهان شاكر، المصدر السابق، صسلیمان،  )٥٦(

 .٤٢المصدر نفسه ،ص  )٥٧(

  .٤٢المصدر نفسه ،ص  )٥٨(
 .٤٢سلیمان، برهان شاكر، المصدر السابق،ص )٥٩(

  .١٠٢اوسكار ، رویتر ، المصدر السابق ، ص )٦٠(
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