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تعددد المواق د ااتيددة تددس وايمويددياا دتددس الددديم دتددس وا د ور ي د المواق د ال د
يددتنف ها ددا ااق دوار الووريددة دفدداا ل ددم ها ددا واددمة وماريددة داق اددا ية ه د ين ا د
اال د

اليددا

ذهر دمددع المواق د وحتددم قرر ددا ي د يملدددة اراووددا ه د و د يد نددة

ددو ا ال اوعددة ل ددا ديد البقايددا العماريددة ال د تددم العيددور ولا ددا هد مددع المواقد داللقد

ااثرية وعد راي ا ي المو اا ظ رت جوا ب ي الحياة ااج ماعيدة دااق ادا ية
دالد نيددة ل ددع ااقدوار دلقلددة المعلويددات ود مددع ااقدوار ارتا نددا اا قددور د اريددة العمددارة
الواصددة ددم ديد نددمن ا اررد وانددات يعماريددة تنادل ددا الد اريددة :يعا ددد وايمويددياا
درقايددا وماريددة لددددر يددتنية هد تددس الددديم ديددور هدداو ه د ود وعد

الباددوت هد

تس وا ور ه
الكلمات المفتاحية :العمارة ،الوورية ،تس ،وايمويياا ،الديم –وا وره

* يدرس  /طالب رايات وليا ف و ار  /فلية اآل اب  /جايعة وغدا ه
Email: suahelamadlol@gmail.com
** اي اذ يساود ف ور  /قسم اآلثار /فلية اآل اب /جايعة وغدا .
Email: dr.faaz16@gmail.com
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Hurrian Architecture in the Light of Excavations Tell
Basmusian Tell Al-Daim and Tell Asfour
Suhaila Kazem Mdalool

Faez Hadi Ali

Abstract:
Tell Basmosian, Tell Al-Daim, and Tell Asfour are among the
locations in which the (Hurrians) people settled there and they had an
architectural and economic imprint in it in the middle of the second
millennium B.C.
And because of the closeness of this location to the kingdom of
(Arabkha) as well as the city of (Nuzi) which is affiliated with it and from
the architectural remains that it was found in these locations, as it was
revealed after studying it by specialists in the social, economic, religious
and political life of these peoples.
And for the lack of information about these people, we decided to
study their architecture by selecting four samples that the study tackled،
including the Basmosian Temples and architectural remains of resident
houses in Al-Daim Tell and Defensive wall as well as some houses in
Asfour Tell.
Keywords: Architecture, Hurrian's, Tell, Basmosian, Al-Daim, Asfour.

 دم د ي د ال لددول،دفدداا

ددو

:مقدمة تاريخية

يعددد تددس وايمويددياا دتددس الددديم ي د ال لددول الم مددة ه د

 دقدد ثب دف مدع المواقد1955 فش ف ون ا تنقابات ال ياة العايدة لآثدار دال د ار يدنة

 ه دتميددس المن قددة ال د غمرت ددا1 يددد دفدداا ولد خارطددة خاصددة والمن قددة الشددتس
ددا الس يددس الجبليددة هد

ددو

هد

ييددا السددد المددعفور القسددم ااوظددم يد ا ددد السد ول الوايددعة الددعا يقد

 يعدرف الغررد ين ددا وسد س،  ديشد ر ين قددة الدساب اايد س الد قسددما، ال ارهدد

شدمال شددرذ د

)1(
يرفدة البلددة الواقعدة
نددرت اد يد س ا
دمو ااكبر ه ايدا القسدم الشدرق ريعدرف وايدم ا

ولد دجدل ال قريدب يد

الدبارة ال

وي

 اث غمرت ييا يد دفاا ييليا ي سادا ااند،وند دد الشرقية

 قاودتددل ال د ااول د دتجددرا ريددل ييددا ال دساب ااي د س ي د،كددم25 مددعا الس د س بلددض طددول نددلعة

الشمال ال الجنوب ه دا ا داي ديق ول جا ب الوا ا قرى يتنية اكبرما قرية ير ا ريد م
 دال د غمرت ددا الميددا وعددد اا ددا، 2

دال د فا ددف يرفددس النا يددة هد القسددم الجنددور يد الحددو
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ي الة فاظم يدلول

العمارة الوورية ه نو

هائس ما ا ول

ي د العمددس ،دال د الشددمال ين ددا نحددو ث د
وي

ائج تنقابات تس وايمويياا – تس الديم – تس وا ور

فددم ل ق د

ددد ال ددرد الجاريددة ه د ي د س

ن ددر ال دساب

ي الشمال الغرر واتجا الجنوب الشرق ديعدرف مدعا ال در وايدم وايد ا  ،فمدا ديم دد

ي س ار ية – ندراا الواي ي الشمال الغرر الد الجندوب الشدرق دل دعا السد س مميدة فبادرة
ه تاريخ الح ارة دت ورما لعدة ايباب امم ا خاورة ال ررة ددهرة الانا ي يما جعدس يدر يدقا ا

ي

و دقوول ول

ه

د المسدال الجبليدة الواصدلة دا

اذ تددعفر الناددوش ااشددورية المدد ددة اا ملددة المل د

االد

تدددول

ال ارهدد

د

دال

– انورتددا اليددا

دبة اا ار يدة،

الددعا تددم ه د

اادل ذهر 884-890ذهر ه د ود الحملددة الياينددة للملد يددرجوا اليددا

– 741

705ذهر ال د فا ددف ي وج ددة وبددر مددعا السد س نددد الددددي ت الم اخمددة لبحادرة درييددة ه د
و يردر اقوار اخرى فااقوار الدوتية داللولورية دي
د

وانر اخرى ا الددل المجادرة فح ارة

اا انددول الحاتيددة ( ،)3دتمدد يد الجا ددب الشددمال الشدرق يلسددلة يد الجبددال ت اددس انددل

درددا يد س قلعددة ة  ،الددعا يجددرا ريددل ددر الدساب اايد س يد الشددرذ الد الغددرب دمددع السلسددة

ايتددة اد ررندددا – رايتدداا اذ يعددرف القسددم
يقسددم ا ال دساب ه د ه حددة تعددرف وايددم ررندددر – ر ا
العلوا ين ا وسلسلة كوارمش  ، 4 Kawarheshايا القسدم السد ل ريعدرف وعدد ايدما دلدد
اقرب تسمية ا دس  Asosديعدرف اي ددا ما الد الجندوب الشدرق وايدم فد ر
دمددع ال سددمية در ت ه د الحملددة الياينددة للمل د ااشددورا يددرجوا اليددا

ول د

د

Kalara

ادرييددة ، 5

دتحددد مددعا الس د س ي د الجنددوب الغرر د يلسددلة اخددرى ي د الجبددال تم ددد وم دوا اة جبددال ك دوارمش –

ا دس تعددرف وايددم كوي درات
دال

 kosaratدها ددا ال حددة ال د

ن ددع ين ددا ددر ال دساب ااي د س

شاد ول ي ح ا الجنور يد دفاا ،دالسد س الدعا غمرتدل الميدا يد

خادب السد ول هد

المن قة ،ترر ل يو ا لديرة يا ها ا ي الموا الع وية دتنبف ريل وواورة ددهرة ا وا فيارة يد
النباتات ييس الحبوب وا واو ا دالق

دال بوغ دالر  ،دهد مدعا السد س ندا ي فيادرة يدت ونددما

اا ساا ينع العاور اادلد ل يد ي اا ه دو دف يد تدوال العادور تلدوا اثريدة يمتد ي
ي يساهات وعادة ،ين ا تس الديم دال

ذهره

فا ف تق ن ا ااقوار الوورية ه ين ا

اال

ظ دا

اليا

 .1تل باسموسيان:

الموقع:

دمددعا ال ددس تددس وايمويددياا الشددتس  2ي د اكبددر ال لددول ه د ي د س ددوي  ،اذ يق د ول د

يسددا ة  12فددم الد الجنددوب يد قاددبة ق ددا ار يددة قددرب ال د ة الغرريددة لن ددر الدساب اايد س،
ديسا ل ي ااي س 1500ر دارت اول 23ر دالموق نم يحاهظة السليما ية ديق ولد يسداهة

60كم شمال غرب يد نة السليما ية دول وعد 100كم و يد نة فرفوكه
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اد

ال سمية :بدد ا ايم وايمويياا فاا ي لق ول مع المن قة ينع يا يقرب يد

اا ومددر القريددة المحي ددة وال دس دال د ت دددوا حددو ي د  40ا ددا يبنيددة وددال وف هددوذ اي د

الحا الن را الدبار  6ه

ددد ت ال يددات ال نقابيددة العمددس هد

سيدراا وددار 1956ر هد ال لددول الواقعددة نددم

يد دفاا ،دين ا تس وايمويياا ،داي مرت

المويم اادل ه تس وايمويياا ث ثة ش ر ي

د

دت دوا ال ياة ي السا ة:

قدرا اذ
يد

ددو

ايدة تشدري اادل 1956ره اذ دد ت تنقابدات

10تمو لغاية  11تشري اادل  7 1956ه

نددار ا ددو الاددوف :رئيس ددا دو ددوية ف ددس ي د الس ددا ة :رمدداا جلماددراا ،دشددع ا س ددا فسددرة،

د سا وسار ،دعيس ال عمة ،ويحمد اا مد الحمي ة  8ه
ود ال بقات ه تس وايمويياا الشتس : 3

دددوا تددس وايمويددياا يد ي د ة وشددر سددب اا لددة ال د او مدددما المنقددب دم د  :طبقددة:

اادلد د يد د ااولد د  :العاد دور اايد د يية ،اليا ي ددة :ياي ددا  ،اليالي ددة :يا دددا ،الراوع ددة :خ ددورا،

الوايسددة :اشددورا ،السا يددة :واددور يددا قبددس ال دداريخ ،وحسددب الوص د
دتلا ا ال بقات ااخرى ه المويما اليا
دص

ي د ااول د ال د ااي د س

داليالثه

ال بقات ه المويم اادل الشتس : 3
اا يد

ال ددس هد طبقاتدل اادلد قددد تعدر

لل وريددب دالنددبش دالح در ال د اق عددف يد

قمددة ال ددس اذ اا يددتنة اا دار الم دداخرة ه د ود يددتاا قريددة وايمويددياا ا سد م قددد تسددببوا ه د
ذل ه داا ال بقدة اليا يدة قدد تغلغلدف الد اايد س ادث وقايدا ال بقدة الياليدة يمدا ا ى الد اخد

ال واريددات ي د هوددار يعددو ال د واددور قدددر وتياددر ،دتعددو مددع ال بقددة ال د العاددر ااشددورا
الوييطه دمم البقايا ه مع  ،ال بقة المعبد اادل ه
المسددمارا ديرج د

و فسر ي رقم ال ا المت ورة والوط

ين ددا ال د العاددر ااشددورا الويدديط دال د ويددر ولا ددا ه د

ال بقددة الراوعددة خددارج الجدددار الجنددور للمعبددد اليددا

درة اق عددف ه د

 9ه دقددد تبددا اا ه د ال بقددة الراوعددة الواقعددة

تحددف يعبددد ال بقددة الياليددة نايددة لمعبددد ثدداا ،دلد د ارندديات ا غاددر دانددحة وسددبب الح ددر الحد يددة

النا لددة الا ددا ،ه د ود ي ارهددق نائيددة خددرى ذات مميددة فو ددا تعاصددر المعبددد اليددا

ال واري ددات ،اي ددا ال بق ددة الوايس ددة هارجد د تاريو ددا ومح ويات ددا العماري ددة الد د
ذهره

10
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هائس ما ا ول

داليالث:

المويماا اليا

لقد جا ت وملية ال نقاب دالعمس ه المويما اليا

داليالث ي ممدة لل نقادب دالعمدس هد

المويم اادل وإكمال اي ظ ار دارة المعا دد دالندسدل الد ال بقدات ااخدرى
وشرة  11ه

يمددا ؤف ددد اا تددس وايموي ددياا فدداا ق ددد ي ددت ط دوال ي دددة اال د

واور الورفا دالعباد د ل

الوص

دياي ار  12ه

اليال ددث ذ ه ر ه دف ددعل

العمارا للمعا د ه وايمويياا:

ريددات المويددم اادل لددم يس د ظ ر ي د ومددارة المعا ددد ه د ال بقددة الياليددة دال بقددة

اثنددا

الراوعددة يددوى غرهددة دا دددة يس د الة الشددتس دال د تددم اي د دمال ا ونددد اي د ا

اليا

ه

د ال بقدة السا يدة

العمددس ه د المويددم

13

المعبد اادل ه ال بقة اليالية الشتس: 4

دددوا ي د غرهددة يس د الة الشددتس ت جددل دايامددا حددو الج ددات اارر د  ،ايددا يددا وق د ي د

جد ار ددل الوان د ين ددا هقددد شددادت ودداللب الدباددر الحجددم قيدداس  10×40 ×44يددم ،ديبلددض يددم

جددراا المعبدد 3ر دمد يتسدية دي ليددة ودال ا يد الدداخس دالوددارج ،دقدد ينددف األدجدل الوارجيددة

ل ددع الجدددراا و لعددات د خد ت يعماريددة  Recesses and Buttressesدمددع ال سينددات
يالوه د ددة هد د د وم د ددارة المعا د ددد هد د د

دد د

ال اره د ددد  ،دق د ددد تاك د ددد م د ددعا ال د ددرا وج د ددو

ني د ددة خل د ددة

 Recessesقددرب السادي ددة الغرريددة للج دددار الجن ددور الغرر د يد د الوددارج وقي دداس 2،6ر دف ددعل

طبيعددة المدددخس ل ددعا المعبددد ال وددم ه د يسينددة غ ددنات دوددد ما ي د ة ه د فددس رف د ي د رفن د

المدددخس  14ه ديبلددض وددر

المدددخس 1،60ر هقددط ايددا ت اصدداس غرهددة المعبددد ه د تح ددوا ول د

فددة للق د ار ا يبني ددة ودداللب هد د ديددط الغرهددة دمد د و ددول 2،3ر دو ددر

1،1ر دت ويددط ال ددل

الشددمال الغرر د فددوة دال د ورن د ا 2ر وارت ددا 30يددم و د ارنددية الغرهددة ،ه د و د دجددو
يساطب يبنية ي اللب وارت ا 25يدم دودر

40يدم دقدد نادف هد جددراا الغرهدة ولد ارت دا

25يم ي جد ار ا الداخلية  15ه

ايا نية المحراب ه دوا ي تغ نات ي عاقبدة وعدر

غرهة المعبد نا اي وا

الشتس ي ال ا وذ الاغار الحجم وقياس  60×25×30يم لادق

ه السادية الشمالية للغرهة ومقل  1،5ر وق ر  90يم ه
دق ددد يت ددوا الغ ددر

لل

ار يي

20يدم دالد يمدا الدداخس الد

يد د البن ددا اايد د وا

يحد د للم ددا ال ددعا يسد د ودر ألغد د ار

 16ه
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يعبد ال بقة الراوعة الشتس: 5
ن المعبد اليا

هد تدس وايمويدياا هدوذ ياد بة يدرجدة يد اللدب

ي د  12-6يدداف ديبلددض ارت ددا السدداف الوا ددد ي د
المدرجة ه وقايا ال بقة الوايسةه

دراده ودد يدوه ا

 12-10يددم دقددد اق عددف مددع المس د بة

اا جدراا معا المعبد نومة وري ة دم ليسدف وسدم دا دد ،هالجددار الجندوب الغررد

يددمتل 3ر دالجدددار الشددمال الش درق يددمتل 3،5ر داا جدددراا المعبددد اليددا
اكير ي يون ه اي

كم د ددا

قددد اق عددف ه د

المعبد اادل ه ال بقة اليالية  17ه

د ددل هد د د ص د ددلب الج د دددار الجن د ددور الغررد د د يد د د الو د ددارج ق د ددرب ا د ددل الغرري د ددة ني د ددة

 Recessesداخل ا ث ثة ا ااف اومدة ي اللب يحاطة ي الجا با

ود

غ نات ه

دجددو المسيددد يد وقايددا لحنايددا اخددرى هد صددلب جدددراا المعبددد تظ ددر خاصددة هد الساديددة الجنوريددة
دمعا لاس دان ول اا جدراا معا المعبد يس ا ة ي الوارج عا النو ي ال غ نات العمارية
 18ه

اليا

ايا يدخس المعبد هلم بق لل اثدر يجدة ال وريدب دال ددر الدعا طدال وعد

جددراا المعبدد

دلد ول اغلب الظ ا ل ا يقس ي اوة و يدخس المعبد اادل ه ال بقة اليالية  19ه

تبلض اوعا غرهة المعبد ي الداخس ال ول 10ر دالعر

يددليمة ،دتق د

6،5ر  ،داا جمي يراهق مع القاودة

نيددة المح دراب ه د ال ددل الجنددور الش درق ديحدديط جدددراا القاوددة ه د اان د

الي ثدة الباقيددة يسدداطب قلالددة اارت ددا وعددر
22يددم لاددق اان د

 40يددم دالم بقد يد ارت او ددا 13يددم17 ،يددم،

الشددمال الغرر د دالشددمال الش درق دالجنددور الش درق ول د ال دوال فمددا

توجد ايار نية المحراب فة وارت ا

 20يم دودر

المعبد فة الق ار ا دم يررعة الشتس وارت ا

 2ر در دول  6،5ر ه دت ويدط غرهدة

 33يم دطول نلع ا  175يم  20ه

تسي الجدراا الداخلية لقاوة المعبد ا ااف اي وا ات وعدر

 40يدم ديدم

 14يدم

ي اللب اذ ت و ول ال لعا ال ويلا ث ثة اومدة يديجة ه الجدار دت ادس ان دا يسداهات

ي سادية ايا ال ل القاار الشمال الغرر ريح وا ول يجموو ا ي ال سيانات ه
دي الجد ر والعفر اا ارنية يدخس المعبد اادل دالمعبد اليا

تح وا اثار ريق ررما

قد يتوا معاا المعبداا قد تعرنا ال الحريق يجة مجور ول المد نة ه تل ال رة اذ اا يد
الم

 21ه

ددل ه د الناددوش المسددمارية اا فددس دلددة غا يددة وعددد ددب المد نددة تقددور وحرق ددا دتددديارما
ايددا المس د بة المدرجددة هعل د الددرغم ي د ارت او ددا دال د

ددددرما تره د جدددراا المعبددد لد د

يس وى ارنية ال بقة الراوعة خارج المعبد ول يما م وليل اخلل يما ا ى ال ا حدار داند

ه يس وى ال رذ الم جل حو المعبد ه جميد ج اتدل ،دمدعا المظ در داند دي وقد هد اا نيدة
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يس مر اي وداي ا وا ة ال ه رات طويلة اكير يما هد وقيدة اا نيدة د در السدت هد

ال بقة اد الددر البنائية الدائنة ريل ي تدرار تجد دما دا اي ا لعدة ا دار ينية ا يا ا  22ه
كمددا يعددد يددتاا د

ال ارهددد

القددديا ومليددة اوددا ة اومددار المعا ددد وا ددا ومددس دددل ول د

ال قددوى داايمدداا واال ددة فمددا فا ددف المع قدددات السددائدة آ ددعاك ،داا اوددا ة نددا المعبددد ه د الموق د

المقدس سل ي ااوقا ول ايسل ااصلية الساوقة ،دفلما فا ف الددلة غنية دالي ار وايدا  23ه
جددرت اوددا ة نددا المعا ددد داومارمددا وحليددة جد دددة ،دقددد اجددا يعمدداريو د
العمليددة دررو دوا ه د تجد ددد المعا ددد القديمددة ه د و د
ال ارهددد

يدتاا د

ال ارهددد

القددديا مددع

نددا يعا ددد جد دددة ت سددم وددال ور دقددد م د م

ام مايددا فباد ار والمع قدددات الد نيدة داقايددة ال قددوس درنددا المعا ددد ل دددوا ومياوددة

يرفدس ند لدل مما ددل ديوقعددل الم مادس ،ه د ود فدوا المعبددد يرفد اس اج ماعيدا داق اددا يا ي مددا

ه الحياة العاية دالواصة ،اذ يعد المعبد المحور ااياس العا تددر ريل النشاطات فاهة  24ه
اار

هالمعا ددد المشددادة هددوذ فدداك م د ي د ا مددا العمددارة المد يددة فمددا المعا ددد المشددادة هددوذ

دتو لد

هد ي ددمو ا هالمعا ددد المرت عددة تواد

لعبددا ة الددل رئددي

اذ ا ددا تو لد

هد

مط نائ ا اذ ا ا ذات يماسات ومارية دوناصر هنية يو ل ة ه دول يا بدد اا ال بق ا اليالية

دالراوعدة فا دف يسد وطنة يد قبدس ااقدوار الووريدة هد ين اد

وليل ي ال واريات الوورية العائدة ال وار و ا  25ه

االد

اليدا

ذهر دذلد لمدا ويددر

 .2تل الديم:

البعية ال نقابية:

د ال نقاب ه  1956/6/24داي مر العمس  45ويا ،دتدو ف البعية ال نقابية ي الساد

وبددد القددا ر سد ال دري د رئيسددا للبعيددة دو ددوية فددس يد السددا ة دداتم شددترا دالسدداد رشدداد وبددد
الل يددف ه د و د تواجددد السدداد ه دؤا ي د ر ي د ش ال نقاددب العددار دتوجا اتددل الحقليددة و د اومددال
ال نقاب دال وثاق  26ه

شتس ال س :عبارة و تدس يودرد الشدتس داق
ين ظم الجوا ب ا يح وا ول

دريدل ايد الة قلدا يد الشدرذ الد الغدرب دمدو

ر داخا د ه ي حل دجوا بل ديقدر ق ر قاودتل نحو 120

ر ايا ارت اول ه علو قم ل نحو  14ر و المنو
الديم يسدتو ا يندع االد

الوداي

المجادر لل يد الشدرذ دقدد فداا يوقد تدس

ذ ه ر ه اذ ن شدر هودار در سدو ل المحدس ريدل ه د ود

ا جار د ا يبن وشتس دل ول ا ل اي

ا نيل يندرية  27ه

طبقات ال س الشتس : 6
اال

يددت يوقد تددس الددديم يد قبددس اقدوار فيادرة دددلاس طبقدداا الموقد الم عددد ة دال د تعددو الد

الواي

ذهر ه دي دوا الموق ي

دى وشرة طبقة تم د ال وار العباد دفا ف ااقوار
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الووريددة ي د نددم ااق دوار ال د اي د وطنف الموق د ه د و د اا الموق د لددم يسددت ول د ه درات

ي الية دا ما فاا الست ريل ه رات ي ق عة دفاا اخر اي ي اا ريدل حدو القدرا السدا س ذهره إذ
تعو ال بقة اادل ي ااول ال ااي س ال الع د ااخمان دال بقدة اليا يدة ااشدورا الحدد ث
ايدا ال بقدة الياليدة ه د يددا مندا اريد ا ا وائ دا ولد ومددارة خوريدة تعدو الد ين اد

اليا

ذهر سب تقرير المنقبا

االد

 28ه

العمارا الشتس  : 7تع بر البقايا العمارية المندرية ي الموجدو ات الم مدة هد

الوص

راية العمارة الوورية اذ دجد ه مع ال بقة اي
الجلمو ديق يددخس مدع البنايدة العماريدة هد

لجدراا يشادة ه ث ثة ص وف يد الحاد

دطدا ين قدة يد الموقد اذ اا يسد وى اا حددار

ا جنوب الموق دشمالل اا اا ارنية الست ديعالم اايد
دمددعا يع انددا هددرة اا قمددة ال ددس ال د

الغررية ي ال س  ، 29ه

يادس ا حددارما الد

 110يدم،

ناددف ولا ددا مددع المعددالم المعماريددة تقد هد الج ددة الجنوريددة

و اا ارندية الغدرف يد الحاد النداوم دال دراب فمدا يشدار رئدي

البعية ال نقابية السداد وبدد القدا ر ال دري د الد اا لدة ال د توصدس الا دا يد يدعة الغدرف ال د لدم
يعير ول اا يو ط ل ا دا اا تقرير وند يدا ويدر وليدل يد غدرف هقدط اشدار غادر داندحة
ود اا المبن د دايد ديددمي اايد

دقددد يتددوا ذا امميددة فبادرة ي د النا يددة السددتنية داايتا ددات

ااق اا ية  30ه

داا مددعا المبن د فغاددر ي د المبددا

ال د تعددو ال د العاددر الوددورا قددد تعددر

دالحريق ه جمي ال بقة ،يما دل ولد ا دل قدد تعدر
دي ريل ه

و

للن ددب

ل جدور يد اقدوار غا يدة اطا دف ودالمبن

ب فلما لل ممية ي يل ق ات قدد تعدو و ائددة لد اريدة الموقد  ،ايدا يدا ويدر

وليددل ي د لق د اثريددة ه د ت عدددى الق د ال واريددة ال د تبددا وعددد الد اريددة ا ددا تعددو ال د العاددر

الوورا ه ين ا
يا ة البنا  :اي

اال

اليا

ذهر  31ه

ي الحا الدبار الجلمو

يرصوهة والحا الناوم دال راب ه



ديا ة الررط ال دا دالجددراا يد اللدب داار

دللع قة الوثيقة ا يوق تس وا ور دالمواق المعفور ا ا واي ياا ااقوار الوورية تم

ا ارجددل نددم يح ددوى البحددث فو ددل وائددد ال د يملدددة اراووددا اي دداه يددعة المن قددة ال د يددتن ا
ااقوار الووريةه

 .3تل عصفور:

الموقع:

يق د تددس وا د ور ااثددرا ول د ال د ة الغرريددة لن ددر جلددة شددمال غددرب يد نددة الموصددس

ديبعددد ون ددا  30فددم تقريبددا ه د

ا يددة الحمادددات دالمحلبيددة ،قبالددة قريددة ف ددرج الحاليددة تمايددا ول د

ال د ة المقا لددة لددل ،دتحدديط ي د ج ددة الجن ددوب يلسددلة جبليددة م د اي دددا لسلسددلة جبددال مددري
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هائس ما ا ول

المنحدرة ي جبس ينجار ه الشمال الغرر  ،فما تن شر القرى السراعية ول اطراف ال س دقبال دل
ييدس قريددة السر ددوك دقريددة الشددوطة ايددا يددتنة مدع القددرى ه ددم يد ال
ال

ددة دترريددة الجددايوس ه د الجا ددب الجنددور ي د ال ددس لق درر م ي د

ددا العددرب الددع

يماريددوا

ددر جلددة ه د و د ترريددة

الماشية فما تدير ه مع المن قة الديار ي الحاوا ات دال اور غار المدجنة فاليعالب دالدوالج

دالعئاب دي ال اور اللقالق دالبط ،ديجدادر مدعا ال دس تلدول اثريدة اخدرى ييدس تدس ر دوك دالشدوطة

دلسفة دغارما الديار ي المواق ااخرى الم مة دال

ه ال رة السينية دفس مع المواق تق نم

اد ا د

ال سمية:

اريا اد قد تدوا اقددر

تعاصر معا ال س
و

يد وا دش  32ه

تسمية ال س د ية دا وجد لل تسمية ثا ية  33ه

شتس تس وا ور ديسا ل:

ال س ي وا الشتس دراده يحي دل وندد ال قدا

واريدل السد ل وداار

المحي دة يدا دا

-100

1500ر ايا فايس يسدا ل هد ت عددى الددد م الوا دد داقاد ارت دا لدل يد الج دة الشدمالية ود

ن ة الن ر 23،40ر دمع الحاهة شد دة اا حدار حو ن ة الن ر وعت
تاس اار

ت درج

طبقات تس وا ور:

ال بيعية دتنديج ي وع

ترج ال بقدة اادلد الد

جوا بل ااخدرى ال د

اه

قبدة اا د ل ال رثد  248ذهر دقدد تعرندف مدع ال بقدة الد الديادر

ي ال وريب لعل فا ف يعظم يعالم ا غار دانحة يجة

العمارية ه

ر القبور ها ا دا الة يعظم يعالم دا

ايددا ال بق ددة اليا ي ددة ها ددا تع ددو للعا ددر ااشددورا الح ددد ث  612-911ذهر دتمي ددس م ددع
و المل ق ات ااثرية ال

ال بقة اوت يتنية وسي ة تعو ل عا العار ه

تؤفد ذل ه

ايا ال بق اا اليالية دالراوعة ه عدو اا ل يد ي اا الودورا هد العادر ااشدورا الويديط ه درة دو ا

 1400-1600ذهر  34ه

دص

ال س:
تعددر

تددس واد ور هد طبقاتددل العليددا الد ال مددر دال وريددب دذلد وسددبب وددايلا اادل

وشرا دالم ميس وح ر القبور المن شدرة ولد يد

ال دس ،دالعايدس اليدا

ينداخ اذ اا ااي دار قدد

جرهف جدس ا يد ترر دل واتجدا الن در ،داا اومداذ ال وريبدات دصدلف الد اكيدر يد ي در دا دد داا
القبور ال

ير ذفرما قد ا ت ال توريب يعظم يعالم ال بقة اادلد داتل دف جدد ار ا ال د فا دف

يشددادة وددالحجر دال ددا دال د فمددا ذفر ددا اا مددع ال بقددة تعددو ال د
ا شرت وع

الق

ال واريةه
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العمارا لل بقة اليالية ه تس وا ور:

يا ة البنا :

طا وذ قياس 8-7×36×36يم ا جار فبارة الحجم داللب ديا ة البنا ال ا ه
الوص

العمارا للو دات العمارية:

السددور الشددتس : 8يميددس السددور هد تددس واد ور امددم يددا ويددر وليددل هد الموقد فلددل اذ ا ددل يحدديط
وال س ي جمي ج اتل اذ اا السور الشرق يا وق ينل ظام ار 26ر درسم 1،30ر ديا وق ي

اراهاول 2،5ر ،ايدا الجا دب الغررد همدا وقد يندل و دول 12ر دودر
1،40ر د يجددة ل عددر

1،30ر درداق يد ارت اودل

مددعا السددور لعوايددس ال عريددة ال د ا ت ال د ا ج دراف الد ددس الحجريددة ي د

السادية الجنورية الغررية لدم د م تحد دد تلد الساديدة ايدا السدور الجندور اد الج دة الجنوريدة همدا وقد

ينل و ول 19ر ديم 1،40ر درارت ا 1،70ر دقد شاد معا السور والحجر الم ندر ديا ة الشدد
ال ا فعل لم م تحد د السادية الجنورية الشدرقية دذلد ا يارمدا يجدة تعدر

السدور ا جدراف

ال رردة وسدبب ووايددس المنددا يد م ددول ااي ددار ه دو يحدديط والو دددات السددتنية ال د فا ددف تعمددر
المتاا ه

داايوار وا ة م طوذ ماية توهر ال ما انة دتددر ااخ دار ود يدتنة

ي ي

ييس مع المواق ه

ايددا المعددالم العماريددة ااخددرى ه د ا ت عدددى وع د

الجدددراا ال د ا دريددف و عددس ووايددس

المنددا ه د و د يددا ذفر ددا ي د ايددباب دمددع الجدددراا قددد تدددوا تميددس د دددة يددتنية تشددتس غره دا
ي صقة ي وع

ا دقد لغف قيايات يدا وقد يد مدع الجددراا هد ال بقدة الياليدة جددار و دول

5،5-4ر ديددم 90يددم ه د و د دجددو ارنددية يرصددوهة وال ددا وذ قيدداس 8-8×36×36يددم
دتبا اا مع الجدراا المندرية تعو ال  1400-1600ذهر ه

و د يدداوقل ه د ال بقددة الياليددة ي د

ايددا ال بقددة الراوعددة هقددد ويددر ول د جدددار اخ ل د

اددث السددم

دطريقددة تشدداد اذ لددض طولددل يدا ايد ظ ر ينددل 3ر ديددم 1،30ر فمددا ويددر هد مددع ال بقددة ولد

هوار ي

يو ا ه

و و ا دال

قوار خاره ا منديية د باتية دآ يية ومس حلب لوا ال انة ول ارنية

و الدؤدس ذات القواود البار ة ه
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هائس ما ا ول

المالحق

الشتس  1ريم البا ية

الشتس  2ريم البا ية
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الشتس  3ريم البا ية

الشتس  4ريم البا ية
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هائس ما ا ول

الشتس  5ريم البا ية

الشتس  6ريم البا ية
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الشتس  7ريم البا ية

الشتس  8ريم البا ية
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ائج تنقابات تس وايمويياا – تس الديم – تس وا ور

هائس ما ا ول

ال وايش:
) (1ال دري  ،وبد القا ر س ه

ريات الديم ه

دفاا  ،يوير 16 ،ه  ،1960ش 110-93ه

و

) (2ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش 110-93ه
) (3ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش110-93ه
) (4ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش،110-93

(5) Edwin. M، Wright، journal of Eastran stuiese، 1943، vol،11 . p173.

) (6يد رية ااثار العاية ،النشا ااثارا ه العراذ ،العراذ ،1959 ،ش ،17وقلم يد رية ااثار ه
) (7ا و الاوف :نار ،يواط ااثار ه

و

دفاا ،يوير ،المجلد  ،26المويم اادل ،1956 ،العراذ،

ش 25-8ه
) (8ا و الاوف

نار ،المادر سل ،ش 8ه

) (9ليسو ،ورغ ه رقم طا وايمويياا ،يوير ،يج ،1959 ،15ش15
) (10ا و الاوف نار ،يوير ،يج 26ه ش 9-8ه

) (11ال دري د  ،وبددد القددا ر ،يددوير ،يددج ،16ش 111-93ه اذ تدو ددف البعييددة ال نقابيددة ي د السدداد وبددد القددا ر
ال دري د رئيسددا دو ددوية فددس يد السددا ة :دداتم ال دري د دالسدداد رشدداد وبددد الل يددف ه د ود تواجددد السدداد هدؤا
ي ر ي ش ال نقاب العار ه

) (12ا و الاوف نار ،يوير ،يج  ،26ش 10ه
) (13ال دري  ،وبد القا ر ،يوير ،يج  ،16ش 111-93ه
) (14ا و الاوف نار ،يوير ،يج  ،26ش 10ه
) (15ال دري  ،وبد القا ر ،يوير ،يج ،16ش 111-93ه
) (16ا و الاوف ،نار ،يوير ،يج ،26ش 10ه

) (17ال دري  ،وبد القا ر ،يوير ،يج ،16ش 111-93ه
) (18ا و الاوف ،نار ،يوير ،يج ،26ش 19ه
) (19ال دري  ،وبد القا ر ،يوير ،يج ،16ش 111-93ه
) (20ا و الاوف نار ،يوير ،يج ،26ش 20-19ه
) (21هلال م ،جر وت ،الحوريوا تاريو م د

ارت م ،ترجمة هاردذ ايماواس ،ي بعة جدل ،يوريا،2000 ،

ش 54ه
) (22ا و الاوف ن ار  ،يوير ،يج ،26ش 20-8ه
) (23ال دري  ،وبد القا ر يوير ،يج ،16ش 111-93ه
) (24النواب ،رديدة رياس يوي  ،ااصول ال اريوية ل

العمارة العراقية القديمة ،يلسلة هنوا ،1 ،وغدا ،

 ،2016ش 237-236ه
) (25ال دري  ،وبد القا ر س  ،يوير ،ش ،111-93فعل ا ظر :نار ،ا و الاوف ،يوير ،يج،26
 20-8ه
) (26ال دري  ،وبد القا ر س ه يوير ، 16 ،ش110-93ه

) (27ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش110-93ه
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) (28ا و الاوف :نار ،يوير ،يج  ،15ش 20-8ه

) (29ال دري  ،وبد القا ر س ه يوير ، 16 ،ش110-93ه
) (30ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش110-93ه
) (31ال دري  ،وبد القا ر س ه المادر سل ،ش111-93ه


الجلمو يا ة اوية فبارة الحجم وحاث يمت رص ا جنبا ال جنب لبنا ااي

ال ا دم ين شرة وتيرة ه يناطق شمال

) (32اطل

و طريق تشدتال ا ومدا ة

الراهد ه

المواق ااثرية ،يد رية ااثار العاية ،وغدا  ،1976 ،ش 131ه

) (33الوقائ العراقية ،العد  1949 ،28ه
) (34ذ وا ،و

وبد هللا ،ال ائة العاية ل ثار دال ار  ،تقرير ادل و الموق غار ينشور ،1946 ،ش1ه
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