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(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطلوب يتكفل 25ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -12
 ( دينار.3000الباحث بدفع مبلغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 دمة للمجلة الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.ال تعاد اصول البحوث المق -13

ترقم الجداول واالشكال على التوالي وبحسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم  -14
 بأوراق منفصلة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

بين قوسين في يشار الى اسم المصدر كامال في الهامش مع وضع مختصر المصدر  -15
 نهاية الهامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثه من اخطاء لغوية وطباعية. -16

(، 100000)تعمل المجلة وفق التمويل الذاتي، لذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -17
 (، الف دينار.15000مائة الف دينار عراقي فقط، يضاف لها أجور االستالل البالغة )

د كل باحث بمستل من بحثه، أما نسخة المجلة كاملة فتطلب من سكرتارية المجلة لقاء  يزو  -18
 ثمن تحدده هيأة التحرير. 
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 :الملخص
يددة تددس وايمويددياا دتددس الددديم دتددس وادد ور يدد  المواقدد  ال دد  تتعددد المواقدد  اا

يددتنف ها ددا ااقددوار الووريددة دفدداا ل ددم ها ددا واددمة وماريددة داق اددا ية هدد  ين ادد  
االددد  اليدددا   ذهر دمدددع  المواقددد  وحتدددم قرر دددا يددد  يملددددة  اراوودددا  ه ددد   وددد  يد ندددة 

اللقدد  د هدد  مددع  المواقدد   ددو ا ال اوعددة ل ددا ديدد  البقايددا العماريددة ال دد  تددم العيددور ولا ددا 
الحياة ااج ماعيدة دااق ادا ية  ثرية وعد  راي  ا ي  المو اا  ظ رت جوا ب ي اا

دالد نيددة ل ددع  ااقددوار دلقلددة المعلويددات ودد  مددع  ااقددوار ارتا نددا اا  قددور  درايددة العمددارة 
يعا ددد وايمويددياا  :وانددات يعماريددة تنادل  ددا الدرايددة يدد  نددمن ا ارردد الواصددة   ددم د 

درقايددا وماريددة لددددر يددتنية هدد  تددس الددديم ديددور  هدداو  ه دد   ودد  وعدد  الباددوت هدد  
 تس وا ور ه
 
 هوا ور–الديم  ،وايمويياا تس، ،الوورية ،العمارةالمفتاحية: الكلمات 
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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. 

 

:مقدمة تاريخية  

ال لددول  دمدد  يدد  ،تددس وايمويددياا دتددس الددديم يدد  ال لددول الم مددة هدد   ددو   دفدداايعددد 
دقدد ثب دف مدع  المواقد   1955يدنة  دال درا ثدار ة العايدة لآال ياتنقابات الدبارة ال   فش ف ون ا 

 ددا تغمر دتميددس المن قددة ال دد   ه 1شددتس  ال يددد  دفدداا ولدد  خارطددة خاصددة والمن قددة ددو  هدد  
يقدد   ددا  الس يددس الجبليددة هدد   ااوظددم يدد  ا ددد السدد ول الوايددعة الددعا القسددمالمددعفور ييددا  السددد 

ف الغرردد  ين ددا وسدد س يعدر  ،ديشدد ر ين قددة الددساب اايد س الدد  قسددما  ،شدمال شددرذ  دد   الراهدد  
دة  البلددة الواقعدة (1)   وي   دمو ااكبر  ه ايدا القسدم الشدرق  ريعدرف وايدم   ندادرت  اد يد س  يرفا
 اث غمرت ييا  يد  دفاا ييليا ي سادا ااند   ولد  دجدل ال قريدب يد   ،وند  دد   الشرقية

الددساب اايدد س يددد  جددرا ريددل ييددا  دتددل الددد  ااولدد  دتقاو ،كددم25مددعا السدد 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 دد  غمرت ددا الميددا  وعددد اا   ددا   ، 2 نا يددة هدد  القسددم الجنددور  يدد  الحددو دال د  فا ددف يرفددس ال



 تس وا ور –تس الديم  –العمارة الوورية ه  نو    ائج تنقابات تس وايمويياا              ي الة فاظم يدلول

 هائس ما ا ول 
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  الجاريددة هدد  يدد س دالدد  الشددمال ين ددا  نحددو ثدد   فددم  ل قدد   ن ددر الددساب   ددد ال ددرد  ،يدد  العمددس
فمدا ديم دد  ،   وي   ي  الشمال الغرر  واتجا  الجنوب الشرق  ديعدرف مدعا ال در  وايدم  وايد ا 

 ندراا  الواي  ي  الشمال الغرر  الد  الجندوب الشدرق  دل دعا السد س  مميدة فبادرة  –ي س   را ية 
نا ي  يما جعدس  يدر يدقا ا الا يباب امم ا خاورة ال ررة ددهرةه  تاريخ الح ارة دت ورما لعدة ا

 ،ي    ه    و  دقوول ول    د المسدال  الجبليدة الواصدلة  دا   د   الراهدد   دال  دبة اا را يدة
  الددعا  تددم هدد  اليددا    انورتددا –اذ تددعفر الناددوش ااشددورية المدد ددة اا  ملددة الملدد   تدددول   

 – 741  يددرجوا اليددا    ذهر  ه دد   ودد  الحملددة الياينددة للملدد884-890االدد  اادل  ذهر  
ذهر  ال دد  فا ددف ي وج ددة وبددر مددعا السدد س نددد الددددي ت الم اخمددة لبحاددرة   درييددة  ه دد  705

فح ارة  دي   وانر اخرى  ا  الددل المجادرةفااقوار الدوتية داللولورية و  يردر اقوار اخرى 
 يدد  الجبددال ت اددس  انددلالشددرق  يلسددلة د  يدد  الجا ددب الشددمال  دتمدد ،(3) دد   اا انددول  الحاتيددة 
الددعا يجددرا ريددل   ددر الددساب اايدد س يدد  الشددرذ الدد  الغددرب دمددع  السلسددة  ،درددا  يدد س  قلعددة   ة 

ددة  اد   ررندددا  –يقسددم ا الددساب هدد  ه حددة تعددرف وايددم   ررندددر  رايتدداا  اذ يعددرف القسددم  –رايتا
 دلدد  ايدما  وعدد  ريعدرف السد ل  القسدم ايا ، Kawarhesh   4العلوا ين ا وسلسلة  كوارمش   

  Kalara  ديعدرف اي ددا ما الد  الجندوب الشدرق  وايدم   فد ر     Asos  ا دس   تسمية اقرب
 ، 5 دمددع  ال سددمية در ت هدد  الحملددة الياينددة للملدد  ااشددورا يددرجوا اليددا   ولدد   دد    ادرييددة  

 –كددوارمش دتحددد مددعا السدد س يدد  الجنددوب الغرردد  يلسددلة اخددرى يدد  الجبددال تم ددد ومددوا اة جبددال  
  دها دددا ال  حدددة ال ددد   ن دددع ين دددا   دددر الدددساب اايددد س  kosaratا دس  تعدددرف وايدددم  كويدددرات    

دالسد س الدعا غمرتدل الميدا  يد   خادب السد ول هد   ،دال   شاد ول  ي ح ا الجنور  يد  دفاا
ارة يد  ترر ل يو ا  لديرة يا ها ا ي  الموا  الع وية دتنبف ريل وواورة ددهرة ا وا  في ،المن قة

دهد  مدعا السد س  ندا ي  فيادرة يدت  ونددما  ،النباتات ييس  الحبوب وا واو ا دالق   دال بوغ دالر  
اا ساا ينع العاور اادلد  ل يد ي اا ه دو دف يد  تدوال  العادور تلدوا  اثريدة يمتد  ي  ظ  دا 

الوورية ه  ين ا  اال  اليا    الديم  دال   فا ف تق ن ا ااقوار ين ا  تس ،ي  يساهات وعادة
 ذهره 

 :تل باسموسيان. 1
  :الموقع

اذ يقدد  ولدد   ،يدد  اكبددر ال لددول هدد  يدد س   ددوي   2شددتس  الدمددعا ال ددس  تددس وايمويددياا  
 ،فددم الدد  الجنددوب يدد  قاددبة ق ددا  را يددة قددرب ال دد ة الغرريددة لن ددر الددساب اايدد س  12يسددا ة  

ر دالموق  نم  يحاهظة السليما ية ديق  ولد  يسداهة 23ر دارت اول 1500ديسا  ل ي  ااي س 
 ه كم و  يد نة فرفوك100ة دول  وعد كم شمال غرب يد نة السليما ي60



 2022/  7يجلد  / 2يجلة اثار الراهد   / ج 
 

270 
 

 اد  قدرا اذ يا يقرب يد   بدد  ا ايم وايمويياا فاا ي لق ول  مع  المن قة ينع   :ال سمية
 ا دددا  يبنيددة ودددال وف هددوذ ايددد  يددد   40يدد   حدددو س دال دد  ت ددددوا اا ومددر القريدددة المحي ددة وال ددد
 ه  6 الحا  الن را الدبار  
هدد  ال لددول الواقعددة نددم   ددو   ر1956ت ال نقابيددة العمددس هدد   سيددراا وددار  ددد ت ال يددا

ه اذ  دد ت تنقابدات ر1956داي مرت   د    ايدة تشدري  اادل  ،دين ا تس وايمويياا ،يد  دفاا
 ه 7   1956تشري  اادل  11تمو  لغاية 01وايمويياا ث ثة  ش ر ي    المويم اادل ه  تس

 :ة ي  السا ةدت دوا ال يا
 ،دشدددع ا  سدددا  فسدددرة ، رمددداا جلمادددراا :رئيسدددا  دو دددوية فدددس يددد  السدددا ة :  ندددار ا دددو الادددوف

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

: طبقددة  سددب اا لددة ال دد  او مدددما المنقددب دمدد :   دددوا تددس وايمويددياا يدد  يدد ة وشددر
 ،خددددورا  :الراوعددددة ،يادددددا :الياليددددة ،يايددددا   :اليا يددددة ،ور اايدددد ييةالعادددد :اادلدددد  يدددد  ااولدددد 

وحسددب الوصدد  يدد  ااولدد  الدد  اايدد س  ،واددور يددا قبددس ال دداريخ :السا يددة ،اشددورا  :الوايسددة
 ها  اليا   داليالثدتلا ا ال بقات ااخرى ه  المويم
  :3شتس   الدص  ال بقات ه  المويم اادل 

اا يد   ال ددس هدد  طبقاتدل اادلدد  قددد تعدر  لل وريددب دالنددبش دالح در ال دد  اق  عددف يدد  
مويددياا ا  سدد م قددد تسددببوا هدد  قمددة ال ددس اذ اا يددتنة اا دار الم دداخرة ه دد   ودد  يددتاا قريددة واي

ذل  ه داا ال بقدة اليا يدة قدد تغلغلدف الد  اايد س  ادث وقايدا ال بقدة الياليدة يمدا ا ى الد  اخد    
دتعدددو  مدددع  ال بقدددة الددد  العادددر ااشدددورا  ،وادددور  قددددر وتيادددرهودددار يعدددو  الددد  ال واريدددات يددد  

ر ي  رقم ال ا  المت ورة والوط ال بقة المعبد اادل ه    و  فس ،د مم البقايا ه  مع  هالوييط
المسددمارا ديرجدد   ين ددا الدد  العاددر ااشددورا الويدديط دال دد  ويددر ولا ددا هدد    ددرة اق  عددف هدد  

الواقعددة ه دقددد تبددا  اا هدد  ال بقددة الراوعددة  9 ال بقددة الراوعددة خددارج الجدددار الجنددور  للمعبددد اليددا   
دلددد  ارندديات ا غاددر دانددحة وسددبب الح ددر الحد يددة  ،ال بقددة الياليددة  نايددة لمعبددد ثدداا تحددف يعبددد
ه دد   ودد  يراهددق  نائيددة  خددرى ذات  مميددة فو  ددا تعاصددر المعبددد اليددا   ه دد   ودد   ،النا لددة الا ددا
ايدددا ال بقدددة الوايسدددة هارجددد  تاريو دددا ومح ويات دددا العماريدددة الددد   دايدددة االددد  اليا يدددة  ،ال واريدددات
  10 ذهره
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  :ا اليا   داليالثاالمويم
ل نقادب دالعمدس هد  لقد جا ت وملية ال نقاب دالعمس ه  المويما  اليا   داليالث ي ممدة ل

كمال اي ظ ار  دارة المعا دد دالندسدل الد  ال بقدات ااخدرى   د  ال بقدة السا يدة المويم اادل وإ
 ه 11   ةوشر 

 دفدددعل ه  ره  ذ اليالدددث االددد  يددددة طدددوال يدددت  قدددد فددداا وايمويدددياا تدددس اا  ؤفدددد يمدددا
 ه  12  ديايرا  د ل  دالعباد الورفا  واور
  :الوص  العمارا للمعا د ه  وايمويياا 

اثنددا    ريددات المويددم اادل لددم يسدد ظ ر يدد  ومددارة المعا ددد هدد  ال بقددة الياليددة دال بقدددة 
الراوعددة يددوى غرهددة دا دددة يسدد  الة الشددتس دال دد  تددم ايدد دمال ا ونددد ايدد ا   العمددس هدد  المويددم 

  13  اليا   ه 
 : 4شتس ال اليالية ال بقة ه  اادل المعبد

 يدد  وقدد  يددا ايددا ،اارردد  الج ددات  حددو  دايامددا ت جددل الشددتس يسدد  الة غرهددة يدد    دددوا 
 يدددم  ديبلددض ،يددم 10×40× 44  قيدداس الحجدددم الدباددر ودداللب  شددادت هقدددد ين ددا الواندد  جدرا ددل
 الوارجيددة األدجدل  ينددف دقدد ،دالوددارج الدداخس يدد  ودال ا  دي ليددة يتسدية دمدد  ر3 المعبدد جددراا
 ال سينددات دمددع    Recesses and Buttresses  يعماريددة و لعددات د خدد ت الجدددراا ل ددع 

   خلدددددة   نيدددددة  وجدددددو  الدددددر ا مدددددعا تاكدددددد دقدددددد ،الراهدددددد    ددددد   هددددد  المعا دددددد ومدددددارة هددددد  يالوهدددددة
 Recesses  دفدددعل  ر2،6 وقيددداس الودددارج يددد  الغررددد  الجندددور  للجددددار الغرريدددة الساديدددة قدددرب 

 رفنددد  يددد  رفدد  فدددس هددد  يدد ة دودددد ما   غ دددنات يسينددة ه ددد  ال ودددم المعبددد ل دددعا المددددخس طبيعددة
ر  هقددط ايددا ت اصدداس غرهددة المعبددد ه دد  تح ددوا ولدد  60،1ه ديبلددض وددر  المدددخس   14 المدددخس 

ل دددل  ر دت ويدددط ا1،1ر دودددر  2،3 فدددة للقدددرا ا  يبنيدددة وددداللب  هددد  ديدددط الغرهدددة دمددد  و دددول 
ه ددد   وددد  دجدددو   ،يدددم وددد  ارندددية الغرهدددة30ر وارت دددا  2دال ددد  ورنددد ا  الشدددمال  الغررددد  فدددوة

هد  جددراا الغرهدة ولد  ارت دا   يدم دقدد  نادف40يدم دودر  25وارت ا   يساطب يبنية ي  اللب 
 ه  15 يم ي  جدرا  ا الداخلية 25

 الد  الدداخس يمدا  دالد  يدم20   وعدر ي عاقبدة تغ نات ي  ه  دوا  المحراب  نية ايا
 لادق يم  60×25×30  وقياس الحجم الاغار ال ا وذ  ي  الشتس اي وا    نا  المعبد غرهة
 ه  يم 90  وق ر ر  1،5  ومقل للغرهة الشمالية السادية ه 
 وقائديدددة   نيدددة ألغدددرا  يسددد ودر الدددعا للمدددا  يحددد    اايددد وا   البندددا  الغدددر  يددد  يتدددوا  دقدددد

 ه 16  يي    لل   ار
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 : 5 الشتس يعبد ال بقة الراوعة
 ن  المعبد اليا   هد  تدس وايمويدياا هدوذ ياد بة يدرجدة يد  اللدب    دراده ودد  يدوه ا 

يدددم دقدددد اق  عدددف مدددع  المسددد بة   12-10يددداف ديبلدددض ارت دددا  السددداف الوا دددد يددد    12-6يددد  
 ه المدرجة ه  وقايا ال بقة الوايسة

  ردهالجددار الجندوب الغر  ،اا جدراا معا المعبد نومة وري ة دم  ليسدف وسدم  دا دد
ر  داا جددددراا المعبدددد اليددا   قدددد اق  عدددف هددد  3،5  ر  دالجددددار الشدددمال الشددرق  يدددمتل3يددمتل  

 ه  17 اكير ي  يون  ه  اي  المعبد اادل ه  ال بقة اليالية 
   ددددددل هدددددد  صددددددلب الجدددددددار الجنددددددور  الغرردددددد  يدددددد  الوددددددارج قددددددرب   ا  ددددددل الغرريددددددة  نيددددددة كمددددددا 
 Recessesب  يحاطة ي  الجا با    غ نات ه    ود     داخل ا ث ثة ا ااف اومدة ي  الل

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

 ه  18 
ايا يدخس المعبد هلم   بق لل اثدر   يجدة ال وريدب دال ددر الدعا طدال وعد  جددراا المعبدد 

 ه 19 اليا   دلد  ول  اغلب الظ  ا ل ا يقس ي اوة و  يدخس المعبد اادل ه  ال بقة اليالية  
داا جمي  يراهق مع  القاودة  ،ر 6،5ر  دالعر   10تبلض اوعا  غرهة المعبد ي  الداخس ال ول  

دتقددد   نيدددة المحدددراب هددد  ال دددل  الجندددور  الشدددرق  ديحددديط جددددراا القاودددة هددد  اانددد    ،يدددليمة
 ،يددم17 ،يددم13يددم دالم بقدد  يدد  ارت او ددا   40الباقيددة يسدداطب قلالددة اارت ددا  وعددر    ةالي ثدد
ال ددوال  فمددا  يددم لاددق ااندد   الشددمال  الغرردد  دالشددمال  الشددرق  دالجنددور  الشددرق  ولدد 22

 ر ه دت ويدط غرهدة 6،5ر در دول    2يم دودر     20توجد ايار  نية المحراب  فة وارت ا   
 ه   20  يم  175يم دطول نلع ا    33المعبد  فة القرا ا  دم  يررعة الشتس وارت ا   

يدم   14يدم ديدم     40تسي  الجدراا الداخلية لقاوة المعبد ا ااف اي وا ات وعدر   
دت ادس  ان دا يسداهات  اومدة يديجة ه  الجدار ة  ث ثت و   ول  ال لعا  ال ويلاي  اللب  اذ 

 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 

اا المعبداا قد تعرنا ال  الحريق   يجة مجور ول  المد نة ه  تل  ال  رة اذ اا يد  قد يتوا مع
الم  ددل هدد  الناددوش المسددمارية اا فددس  دلددة غا يددة وعددد   ددب المد نددة تقددور وحرق ددا دتددديارما 

 ه  21 
الددرغم يدد  ارت او دددا دال دد   ددددرما ترهدد  جدددراا المعبددد لدددد  علدد  ايددا المسدد بة المدرجددة ه

ال بقة الراوعة خارج المعبد  ول  يما م  وليل  اخلل يما ا ى ال  ا حدار داند  يس وى ارنية 
دمدعا المظ در داند  دي وقد  هد  اا نيدة  ،ه  يس وى ال رذ الم جل  حو المعبد ه  جميد  ج اتدل
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الد نية ال   يس مر اي وداي ا وا ة ال  ه رات طويلة اكير يما هد  وقيدة اا نيدة د در السدت  هد  
 ه 22 الددر البنائية الدائنة ريل ي  تدرار تجد دما دا اي  ا لعدة ا دار  ينية ا يا ا  ال بقة اد 

يعددد يددتاا  دد   الراهددد   القددديا  ومليددة اوددا ة اومددار المعا ددد وا  ددا ومددس  دددل ولدد  كمددا 
نددا  المعبددد هدد  الموقدد  داا اوددا ة   ،آ ددعاك اال ددة فمددا فا ددف المع قدددات السددائدةوال قددوى داايمدداا 

ه  23 دفلما فا ف الددلة غنية داليرا  وايدا  ،ي  ااوقا  ول  ايسل ااصلية الساوقة دس   سلالمق
 دد   الراهددد   القددديا  مدددع   دقددد اجددا  يعمددداريو ،وحليددة جد دددة جددرت اوددا ة  نددا  المعا ددد داومارمدددا

العمليددة درروددوا هدد  تجد ددد المعا ددد القديمددة ه دد   ودد   نددا  يعا ددد جد دددة ت سددم وددال  ور دقددد  مدد م 
يدتاا  دد   الراهددد   ام مايددا  فباددرا  والمع قدددات الد نيدة داقايددة ال قددوس درنددا  المعا ددد ل دددوا ومياوددة 

وا المعبددد يرفددسا  اج ماعيدا  داق اددا يا  ي مددا ه دد   ودد  فد ،يرفدس   ندد  لدل  مما ددل ديوقعددل الم مادس
 ه  24  فاهة النشاطات اس العا تددر ريلاذ يعد المعبد المحور ااي ،ه  الحياة العاية دالواصة

مددد  يددد  ا مدددا  العمدددارة المد يدددة فمدددا المعا دددد المشدددادة هدددوذ  هالمعا دددد المشدددادة هدددوذ  فددداك
لعبددا ة الددل رئددي  اذ ا  ددا تو لدد  هدد  المرت عددة توادد  اار  دتو لدد  هدد  ي ددمو  ا هالمعا ددد 

ه دول  يا  بدد اا ال بق ا  اليالية   ا اذ ا  ا ذات يماسات ومارية دوناصر هنية يو ل ة مط  نائ
مدا ويددر لد  لدذ دالراوعدة فا دف يسد وطنة يد  قبدس ااقدوار الووريدة هد  ين اد  االد  اليدا   ذهر

 ه 25 العائدة ال  وار  و ا  وليل ي  ال واريات الوورية
 :تل الديم. 2

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

دالسدداد رشدداد وبددد  شددترا وبددد القددا ر  سدد  ال دري دد  رئيسددا  للبعيددة دو ددوية فددس يدد  السددا ة  دداتم 
يددة ودد  اومددال دتوجا اتددل الحقل  دد ش ال نقاددب العددارالل يددف ه دد   ودد  تواجددد السدداد هددؤا  يدد ر ي

 ه 26 ال نقاب دال وثاق 
عبارة و  تدس يودرد  الشدتس  داق  دريدل ايد  الة قلدا   يد  الشدرذ الد  الغدرب دمدو  :شتس ال س

  120ين ظم الجوا ب ا يح وا ول    ر داخا  د ه  ي حل دجوا بل ديقدر ق ر قاودتل  نحو  
لمنو   المجادر لل يد  الشدرذ دقدد فداا يوقد  تدس ر و  ا  14يا ارت اول ه علو قم ل  نحو  ر ا

س  ريدل ه د   ود  و ل المحدالديم يسدتو ا  يندع االد  الوداي   ذ ه ر ه اذ  ن شدر هودار  در  سد
 ه 27 وشتس  دل ول  ا ل اي  ا نيل يندرية  يبن  ا جار د ا 
  : 6  الشتس طبقات ال س 

يددت  يوقدد  تددس الددديم يدد  قبددس اقددوار فياددرة  دددلاس طبقدداا الموقدد  الم عددد ة دال دد  تعددو  الدد  
اال  الواي  ذهر ه دي دوا الموق  ي    دى وشرة طبقة تم د ال  وار العباد دفا ف ااقوار 
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الووريددة يدد  نددم  ااقددوار ال دد  ايدد وطنف الموقدد  ه دد   ودد  اا الموقدد  لددم يسددت  ولدد  ه ددرات 
إذ ق عة دفاا اخر اي ي اا ريدل  حدو القدرا السدا س ذهره ما فاا الست  ريل ه رات ي لية دا ي  ا

الحدد ث تعو  ال بقة اادل  ي  ااول  ال  ااي س ال  الع د ااخمان  دال بقدة اليا يدة ااشدورا 
ة تعدو  الد  ين اد  االدد  ايدا ال بقدة الياليدة ه د  يددا   مندا  رايد  ا ا  وائ دا ولد  ومددارة خوريد

 ه  28  ا   ذهر  سب تقرير المنقبا الي
: تع بر البقايا العمارية المندرية ي  الموجدو ات الم مدة هد   7 الشتس الوص  العمارا 

ص وف يد  الحاد   ة راية العمارة الوورية اذ دجد ه  مع  ال بقة اي  لجدراا يشادة ه  ث ث
 الجلمو   ديق  يددخس مدع  البنايدة العماريدة هد   دطدا  ين قدة يد  الموقد  اذ اا يسد وى اا حددار 

 ، يدم110الد    الست  ديعالم اايد  يادس ا حددارما   ا  جنوب الموق  دشمالل اا اا ارنية
الج ددة الجنوريددة  دمددعا يع انددا هدددرة اا قمددة ال ددس ال دد   ناددف ولا ددا مددع  المعددالم المعماريددة تقدد  هدد 

يشدار رئدي  رف يد  الحاد  النداوم دال دراب فمدا ه    و  اا ارندية الغد ، 29 الغررية ي  ال س 
الغدرف ال د  لدم  الد  اا لدة ال د  توصدس الا دا يد  يدعةالسداد وبدد القدا ر ال دري د  البعية ال نقابية 

  غادر داندحة عير ول  اا يو ط ل ا دا اا تقرير  وند  يدا ويدر وليدل يد  غدرف هقدط اشدار ي
ودد  اا المبندد  دايدد  ديددمي  اايدد  دقددد يتددوا ذا امميددة فباددرة يدد  النا يددة السددتنية داايتا ددات 

 ه  30 ااق اا ية 
داا مدددعا المبنددد  فغادددر  يددد  المبدددا   ال ددد  تعدددو  الددد  العادددر الودددورا قدددد تعدددر  للن دددب 

طا دف ودالمبن  يما  دل ولد  ا دل قدد تعدر  ل جدور يد  اقدوار غا يدة ا ،دالحريق ه  جمي  ال بقة
ايدا يدا ويدر  ،دي  ريل ه    و    ب فلما لل  ممية ي  يل ق ات قدد تعدو  و ائددة لدرايدة الموقد 

وليددل يدد  لقدد  اثريددة هدد  ت عدددى الق دد  ال واريددة ال دد  تبددا  وعددد الدرايددة ا  ددا تعددو  الدد  العاددر 
 ه  31 الوورا ه  ين ا  اال  اليا   ذهر 

  ديا ة الررط ال دا  دالجددراا يد  اللدب  داار  اي  ي  الحا  الدبار  الجلمو  :يا ة البنا 
 يرصوهة والحا  الناوم دال راب ه 
واي  ياا ااقوار الوورية تم  ا  تس وا ور دالمواق  المعفور ا  دللع قة الوثيقة  ا  يوق

 قددة ال دد  يددتن  ا ا راجددل نددم  يح ددوى البحددث فو ددل وائددد الدد  يملدددة اراووددا اي دداه يددعة المن
 هااقوار الوورية

 :تل عصفور. 3
 :الموقع

يقدد  تددس وادد ور ااثددرا ولددد  ال دد ة الغرريددة لن ددر  جلدددة شددمال غددرب يد نددة الموصدددس 
قبالددة قريددة ف ددرج الحاليددة تمايددا  ولدد   ،ادددات دالمحلبيددةفددم تقريبددا  هدد   ا يددة الحم 30ديبعددد ون ددا 

دتحددديط يددد  ج دددة الجندددوب يلسدددلة جبليدددة مددد  اي ددددا  لسلسدددلة جبدددال  مدددري   ،ال ددد ة المقا لدددة لدددل
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تن شر القرى السراعية ول  اطراف ال س دقبال دل فما  ،س ينجار ه  الشمال الغرر المنحدرة ي  جب
مدع  القددرى ه ددم يدد  ال   ددا  العددرب الددع   يماريددوا  ييدس قريددة السر ددوك دقريددة الشددوطة ايددا يددتنة

جلددة ه دد   ودد  ترريددة ال   ددة دترريددة الجددايوس هدد  الجا ددب الجنددور  يدد  ال ددس لقددرر م يدد    ددر  
مدجنة فاليعالب دالدوالج الغار ة الديار ي  الحاوا ات دال اور تدير ه  مع  المن قالماشية فما 

جدادر مدعا ال دس تلدول اثريدة اخدرى ييدس تدس  ر دوك دالشدوطة دي ،دالعئاب دي  ال اور اللقالق دالبط
دلسفة دغارما الديار ي  المواق  ااخرى الم مة دال   تعاصر معا ال س   اريا  اد قد تدوا اقددر 

 ه 32 اد ا د  ه  ال  رة السينية دفس مع  المواق  تق  نم   و  يد وا دش 
 :ال سمية

 ه 33 تسمية ال س  د ية دا  وجد لل تسمية ثا ية 
 :ديسا  لشتس تس وا ور 

-100ال س  ي وا الشتس   دراده يحي دل وندد ال قدا   واريدل السد ل  وداار  المحي دة يدا  دا   
ر  ايا فايس يسدا  ل هد  ت عددى الددد م الوا دد داقاد  ارت دا  لدل يد  الج دة الشدمالية ود  1500

دمع  الحاهة شد دة اا حدار  حو ن ة الن ر وعت  جوا بل ااخدرى ال د  ر  23،40ن ة الن ر  
 ت درج     تاس اار  ال بيعية دتنديج ي  وع  ا ه

 :طبقات تس وا ور
ذهر دقدد تعرندف مدع  ال بقدة الد  الديادر  248  اا د  ل ال رثدالد   قبدة  بقدة اادلد  الترج  

  يجة   ر القبور ها ا دا الة يعظم يعالم دا ي  ال وريب لعل  فا ف يعظم يعالم ا غار دانحة 
 العمارية ه

ذهر دتميدددس مدددع   612-911ايدددا ال بقدددة اليا يدددة ها  دددا تعدددو  للعادددر ااشدددورا الحدددد ث 
 هالمل ق ات ااثرية ال   تؤفد ذل ال بقة  اوت يتنية وسي ة تعو  ل عا العار ه    و  

ل يد ي اا الودورا هد  العادر ااشدورا الويديط ه درة  دو ا  اا عدو ايا ال بق اا اليالية دالراوعة ه
 ه 34 ذهر  1600-1400

 :دص  ال س
تعددر  تددس وادد ور هدد  طبقاتددل العليددا الدد  ال مددر دال وريددب دذلدد  وسددبب وددايلا  اادل 

دالعايدس اليدا   ينداخ  اذ اا ااي دار قدد  ،وشرا دالم ميس وح ر القبور المن شدرة ولد  يد   ال دس
داا اومداذ ال وريبدات دصدلف الد  اكيدر يد  ي در دا دد داا  ،ر دل واتجدا  الن دريد  تر  اجرهف جدس 

القبور ال   ير ذفرما قد ا ت ال  توريب يعظم يعالم ال بقة اادلد  داتل دف جددرا  ا ال د  فا دف 
  فمدددا اا ددد  ل ال رثددد قددة تعدددو  الددد   قبدددةيشددادة ودددالحجر دال دددا  دال ددد  فمدددا ذفر دددا اا مدددع  ال ب

 هال وارية ا  شرت وع  الق  
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 :الوص  العمارا لل بقة اليالية ه  تس وا ور
 :يا ة البنا 

 هالحجم داللب  ديا ة البنا  ال ا يم ا جار فبارة 8-7×36×36طا وذ قياس 
 :الوص  العمارا للو دات العمارية

يميددس السددور هدد  تددس وادد ور امددم يددا ويددر وليددل هدد  الموقدد  فلددل اذ ا ددل يحدديط  : 8 الشددتسالسددور 
ر ديا وق  ي  1،30ر درسم  26جمي  ج اتل اذ اا السور الشرق  يا وق  ينل ظامرا  وال س ي  
ر درداق  يد  ارت اودل 1،30ر دودر  12ايدا الجا دب الغررد  همدا وقد  يندل و دول  ،ر2،5اراهاول 
ر د  يجددة ل عددر  مددعا السددور لعوايددس ال عريددة ال دد  ا ت الدد  ا جددراف الد ددس الحجريددة يدد  1،40

جنوريدة همدا وقد  غررية لدم  د م تحد دد تلد  الساديدة ايدا السدور الجندور  اد الج دة الالسادية الجنورية ال
ر دقد شاد معا السور والحجر الم ندر ديا ة الشدد 1،70ر درارت ا  1،40 ر ديم 19ينل و ول 

رمدا   يجدة تعدر  السدور ا جدراف ياال ا  فعل  لم   م تحد د السادية الجنورية الشدرقية دذلد  ا  
بب ووايددس المنددا  يدد  م ددول ااي ددار ه دو يحدديط والو دددات السددتنية ال دد  فا ددف تعمددر ال رردة وسدد

المتاا ه   ي  ي   داايوار وا ة م  طوذ  ماية توهر ال ما انة دتددر  ااخ دار ود  يدتنة 
 ييس مع  المواق  ه

ايددا المعددالم العماريددة ااخددرى ه دد  ا ت عدددى وعدد  الجدددراا ال دد  ا دريددف و عددس ووايددس 
 ا  ه دد   ودد  يددا ذفر ددا يدد  ايددباب دمددع  الجدددراا قددد تدددوا تميددس د دددة يددتنية تشددتس غرهددالمنددا  

ي  صقة ي  وع  ا دقد  لغف قيايات يدا وقد  يد  مدع  الجددراا هد  ال بقدة الياليدة جددار و دول 
يددم 8-8×36×36يددم ه دد   ودد  دجددو  ارنددية يرصددوهة وال ددا وذ قيدداس 90ر ديددم  4-5،5

 ذهر ه 1400-1600المندرية تعو  ال  دتبا  اا مع  الجدراا 
ايددا ال بقددة الراوعددة هقددد ويددر ولدد  جدددار اخ لدد  ودد  يدداوقل هدد  ال بقددة الياليددة يدد   اددث السددم  

ويددر هدد  مددع  ال بقددة ولدد  ر فمددا 1،30ر ديددم  3ا ايدد ظ ر ينددل دطريقددة تشدداد  اذ  لددض طولددل يدد
 حلب  لوا ال انة ول  ارنية هوار ي   و   و ا دال   قوار  خاره ا منديية د باتية دآ يية ومس

 يو ا  ه    و  الدؤدس ذات القواود البار ة ه
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 :ال وايش
 ه  110-93ش ،1960 ه  16  ،يوير ،  ريات الديم  ه   و   دفاا  د القا ر  س  هبو ،ال دري   (1)
 ه 110-93ش ،المادر   سلد القا ر  س  ه بو ،ال دري   (2)

 ه 110-93ش ،  سلالمادر ا ر  س  ه د القبو ،ال دري  (3) 
  ،110-93ش ،المادر   سلا ر  س  ه د القبو ،ال دري   (4)

 (5) Edwin. M، Wright، journal of Eastran stuiese، 1943، vol،11 . p173.  
 وقلم يد رية ااثار ه  ،17ش ،1959 ،العراذ ،النشا  ااثارا ه  العراذ ،يد رية ااثار العاية  (6)
  ،العراذ ،1956 ،المويم اادل ،26 مجلدال ،يوير ،يواط  ااثار ه   و   دفاا ،ران   :ا و الاوف  (7)
 ه 25-8ش
 ه  8ش ،المادر   سل ،ا و الاوف    نار (8)
 15ش ،1959 ،15يج ،يوير ، ورغ  ه رقم طا  وايمويياا ،ليسو (9)

 ه 9-8ه ش 26يج ،يوير ،ا و الاوف   نار (10)
 القددا ر وبددد السدداد يدد  ال نقابيددة البعييددة تدو ددفاذ  ه 111-93ش ،16يددج ،يددوير ،وبددد القددا ر ،ال دري دد (11) 
 هددؤا  السدداد تواجددد ودد  ه دد    الل يددف وبددد رشدداد دالسدداد ال دري دد   دداتم: السددا ة يدد  فددس دو ددوية رئيسددا   ال دري دد 
 ه العار ال نقاب ي  ش ي ر

 ه  10ش ،26 يج ،يوير ،ا و الاوف   نار (12)
 ه 111-93ش ،16 يج ،يوير ،وبد القا ر ،ال دري   (13)
 ه  10ش ،26 يج ،يوير ،رانا و الاوف    (14)
  ه 111-93ش ،16يج ،يوير ،وبد القا ر ،ال دري   (15)
 ه 10ش ،26يج ،يوير ،  نار ،ا و الاوف (16)
  ه 111-93ش ،16يج ،يوير ،القا روبد  ،ال دري   (17)
 ه 19ش ،26يج ،يوير ،  نار ،ا و الاوف (18)

 ه 111-93ش ،16يج ،يوير ،وبد القا ر ،دري  ال (19) 
 ه 20-19ش ،26يج ،يوير ،و الاوف   نارا (20) 
 ،2000 ،يوريا ،ي بعة جدل ،ترجمة هاردذ ايماواس ،الحوريوا تاريو م د  ارت م ،جر وت ،هلال م (21)
    ه 54ش

   ه 20-8ش ،26يج ،يوير ،ا و الاوف  ن ار  (22)
 ه 111-93ش ،16يج ،وبد القا ر يوير ،ال دري   (23)
 ،وغدا  ،1  ،يلسلة هنوا  ،ااصول ال اريوية ل   العمارة العراقية القديمة ،رديدة رياس يوي  ،النواب (24)
  ه 237-236ش ،2016
  ،26يج ،يوير ،ا و الاوف ،  نار :فعل  ا ظر ،111-93ش ،يوير ،وبد القا ر  س  ،ل دري  ا (25)
 ه 8-20

 ه110-93ش ، 16  ،يويرد القا ر  س  ه بو ،ال دري  (26) 
 ه 110-93ش ،المادر   سل د القا ر  س  هبو ،ال دري   (27)
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 ه 20-8ش ،15يج  ،يوير ،  نار :ا و الاوف (28)
 ه 110-93ش ، 16  ،القا ر  س  ه يوير دبو ،ال دري   (29)

 ه110-93ش ،المادر   سلد القا ر  س  ه بو ،ال دري  (30) 
 ه 111-93ش ،المادر   سل د القا ر  س  هبو ،ال دري  (31) 

  الجلمو   يا ة  اوية فبارة الحجم وحاث يمت  رص  ا جنبا  ال  جنب لبنا  ااي  و  طريق تشدتال ا ومدا ة 
 هيرة ه  يناطق شمال     الراهد  ال ا  دم  ين شرة وت

 ه 131ش ،1976 ،وغدا  ،يد رية ااثار العاية ،اطل  المواق  ااثرية (32)
 ه 1949 ،28العد   ،العراقيةالوقائ   (33)
 ه1ش ،1946 ،  و  الموق  غار ينشورادل تقرير ،العاية ل ثار دال را  ائة ال ، و   وبد هللا ،ذ وا  (34)



 

 

 

 

  

  



Contents 

 

Page Research Name Subject 

1 Khalid  Salim Ismael Preface 

3-34 Safwan Sami Saeed 

Manifestations the Wisdom and its 

Dimensions in the Speeches of the 

Kings of the Sargonic Dynasty 

35-56 Farouk Ismail 
The Land Yassan during the 18th 

Century BC. 

57-92 
Murad Raad Mashkor 

Shaymaa Ali Ahmed 

The Contents of School Texts from 

Ancient Iraq in Light of Published and 

Unpublished Cuneiform Texts 

93-136 
Sarood Talib Mohammed Taher 

Abdullah Bakr Othman 

Aspects of Human Adaptation to Life 

in Mesopotamia in the Light of Pottery 

Scenes and Pictographic Writing 

137-164 
Munah Abdel Karim Hussein Al – 

Qaisi 

Developmental Stages and Engineering 

Technical Treatments for the 

Architecture of the Structural 

Construction of the Ziggurat Building 

in the Cities of Central and Southern 

Ancient Iraq (Selected Samples) 

165-180 

Mustafa Yahya Faraj 

Yasmin Abdul Kareem Mohammed 

Ali 

Irrigation and Cultivation of Nimrud 

City during the Reign of the King 

Ashurnasirpal II (883-859 B.C): 

A Study in the Light of the Cuneiform 

Texts and the Results of 

Archaeological Excavations 

181-202 
Rafat Najeeb Fatuhee 

Mohammed Radhy Zower 

Polysemy and Homonymy Conjugation 

in Syriac Language (Regular Verbs 

Example) 

203-232 
Mustafa Kadhim Sahal 

Ali Obaid Shalgham 

Heritage Outposts in Al-Muthanna 

Governorate (Alghuleidha, Alaarzyiat 

and Alsafi posts as an example) 

233-266 Raed Rahim Khuder 
The History of Human Dwelling of the 

Earth According to Genesis 

267-282 
Suhaila Kazem Mdalool 

Faez Hadi Ali 

Hurrian Architecture in the Light of 

Excavations Tell Basmusian Tell Al-

Daim and Tell Asfour 

 

  



13- The original research papers submitted to the journal shall not be 

returned to their owners, whether published or not.  

14- Tables and figures are numbered consecutively and according to 

their occurrence in the research, and are provided with titles, 

submitted on separate papers, and blueprints are presented in black 

ink and images are high-resolution.  

15- The full source name is indicated in the margin, with the 

abbreviated source in parentheses at the end of the margin.  

16- The researcher is responsible for correcting the linguistic and 

typographical errors in his research.  

17- The magazine operates according to self-funding. Therefore, the 

researcher bears the publication fees of (100,000) one hundred 

thousand Iraqi dinars. In addition to, the copy fees amounting to 

(15,000) dinars. 

18- Each researcher is provided with a copy of his research. As for the 

full copy of the journal, it is requested from the journal’s secretariat 

in return for a price determined by the editorial board.  

19- The papers should be sent to the journal e-mail: 

uom.atharalrafedain@gmail.com 

  



Publishing rules in Athar Al-Rafedain Journal (AARJ): 

1- The journal accepts scientific research that falls in specializations:  

-  Ancient Archaeology and Islamic Archaeology. 

-  Ancient languages with their dialects and comparative studies. 

-  Cuneiform Inscriptions and ancient lines. 

-  Historical and cultural studies.  

-  Archaeological geology.  

-  Archaeological survey techniques.  

-  Anthropological studies. 

- - Maintenance and restoration.  

2- Research papers shall be submitted to the magazine in both Arabic 

and English.  

3- The research shall be printed on (A4) paper, word-2010 system, 

with double spaces between lines, Simplified Arabic font for Arabic 

language, Times New Roman for English language, delivered on 

CD, and in two copies of paper.  

4- The title of the research should be printed in the middle of the page, 

followed by the name of the researcher, his academic degree, his 

full work address, and e-mail, Size (15), in both Arabic and English.  

5- The research should contain an abstract in Arabic and English 

languages, it shouldn’t exceed (100) words. 

6- The search must include keywords related to the title and content of 

the research. 

7- Margin numbers are written in parentheses and are given 

sequentially at the end of the research in size (12), for both Arabic 

and English sources.  

8- The dimensions of the page in all directions should be, from the top 

and the bottom are (2.45 cm), and from the right and left are (3.17 

cm). 

9- That the research has not been previously published or submitted to 

obtain a scientific degree or extracted from the intellectual property 

of another researcher, and the researcher must undertake this in 

writing when submitting it for publication.  

10- The researcher is obliged to follow the correct scientific foundations 

in his research.  

11- The researcher is obliged to modify the paragraphs of his research 

to suit the suggestions of experts and the method of publication in 

the journal.  

12- The number of research pages does not exceed (25) pages, and in 

case of exceeding the required number, the researcher shall pay an 

additional amount of (3000 dinars) for each additional page.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic Language Expert  

Prof. Maan Yahya Mohammed  

Dep. Of Arabic Language /College of Arts / University of Mosul  

 

 

 

 

 

 

English Language Expert  

Assist. Lect. Mushtaq Abdullah jameel  

Dep. Of Archaeology / College of Archaeology / University of Mosul  

 

 

 

 

Design and Format  

Assist. Lect. Thaer Sultan Darweesh  

Assist. Lect. Oday Abdulwaheb Abdullah 

 

 

 

 

Design Cover  

Dr. Amer Al-Jumaili  

 



 

 

 

Editorial Board 

 

Prof. Khalid Salim Ismael  

Editor-in-Chief 

 

Assist Prof. Hassanein Haydar Abdlwahed  

Managing Editor 

 

 

Members 

Prof. Elizabeth Stone  

Prof. Adeileid Otto  

Prof. Walther Sallaberger  

Prof. Nicolo Marchetti  

Prof. Hudeeb Hayawi Abdulkareem  

Prof. Jawad Matar Almosawi  

Prof. Rafah Jasim Hammadi  

Prof. Abel Hashim Ali  

Assist Prof. Yasamin Abdulkareem Mohammed Ali  

Assist Prof. Vyan Muafak Rasheed  

Assist Prof. Hani Abdulghani Abdullah  

 



  



Journal  

Athar Al-Rafedain  
 

 

 

 

 

Accredited Scientific Journal  

It Search's in Archaeology of Iraq and Ancient Near East  

Published by College of Archaeology – University of Mosul  

 
 
 
 
 

uom.atharalrafedain@gmail.comMail: -E 
 

Vol.7 / No.2      Zul Qi'dah. 1443 A.H. /1- June.  2022 A.D. 

  

mailto:uom.atharalrafedain@gmail.com


 



 


	الواجهة بالعربي وهيأة التحرير
	10.pdf
	معكوس بالانكليزي الواجهة

