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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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  قسم الحضارة واالثار اإلسالمیة. /كلیة العلوم اإلسالمیة /جامعة بغداد أستاذ مساعد دكتور /* 
E-mail: najatali@cois.uobaghdad.edo.iq 

 ** الھیأة العامة لآلثار والتراث، دائرة التحریات والتنقیبات. 
E-mail: fatinarchaeology@gmail.com 

٩٩ 

 ٢٠٠٨ -ولاألَ تل مسكن الموسم  من الفرثيّ  فخارال
 

 **فاتن منصور دمحم الغانمي*                       نجاة علي دمحم التم�مي     
 

 ٢٠/٤/٢٠٢٢تار�خ قبول النشر:                   ١٥/٣/٢٠٢٢تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 
 

 الملخص: 
ئة العامة لآلثار في موقع تل مسكن الموسم اسفرت التنقی�ات اآلثار�ة التي اجرتها الهی

م، الذي ادرج ضمن  قائمة المواقع التي تتعرض للتجاوز منذ عقود ٢٠٠٨االول ص�ف /ایلول /
عن ملتقطات اثر�ة متنوعة من حیث الق�مة الحضار�ة، تبوأت الفخار�ة منها الحظ  ،والزالت

معاثرها �عد اماطة  وت�اینت وفق ،خدم�ةاالوفر في عددها، وثراء موضوعاتها الفن�ة، واغراضها ال
اللثام عنها بین ر�ام النقاط  االر�ع التي حددتها ال�عثة، فضال عن المعط�ات االول�ة للتحر�ات 

، التي اشارت الى ١٩٧٢السا�قة من لدن �ادر الهیئة العامة لآلثار لسطح تل مسكن في عام 
�انت  تنتشر على سطحه �شكل �شیر ان كسر الفخار ا�ضًا، فضال عن اكام من الرماد، التي 

م ٢٠٠٨المدینة  �انت تعمل الفخار وهذا ما تم تأكیده من خالل نتائج تنقی�ات الموسم االول 
 ).١ضمن نقاط السبر في اغوار الط�قتین االولى والثان�ة. (خر�طة �نتور�ة رقم 

 �ات االثر�ة.الفخار، الفرثي، تل مسكن، الموسم األول، التنقی الكلمات المفتاح�ة:
 

Parthian pottery from Tell Maskan, First Season 2008 
 

Najat  Ali Mohammed       Faten  Mansoor Mohammed 
  
Abstract: 
     The Archaeological excavations carried out by State Board of 
Antiquities and Heritage at the site of Tal Maskan, the first season in the 
summer of September 2008 AD, which was included in the list of sites 
that have been subjected to abuse for decades and are still, resulted in 
various archaeological collections in terms of cultural value. The most 
abundant in number, the richness of its technical subjects, and its service 
purposes, and it varied according to its misfortune after unveiling it 
among the rubble of the four points identified by the mission, as well as 
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١٠٠ 
 

the preliminary data of previous investigations from the staff of the 
General Authority for Antiquities on the surface of the hill site in 1972, 
which Indicated broken pottery as well as mounds of ashes; This was 
confirmed by the results of the excavations of the first season 2008 AD 
within the sounding points in the depths of the first and second layers. 

Keywords: Poetry, Parthian, Tell-Maskan, The First Season, 
Archeological Excavations.   

 
 : المقدمة

الموسم  )١(ثار في موقع تل مسكنآلة العامة لأجرتها اله�أ�ة التي ثار آلاسفرت التنقی�ات ا
عقود  ائمة المواقع التي تتعرض للتجاوز منذدرج ضمن  قأ يالذ ،م٢٠٠٨یلول /أ/ ول ص�فاأل
لحظ االفخار�ة منها  توأتب، عن ملتقطات اثر�ة متنوعة من حیث الق�مة الحضار�ة، )٢(زالتوال
ثرها �عد اماطة معاوفق وت�اینت  ،غراضها الخدم�ةأ و  الفن�ة،، وثراء موضوعاتها في عددها وفراأل

للتحر�ات ول�ة األمعط�ات ال، فضال عن )٣(التي حددتها ال�عثة ر�ع�ام النقاط  األر اللثام عنها بین 
لى إشارت أالتي  ،)٤(١٩٧٢في عام  مسكنثار لسطح تل آلقة من لدن �ادر الهیئة العامة لالسا�

ن أ �شكل �شیرعلى سطحه  تنتشر التي �انت  كام من الرماد،آ، فضال عن �ضاً أ كسر الفخار
 ضمنم ٢٠٠٨نتائج تنقی�ات الموسم االول  ِعْبروهذا ما تم تأكیده  ،الفخارعمل ت تالمدینة �ان

  )١رقم  �نتور�ة رطةا(خ. نقاط السبر في اغوار الط�قتین االولى والثان�ة
تعودان  لتانوال ،اً نفآ المذ�ورتین لتلك الط�قتین هم الملتقطات الفخار�ةأ لى إل�حث ض اتعر 

عن مدخل الى العصر  فضالً  ،�مقدمةوقد استهل ال�حث  )م٢٢٦-.مق١٣٧للعصر الفرثي (
 ،االثر�ة للط�قة الثان�ة تحدیداً  اغلب الملتقطاتال�ه  ترجعالذي  م) ٢٢٦-ق.م  ٢٥٠(الفرثي 

 ثبتعن  فضالً  ،أر�عة محاور ىعلوقسم ال�حث ، ولللموسم األعمال التنقیب أ  هاوالتي جرت علی
  .لواح والمخططاتادر والهوامش واأل�المص

ن تار�خ�ة مقتض�ة ععن نبذة  فضالً  ،األثر�ة تل مسكنمدینة � تعر�ف: المحور األول     
 .م) ٢٢٦-ق.م  ٢٥٠العصر الفرثي (

 �عةالنقطة الرا و �انت اغلبها من ملتقطات ،�ةلمسارج الفخار عرض لالثاني:  حورالم
 صغیرة راروج ،الكبیرة الحجم )٥(الجرار الطور�ید�ة عن فخار�ات عدیده منها فضالً  ،)G9السور(

والواح فخار�ة سنتعرض الى اهمها في  ،تعددة االغراضمصغیرة  ودمى ،ذات االستخدام الیومي
والسجل الوطني  ،الخاص �ال�عثة لمعثرامع وصف لكل منها مرفق �سجل ، لثالثا حورالم



 ٢٠٠٨ -الفخار الفرثّي من تل مسكن الموسم اَألول   نجاة علي دمحم التم�مي                                   
 فاتن منصور دمحم الغانمي

۱۰۱ 
 

ال�حث في واشكال الملتقطات التي وردت  أللواح�ا جدول�ما الحق �ال�حث  ،للمتحف العراقي
 . طة �نتور�ةر امعثرها فضال عن خ وفق نقاط ،كافة

 :األثر�ة تل مسكن تعر�ف مدینة: أوالً 

، )٦(اسم المقاطعة مسكین )٩( المقاطعة سامراء رقمقضاء -تل مسكن ناح�ة سم�كة�قع      
�یلومتر))، و�تمثل واقع حال  ١ xكیلومتر١.٥اولك ( ٢دونم و ١٧٥تل بنحو (التقدر مساحة و 

الموقع �مجموعة من التلول تتخللها مناطق منخفضة، محاطة �سور ش�ه دائري �ح�ط بها من 
صل ارتفاعه غلب المناطق �أ م) وفي  ٢٥٠ثالث جهات شمال�ة وجنو��ة وغر��ة، و�بلغ قطره (

نهر الدجیل القد�م  اما من الجهة الشرق�ة ف�حدها ،م) عن سطح االرض المجاورة ٨الى (
 .)٧(المندرس حال�اً 

كان مسكن ارض موضع معسكر مصعب وف�ه ُقتل، وذ�ره �اقوت الحموي في معجمه:      
إلى و�شیر "انها ضمن المناطق التي ُتسقى من نهر دجیل حیث ُهزم مصعب وُقتل على النهر"، 

مدینة دجیل ي من توا�ع لى عصور قبل االسالم "وهإر�خها ان هذه المدینة قد�مة و�عود تأ
معر�ة ُعرفت �معر�ة مسكن، �ما  القد�مة"، اما اهم األحداث التي تعرض لها تل مسكن فهي

شراف فیذ�ر: "حدثت الواقعة بین عبد الملك بن مروان ومصعب بن نساب األأال�الذري في یذ�ر 
ي تل مسكن على لقى تم العثور اثناء التنقیب ف، الز�یر بین المواقع اوانا ودجیل ودیر الجاثلیق"

 .)٨(لى العصر الفرثيإر�خها فخار�ة یرجع تأ

 م):  ٢٢٦-ق.م  ٢٥٠عن العصر الفرثي (مقتض�ة  تار�خ�ة نبذة

وُعرفوا  ،نس اآلري أور��ة شرق قارة آس�ا، من الج-قوام الهندواأل�عود أصل الفرثیین إلى      
�اسم مدینة �ارني أو �ارتي وهي إحدى فروع قبیلة داهي التي ظهرت ألول مرة على ضفاف نهر 

ألن الفرثیین اكتسبوا هذه التسم�ة �عد  ،ن هذه المنطقة لم تكن موطنهم األصليأأوخوس، إال 
سم�ة عامة ال تشیر نزوحهم جنو�ا إلى اإلقل�م الفارسي المعروف �اسم �ارثافا أو �ارتوا، وهي ت

 .)٩(إلى أصلهم �قدر ما تشیر إلى المنطقة التي سكنوا فیها

.م) عندما شن حملة ق ٦٦٩-٦٨٠شوري اسرحدون (الملك اآلخ�ار ن في أیورد ذ�ر الفرثی     
عسكر�ة إلخماد التمرد في عدد من األقال�م اإلیران�ة، �مطلب من زعماء تلك األقال�م �سبب 

حدون إلى ر الملك اسر شاأة االشور�ة، �ما مملكاه األقال�م المتاخمة لحدود المعرفتهم �س�استه تج
 .)١٠(قل�م �ارثوإنه أقل�م ورد �اسم �اراتاكو الذي حدد ف�ما �عد �إسرى من انه جلب األ
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ُ�حدد اقل�م �ارثافا (اقل�م خراسان الحالي) المر�ز الذي ظهرت ف�ه االمبراطور�ة جغراف�ًا      
سترابو : منهم الیونان�ة والرومان�ة ، �ما ورد في المصادر الكالس�ك�ة)١١(ق�امهاالفرث�ة �عد 

ن ر�ما �ان مرادفا لكلمة �ارثافا، الذي ورد في زمن یان اقل�م فرث�ا ومصطلح الفرثیو  و�لیني،
 .)١٢(كورش ودارا االول في نص بهستون الخاص �الملك دارا االول

من حكم الفرثیین �مستوى االولى  ن، تمثلت الخمسة قرون یتیتار�خالفن الفرثي �مرحلتین مر      
ینما المرحلة ب؛ ن االنط�اع الذي تر�ه الفن الفرثي یبدو اقل من �ونه فنًا متقدماً إفني ضع�ف إذ 

ممیزًا  وأص�حمالمحه تبلورت الذي هو امتزاج الفن الفرثي �الهیلني خر و آ الثان�ة اتخذت منحى
الفن  وأنتجا من هذین الطراز�نمز�ج إذ ظهر  تقر��ًا، ول قبل الم�الدومتقدمًا نها�ة القرن اال

 .)١٣(خرة من حكمهمالذي ظهر في عهود متأال�ارثي 

 المسارج الفخار�ة: :ن�اً ثا
لى �ونه مصدرًا إهمیته أ ضاءة، وترجع ناء الذي توقد ف�ه النار لإله اإل�عرف السراج على ان     
من السراج  رئ�سان ، و�ان هناك نوعان)١٤(منذ العصور القد�مةاستعمله االنسان  لإلضاءة مهما

ر و�كون شكله نصف ناء الصغیاإل وأ ،الذي �ش�ه الصحن ،وهو السراج المفتوح :النوع االول
فهو السراج غیر المفتوح وهو على شكل وعاء او  :ما النوع الثانيأو مثلث، كروي او ب�ضوي أ

 .)۱٥(و مثلثروي أو ب�ضوي أ�روي او نصف � زهر�ة صغیرة ذات بدن
أو فتیلة مصنوعة من القصب،  تول ع�ارة عن صحن حجري مفتوح ذاالسراج األ كان     

و من جماجم أ ،ح�ان، و�عض المسارج �انت تصنع من المحارأنسجة ن�ات�ة في �عض األ
ن�ة على آق.م)، إذ ُعثر  ٤٣٠٠-٤٩٠٠�ان من عصر حلف �حوالي ( وأقدمهاالحیوانات، 

 .)١٦(من السراج مصنوعة من الفخار قر�ب اشكله
، ل�الً ضاءة لما یوفره من إ ،قدم العصورن السراج له أهم�ة خاصة في ح�اة االنسان منذ أإ     

ة ، و�تكون السراج من خمس)١٧(دوات المستعملة في الطقوس الدین�ةفضًال عن �ونه من اهم األ
تكون و  فوهة، ینتهي �اً او ب�ضو� اً �كون اما مكور  يالذسفل القاعدة یلیها البدن جزاء رئ�سة من األأ

 فضالً یوضع ف�ه الفتیل،  الجزء الذي لوقود، ثم المشعل وهول خزاناً  ائر�ة او ب�ضو�ة الشكلاما د
  .)١٨(المق�ضعن 

، ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٣٨-م.ع) (١ل (شكال. ١
دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة فتحة � شعل �متد جانب�ا و�نتهيوم ،دائر�ة من االعلى فوهةو 

سم)، ُعثر علیها في المر�ع  ٤سم، والقاعدة  ٢سم، قطر الفوهة  ٣، ق�اساتها (االرتفاع صغیرة
عثر على ما �شا�ه هذه المسارج في سد ، )١شكل ال( )١لوح ال( )سم ٢٥( األول على عمق
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وفوهة دائر�ة وقاعدة مستو�ة غیر  �كون مشعله طو�الً  الذي�القرب من مدینة الموصل، �ادوش 
 .)١٩(ان صناعته ردیئة

 ،ذات بدن �روي  )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة٢١٦١٤٢-م.ع) (٢( شكلال. ٢
 دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة صغیرة،فتحة � و�نتهي �اعلى ومشعل �متد جاندائر�ة من األ فوهةو 

سم، طول حامل ٢.٥سم، القاعدة ١.٥ سم، عرض الفوهة ٢(االرتفاع  اتهاوهي �حالة جیدة، ق�اس
 تجاه الجنو�ي الشرقي وعلى عمقاال� )I.10ولى (سم)، ُعثر علیها في النقطة األ٣الفتیل 

 .)٢٠(ظهر ما �شا�ه هذه المسارج في تل اسود ،)٢شكل ال( )١لوح ال( )سم٥٠(

 فوهةو  ،ذات بدن �روي  رة غیر مزججة)، مسرجة فخار�ة صغی٢١٦١٤٤-م.ع() ٣(شكل ال. ٣
�حالة  دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة صغیرة،فتحة � على ومشعل �متد جانب�ا و�نتهيدائر�ة من األ

سم، والمسكب ٣سم، القاعدة ٢سم، عرض الفوهة ٢جیدة ذات فوهة دائر�ة، ق�اساتها (االرتفاع 
 )١لوح ال( وعلى عمق متر واحد �القرب من السور (G.9)یها في المر�ع سم)، ُعثر عل١.٥

 .)٢١()٣شكل ال(
 فوهةذات بدن �روي و )، مسرجة فخار�ة صغیرة غیر مزججة ١/٢١٦١٤٦-م.ع) (٤( شكلال. ٤

ذات قاعدة عر�ضة، دائر�ة صغیرة و فتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي، دائر�ة من االعلى
سم)، ُعثر علیها ٣المسكب  سم، وطول٦سم، الطول ٢سم، عرض الفوهة ٢ق�اساتها (االرتفاع 

 .)٢٢()٤ شكلال( )١لوح ال(واحد سنتمتر  على عمق ،لبوا�ةفي مترب السور قرب ا

ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة غیر مزججة ٢/٢١٦١٤٦-م.ع) (٥. شكل رقم (٥
ة ذات قاعدة واسعدائر�ة صغیرة و فتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي ،علىدائر�ة من األ فوهةو 
سم، ٢.٦،١سم، الطول ٢.٥سم، عرض الفوهة ٢(االرتفاع  هي مصنوعة �شكل جید، ق�اساتهاو 

سم  ٨٠سم)، ُعثر علیها عند السور على عمق ٣سم، وعرض القاعدة ٢.٣،١وطول المسكب 
 .)٢٣()٥(شكل  )٢لوح ال(

ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٥١-م.ع() ٦ل (شكال. ٦
دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة فتحة � على ومشعل �متد جانب�ا و�نتهيدائر�ة من األ فوهةو 

سم، وطول ٦سم، الطول ٢سم، عرض الفوهة ٣وهي �حالة جیدة، ق�اساتها (االرتفاع  ،عر�ضة
على  )J.L.5( سم)، ُعثر علیها في النقطة الثان�ة٤سم، وعرض القاعدة ٣المسكب (المشعل) 
هذه المسارج  ،)٦شكل ال( )٢لوح ال( )سم٨٠( على عمقو قرب موقد نار  ارض�ة الط�قة العل�ا

 .)٢٤(ذات بدن �روي تقر��ا ومشعل �شكل صنبور وقاعدة مسطحة
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 ،ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٥٤-م.ع() ٧ل (شكال. ٧
 غیرة والقاعدة دائر�ة صغیرةدائر�ة صفتحة � على ومشعل �متد جانب�ا و�نتهيئر�ة من األدا فوهةو 

سم)، ٢سم، وعرض القاعدة ٢.١،١سم، عرض الفوهة ٢.١،١وغیر متضررة، ق�اساتها (االرتفاع 
 .)٢٥()٧شكل ال( )٢لوح الا قرب السور الخارجي في المترب (ُعثر علیه

ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٥٥-م.ع() ٨( شكلال. ٨
 دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة صغیرةفتحة � على ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي�ة من األدائر  فوهةو 

سم، وعرض القاعدة ٨سم، الطول ٣سم، عرض الفوهة ٣وهي �حالة جیدة، ق�اساتها (االرتفاع 
شكل ال) (٢لوح ال( سم)، ُعثر علیها قرب السور من الجهة التي تطل على المدینة قرب السلم.٣
٢٦()٨(. 
، ذات بدن �روي )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٥٦-م.ع() ٩( شكللا. ٩
والقاعدة دائر�ة ، دائر�ة صغیرةفتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي ،علىدائر�ة من األ فوهةو 

سم، وطول ٦سم، طول ٢سم، عرض الفوهة ٢وهي �حالة جیدة، ق�اساتها (االرتفاع ، ضةعر�
شكل ال( )٣لوح ال( سم٦٠ على عمق) J.L.5( ا في النقطة الثان�ةسم)، ُعثر علیه٢المسكب 

٢٧()٩(. 

ذات بدن  )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة٢١٦١٥٧-م.ع) (١٠شكل (ال. ١٠
والقاعدة ، دائر�ة صغیرةفتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي، دائر�ة من االعلى فوهةو ، كروي 

سم، قطر ٦سم، الطول ٣فتیل)، ق�اساتها (قطر الفوهة مكسورة المصب (حامل ال دائر�ة صغیرة
 الساحة الوسط�ة قرب موقد نار على عمق) J.L.5(سم)، ُعثر علیها في النقطة الثان�ة ٣القاعدة 

 .)٢٨()١٠ شكلال( )٣لوح ال( )م١،١/٢(

ذات بدن  )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة٢١٦١٦١-م.ع) (١١( شكلال. ١١
، ومشعل �متد جانب�ا وجزء منه مفقود والقاعدة دائر�ة صغیرة، علىئر�ة من األدا فوهةو ، كروي 

سم)، ُعثر علیها في النقطة ٣سم، قطر القاعدة ١،١/٢سم، االرتفاع ٢ق�اساتها (قطر الفوهة 
 .)٢٩()١١شكل ال( )٣ لوحال( م١،١/٢على عمق ١دار رقم/ )J.L.5( الثان�ة

 فوهةذات بدن �روي و  ة فخار�ة صغیرة الحجم)، مسرج٢/٢١٦١٧١-م.ع) (١٢شكل (ال. ١٢
، ، والقاعدة دائر�ة صغیرةاثار حرق  عل�هو  ،على ومشعل �متد جانب�ا جزء منه مفقوددائر�ة من األ

سم)، ُعثر علیها في النقطة الثان�ة ٤سم، قطر القاعدة ١،٢/٢سم، االرتفاع ٥ق�اساتها (الطول 
، وهي مشابهة )١٢ شكلال( )٣ لوحال() م٣٠،١( قالساحة الخارج�ة للدار على عم ١/دار رقم

 .)٣٠(لما ُعثر عل�ه في تل اسود
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ذات بدن )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٧٣-م.ع) (١٣( شكلال. ١٣
قاعدة دائر�ة و دائر�ة صغیرة فتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهين االعلى، دائر�ة م فوهةكروي و 
سم)، ٤سم، وقطر القاعدة ٥سم، قطر الفوهة ٣اتها (االرتفاع وهي �حالة جیدة، ق�اس ،صغیرة

لط�قة ا )م١،٢٥( قرب السور الخارجي على عمق (G.9)المر�ع ُعثر علیها في النقطة الرا�عة 
 .)٣١()١٣ شكلال( )٤لوح ال( االولى

)، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٧٤-م.ع) الرقم المتحفي (١٤(شكل ال. ١٤
 ،دائر�ة صغیرةفتحة � ومشعل �متد جانب�ا و�نتهي، دائر�ة من االعلى فوهةو �روي،  ذات بدن

واالرتفاع  ،سم٣سم، قطر القاعدة ٦سم، الطول ٢ق�اساتها (قطر الفوهة والقاعدة دائر�ة صغیرة، 
 سم٩٠على عمق  (G.9)لمر�عالنقطة الرا�عة سم)، ُعثر علیها قرب السور الخارجي ١،٢/٢

 .)٣٢()١٤ل شكال( )٤لوح ال(
ذات بدن )، مسرجة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة ٢١٦١٧٦-م.ع) (١٥( شكلال. ١٥

دائر�ة صغیرة والقاعدة دائر�ة فتحة � على ومشعل �متد جانب�ا و�نتهيدائر�ة من األ فوهةكروي و 
سم)، ُعثر ٢سم، واالرتفاع ٣سم، قطر القاعدة ٧سم، الطول ٥، ق�اساتها (قطر الفوهة صغیرة

 .)٣٣()١٥شكل ال) (٤لوح ال( (G.9) للمر�ع النقطة الرا�عةها قرب السور الخارجي علی

 فوهةو�نتهي � ،اجزاء القاعدة والبدن والمشعل ةار�ع تتألف من هذ المسارج انها اهم ممیزات     
ذات  )ق الشايابر�المعروف �التسم�ة المحل�ة حجم غیر مزججة من النوع المغلق (صغیرة ال

، ِإذ في اغلب المواقع ذات المشاعل المتعددة �خالف المسارج التي ُعثر علیها حداالمشعل الو 
 .)سم ٥-٤( اما القاعدة فكان قطرها )سم ٢،٥-٢( وقطر الفوهة )سم ٤-٣( اغلبها �ارتفاع كان

 فخار�ة:  أوانٍ  :ثالثاً 

 ته، ق�اسامن الداخل �اللون األخضر مزجج قدح فخاري )، ٢١٦١٤٠-م.ع) (١٦شكل (ال. ١
على عمق متر واحد  )I.10( في النقطة االولى سم)، ُعثر عل�ه٤سم، قطر الفوهة ٦(االرتفاع 

من المواقع االثر�ة، والتي امتازت  العدید واني فيعلى مثل هذه اال ُعثر ،)١٦شكل ال( )٥لوح ال(
غیر �سماكتها وان القلیل منها مصنوع من الفخار المزجج، اما االغلب�ة فمصنوعة من الفخار 

 .)٣٤(المزجج
تمیل  من جهتها العل�ا عجینتها الطین�ة)، جرة فخار�ة مكسورة ٢١٦١٤٨-م.ع) (١٧( شكلال. ٢

، ق�اساتها وقاعدة دائر�ة صغیرة، ورق�ة اسطوان�ة، بدن �روي تقر��اوهي ذات  ،حمرالى اللون األ
في المترب الواقع سم)، ُعثر علیها ٢سم، عرض القاعدة ١،١/٢سم، ارتفاع القاعدة ٥(االرتفاع 

، عثر على مثل هذه )١٧شكل ال( )٥لوح ال( سم١،٧٥امام السور قرب المدخل على عمق 
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واخرى خال�ة من التزج�ج وهي ذات اشكال متنوعة بین الكرو�ة والب�ضو�ة ، منها المزججالجرار 
 .)٣٥(و��ضو�ة ا�ضا ،�رو�ة �أبدانیتمیز  واالسطوان�ة، ومنها ما

 ،بدن ب�ضوي تقر��ا)، جرة فخار�ة صغیرة غیر مزججة ذات ٢١٦١٥٠-م.ع( )١٨( شكلال. ٣
وهي مصنوعة �صورة ، مق�ض واحدو ، وفوهة صغیرة ذات حافة مدورة وقاعدة صغیرة مسطحة

سم)، ُعثر علیها في النقطة ٢سم، عرض القاعدة ٢سم، عرض الفوهة ٥، ق�اساتها (االرتفاع جیدة
، وهذه الجرة تتمیز )١٨شكل ال( )٥لوح ال( )سم٥٠( على االرض�ة على عمق) J.L.5( الثان�ة

بدن الجرة عثر على ما �شابهها في تنقی�ات ب نتهيت من الفوهة ونهایته یبدأ اً واحد اً �ان لها مق�ض
 .)٣٦(تل العط�شي

ذات بدن ب�ضوي  )، جرة فخار�ة صغیرة الحجم غیر مزججة٢١٦١٦٠-م.ع) (١٩( شكلال. ٤
 والقاعدة دائر�ة مسطحة، وهي، لخارجالى ا یرة ذات حافة مائلةوالفوهة صغ، ق عند الرق�ة�ضی

سم)، ُعثر علیها ١،٢/٢سم، قطر القاعدة ٣سم، قطر الفوهة ٦�حالة جیدة، ق�اساتها (االرتفاع 
، عثر )١٩شكل ال( )٦لوح ال(م ١,٢٠على عمق  ١غرفة /ال ١دار /ال )I.10( في النقطة االولى
طو�لة قل�ًال ورقابها وهذه الجرار متوسطة الحجم ، لعط�شيهذه الجرة في تل اعلى ما �شا�ه 

 )٣٧(�فوهة ذات حافة تمیل للخارج قل�الً 

ذات بدن ب�ضوي رق�ة صغیرة وفوهة صغیرة )، جرة فخار�ة ٢١٦١٦٨-م.ع) (٢٠( شكلال. ٥
، ق�اساتها (االرتفاع غیر مزججة �حالة جیدةوقاعدة دائر�ة صغیرة ، ذات مق�ض واحد مدورة
غرفة  )I.10( سم)، ُعثر علیها في النقطة االولى٣سم، قطر القاعدة  ٤قطر الفوهة سم، ٢٠
لى ، ُعثر في مدینة اشور على اواٍن ترجع إ)٢٠شكل ال( )٦ لوح(ال م١,٦٠على عمق  ٣رقم/

 .)٣٨(م)٢٢٦-ق.م ٢٥٠( العصر الفرثي

�اساتها جهاته، ق ى)، اناء فخاري مزجج ف�ه �سر من احد٢١٦١٦٩-م.ع) (٢١( شكلال. ٦
مر�ع  سم)، ُعثر عل�ه في النقطة الثان�ة١،٧/٢سم، قطر القاعدة ١٦سم، قطر الفوهة ٥(االرتفاع 

)J.L.5( على عمق متر واحد  ١غرفة /ال ١دار /ال)ثر على ما �شا�ه عُ ، )٢١شكل ال( )٧لوح ال
 .)٣٩(هذه الصحون في موقع جوخة (اوما)

مق�ض ذات وسطة الحجم غیر مزججة )، جرة فخار�ة مت٢١٦١٧٠-م.ع) (٢٢( شكلال. ٧
والقاعدة دائر�ة مكسورة مدورة و ورق�ة صغیرة مستق�مة والفوهة صغیرة  ي ب�ضو �دن و ، واحد

سم)، ٤سم، قطر القاعدة ٢سم، قطر الفوهة ١،٢/٢سم، االرتفاع ٥، ق�اساتها (الطول صغیرة
 ( مبنى على عمقالساحة الخارج�ة لل ١/ مبنىال) J.L.5(ُعثر علیها في النقطة الثان�ة 
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عثر على ما �شا�ه هذه الجرة في تنقی�ات تل الغر�رة وهي ذات  )٢٢ شكلال) (٧لوح ال( ،)م١,٣٠
 .)٤٠(وعل�ه حزوز من اعلى الفوهة الى اسفل المق�ض ،فوهة واسعة قل�ال و�دن �روي 

لألعلى، ذات بدن ب�ضوي �ضیق )، جرة فخار�ة غیر مزججة ٢١٦١٧٢-م.ع) (٢٣( شكلال. ٨
، ق�اساتها (االرتفاع مكسور، والقاعدة دائر�ة صغیرة مسطحة والمق�ض صغیرة مفقودة وهةالفو 

سم)، ُعثر علیها قرب السور الخارجي على عمق ٤سم، قطر القاعدة ٢,١/٢سم، قطر الفوهة ١٤
تحتوي على رق�ة عثر  ، هذه الجرة ذات بدن ب�ضوي تقر��ًا ال)٢٣شكل ال( )٨ لوحالواحد متر (
 .)٤١(بهها في تنقی�ات تل الغر�رةعلى ما �شا

خال�ة من  غیر منتظمة الشكل)، جرة فخار�ة صغیرة الحجم ٢١٦١٧٥-م.ع) (٢٤( شكلال. ٩
 والقاعدة مستو�ة مع حجمها مقارنةً  فوهة واسعةو ، بدن �روي ورق�ة صغیرة وذات ،ج�جالتز 

سم)، ُعثر ٢القاعدة  سم، قطر٢سم، قطر الفوهة ٣، ق�اساتها (االرتفاع مكسورة المق�ضو  الشكل،
لوح ال( ) م١,٣٠ ق(لساحة الخارج�ة على عمفي ا ١/ مبنىال )I.10( علیها في النقطة األولى

 .)٤٢()٢٤شكل ال( )٨

 لقى فخار�ة متنوعة: : را�عاً  

األر�عة نقاط وجهها أ)، ثقالة فخار�ة هرم�ة الشكل على ٢١٦١٣٩-م.ع) (٢٥( شكلال. ١
سم)، ُعثر علیها في ١سم، القطر من االعلى ٣سم، القاعدة ٥,١/٢ صغیرة، ق�اساتها (االرتفاع

 ).٢٥شكل ال( )٩لوح ال( سم ٢٥) على عمق I.10( النقطة االولى

 ،ا مكسورمنه سفلاأل الجزء )، دم�ة فخار�ة صغیرة تمثل امرأة ٢١٦١٤٣-م.ع) (٢٦( شكلال. ٢
سم، ٩ق�اساتها (االرتفاع أقراط، تتز�ن �وهي ، تانالرأس، تتدلى من الرأس ضفیر والید ال�منى على 

 .سم١٠على عمق ) J.L.5(سم)، ُعثر علیها في النقطة الثان�ة ٧العرض 

لتي تعد سمة من وا، م�ة الجامدة الممحلقة في المشاهدلسیدة بوضع الوقفة االماخر آلوح 
میزة والتي سها و�أنها مستعرضة قامتها واناقتها المتأرافعة الید ال�سرى على ر  ،سمات الفن الفرثي

ومن المرجح  ة واالعتناء �المل�س والز�نة التي تتقلدهاأسیدة ذات شأن لجمال اله�انها تنم عن 
 .)٤٣()٢٦شكل ال( )٩لوح ال( .انها من ال�الط الملكي

)، رأس حصان مزجج �القرب من الجبهة �طوقه سلسلة وذو ٢١٦١٤٥-م.ع() ٢٧( شكلال. ٣
سم)، ٦سم، طول الوجه ٤،١/٢ه مفقودة، ق�اساتها (االرتفاع أذن� ى، احد�میل الى االستطالةوجه 

 ).٢٧شكل ال( )٩لوح ال( )سم١٠( ُعثر علیها أمام السور الخارجي على عمق
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مكسورة من  )، دم�ة فخار�ة صغیرة تمثل رجالً ٢١٦١٤٩-.ع) الرقم المتحفي (م٢٨( شكلال. ٤
في نهایته إلى  ةا�ة الرق�ة منفصلمن الخلف إلى نهو�تسع ل�اس ضیق من األمام  هااالسفل �غطی

سم، العرض من ٩، ق�اساتها (االرتفاع �تیندائر ین عین هي ذاتو ، عل�ه حزوز من األمام ینئجز 
 )سم٥٠(عمق ندعلى األرض�ة ع )J.L.5( سم)، ُعثر علیها في النقطة الثان�ة٥منطقة الوسط 

 ).٢٨شكل ال( )١٠ لوحال(

وقرب ، سطوان�ة الشكل مفتوحة من الوجهینر�ة ا)، قطعة فخا٢١٦١٥٣-م.ع) (٢٩( شكلال. ٥
وعلى الجهة العل�ا حزوز تح�ط  )،سم٩( عن الفوهة العل�االفتحة العل�ا فتحتان صغیرتان ت�عد 

سم، عرض الفوهة من الجهة العل�ا ٣٥،٥و�ذلك عند القاعدة، ق�اساتها (االرتفاع ، �الفوهة
سم)، ُعثر علیها ٤الفتحة الجانب�ة سم، قطر ١،١/٢سم، السمك ١٩سم، عرض القاعدة ١٩،٥

العلوي  مفتوحة من الجانینوهذه القطعة الفخار�ة  ،م١,٢٥قرب السور الخارجي على عمق 
 انتالعل�ا بتسعة سنتمتر فتحتان صغیرتان متقابلتان ومتناظر  ةاسفل الفتحتوجد و  ،والسفلي

الز�ر فضال عن دوران  �خترقان بدن الحامل االسطواني لتقلیل الضغط على القاعدة عند وضع
توجد الجهة العل�ا  في، و همن سفلالجزء األحر�ة الهواء التي تساعد على تبر�د م�اه الز�ر في 

 .)٢٩ شكلال( )١٠(لوح  .ا�ضا حزوز تح�ط �الفوهة عند القاعدة
الیدین والجزء  فقد منها)، دم�ة فخار�ة صغیرة تمثل امرأة ٢١٦١٥٨-م.ع() ٣٠( شكلال. ٦

سم، وطرف من منطقة الصدر ٨قالدة، ق�اساتها (االرتفاع تز�ن منطقة الجید و ، لبدناألسفل من ا
 لوحال( )م١,٢٥( سم)، ُعثر علیها أمام السور الخارجي على عمق٤سم، طول الرأس مع الرق�ة ٧

 ).٣٠شكل ال( )١١

سم)، ٣,٥)، دم�ة فخار�ة صغیرة تمثل رأس قنفذ، (االرتفاع ٢١٦١٥٩-م.ع() ٣١( شكلال. ٧
 )١١لوح ال( سم١,١٠على عمق  ٢غرفة /ال ١مبنى /ال )I.10ثر علیها في النقطة األولى (عُ 
 ).٣١شكل ال(

مختلفة الق�اسات، ُعثر )، قطع فخار�ة تمثل مجموعة مثلثات ٢١٦١٦٢-م.ع) (٣٢( شكلال. ٨
، تمثل هذه المثلثات فواصل توضع بین االواني في نقطة السورة من ماكن متفرقأعلیها في 

ن اثناء عمل�ة الشّي، تستخدم للفصل بین قطع الفخار لغرض اخراجها سل�مة وغیر ملتصقة الفر 
لوح المع �عضها واال�قاء على القطع الفخار�ة �املة االجزاء و�تم استبدالها �عد عمل�ة الفخر. (

 .)٤٤()٣٢ شكلال( )١١
علیها ثر عُ  سم) ٨ع (�ارتفا مرأة عار�ةاللوح فخاري معمول �القالب ) (للدرس)، ٣٣شكل (ال. ٩

 .)٤٥()٣٣شكل ال) (١٢ (اللوح )J.K.5(النقطة الثان�ة في 
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      الخاتمة:

الموسم التنقی�ات االنقاذ�ة  �انت حصیلةوقد لوصف�ة ألبرز الملتقطات الفخار�ة الدراسة اعبر 
 : ما �أتي�ول في موقع تل مسكن �مكننا ان نجمل األ

جال كبر في مأ اً اهتمام اوليّ االهم�ة اذا ما  المواقع  ذات  من موقع تل مسكن ُ�عد •
ترجع اغلب المعاثر  ر�خ�ة التي التا المدةول التنقی�ات، �عد أن أكدت معط�ات  الموسم األ

منه الى اإلزالة والتجاوز  والثان�ة ولىاأل الط�قتینتعرض �عد  ،وهو العصر الفرثي، االیه
قبل التنقیب والتي في الموقع األول�ة ت عن تأكید المجسا فضالً  ،)الساساني -االسالمي (

اال�ار المحفورة ومنها ت والجهد قللو  اً ألعمالها اختصار  مجاالً ت أماكن التجاوزااتخذت من 
عملها على  فياذ لم تعثر ال�عثة  ؛على عشرة امتار تحت سطح االرض �قارب  الى عمق

العصر الفرثي وما تاله و�ذلك رجح ان الموقع شغل في ؛ي ط�قة اخرى غیر المشار الیهاأ
اضرار ن ما تم الكشف عنه هي الط�قة الفرث�ة فقط �سبب أال إمن عصور تار�خ�ة 

 .التجاوزات  الحاصلة على الط�قات العل�ا من الموقع

اذ لم تسفر التنقی�ات السا�قة  ،العصر الفرثي ذا أهم�ة خاصة�عود الى  اً موقعالتنقیب  غطى  •
یتناسب مع مدة حكمهم  �شكل، الرافدیناحتاللهم ل�الد  أثناءخ�ة عن نتائج تكمل الحلقة التار�

حدس عن �ات و فرضال یتعدى سوى  في المصادر التار�خ�ةعنهم  وان ما وردفي المنطقة، 
قد �ان وان �ل ما ورد ، واألنثرو�ولوج�ادلة االثر�ة الى األ اهالفتقار وذلك ، ةصل والنشأاأل

والفن�ة  ،ح�اتهم االجتماع�ةمن جوانب ل تاقت�اساى واقتصر عل االشارة الى اصلهم أغفل
�قا�ا اله�اكل  �ون  فرة،اهي غیر متو  عمار�ة فضال عن ان االدلة االنثرو�و�ولوج�ةوال

ال�الد االصلین سكان  من متعددة، ألقواممز�جا مختلطا  ، ألنها �انتالعظم�ة غیر واضحة
لى هذه الحق�ة إ ء المواقع التي تشیرلذا استوجب علینا ا�ال األخرى، قواموغیرهم من األ

 اهدافمن  من اجل تحقیق جانٍب مهمٍ الحلقات المفقودة، و  هذهل اكماالً  ًا خاصاً هتماما 
ومتواصلة لهذا الموقع  ،مستقبل�ة تنقیب�ه�مواسم  وا�الء اولو�ة .اهلیإنصبو ي التنقی�ات الت

بین جن�اته مدینة  �ونه �خبئ ؛رةالث ناه�ك عن المعط�ات الفن�ة ومعمار�االمتكامل تار�خ�ا 
یتناسب مع مخلفاتها االثر�ة من  اً هتماما تولها عنها المصادر التار�خ�ة ولم  متكاملة غفلت

  الخ ...سور وعمائر ومدافن

 ،في الموقع هي المسارج الفخار�ة الفن�ة التي سجلت الحضور االكبر االثر�ةالملتقطات  من •
 ،ةا یوفره من أضاء�مالعصور  أقدمي ح�اة االنسان منذ أهم�ة خاصة فمن  للسراجوذلك لما 

فضًال عن استخدامه في الع�ادات والطقوس الدین�ة والمناس�ات المختلفة، وان هذه المسارج 
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كان المعثر وصغیرة الحجم وفق م �حالة جیدةو ذات صناعة �س�طة وال�عض منها مزجج 
 .قرب السور الستخدام شخصي

 فمن اهم ما، ة ومختلفة وذات استعماالت متعددةفخار�ة متنوع وانٍ شف عن أاثناء التنقیب �ُ  •
خرى متوسطة الحجم وذوات رقاب ض�قة وأ الحجم، عل�ه في هذا الموقع جرار صغیرةُعثر 

 عن فضالً  �حمل �مقا�ض،حافة مائلة للخارج و�عضها متاز �خرى عر�ضة ومنها ما �وأ
 ها مزجج واخرى غیر مزججة.ض�ع مسطحة قل�الً  اخرى و  ةصحون صغیرة منها عم�ق

علیها في هذا الموقع الدمى ر ُعث التيو  ،الثر�ة التي تعود الى هذا العصرهم اللقى اأ ومن  •
 �انتامها وغال�ا ما احج ت�اینتالتي والحیوان�ة ، دم�ةالفخار�ة ذات االشكال المتعددة منها اال

ة هي القنفذ ال الحیوان�شكبرز األأ�ف الید، ومن  ال تتجاوز حجمخرى أو ، صغیرة الحجم
�انت توضع (الفواصل)  ا قطع فخار�ة تمثل مجموعة مثلثات�ضأورأس الحصان، وتوجد 

�ضا قطعة فخار�ة اسطوان�ة أناء عمل�ة الفخر، وهناك اث الكورواني الفخار�ة في األبین 
 الشكل �بیرة الحجم حامل الز�ر.
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 الهوامش:

) ذي العدد ٣٥التحر�ات، مفتش�ة اثار �غداد، االض�ارة رقم ( الهیئة العامة لآلثار، دائرة .١
) اسم المقاطعة مسكین؛ ٩قضاء سامراء رقم المقاطعة (-) تل مسكن ناح�ة سم�كة١٩٧٢/٨٧٤٢(

عبید، علي حسین. التم�مي، نجاة علي دمحم، "الموسم االول ل�عثة التنقیب في تل ینظر التقر�ر االولي: 
 .١٣٤، ص٢٠١٢، ٥٧�غداد، مج ، "، مجلة سومر٢٠٠٨مسكن 

�م)، و��عد عن الشارع   ١,٥�م)، و��عد عن ناح�ة دجیل ( ٦٥ی�عد التل االثري عن �غداد مسافة ( .٢
كم )، وواقع حال التل  �مستو�ات ١×كم ١,٥و�شغل مساحة ( ،كیلو متر واحد الموصل –العام  �غداد 

-اسالمي :وثق اقدم سكن للموقع ،الجوانب و�توسط ال�ساتین التي تح�ط �ه من �ل ،متفاوتة  االرتفاع
متر )، تتخلله  ٨مترا وارتفاعه  ٢٥٠شكل التل ش�ه دائري محاط �سور یبلغ قطره ( ،فرثي–ساساني 

س�ع بوا�ات اوسعها  البوا�ة الشمال�ة الغر��ة. السجل الیومي ألعمال التنقی�ات، الخطة االنقاذ�ة للموقع 
 زات منها الن�ش والزراعة وحفر اال�ار والتجر�ف.وقد تعرض الى عدة تجاو  ٢٠٠٨لعام 

وقع اخت�ار ال�عثة التنقیب�ة على عدة نقاط سقطت على الخر�طة الكنتور�ة، وتشب�ك الموقع الى مر�عات  .٣
الشارع العام ألس�اب لوجست�ة وفن�ة، اما النقطة  ) قرب.١٠Iمتر) �ان المر�ع االول ( ١٠× ١٠�أ�عاد (

) لتوسطها الموقع، فضال عن ارتفاعها عن المناطق المجاورة، والنقطة J.K.5ع (الثان�ة فكانت في المر�
) وهذه النقطة تكثر فیها �سر الفخار �شكل یثیر االهتمام، اسفرت D.E.1الثالثة �انت في المر�ع(

 ) فهي في اعلى نقطة �الموقع، وقدG.9التنقی�ات فیها عن �ورة للفخار). اما النقطة الرا�عة الموسومة (
 اسفرت عن �شف جزء من سور المدینة).

 .١٣٥عبید، التم�مي، المصدر السابق، ص .٤
الجرار الطور�ید�ة: وهي جرار معمولة من الفخار وذات بدن أسطواني الشكل، وغال�ا ما تكون مزججة،  .٥

ابو الشون، ذات فوهة ض�قة ومسحو�ة للخارج ورق�ة طو�لة وقاعدة محد�ة وخال�ة من العرى. ینظر: 
الح، الفخار الفرثي دراسة فن�ة اثار�ة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة �غداد، �ل�ة سماح ص

 .٦٥، ص٢٠١٤اآلداب، قسم االثار، 
مجلة "، ٢٠٠٨عبید، علي حسین. التم�مي، نجاة علي دمحم، "الموسم االول ل�عثة التنقیب في تل مسكن  .٦

 .١٣٤، المصدر السابق، صسومر
الهاشمي، نسی�ة دمحم، "سور مدینة مسكن أكمل اسوار المدن القد�مة في �الد التم�مي، نجاة علي دمحم، و  .٧

 .٣٠٥، ص ٢٠١٩، القادس�ة، ١، العدد ٢٢الرافدین"، مجلة القادس�ة للعلوم االنسان�ة، مج 
 .٣٠٥التم�مي، المصدر السابق، ص  .٨
 .٦، ص١٩٧٠سنوات في تل اسود، جامعة �غداد،  ٧الفت�ان، احمد مالك؛ رجب، زهیر،  .٩

م)، رسالة ٢٢٦-ق.م١٢٦حوال العراق ا�ان االحتالل الفرثي (امغامس، نجم عبد هللا دمحم عبد،  .١٠
 .١١، ص٢٠١١ماجستیر غیر منشورة، جامعة الموصل، �ل�ة االداب، قسم التار�خ، 

 .١١الفت�ان ورجب، المصدر السابق، ص .١١
 .١٣مغامس، المصدر السابق، ص .١٢
 .٣١الفت�ان ورجب، المصدر السابق، ص .١٣
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١١٢ 
 

، ٣٣ي، خالد خلیل؛ التوتونجي، نجاة یونس،" السراج االسالمي في العراق"، مجلة سومر، مج حمود .١٤
 .١٤٧، ص ١٩٧٧، �غداد، ٢-١ج

 .١٤٧المصدر نفسه، ص  .١٥
الصب�حاوي، حیدر فرحان حسین، المسارج االسالم�ة في المتحف العراقي غیر المنشورة، جامعة �غداد،  .١٦

 .١٢، ص١٩٩٧كل�ة االداب، قسم االثار، 
 .٧المصدر نفسه، ص .١٧
ابو الشون، سماح صالح، المصدر السابق، ص .؛ ١٤٨حمودي والتوتونجي، المصدر السابق، ص  .١٨

٤٤. 
 ج). ٣٨، (اللوح ٧٦الصب�حاوي، المصدر السابق، ص  .١٩
 .٣، الشكل ٧٢الفت�ان ورجب، المصدر السابق، اللوح  .٢٠
 ج. ٣٨، اللوح ٧٦الصب�حاوي، المصدر السابق، ص  .٢١
 .٣، الشكل ٧٢صدر السابق، اللوح الفت�ان ورجب، الم .٢٢
 .٣، الشكل ٧٢المصدر نفسه، اللوح  .٢٣
 .١٣، شكل ١٥١حمودي والتوتونجي، المصدر السابق، ص  .٢٤
 ).٣، الشكل ٧٢الفت�ان ورجب، المصدر السابق، (اللوح  .٢٥
 ج). ٣٨، (الشكل ٧٦الصب�حاوي، المصدر السابق، ص  .٢٦
 ).١٣، (الشكل ١٥١حمودي والتوتونجي، المصدر السابق، ص  .٢٧
 ).٣، الشكل ٧٢لفت�ان ورجب، المصدر السابق، (اللوح  .٢٨
 ).٣، الشكل ٧٢المصدر نفسه، (اللوح  .٢٩
 ).٣، الشكل ٧٢الفت�ان ورجب، المصدر السابق، (اللوح  .٣٠
 ).١٣،(الشكل ١٥١حمودي والتوتونجي، المصدر السابق، ص  .٣١
 ).٣، الشكل ٧٢الفت�ان ورجب، المصدر السابق،(اللوح  .٣٢
ا؛ خلیل، حسین �اسر، "التقر�ر النهائي ل�عثة تنقیب تل الغر�رة االثري الموسم راضي، برهان عبد الرض .٣٣

 ).١٣،١٥، (اللوحان ٦٩، ص ٢٠١٥، �غداد ٦١، مج مجلة سومر"، ٢٠١٣األول 
-٢٠١٠الصفار، ض�اء مكي عبد الحسن، "فخار�ات مدینة الحیرة االثر�ة تنقی�ات الموسم الثالث ( .٣٤

 ).١٩، (اللوح ٩٣، ص٢٠١٧داد، ، �غ٦٣، مج "، مجلة سومر) م٢٠١١
 ).١، (اللوح ٨٦المصدر نفسه، ص  .٣٥
عبود، طه �ر�م؛ سوادي، �ر�م عودة؛ مصطفى، مصطفى هاشم، "�عثة تنقیب تل العط�شي التقر�ر  .٣٦

 ).٣٤، (اللوح ٤٠، �غداد، ص٥٧، مج مجلة سومر""، ٢٠٠٧النهائي لعام 
 ).٣٥، (اللوح ٤٠المصدر نفسه، ص  .٣٧
�س حسین؛ حمزة، حسین علي، "التنقی�ات االثر�ة العراق�ة في مدینة اشور الدوري، ر�اض؛ رشید، ق .٣٨

 .١١٤، ص٢٠١١، �غداد، ٥٦، مج مجلة سومر"، ٢٠٠٢-١٩٩٩
الحر�ي، حمزة شهد؛ المتولي، نوالة احمد؛ خلیل، خولة معارج، "جوخة (اوما) نتائج تنقی�ات الموسمین  .٣٩

 ).٤٧، (اللوح ٦٧، ص٢٠١١�غداد، ، ٥٦، مج مجلة سومر)"، ٢٠٠٢-٢٠٠١الثالث والرا�ع (
 ).١٢، (اللوح ٦٨راضي وخلیل، المصدر السابق، ص  .٤٠
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 ).١١، (اللوح ٦٨المصدر نفسه، ص  .٤١
 ).٤٦و  ٤٥المتولي والحر�ي وخلیل، المصدر السابق، (اللوحان  .٤٢
 .٦١، الصورة ٦٩المصدر السابق، ص ،المتولي واخرون  .٤٣
 .٢٧خلیل، حسین �اسر، المصدر السابق، اللوح  .٤٤
 .٦١ولي واخرون، المصدر السابق، الصورة المت .٤٥
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 )١طة �نتور�ة (الخار 
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 )١٥- ١شكال ) (األ٤-١لواح المسارج الفخار�ة (األ  .١

 المعثر الق�اسات ) ١(اللوح  شكلال

١ 

 
 )٢١٦١٣٨ -م.ع ( 

سم،  ٣االرتفاع 
سم،  ٢قطر الفوهة 
 سم ٤والقاعدة 

المر�ع األول على 
 س ٢٥عمق 

٢ 

 
 )٢١٦١٤٢ -م.ع(

سم،  ٢االرتفاع 
 ١.٥ عرض الفوهة
 ٢.٥سم، القاعدة 

سم، طول حامل 
 سم ٣الفتیل 

ُعثر علیها في 
النقطة االولى 

)I.10( �تجاه اال
الجنو�ي الشرقي 

 سم ٥٠وعلى عمق 

٣ 

  
 )٢١٦١٤٤ -م.ع( 

سم،  ٢االرتفاع 
 ٢عرض الفوهة 

سم،  ٣سم، القاعدة 
 سم ١.٥والمسكب 

ُعثر علیها �القرب 
نقطة المن السور 

وعلى  (G.9)الرا�عة 
 عمق متر واحد

٤ 

 
 )١/٢١٦١٤٦ -م.ع( 

سم، ٢االرتفاع 
سم، ٢عرض الفوهة 

سم، وطول ٦الطول 
 سم ٣المسكب 

ُعثر علیها في مترب 
السور قرب المدخل 

 سم ١على عمق 
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١١٦ 
 

 المعثر الق�اسات )٢(اللوح  شكلال

٥ 

 
 )٢/٢١٦١٤٦ -م.ع( 

سم،  ٢االرتفاع 
 ٢.٥عرض الفوهة 

 ٢.٦،١لطول سم، ا
سم، وطول المسكب 

سم،  ٢.٣،١
 ٣وعرض القاعدة 

 سم

ُعثر علیها عند 
السور على عمق 

 سم ٨٠

٦ 

 
 )٢١٦١٥١ -م.ع(

سم،  ٣االرتفاع 
 ٢عرض الفوهة 

سم،  ٦سم، الطول 
وطول المسكب 

سم،  ٣(المشعل) 
 ٤وعرض القاعدة 

 سم

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5(  على
�ا ارض�ة الط�قة العل

قرب موقد نار على 
 سم ٨٠عمق 

٧ 

 
 )٢١٦١٥٤ -م.ع(

 ٢.١،١االرتفاع 
سم، عرض الفوهة 

سم،  ٢.١،١
 ٢وعرض القاعدة 

 سم

ُعثر علیها قرب 
السور الخارجي في 

 المترب

٨ 

 
 )٢١٦١٥٥ -م.ع(

سم،  ٣االرتفاع 
 ٣عرض الفوهة 

سم،  ٨سم، الطول 
 ٣وعرض القاعدة 

 سم

ُعثر علیها قرب 
 السور من الجهة
التي تطل على 
 المدینة قرب السلم
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 المعثر الق�اسات  )٣(اللوح  شكلال

٩ 

 
 )٢١٦١٥٦ -م.ع(

سم،  ٢االرتفاع 
 ٢عرض الفوهة 

سم،  ٦سم، طول 
 ٢وطول المسكب 

 سم

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5 ( على عمق
 سم ٦٠

١٠ 

 
 )٢١٦١٥٧ -م.ع( 

سم،  ٣قطر الفوهة 
سم، قطر  ٦الطول 

 سم ٣ القاعدة

ُعثر علیها في 
النقطة الثان�ة 

)J.L.5 ( الساحة
الوسط�ة قرب موقد 

نار على 
 م ١،١/٢عمق

١١ 

 
 )٢١٦١٦١ -م.ع( 

سم، ٢قطر الفوهة 
 ١،١/٢االرتفاع 

 ٣سم، قطر القاعدة 
 سم

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5( ١دار /ال 
 م ١،١/٢ على عمق

١٢ 

 
 )٢/٢١٦١٧١ -م.ع( 

سم،  ٥الطول 
 ١،٢/٢االرتفاع 

 ٤سم، قطر القاعدة 
 سم

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5( ١دار /ال 
الساحة الخارج�ة 

للدار على 
 م ٣٠،١عمق
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١١٨ 
 

 المعثر الق�اسات )٤(اللوح  شكلال

١٣  
 )٢١٦١٧٣ -م.ع( 

سم،  ٣االرتفاع 
سم،  ٥قطر الفوهة 

 سم ٤وقطر القاعدة 

ُعثر علیها في 
 النقطة الرا�عة

(G.9)  قرب السور
الخارجي على عمق 

م الط�قة  ١،٢٥
 االولى

١٤ 

 
 )٢١٦١٧٤ -م.ع( 

سم،  ٢قطر الفوهة 
سم، قطر  ٦الطول 

 سم، ٣القاعدة 
 ١،٢/٢واالرتفاع 
 سم

ُعثر علیها قرب 
السور الخارجي 
 النقطة الرا�عة

(G.9)  على عمق
 سم ٩٠

١٥ 

 
 )٢١٦١٧٦ -م.ع( 

سم،  ٥قطر الفوهة 
سم، قطر  ٧الطول 
سم،  ٣عدة القا

 سم ٢واالرتفاع 

ُعثر علیها قرب 
السور الخارجي 
 النقطة الرا�عة

(G.9) 
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۱۱۹ 
 

 

 )٢٤ -١٦شكال (األ )٨-٥لواح (األ  واني الفخار�ةاأل  .٢

 المعثر الق�اسات  )٥ (اللوح شكلال

١٦ 

 
 )٢١٦١٤٠ -م.ع( 

 ٦االرتفاع 
سم، قطر 

 سم ٤الفوهة 

ُعثر علیها في 
 النقطة االولى

)I.10(  على
متر عمق 

 واحد

١٧ 

 
 )٢١٦١٤٨ -م.ع( 

 ٥االرتفاع 
سم، ارتفاع 
القاعدة 

سم،  ١،١/٢
عرض القاعدة 

 سم ٢

ُعثر علیها في 
المترب الواقع 

مام السور أ
قرب المدخل 
على عمق 

 سم١،٧٥

١٨ 

 

سم، ٥االرتفاع 
عرض الفوهة 

سم، عرض ٢
 سم٢القاعدة 

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5 (
على االرض�ة 
على عمق 

 سم٥٠
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١٢٠ 
 

 )٢١٦١٥٠ -م.ع( 

 المعثر الق�اسات  )٦(اللوح  شكلال

١٩ 

 
 )٢١٦١٦٠ -م.ع( 

 ٦االرتفاع 
سم، قطر 

سم،  ٣الفوهة 
قطر القاعدة 

 سم ١،٢/٢

ُعثر علیها في 
 النقطة االولى

)I.10( دار ال
 ١غرفة /ال ١/

على عمق 
 م١,٢٠

٢٠ 

 

 ٢٠االرتفاع 
سم، قطر 

سم،  ٤الفوهة 
طر القاعدة ق

 سم ٣

ُعثر علیها في 
 النقطة االولى

)I.10( 
 ٣غرفة /ال

على عمق 
 م١,٦٠
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۱۲۱ 
 

 )٢١٦١٦٨ -م.ع( 

 المعثر الق�اسات )٧(اللوح  شكلال

٢١ 

 
 )٢١٦١٦٩ -م.ع( 

 ٥االرتفاع 
سم، قطر 

 ١٦الفوهة 
سم، قطر 
القاعدة 

 سم ١،٧/٢

ُعثر عل�ه في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5( 
 ١دار /ال
 ١غرفة /ال

على عمق 
 متر واحد

٢٢ 

 

سم،  ٥الطول 
االرتفاع 

سم،  ١،٢/٢
 ٢قطر الفوهة 
سم، قطر 

 سم ٤القاعدة 

ُعثر علیها في 
 النقطة الثان�ة

)J.L.5 (
 ١مبنى /ال

الساحة 
الخارج�ة 

للمبنى  على 
 م.١,٣٠عمق 
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١٢٢ 
 

 )٢١٦١٧٠ -م.ع( 

 المعثر الق�اسات  )٨(اللوح  شكلال

٢٣ 

 
 )٢١٦١٧٢ -م.ع( 

 ١٤االرتفاع 
سم، قطر 

 ٢,١/٢الفوهة 
سم، قطر 

 سم ٤القاعدة 

ُعثر علیها 
قرب السور 

الخارجي على 
عمق واحد 

 متر

٢٤ 

 
 )٢١٦١٧٥ -م.ع( 

 ٣االرتفاع 
سم، قطر 

سم،  ٢الفوهة 
قطر القاعدة 

 سم ٢

ُعثر علیها في 
 النقطة األولى

)I.10( 
 ١مبنى /ال

الساحة 
الخارج�ة على 

 م١,٣٠عمق 
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۱۲۳ 
 

 
 )٣٣-٢٥شكال أل) (ا١٢ -٩لواح لقى فخار�ة متنوعة (األ  .٣

 المعثر الق�اسات )٩(اللوح   شكلال

٢٥ 

 
 )٢١٦١٣٩ -م.ع( 

 ٥,١/٢ االرتفاع
 ٣سم، القاعدة 

سم، القطر من 
 سم ١االعلى 

ُعثر علیها في 
 ولىالنقطة األ

)I.10 على (
 سم ٢٥عمق 

٢٦ 

 
 )٢١٦١٤٣ -م.ع( 

سم،  ٩االرتفاع 
 سم ٧العرض 

ُعثر علیها في 
النقطة الثان�ة 

)J.L.5 (لى ع
 سم ١٠عمق 

٢٧ 

 
 )٢١٦١٤٥ -م.ع( 

 ٤،١/٢الرتفاع ا
سم، طول الوجه 

 سم ٦

ُعثر علیها أمام 
السور الخارجي 

 ١٠على عمق 
 سم
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١٢٤ 
 

 المعثر الق�اسات )١٠(اللوح  شكلال

٢٨  

 
 )٢١٦١٤٩ -م.ع( 
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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