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 اآلثاريدور أعمال المسح والتنقيب 
 في كتابة تاريخ العراق القديم

 

 الدكتور صباح جاسم الشكري
 

 سرد فرااراً  ،رحبراً  اديرداً  أخذت الدراسات الحديثة في حقل اآلثار في العقود األربعة األخيرة من القرن المنصرر  مارا ً 
انصربت تمرا الدراسرات  مر   .أخرى  ناازات البحثية من ناحيةالنتااات البحثية واو  ،ثارية من اهةفي المكتبة اآل كبيراً 

وهرري المقرر  المنتعرررة  مرر  سررطوح التمررول والمسررتوطنات الترري مررد يترردل  الواحررد منهررا مررن  رردة مرت عررات  البقايررا السررطحية،
ثرراري يعررمل المسرر  اآل توابرر  تظهررر  مرر  السررط . أيررةنهررار مندرسررة وخنرراد  مرر  أو  ومنخسرر ات تمثررل بقايررا سرروا    أثريررة

 SURFACE ثاري يعني دراسة المواد السطحية الظاهرة. فالمس  اآلاألثرية محتويات الطبقات ا ستيطانية داخل الموام 

 MATERIAL ))(1). 

-SUB) السرررطحية األثريرررةوهررري فررري وامررر  الحرررال متممرررة لمقررر   دراسرررة المرررواد الموارررودة تحرررت السرررط ، إليهرررايضرررا  

SURFACE  MATERIAL)(2). 
ثرراري بدنررا دراسررة محتويررات سررطوح المسرر  اآل أ مررالن تعريرر  و ومررنه  العراميرر ثرراريين المهنيررين،بررين اآل ارررت العررادة

 التري ت صرل بينهرا. تختم  في سعتها والمسافات أثريةمنها مامو ة تمول  التي يض  كلً  األثريةالمستوطنات  أوالتمول 
 حضررارية واسررعة تعطرري م هومرراً  وأمررالي ي منرراط  مررد تتسرر  المسرراحة الترري تعررمل مسرر  سررط  التمررول والمسررتوطنات لت طرر

العررررا  ومحيطرررا العربررري ودول الاررروار وهرررذا  يتقررراط  مررر   يأراضررر رررن منررراط  الدراسرررة التررري مرررد ت طررري معظررر   عررراملً 
تاريخيرة  مردةدراسرة التراريا السياسري المردون فري النصروص المردون فري النصروص القديمرة ل الدراسات التخصصية، مثلً 

 األحررداثلترراريا  أساسرراً فالنصرروص المكتعرر ة لرر  تسررا د الباحررث بعرركل واضرر  وربمررا لرر  تتطررر   عينررة.فرري منطقررة م مررا،
و ممرا  ا نثروبولوايرا  اآلثراريعرترا  ممرا   ثراري يحراول ا سرتنتاج والتحميرل المتردني.، لكرن الباحرث اآلإاما ً السياسية 

 ضررروية وايرررر  ،األثررررسرررة المرررادة المكرررون منهرررا والايولوايرررون بعررركل ر ررريس فررري دراسرررة اميررر  المقررر  المكتعررر ة مرررن درا
 وتقنية.  -والخروج بدراسة حضارية - ضوية
لررر  يتحررردد بدراسرررة المقررر  السرررطحية المنتعررررة فررري داخرررل الموامررر  المكتعررر ة فررري طيرررات الطبقرررات  اآلثررراريالمسررر   إن

 ثراري السرطحي ومتممراً لمسر  اآلمرلز  لعمميرة ا اإلاررا هذا  البكر لتما التمول والمستوطنات. األرضا ستيطانية وحت  
 لا من الناحيتين التقنية وال نية.

 
 التاريخ الحضاري ومردوداته:

التاريا اير المكتوب في الوثا   المدونة  م  الرم  الطينية وايرها من المدونات التي  نعني بالتاريا الحضاري هنا،
دراسة التاريا من واهة النظر  نإالمؤرخ. بل  -اآلثاريتدخل في ماال الوثا   التي تعتمد التاريخية التي يتعامل معها 

والردور الحضراري  مرن ناحيرة البنرا  العضروي والتقنيرات التري تظهرر  ميهرا. األثريرةالمرادة  أصرلتعنري دراسرة  الحضارية،
ية تعنري . نرذكر ذلرا، كرون المرواد الحضرار األخررى األثريرةمعبررة تكتعر  الكر  الها رل لممرواد  أثريرةمطعرة  أيرةالذي تؤديا 
 لمتعبير  ن احتياااتا الحياتية ونتاااتا ال كرية، وفيما يمي  رض سري  لمردودات التاريا الحضاري: اإلنساننعاطات 

داخرل القطرر  وأخرىضمن منطقة ا رافية محددة أو بين منطقة  وآخرا نتعار أو ا نتقال الحضاري بين مستوطن  .1
فرري منرراط   خصوصرراً  تقرر  خررارج الرربلد، أخرررىرة لهررا فرري منرراط  وبررين تمررول ومسررتوطنات معاصرر بينهررا ماتمعرراً  وأ

 .األدن العر  
 األراضررريوصرررلحية تربرررة  اإلروا  أسررراليبودراسرررة  وهررري المرررا  والنبرررات والحيررروان، ،دراسرررة مصرررادر العررريش المتررروفرة .2

 روا ية أو  ند مقترباتها.والقنوات اإل األنهارالزرا ية الكا نة  ند ض ا  
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تمرررا الترري تكتعررر  فررري طبقاتهرررا  أوالمنتعرررة فرررو  سرررطوحها  األثريرررةي مرررن خررلل كثافرررة المقررر  تخمررين الحاررر  السررركان .3
 ا ستيطانية.

أو ، )3)األنهارتحول مااري  أوالبي ية مثل مموحة التربة  كاألسبابهار المدن والمستوطنات واندثارها  أسبابدراسة  .4
 اإلنسررانب عررل  أو فرري منرراط  معينررة، األوب ررة ارانتعرر، أو (4)التحركررات التكتونيررة تحررت السررط  فرري السررهل الرسرروبي

 .كالحروب مثلً 
معاصررة لهرا فري داخرل  أخررالتباد ت التاارية بين مواض  ا ستيطان في منطقة ا رافية محددة ومنراط  اسرتيطان  .5

 .(5)القدي ( عورياآل)التاارة في العصر  معاصرة لها تق  في البمدان المااورة أخروبين موام   بينها اميعاً  أوالبلد 
 ا ستيطان  ميها. وأنماط األرضدراسة طبوارافيات  .6
 القريبة منها. أوسكان المستوطنات المست يدة مباعرة  لدىدراسة الموارد الطبيعية المتوفرة وحا  استثمارها  .7
لتنقيبرات ا إاررا منهرا فري حالرة  مرل كثيرراً أثراري ت طري رمعرة ا رافيرة واسرعة وبومرت مياسري وتكرالي   ممية المس  اآل .8

 ا ثارية.
لمرا  خلفراً  ،أو الخردميين داريريناإلومرثمه  مرن  المتخصصرين، اآلثاريين( من 2-1) تتطمب  ممية المس   دد محدد .9

 والمسرا دين ال نيرين والعمرال المراهرين وايرر المراهرين، اآلثرارالتنقيب من  دد من المتخصصرين فري  أ مالتتطمبا 
 والخدميين. اإلداريينمن  أ دادم  

المرررواد  وأيرررة مكتعررر ات( نرررد وها ماتمعرررا ً  أثريرررة مومرررا )موامررر   اآلثرررارلدراسرررة  أوليرررةيعرررد مرحمرررة  اآلثررراريالمسررر    .11
 أ مررال فرريالمكتعرر ة  باآلثررار مرر  معرفررة تامررة  إ تررت   مميررة المسرر  والدراسررة المعتمرردة  أنفررل يمكررن  ،الحضررارية
المقرر  دراسررة إن ، فررأخرررى مميررة. بعبررارة  آثاريررةسررة درا أيررةوهررو المصرردر الررر يس لممعمومررات فرري  ،ثرراريالتنقيررب اآل

التنقيبرات فري الطبقرات ا سرتيطانية  أ مرال مر  مرا تظهرر   أساساً ووض  تاريا لها مبني  وتقويمهاالمكتع ة األثرية 
حضرررارة  إلررر يعرررير  األثريرررةلممرررواد  األولالكعررر   إنمررررة.  ألولحرررين يرررت  الكعررر   نهرررا  -التررري تعررركل محتوياتهرررا 

المكتعرر  سرريحمل اسرر  تمررا  األثررريوان المومرر   ،ل حضررارات حسررونة وحمرر  وسررامرا  والعبيررد ومررا تلهررامثرر ،اديرردة
اينمررا يعثررر  ميهررا وهررذا سرريا   ممرري معرررو  لرردى  األخرررىلمقارنررة المكتعرر ات فرري الموامرر   الحضررارة ويبقرر  معيرراراً 

فرررري طبقررررات  ة الترررري تظهررررر  حقرررراً المعاصررررر  األثريررررةن المررررواد إوبنرررراً   ميررررا فرررر ،فرررري العرررررا  اآلثرررراريينالمتخصصررررين 
ا سرتيطان المنتعررة  مر  سرطوح الموامر  حيثمرا تكرون سرتت  دراسرتها وتقويمهرا وفر  تراريا  ومميرزات المرواد التري ترر  

 . األول التنقيب  أ مالالكع   نها في 

 
 :اآلثارياالختصاص في المسح  أهمية
نتا ارا  إنبرل  ،الماضي بمعزل  ن الحاضر والمستقبلتوثيقية لدراسة  أ مالليست مارد  اآلثاريالمس   أ مال إن
ومرن  ، مر  حرد  سروا  اإلنسرانيةبحثية كبيررة وتبسرط المهراد لدراسرات عرت  فري مارالي العمرو  الصررفة والعمرو   أبعادذات 

 :يدتيالميداني ندرج ما  اآلثاريهذا العمل  أهميةالنقاط التي تؤكد 
 مررارة مبرراني تذكاريررة  أودراسررة تخطرريط المرردن  مررثلً  ،مة  مميررة مررايتعررين  مرر  المنقررب الررذي يبحررث  ررن حمررول لمعررك .1

أن يحدد مومعًا معينرًا  عرت الا تتروافر فيرا العرروط الكافيرة لحرل تمرا المعركمة. وهرو مرا يمكرن  أن ،كالمعابد والقصور
ذا. اآلثاريالمس   أ مال إلياتقود  نمال كان   بد من توضي  لهذ  النقطة فانا ليس تداخل في العم وا  صمة وثيقة  وا 

 ررن المسرر  تقررو   مرر  القرررا ن الترري ترر  تاريخهررا أثنررا  دراسررة المقرر  السررطحية  نأفكمررا  ،اآلثرراريبررين التنقيررب والمسرر  
فري مومر  عرمما المسر   إاراؤهرا مميرة تنقيرب يزمر   أيرةن إفر ،دراسة التعامب الطبقي فري الموامر  المنقبرة سرابقاطري  
المواد  باألحرى أولذلا المس  من خلل الدراسة الممعنة لمق  السطحية  األولية ج تعتمد  م  النتا أنياب  اآلثاري



 77 

وهذا ما سيوفر  ،البارزة فوما كالمباني مثل ل رض تحديد الموام  المؤهمة لمتنقيب أوالحضارية المنتعرة  م  السط  
 النتا ج العممية وبدمل التكالي . أفضل

 األرضكنظرا  توزير  المسرتوطنات  مر   ،الدراسات المتعمقة برالتخطيط الحضرري إل دادالخم ية  اآلثارييوفر المس   .2
واخرررتل  مسررراحاتها و ررردد مرت عاتهرررا والمسررراحات التررري ت صرررل بينهرررا ونظرررا  عررربكات ا روا  الممتررردة برررين مكوناتهرررا، 

 .ونظا  توزي  القرى الزرا ية الص يرة المعتمدة  ميها امتصادياً 

حرا ت تردثرت فيهرا مراكرز  أظهررتفي مناط  كثيرة في انوبي العررا  مرد  أاريت أنسب   آثاريةنتا ج مسوحات  إن .3
ومرررى زرا يررة بكرروارث طبيعيررة كال يضررانات ومموحررة التربررة او تحررول لمارراري  إروا ومعهررا عرربكات  ،اسررتيطان ومرردن

تكرررار مثررل تمررا  إمكررانتعطرري مؤعرررات لحقيقررة  ،المسرر  أ مررال أي ،لررذا فهرري ،انرردثارها إلرر ماتمعررا  أدت إذ ،األنهررار
تقنيرة  مميرة لمعالاتهرا، وان الحمرول النااعرة لرذلا هري السريطرة  مر  معركمة  إاررا اتالكوارث الطبيعية مرا لر  تتخرذ 

السرردود فرري منرراط  مختم ررة  نررد مارررى نهررري دامررة وال رررات وتوابعهمررا، وبررذل الاهررود  إنعررا ال يضررانات  ررن طريرر  
نعرا  اإلروا ن طري  ع  عبكات ومنروات المتروكة وذلا   األراضيالمكث ة  ستصلح  يصراحبها  ،نرواظ   ميهرا وا 

الميررا  الاوفيررة فرري السررهل الرسرروبي،  وترردثيرانررب عرربكات المبررازل الترري لو هررا لتبقرر  معرركمة مموحررة التربررة  إلرر انبررًا 
ات هارر المسرتوطنات القا مرة وتررا مسراح أسرباب أهر بعكل خاص، ما مة كما كانرت فري السراب ، والتري كانرت مرن 

 الزرا ية بورا ومهددًة بالتصحر. األراضيعاسعة من 

الكعرر   ررن مميرررزات ا رافيررة ايررر محسرروبة فرري السرراب  والومررو   مرر  مظررراهر  إلرر ثرراري مررد يررؤدي المسرر  اآل إن .4
المسوحات  أثنا وهذا ما حصل  ،أخرىحضارة  –مادمة من منطقة ا رافية  أي ،حضارية اديدة ربما مختم ة المنعد

ومرا تبعرا مرن أ مرال  ،1975 را   فريمنطقرة سرد حديثرة( الباحرث فري منطقرة ال ررات األوسرط )ما  بهرا  ا ثارية التي
. إن آمرال المسر  1985ول ايرة  1978ثراريين  رراميين وأاانرب منرذ  را  آمس  وتنقيرب فري المنطقرة ذاتهرا مرن مبرل 

لموثقررة حرول واررود  لمرات سياسررية الكثيررر مرن الت صرريلت المهمرة والررد  ت التاريخيرة ا أفررزتفري منطقررة السرد مررد 
وفيمرا يردتي نردرج  ،ربطرت برين برلد الرافردين ومنراط  أخرر فري العرر  األدنر  ،وامتصادية وحضارية وصرنا ية وفنيرة

 منها: اً بعض

حصررر موامرر  ا سررتيطان  نررد مقتربررات نهررر ال رررات ضررمن عررريط زرا رري ضرري   مرر  اررانبي النهررر تحرر  بهررا اراض  . أ
تقيرد ا سرتيطان ضرمن العرريط  إنتتخممها وديان كثيرة تتاا مصرباتها نحرو نهرر ال ررات. ذات طبيعة صحراوية و رة 

 إنهرررو  ، اعرررتا منطقرررة ال ررررات األوسرررط صرررعباً  ممرررا  كرررس وامعررراً  آخرررربعرررد  الزرا ررري مرررد فررررض تررروالي السررركن اررريلً 
 األمرل مر   أنهرا أو   لمسركن الردا الصحراوية الواسعة التي تح  بذلا العريط الزرا ري ايرر مؤهمرة طبيعيراً  راضياأل

ن دتبق   اازة  ن اكتساب الميزات اإلنتااية التي اتص  بها العريط الزرا ي المااور لمنهر. من هذا مد نخمص بر
فرري  مرردن صرر يرة  نررد مقتربررات بحيرررة سررد حديثررة سررتكون معتمرردة كميرراً  إنعررا  أو سررياحية– مامعررات اسررتيطانية إمامررة

استخدا  طريقة التقطير لمسقي.أن استخدا  طريقة السقي هرذ   أو موظ ة لمزرا ة،لمميا  ال اآلليامتصادها  م  النقل 
يمكررن  وهررذ  بررالطب   مميررة مكم ررة مررن الناحيررة ا متصررادية و  تصررب فرري خدمررة الحيرراة اليوميررة لمسرركان القررريبين هنررا،

لمورفولرواي لمتربرة كونهرا  امل التكروين ا فضًل  ن المطمة  م  بحيرة السد. األراضيتلفيها بسبب ارت اع مستوى 
المحاصرريل  إلنمررا  األوسررطفرري  مررو  منطقررة ال رررات  األمطررارو ررد  ك ايررة  مكونررة مررن صررخور كمسررية فرري ال الررب،

خرردمي فرري  أومعررروع سررياحي  أين إلررذلا فرر .سررنوياً  ميميمتررراً  211يقررل معرردل نسرربة المطررر هنررا  ررن  إذ الموسررمية،
 .لمميا  اآلليلسحب بالسقي ا صطنا ي وا المنطقة سيبق  مرهوناً 

)أمررا القررلع وتحصررينات  ان اامررب الموامرر  التاريخيررة المسررامة فرري حرروض سررد حديثررة ذات صرر ة دفا يررة  سرركرية  . ب
وان القرررلع والتحصرررينات العسررركرية عررريدت وفررر  نظررر   ،موامررر  انتعرررار  سررركري دون وارررود مبررران فيهرررا( أو سررركرية 
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 .األرضوأن اختيرار مواضرعها يرن   رن درايرة كافيرة بطبوارافيرة  ،امنيراً  وحراازاً  اً ر ستراتياية أسرتخد  النهرر فيهرا مصرد
العصرين البابمي القدي  والبابمي الوسيط وال  اانبهمرا العصرر  ًا في سكري اً الحوادث التاريخية هنا توااد أظهرتومد 

الحربيرة فري  للأل مرامهمة لمتردريبات العسركرية كري تكرون  مر  الردوا  اراهزة  األماكنوكانت هذ   الوسيط، األعوري
اي  )الهمنسرتي/ التواارد مردةالحرديث وكرذلا  اآلعروريالمعسركرات المقامرة خرلل العصرر  أما حا ت الدفاع والهاو .

ن  مرررو  إالنقطرررة فررر لهرررذ وفررري خلصرررة  .(6)مكث ررراً   سررركرياً  تركرررزاً  أظهررررتالرومررراني( فررري المنطقرررة فقرررد  -ا اريقررري
مررن  األولالنصرر   فرريي دراسررة الترراريا العسرركري لرربلد الرافرردين كبيرررة فرر أهميررةأظهرررت  الررذكر مررد ن ررةآالمعسرركرات 

 مبل الميلد. األول األل  أوا لالثاني مبل الميلد وحت  العهد الروماني في  األل 

كخط تااري بين بلد الرافدين والخميج والازيرة العربية من اهة وبينها وبين  مهماً  دوراً  األوسطلعبت منطقة ال رات  ج.
 أميمررتالثالررث  . (  األلرر ) فمنررذ  صررر فاررر السررل ت .أخرررىالمتوسررط مررن اهررة  األبرريضمي البحررر منرراط  عررر 

طرير  النقرل البرري الموصرل  إنعرا  بر التاريا حت   أهميتاالمحطات التاارية  م  هذا الطري  الحيوي ول  تتراا  
ماررى ال ررات  أنذلا  إل يضا   لمعرا .ا حتلل البريطاني  أثنا بين العرا  وبين بلد العا  من مبل عركة نيرن 

انرررا اسرررتخد  لمررررور السررر ن الحربيرررة فررري العهرررد  إلررر  وتعرررير المرااررر  التاريخيرررة لمنقرررل التاررراري، ن سرررا كررران مسرررتخدماً 
خطرررروط  ابتعررراداررررا   األوسرررطالمنطقرررة مرررن ال ررررات  لهرررذ التااريرررة  األهميرررةو مررر  الررررا  مرررن انحسرررار  (7)الرومررراني

فري حالرة اسرت لل بحيررة السرد  الحياة لهذا الخط التااري ممكنرة ارداً  إ ادةن إف رى النهر،المواصلت البرية  ن ما
نعررا  األسررماالتربيررة   اإلبررلالازيرررة فرري تربيررة  أراضرريذلررا اسررتثمار فضررًل  ررن  ،مراكررز اسررتيطان  نررد مقترباتهررا وا 

محافظررة نينرروى ومدينررة حديثررة  مرردن خصوصرراً  تنعرريط كبيررر  متصرراد الرربلد، إلرر وهررذا فرري الوامرر  سرريؤدي  والماعررية،
 فضرًل  ررن وهرري مردن تقر  خرارج بحيرررة سرد حديثرة. السرورية، -وسركان مدينرة راو  ومدينرة القرا    نررد الحردود العراميرة

يعرزز هرذا الطررح ارزارة  وتصديرها، األسماامرى ص يرة  م  ض ا  البحيرة يمتهن سكانها صيد  إنعا  إمكانذلا 
نهررال رررات فرري هررذ  المنطقررة مررن ا األسررماا كانررت احررد مرروارد العرريش لسرركان الموامرر  القديمررة  نررد ضرر ا   بالتدكيررد وا 
 واألاهرزة األدواتهنرا اسرتخدا   اآلثرارينقصرد بعمميرة المسر     في العرا : اآلثاريالمس   أ مالالمنهج في  النهر.

ووضرر  الرسررو  والمخططررات لممبرراني  األثريررةالهندسررية لعمررل الخرررا ط الطبوارافيررة ووضرر  مرتسررمات لمررتلل والموامرر  
نمرا المكتعر ة ارررا  التنقيرب فرري الطبقررات ا سرتيطانية فقررط،  وضرررورتا وفوا ررد . اآلثرارينعنرري دراسررة م هرو  المسرر   وا 

الماضرية والمتمثمرة ببقايرا ا سرتيطان  األزمنرةفري  اإلنسرانيتعمر  بحيراة  دراسة كل مرا ،اآلثارويعني المس  في ماال 
منطقررة حررين تخضرر   أيررةوامررل الطبيعيررة والبي يررة المحيطررة والمنرراخ السررا د والسرركان صررانعو ترراريا و لمررة ذلررا بالع

المدرسررة العراميررة لدراسررة  الررذي أتبعترراالهندسررية الحقميررة، يقررو  مررنهج العمررل الميررداني  األ مررالاانررب  فررإل  لمدراسررة.
لتري نرد وها ا ،األثريرةاسات النو ية لممتبقيات حقا   تاريخية تد   ما توفر  الدر  إل بمحاولة التوصل  اآلثاريالمس  
 :و م  النحو اآلتي خاصة في منطقة العثور، بما في ذلا النصوص الكتابية، )الثابتة والمتحركة( باآلثار

يقرو   أنالتري يارب  األ مرال أهر وهرذا يعرد مرن  ،األثريرةدراسة تدريا المواد الحضارية المنتعرة  مر  سرطوح الموامر   .1
بدعرركال وتقنيررات صررنا ة المررواد الحضررارية وفرر  تسمسررمها  كافيرراً  وأن يكررون لررا المامرراً  فرري  مميررة المسرر ، رياآلثررابهررا 

الترري تتضررمنها  اإلنسررانيةونعنرري بررالمواد الحضررارية: اميرر  المخم ررات  ،الررذي ات رر   ميررا اآلثرراريون المنقبررونالزمنرري 
 أي وفي بطونها، األثريةالمواد فو  سطوح الموام   من اير  من أكثرال خار. الذي يتوفر  خصوصاً  ،األثريةالموام  

ومعرفررة تطررور صررنا تا وت يررر  ،(8)أو ً فرري دراسررة ال خررار  اآلثرراريالكافيررة لرردى  الطبقررات ا سررتيطانية تحررت السررط ،
 .وآخرنية  صر آ وأعكالومن ث  القيا  بالربط الحضاري بين صنا ات  محددة، أزمنةتقنياتا  بر 

 حسب توزيعها  م  السط  ودراات كثافتها  ميا. األثريةذج الممتقطة من  م  سطوح الموام  فرز ماامي  النما .2
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نقرراط  أوالعثررور  ميهررا  أمرراكنل رررض تحديررد وظا  هررا والتعررر   مرر  هويررة  وتقناتهررا النمرراذج الممتقطررة أعرركالدراسررة  .3
ٍ   إل  اآلثاريفهي ترعد  تركزها  م  سط  الموم ،  ٍ ن يكون هناا معبد مريرب مرن سرط  كد محددة الوظا  ، مباِن

 فرن لحر  ال خار، واير ذلا. أومع ل  أومبن  سكني  أوالموم  
المسرر  لسررط  مومرر  اثررري متعرردد الررتلل يسررتمز  ذلررا امرر  النمرراذج مررن كررل تررل  مرر  حررد  فرري أكيرراس  إارررا  نررد  .4

ثرر   ،األثريررةنو يررة المقرر   حترر  ضررمن التررل الواحررد لمتعررر   مرر  مت يرررات فرري ن سررا اإلارررا ويتواررب  مررل  من صررمة،
مسرر  المسررتوطن متعرردد الررتلل يتطمررب وضرر  مخطررط توضرريحي  تررربط بدكيرراس الممتقطررات بطامررات لممعمومات. نررد

دراسرررة وصررر ية لسرررطوح  إاررررا مررر   ،األخررررىتبرررين تضررراريس المسرررتوطن ومعالمرررا الر يسرررة  خارطرررة كروكررري ً  بسررريط  ً 
تررراريا المسرررتوطن  إلررر تهرررد   اإلاررررا اتل مرت ررر . كرررل هرررذ  العامرررة لكررر األبعرررادمامررروع تمرررول المسرررتوطن مررر  تحديرررد 

حارر  ذلررا ا سررتيطان فرري كررل مرردة  اعررها  إلرر وبالتررالي التوصررل  ،وتحديررد امتررداد ا سررتيطان فيررا .األسرراسبالدراررة 
 المستوطن 

تحديرد  إلر ن دراسة البي ة المحيطرة بالمسرتوطن الخاضر  لمدراسرة سرتؤدي إ. ف موماً من دراسة طبيعة منطقة المس   .5
 .مصادر العيش فيها )الميا  والحيوان والنبات(

 إلرر ن الرارروع إالمسررتوطنات بصررر  النظررر  ررن حامهررا، فرر أو األثريررةانرردثار الموامرر   أسرربابل رررض الومررو   مرر   .6
وال يضررانات  كاألوب ررةالمدونررة فرري الكتابررات القديمررة،  األحررداث أهر معرفررة  إلرر ، ذلررا يقررود أمكررن إنالسريا  الترراريخي 

 .اإلنسانب عل  أوطبيعية  لحروب ومساوة المناخ وا ا  التربة، واير ذلا من الكوارث، سوا ً وا
مرة لمعريش.  مل أكثرر أخرر أمراكن إلر فري تركهرا والهاررة  مهمراً  تعد الت يرات المناخية في مناط  ا سرتيطان  راملً  .7

وبواطنها من بقايرا  األثريةو  سطوح الموام  وأن التعر   م  الت يرات المناخية يت  من خلل دراسة ما هو متوفر ف
حررين تكتعرر  فرري  أكثرررمررواد  ضرروية، كالعظررا  والخعررب والمررواد المحرومررة والرمرراد، وهرري فرري العررادة مررواد موثومررة 

هرو  طبقات ا ستيطان  ند العثور  ميها وتصني ها من مبل متخصصين في  مو  الحيوان والنبرات ومقارنتهرا مر  مرا
ومرن  ،ومرن ثر  الومرو   مر  حار  الت يررات المناخيرة والبي يرة ،في منطقة الدراسة ذاتها األحيا ذ  من ه متوفر حالياً 
 .األحيا المتبقي والمنقرض من تما ث  تعخيص 

مرروت الحضررارات وهاررر موامرر  ا سررتيطان فرري الماضرري هرري معرركمة مموحررة  إلرر  أدتالخطيرررة الترري  األسرربابومررن  .8
 كانت مدهولة في الساب  . أماكن إل التربة )السبا( وامتداد التصحر 

وانررا  ،وعررمولية لمواضرر  ا سررتيطان القديمررة أوليررةيعررد دراسررة  اآلثرراريالمسرر   أنهامررة هرري  ةحقيقرر بررد مررن توضرري   .9
 م  سبيل المثال  ،تويب العديد من نتا ج المس  أوبل يعتمد  ميا في تدكيد  ،اآلثاريالتنقيب  أ مالليس بديل  ن 

ليست بالضرورة تمثل امير   األثريةفو  سطوح التلل  أخر أثرية ود  تثور  ميا من مواد حضارية يت  الع ما إن
 ،يظهرر  مر  السرط  فقرط اً  رابر  اً اي طبقرات ا سرتيطان مرن ادوار سركنية. فهري مرد تمثرل سركن ،هرو تحرت السرط  ما

 ثقيمرة ومعبررة مرد   أثريرةفان لق   ،بالمثلو  مثل مرور القوافل التاارية أو تمثل مرور موافل لمبدو  بر هذ  المنطقة.
  .خرأ أوتط و  م  السط  لسبب 

 
 
 ثارية:: التنقيبات اآلثالثاً 

لررردى تررر  من مرررنهج  ممررري مضرررم األثريرررةالتنقيرررب هرررو  مميرررة الح رررر المرررنظ  فررري الموامررر   أن اآلثررراريينمعررررو  لررردى 
بطي رررررة  ومكم رررررة تتطمرررررب العديرررررد مرررررن   مميرررررة التنقيرررررب  رررررادة  نأومعررررررو  كرررررذلا  ،اآلثرررررارن فررررري ميررررردان المتخصصررررري

العمرررال  أارررور خصوصررراً  ،تتطمرررب الكثيرررر مرررن الن قررراتو والعمرررو  الصررررفة  اإلنسرررانيةو  مرررا ختصاصرررات فررري ميرررداني الع
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الرسرر   أ مررالالعمررل والمعرردات والمررواز  الهندسررية ولررواز   وأدوات اآلليرراتالمرراهرين وال نيررين والعمررال المحميررين مرر  ترروفير 
ون ررر  وآعررورمثررل بابررل  ،الكبيرررة األثريررةيسررت ر  التنقيررب فرري المرردن إذ  ،العامررل الزمنرري أهميررةذلررا  فضررًل  ررنالهندسرري 

 .سنوات  ديدة ومواس   مل متعامبة ونينوى والوركا  وايرها من المدن المهمة
فري  اإلروا التري رافقرت فري العرادة معراري   اإلنقاذيرةمرن القررن المنصرر  ارا ت ظراهرة التنقيبرات  األخيررةوفي العقود 

الزرا ية. مثرل سرد كيبران فري انروبي تركيرا وسردود  األراضيالسدود العملمة ومعاري  الدولة  ستصلح  إنعا مقدمتها 
ومعرروع سرد العظري  والمبرزل الكبيرر فري انروب العررا  ومعرراري   وآعروربابرل  إحيرا الموصرل وحديثرة وحمررين ومعراري  

 .(11)هنا وهناا في  مو  العرا   أخرى
 أوالزمنيرررة  لمررردةالسررركنية ومتابعرررة مراحرررل التطرررور الحضررراري ضرررمن ا واألدوارنررري التنقيرررب بالكعررر   رررن الطبقرررات يع

زمنيرة و لمتهرا بنتاارات ال تررات السراب   مردةكرل  آلثرارمتعامبة مر  دراسرة الخصرا ص المميرزة  مدد أوالتاريخية الواحدة 
مبل ظهور الكتابة التي بانت بوادرها في الطبقة الرابعرة فري  أي ،لها والتالية كذلا. ينطب  هذا  م   صور مبل التاريا

مرن الوثرا   المهمرة لردينا الكتابرات المسرمارية  اإلنسرانيةف ي ماال العمرو   مبل الميلد. 3511أرخت بحدود إذ  ،الوركا 
فضرررًل  رررن  ،وريةواآلعرررالمهارررات البابميرررة  أي ،كديرررة مررر  فر يهررراص الم رررات السرررومرية واألو نصررر وهررري تحديرررداً  القديمرررة.

كانرت  وهري فري الوامر  سروا ً  ،والعربية القديمة والمندا ية والعبرية واآلراميةالكتابات المدونة بالمهاات المحمية كالسريانية 
فررري كتابرررة تررراريا العررررا  كوثرررا   مدونرررة تناولرررت الحيررراة السياسرررية وا اتما يرررة  كبيرررراً  حيرررزاً  أخرررذتلهارررات مرررد  أول رررات 

الوثا   التاريخية  أن إ . األهميةنقود من معمومات تاريخية ااية في لتزود  ا فضًل  ن ،را  القدي وا متصادية في الع
ثراري اسرتخدامها مرادة يمكرن لآإذ  ثارية بدأت في الوام  مبل بد  الكتابة بزمن طويل وهي األكثر ارزارة وتنو راً آكحقا   

المرواد التري اسررتخدمت فري صرنا ة القطرر  األثريرة وحرين تضررا  صررل ألمتراريا النسربي الرذي يعتمررد األعركال والتنقيبرات و 
المعررمة لتراريا العررا  ترؤدي إلر  اسرتكمال الصرورة و  ،تعكل مادة لمتراريا فري العررا  القردي  إليها المدونات فإنها ماتمعاً 

 .وحضارتا
تراريا المطمر  .وكرذلا األخرذ ثراريين العرراميين األخرذ بالوثرا   المدونرة كونهرا مرادة لمإن الوام  العممي ي ررض  مر  اآل

  يررررررررت  الحصررررررررول  ميررررررررا مررررررررن مررررررررواد أثريررررررررة بمبررررررردأ دراسررررررررة المررررررررواد الحضررررررررارية أداة لمترررررررراريا النسرررررررربي مررررررررن خرررررررلل مررررررررا
فرري إتررل  الكثيررر مررن  كبيررراً  لعبررت دوراً إن البي ررة والت يرررات المناخيررة  ،اآلثرراري)حضررارية( فرري أ مررال المسرر  والتنقيررب 

 ،مرن خرلل تمر  تمرا الوثرا   الممثمرة برالمواد العضروية والنصروص التري تحممهرا ، وهري األصرل برالطب ،الوثا   المدونة
ناهيا  ن تم  الكثير من الرم  الطينية بسبب ترواتر ال يضرانات وتسررب الميرا  الاوفيرة ومموحرة التربرة إلر  السرط  فري 

أللر  الرابر  مبرل المريلد بابتكرارات السهل الرسوبي ببلد الرافدين. من ناحية أخرى فران برلد الرافردين نعمرت منرذ نهايرة ا
مامة القرى الزرا ية في  صور ارمو وحسونة والعبيد  دخمت في خدمة الحياة اإلنسانية وح زت كثيراً   م  ا ستيطان وا 

التاريخية كمدن ن رر  المدينة في المددحت  إنعا  المدن التي ازدهرت وتطور البعض منها إل   واص  ومراكز  وايرها.
 وايرهرا العديرد مرن المردن المهمرة التري لعبرت دوراً  ()نمررود ونينروى وخرسربمد وكرال  وآعروروايسن و رسرا وبابرل والوركا  

 .تاريا العرا  السياسي والحضاري في تدوين ر يساً 
زمنيررة محرددة و هررود ممرروا  مررددمررا ربطهررا العممرا  ب كثيرراً  ةعركمت دراسررة العمرارة وال نررون بدنوا هررا مرادة تاريخيررة ازيررر 

نعا  عبكات اإلروا  الكثيرة المت ر ة  رن  ،كا  حددت تواريا حكمه وح وكذلا ا ناازات الحضارية مثل ع  القنوات وا 
 .(Date formulas)نهري دامة وال رات التي أحصتها موا   التاريا 

الزمنيرة  المرددبرر هرو ال خرار وتطرور    ثراريون العراميرون كمرادة لكتابرة التراريا.ومن المرواد الحضرارية التري وظ هرا اآل
 ن أعكال وتنقيبات صنا ات ال خار مد تميزت بعكل دمي  وواض  وصار  مماً أمبل ظهور الكتابة أو بعدها وبما  سوا ً 
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لممقارنرررة الصرررنا ية وال نيرررة فررري تررراريا الطبقرررات  بحرررد ذاترررا فقرررد اتخرررذ  ممرررا  اآلثرررار وا نثروبولرررواي مرررن ال خرررار معيررراراً 
  .التنقيب أثنا ا ستيطانية المكتع ة 

  ررن طريرر  رفررت البرراحثين بإبرردا ات ال كررر العرامرري والمعتقرردات السررا دة  اً فرررز كررذلا نصوصررأ اآلثرراريإن التنقيررب 
ودلرررت الوثرررا    (11)القصرررص واألسررراطير والملحررر  ومرررن طقررروس الررردفن والهررردايا الدفينرررة التررري أرختهرررا المرررواد المرافقرررة لهرررا

والعقرود التااريرة والتعراملت  الخاصة بالزرا رة وتربيرة الماعرية، ا متصادية الكتابية المكتع ة  م  الكثير من النعاطات
 فالنصرروص الخاصررة بالتاررارة بعيرردة المسررافات القريبررة أو البعيرردة، المتبادلررة بررين التاررار فرري المرردن والممالررا المختم ررة،

(Distanca Trade Long  (  ًي صرل بينهرا  مر   مر  اخرتل  مرابين البمردان واأل الصلت الحضاريةً  تدخذنا إل  موضو ة
عركمت صر حات  وهري اميعراً  من مسافات؛ وتعمل تما الصلت الكثير من المواد الحضارية وليس النصروص الكتابيرة،

ن أ مررال التنقيررب مررادت إلرر  دراسررات  مميررة دمررا فرري ماررال العمررو  الصرررفة فررأإضررافية فرري كتابررة الترراريا لرربلد الرافرردين 
فررري برررلد الرافررردين. و برررد مرررن الترررذكير إن أ مرررال  هررررت ألول مررررة هنرررا وهنررراا خصوصررراً تؤصرررل اخترا رررات وابتكرررارات ظ

طبقات ا ستيطان  أوالتنقيب هي األساس في تقيي  امي  المق  األثرية والعناصر العمارية وال نية المكتع ة في المباني 
والمقرر  األثريررة األخرررى فإنهررا تكتسررب ميمررة  أمررا الكتابررات ثرراري.ممين بالمسرر  اآلاالعرر لرردىلمدراسررة العمميررة  وتؤخررذ مقياسرراً 

حررين يعثررر  ميهررا فرري مواضررعها  و سرريما ،كبررر حررين يعثررر  ميهررا فرري المبرراني والطبقررات وبرراألخص ا سررتيطانيةأتاريخيررة 
 (.in situ) أ مال الح ر أثنا داخل طبقات ا ستيطان المستظهرة  األصمية وتحديداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لهوامشا

(1) Adams , Robert McC 1981 

       Heartland of Cities: Survey of Ancient Settlement and Land Use on the Central Plain of the Euphrates .Chicago: 

University of Chicago , 242-351 

(2) Abdul- Amir, Sabah. j Archaeological Survey of Ancient Settlements and lrrigation Systems in the Middle Euphrates 

Region of Mesopotamia, (Unpublished ph. D .Dissertation),  Chicago: University of Chicago, 1988 



 88 

ترجم البحث الى العربية بعنوان )الممح والطمىء في زراعة بالد ما بين النهرين قديمًا من قبل سيروب استتيباينان   جعفر الساكني: (3)
  .855-848  ص 8988  8-7النفط والتنمية( العدد ونشر في مجمة )

(4) Jacobsen, Thorkild nd Robert Mc. C Adams ‘Salt and Silt on Ancient Mesopotamian Agricultur , in Society 128 -

125 -158  

  (لقتديم )أوالتل األلتل الثتاني  . مالنشاط التجاري لبالد متابين النهترين ختالل العصتر اآلشتوري ا  صباح جاسم عبداألمير  الشكري (5)
  .8ج  53المجمد   سومر

  المصدر الساب   (6)

Abdul -amir,  sabah jasim Assyrian fromtier Sites on the Middle Euphrates: new evidence from Al-Haditha Dam 

region in thewestern Desert of iraq, in Heidelberger Studien zum Alten Orient 

       -Band6: Assyrien im . Wandel der Zeiten, Heidelberger Orient Verlag, 1997: 219 -221 (with 12 figures).  
 (7) Abdul –Amir, 1988 :6263  

 (8) Ibid: 456 – 599 
(9) Jacobsen Thorkild and Robert Mc. C Adams in Society 128: 125 – 158.  

  ات اإلنقاذية الحديثة انظر:حول التنقيب (88)
Adams , Robert Ms C .1981 : 242 – 351 

Wallon , Robert 1979  

An Archaeological Survev of the Keban Reservoir Area of East–Central Turkev. Memoirs of the Museum of 

Anthrpology, no 11. Ann Arbor : University of Michigan . 
Wilkinson, T, J. 

Soil development and Early Use in the jazira Region, Upper Mesopotamia in world Archaeology, V. 22, NO, 1, 1990: 

87– 103.  

 . 8986)عدد خاص( مطابع جامعة الموصل  8 -8ج  48المجمد   بحوث آثار حوض سد حديثة سومر

 .8987جامعة الموصل  العامة لآلثار مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر المؤسسة  بحوث آثار حوض سد الموصل وبحوث أخرى

 (11) Abdul – Amir 1938 : 316 -334 .. 

 

 


