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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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ُ
ع في مسرد الهوامش لدى وورد ت
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل

ُ
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
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ُ
دِفْهِرْست ِ
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َ
ؤ

ُ
ْيَمن ف

َ
ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
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َ
ْست

ُ
ي امل
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدال                                                              و رفل نزار عبدالقادر باقيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              دالقادرو رفل نزار عب مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف                   اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  االجتماععلم  حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

راسة د -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو علفراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ياء أ

1095 - 1110 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1111 - 1142 

دراسة تحليلية  ى الحرف اليدوية الشرقيةالثقافة املادية الغربية وانعكاساتها عل

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  الغربية ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعية -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 شد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  حلول ابن ر 

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا سفة االستغراب )االستشراق املضادفل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف حسين ذنون                                                         لبرنارد لويس
 

د العال  سليم محم 
1297 – 1314 
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عصور ما قبل التاريخ يف  ِإبَّانة للعراق املنجزات احلضاريَّ

 روبرت بريدوود مريكّيكتابات الباحث اأَل

  حسني يوسف النجم

1/10/2022 تأريخ القبول:       3/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 صول المبكرةالمناطق التي شهدت ال   برزحد أأدنى القديم أأ منطقة الشرق الأ  عد  ت          
للتطور الحضاري في العالم الذي بزغ ونشأ وتطور فيها وامتد إلى جميع بقاع العالم القديم 

ية، فالمنطقة شّكلت اإِلنسانضارات استراتيجيًا وبوتقة للح شّكلت محورًا رئيسًا وعمقاً 
الرضية الخصبة والميدان الرحب الذي نمت فيه جميع جوانب الحضارة والمدنية التي 

وقد  ،مقومات التطور والتمدن والحضارة ة في العالم القديم جميعي  اإِلنسانقدمت للحضارات 
ة منذ أقدم النبثاق المنجزات الحضاري   اوكبيرً  ممي ًزادنى القديم مرتكزًا لت منطقة الشرق الأ شك  

ة عصور ما قبل التاريخ التي سبقت ابتكار الكتابة م د  الموغلة في القدم ابتداًء من  العصور
ابة لتستمر حتى نهاية تلك ريخية التي انبثقت مع ابتكار وتطور الكتثم العصور التا

منها  ممي ًزاكبيرًا و  امناطق الشرق الدنى القديم وجزءً  برزحد أأل العراق أأ وقد شك   ،العصور
العصور الحجرية القديمة  م ددضارية الذي يعود ويمتد منذ حمن حيث العمق التاريخي وال

لت كتابات الباحثين الغربيين من وقد شك   ،بل الميالد( سنة ق100000لكثر من )
ة التي عملت في المنطقة والعراق على وجه الخصوص المختصين ورؤساء البعثات التنقيبي  

وما قاموا به من تسجيل وتوثيق لنتائج دراساتهم وأبحاثهم العلمية ونتائج تحرياتهم وتنقيباتهم 
إبراز لهميتها ودورها الكبيرين وما شّكلته  اآلثارية السجل الحضاري لها وما عكسته من

الت والنواحي ألقت الضوء على من أبعاد حضارية من اكتشافات ومنجزات في شتى المجا
ويقف في مقدمة وأبرز أولئك الباحثين والمنقبين اآلثاريين الباحث والمنقب المريكي  ،ذلك

آلثاري في المنطقة ( الذي عمل في حقل التنقيب ا2003-1907)روبرت بريدوود( )

                                                 

 جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم التاريخ/ُأستاذ مساعد. 
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ع اآلثارية العراقية وبشكل خاص في العراق وما كشفته نشاطاته وجهوده التنقيبية في المواق
تمتاز منذ عقد الربعينات من القرن العشرين من  ال تية عصور ما قبل التاريخ م د  العائدة ل

عصور ما  م د ة ِإب اننتائج أثرية بالغة الهمية عكست القيمة والمنجزات الحضارية للعراق 
قبل التاريخ وتحديدًا المواقع العائدة إلى العصرين الحجريين المتوسط والحديث في شمالي 
العراق وما قام به من توثيق ودراسة ونشر بحثي في كتب ومجالت علمية متخصصة 
وتقارير تنقيبات رصينة وبوجه خاص الصادرة من المعهد الشرقي في جامعة )شيكاغو( 

ل مادة علمية رصينة للباحثين والمختصين في هذا المجال وسجاًل حافاًل المريكية لتشك
ده ة عصور ما قبل التاريخ لتضيف جهو م د   ِإب انوموثقًا للمنجزات الحضارية للعراق 

ضافات ومكتسبات كبيرة وهامة إلى المنجزات الحضارية إِ  سهاماته اآلثاريةا ِ ونشاطاته و 
ث والتقصي الذي كان رائدًا فيها وفاعاًل في البحعصور ما قبل التاريخ  م د ة ِإب انللعراق 

دارته لبعثة المعهد الشرقي التابع لجامعة ا ِ المناطق العائدة إليها برئاسته و  والتنقيب في أبرز
شيكاغو هو وزمالئه من الباحثين والمنقبين الذين عملوا معه ورافقوه في النشاطات اآلثارية 

ن وما تم الكشف عنه من معلومات وحقائق وأدلة في العراق في منتصف القرن العشري
 ِإب انعلمية وآثارية مادية شّكلت قيمة وأهمية كبيرة في السجل اآلثاري والحضاري للعراق 

 .عصور ما قبل التاريخ م د ة
، لعصرين الحجريين المتوسط والحديثاالشرق الدنى القديم، الكلمات المفتاحية:     

 .المعهد الشرقي
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 قدمة:الم
شّكلت منطقة الشرق الدنى القديم اهمية حضارية بارزة وكبيرة بين حضارات 

نجازات الحضارية مناطق العالم القديم الزاخرة باإلِ أأبرز  العالم القديم فالمنطقة تعد أحد 
ية االصلية التي انبثقت منها ابرز مقومات التطور والبلوغ اإِلنسانالكبيرة ومهد الحضارات 

ي الذي شع  إلى جميع انحاء العالم القديم وقاعدة رصينة وراسخة اإِلنسانو  الحضاري الكبير
ية في اإِلنسانانطلقت منها تلك المقومات في شتى المجاالت والنواحي الحضارية و 

االقتصاد والفكر والعقائد والثقافة والفنون وغيرها لتشكل عامل جذب واستقصاء من قبل 
 ( أأبرز)ة والعمل الميداني ويقف العراق أحد الباحثين والمتخصصين للبحث والدراس

مناطق الشرق الدنى القديم الذي شّكل بؤرة وبوتقة لجميع المقدمات والمرتكزات الحضارية 
الذي عاش  اإِلنسانلسباب عدة تقف في مقدمتها البعد والعمق الزمني لظهور وتطور 

لميالد واستمر في بناء ( الف سنة قبل ا100000وتطور وبنى حضارة فيها لكثر من )
ذلك التطور وازدهاره في مختلف المجاالت مستغاًل جميع االمكانات المادية والطبيعية 
التي استثمرها مع ما بذله من جهود عقلية وبدنية لتكشف أدلة التنقيبات الثرية في اغلب 
مواقع العراق وبوجه خاص مواقع عصور ما قبل التاريخ تلك االنجازات والمظاهر 

 ِإب انالحضارية التي كشفت عن التطور العقلي والذهني والفكري لإلنسان العراقي القديم 
عصور ما قبل التاريخ الموغلة في الِقدم واستمرارها إلى أجيال عدة واشعاعها إلى  م د ة

المناطق المجاورة التي تأثرت فيها كل ذلك دفع باحثي العالم وآثاريهم وجامعاتهم 
العلمية واآلثارية للمجيء إلى العراق واجراء عمليات البحث ومعاهدهم ومؤسساتهم 

والتقصي والتنقيب اآلثاري للكشف عن تلك المظاهر التي اندرجت كبقايا ومخلفات آثارية 
متعددة ومتنوعة. ويقف في مقدمة اولئك الباحثين الباحث والمنقب اآلثاري )روبرت 

يكية الذي صب اهتمامه وعمله البحثي بريدوود( من المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو المر 
شّكلت نشاطاته  ال ذيعصور ما قبل التاريخ  م د ةواآلثاري في المواقع العراقية العائدة ل

واسهاماته العلمية والبحثية واآلثارية سجاًل هامًا يضاف إلى السجل اآلثاري والحضاري 
ه لعمليات البحث عصور ما قبل التاريخ وقد شّكل حضوره وادارت م د ة ِإب انللعراق 

ما تم توثيقه من قبل الباحث )روبرت ب يب اآلثاري للمعهد وتحديد قيمتهاوالتقصي والتنق
حصرت وتم ابرازها خالل عمليات البحث والتنقيب التي قام بها هذا  ال تيبريدوود( 
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ائها الباحث. وقد شّكلت تلك الكتابات منطلقًا هامًا للبحث الذي تناولنا عرضها واستقص
محورين رئيسيين، تطرق المحور الول: الباحث المريكي )روبرت بريدوود( ودوره في ب

تناول السيرة الكاديمية واآلثارية والشخصية للباحث )روبرت بريدوود(  ال ذيالعمل اآلثاري 
فيما تطرق المحور الثاني: النشاطات اآلثارية للباحث المريكي )روبرت بريدوود( في 

تضمن نشاطين آثاريين  ال ذيواقع العراقية القديمة العائدة لفترات عصور ما قبل التاريخ الم
 أساسيين هما:

 جرمو.-مشروع العراق -1
 النشاطات اآلثارية للباحث )روبرت بريدوود( في مواقع عصور ما قبل التاريخ. -2

آملين أن تكون قد وفقنا في عرض موضوع البحث بشكل يتالءم مع فكرته وبما 
ها على المعلومات الساسية بمصادر الرصينة التي حصلنا وافق مع الدلة العلمية واليت

سداد العون  ي الرصين وعناصره. سائلين اهلل للبحث وبما يتوافق مع منهجية البحث العلم
 والتوفيق.

 الباحث
 الباحث المريكي )روبرت بريدوود( ودوره في العمل اآلثاري:

واالنثروبولوجيا وأحد مؤسسي علم اآلثار والرائد في مجال عصور  ولد عالم اآلثار
مشيغان( المريكية عام -ما قبل التاريخ )روبرت جون بريدوود( في مدينة )ديترويت

والدته . وهو سليل من الجيل الثاني للمهاجرين االسكتلنديين وقد جاء والده و (1)(1907)
وقد عمل في سنواته في صيدلية والده  ،(2)شرالقرن التاسع ع فيإلى الواليات المتحدة 

حيث  ****التي عمل فيها لمساعدة والده بعد المدرسة وكان شقيق والده طبيبًا يعمل في 
 .(3)كان مولعًا بجمع القطع الثرية

لى العلوم التي تلقاها في المدرسة الثانوية   ال تيويشير )بريدوود( إلى تأثره بعمه وا 
ثار كمجال للدراسة. ومع ذلك كانت طموحاته الساسية والولية شّكلت له وعي بعلم اآل

                                                 
 (1) Watson, P., To, American anthropologist, Washington university, Vol. 106, 

Issue 3, 2004, pp: 642-649. رقم الهامش يكون داخل القوس على طول البحث       

 (2) Watson, P., National academy of science, Washington D.C., 2006, p. 3. 

 (3) Kovacic, B., Digital encyclopedia of archaeologists, Michigan state 

university, 2016; Also see: Watson, National academy, op. cit., pp: 642-649. 
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( بجامعة مشيغان 1926التحق عام ) ذ؛ إِ حقل العمارة جال آخر وتحديداً موجهة نحو م
( تخرج وحصل على شهادة جامعية في مجال الهندسة 1929كطالب جامعي وفي عام )

ري في مدينة )ديترويت( إال وقد عمل في مكتب معما ،(1)المعمارية من جامعة )مشيغان(
أن الوضع االقتصادي الذي مرت به المدينة واآلثار االقتصادية الناجم من الكساد الكبير 

لم يتم توظيفه بالتخصص الذي حصل عليه  م د ةتلك ال ِإب انلالقتصاد المريكي بوجه عام 
. وفي (2)امحترف وبداًل من ذلك عاد إلى جامعة )مشيغان( لدراسة االنثروبولوجي كمهدس

( التحق بجامعة )مشيغان( لتلقي دورات أو كورسات دراسية في التاريخ 1930ربيع عام )
ستاذ التاريخ )ليروي واترمان( أ   دراسته تمت دعوته من فيو  ،(3)القديم والنثروبولوجيا

للعمل في البعثة الثرية لجامعة )مشيغان( في موقع كبير بالقرب من بغداد يسمى 
( أشهر. كمساح وفنان في الموسم 9( جنوب بغداد وسمي حديثًا )تل عمر( لمدة ))سلوقية

كمل دراسة البكالوريوس والماجستير أأ وقد  ،(4)(1931-1930) م د ةالميداني للبعثة في ال
حصل على شهادة  ؛ ِإذالقديم في جامعة )مشيغان( ريخفي االنثروبولوجيا والتا

( تم 1933. وفي عام )(5)(1933ستير عام )( وشهادة الماج1932البكالوريوس عام )
تعيينه من قبل )جيمس هنري برستد( المدير المؤسس للمعهد الشرقي في جامعة 

. وكان )برستد( يدير (6))شيكاغو( أو المعد الذي كان )بريدوود( تابعًا له حتى بقية حياته
 6دول وهي: مصر ) (5( بعثة أثرية تعمل سنويًا في )12برنامجًا تنقيبيًا ميدانيًا يضم )

. كانت المهمة (7)بعثات(، فلسطين )بعثة واحدة( 3بعثات(، ايران )بعثة واحدة(، العراق )

                                                 
 (4) Watson, P., ''Robert John Braidwood'', Biographical memoirs, Vol. 89, 

Washington D.C., National academies, 2007, pp: 22-43. 

 (5) Larietes, S., Braidwood, and his wife, Linda Braidwood, 93, Die, The new 

York times, 16 Jan, 2003, Web. 04, May 2016. 

 (6) Watson, National academy, op. cit., p. 4. 

 (7) Lavietes, op. cit.. 

 (8) Watson, American anthropology, op. cit., pp: 642-649. 

 (9) lbid. 

 (10) Watson, National academy, op. cit., pp: 6-7. 
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الولى لـ )بريدوود( كعالم آثار ميداني في المعهد الشرقي هو االنضمام إلى البعثة السورية 
 .(1)وات( سن5ليكون مساعدًا ميدانيًا عمل فيه لمدة ))العمق( يعرف الحثية إلى موقع 
ه قد أشرف على الحفريات الكبيرة ن  إِ  ؛ ِإذ(1937)نقله إلى تركيا في عام ولكن تم 

(. كما بدأ 1937( حتى عام )1933في التالل المرتفعة في منطقة )العمق( من عام )
دراسة اقليمية في غرب آسيا في ذلك الوقت عندما كانت الحفريات طويلة الجل في 

ت المعيار والقاعدة الرئيسة له وكانت تلك الدراسة ناجحة للغاية مواقع قريبة كبيرة وقد مّثل
. وفي غضون ذلك في رحلة العودة من (2)(1937وقدمت أول منشور أساس له عام )

سوريا تزوج من زميلته في الدراسة في جامعة )مشيغان( )ليندا شرايبر( التي جاءت 
( أصبح مشرفًا 1941ام ). وفي صيف ع(3)شريكته في المجال اآلثاري وفي الجامعة

 م د ة( في والية )نيومكسيكو( وفي الS4ميدانيًا لحفريات متحف التاريخ الطبيعي في موقع )
( حصل على شهادة الدكتوراه في اللغات واآلداب الشرقية مع 1943-1942ما بين )

دورات دراسية مكثفة في االنثروبولوجيا من المعهد الشرقي في جامعة )شيكاغو( التي 
نته على الفور وفي معهدها الشرقي في قسم االنثروبولوجيا حتى تقاعده في عام عي
( عين بمنصب عضو هيئة تدريس دائم في المعهد الشرقي 1945(. وفي عام )1978)

( أصبح المدير الميداني لمشروع 1950-1948في جامعة )شيكاغو(. وفي االعوام )
( أصبح المدير الميداني 1960-1959جرمو في شمال العراق. وفي االعوام )-عراق

-1960لمشروع ما قبل التاريخ االيراني في شمال ايران. وكما أصبح في االعوام )
( مشرفًا ومستشارًا لمشروع عصور ما قبل التاريخ التركي في جنوب شرق تركيا. 1980

( تقاعد رسميًا من المعهد الشرقي وقسم االنثروبولوجيا في جامعة 1978وفي عام )
. وقد نال )بريدوود( عددًا من العضويات االمريكية والعالمية الخاصة بالمجال (4)وشيكاغ

اآلثاري لمساهماته وأعماله اآلثارية الكبيرة والهامة التي كان لها الثر الكبير والبالغ في 
 عالم اآلثار ومنها:

                                                 
 (11) Watson, America anthropology, op. cit. 

 (12) lbid. 

 (13) Ibid 

 (14) Patty, National academy, op. cit., pp: 16-18. 
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 جمعية االنثروبولوجيا المريكية. .1
 المعهد اآلثاري المريكي. .2
 لعلوم ما قبل وعلوم العصر الولي أو االبتدائي.االتحاد الدولي  .3
 زميل فخري في عدد من االكاديميات والجمعيات اآلثارية العالمية ومنها: .4

 أكاديمية الكتابات والنقوش، المعهد الفرنسي. -1
 المعهد اللماني لآلثار. -2
 (.Wissenschaften( في )Osterreicheschieأكاديمية ) -3
 اريخ والعصور الولى.المعهد االيطالي لما قبل الت -4
 جمعية جوتالند الثرية. -5
 جمعية اآلثار والمقتنيات في لندن. -6

 كما شغل عددًا من المناصب في المنظمات المهنية ومنها:
 (.1964-1961المجلس التنفيذي لجمعية االنثروبولوجية المريكية لألعوام ) .1
 (.1980-1975لجنة العضوية الرابعة للجمعية الفلسفية المريكية لألعوام ) .2
 تحاد الدولي لعلوم ما قبل وعلوم العصر الولي أو االبتدائي.المجلس الدائم لال .3

كما حصل )بريدوود( على شهادة الدكتوراه الشرفية من عدد من الجامعات 
 المريكية والوربية ومنها:

 (.1971جامعة انديانا، دكتوراه في العلوم عام ) .1
 (.1975)جامعة باريس الولى )السربون( عام  .2
 .(1)(1984( عام )Litجامعة روما ) .3

 م ددالنشاطات اآلثارية للباحث المريكي )روبرت بريدوود( في المواقع العراقية العائدة ل
 عصور ما قبل التاريخ:

 جرمو":-مشروع "العراق -أ
يعد الباحث والمنقب اآلثاري االمريكي المختص بعصور ما قبل التاريخ )روبرت 

يق منهج علم اآلثار الجديد الذي يعتمد المنهج االستداللي الذي يقوم بريدوود( من تطب

                                                 
 (15) Patty, op. cit., pp: 16-18. 
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 الفرضياتالتحقق من تلك  بطرح نظريات وفرضيات حول الحضارة القديمة ومحاولة
التنقيب والبحث الميداني عكس المنهج االستقرائي الذي يطبقه علم اآلثار التقليدي الذي ب

ا تظهر أثناء البحث الثري غير الموجه بفكرة أو يرتكز على استنتاج المعلومات كم
 .(1)نظرية مسبقة

وقد كانت للباحث )بريدوود( لمسات وجهود ميدانية كبيرة وبالغة الثر في الحقل 
اآلثاري لتحقيق هذا الهدف وبشكل خاص في منطقة الشرق الدنى القديم الذي يجمع 

يب شهدت انبثاق العصر الحجري العديد من الباحثين وبشكل خاص منطقة الهالل الخص
الحديث وانتشاره إلى العديد من مناطق العالم العتبارات أساسية سنحاول التركيز والحديث 

 .(2)عنها في البحث
وهنا ال بد من االشارة إلى التحديد الجغرافي لمنطقة الشرق الدنى القديم حسبما 

نظرهم ودراساتهم ونشاطاتهم يرى بعض الباحثين كمنطقة واسعة وتحديد حدوها من وجهة 
الميدانية اآلثارية فيها والترابط والتشابه الحضاري بين مناطقها ومن وجهة نظرنا كدراسة 
تتركز على المواقع الثرية التي مارس فيها الباحث )بريدوود( نشاطاته اآلثارية وبناء 

الساحل اللبي في أفكاره وآرائه ونظرياته ضمن الباحثين من حدوها بالمنطقة الممتدة من 
تركيا إلى وسط إيران ومن شمالي الناضول إلى البحر الحمر ومنهم من حدوها 
بالمنطقة الممتدة من تركيا إلى باكستان في حين يجمع الكثير من الباحثين على أن 
يران  المنطقة تشمل بشكل رئيس كل من العراق، سوريا، الردن، فلسطين، لبنان، تركيا وا 

ِكاًل من مصر وشبه الجزيرة والخليج العربي. أما مصطلح الشرق الدنى  مضافًا إليها
 .(3)القديم فهو مصطلح دأب على استعماله المؤرخون واآلثاريون للداللة على المنطقة

لقد ركز الباحث )بريدوود( نشاطاته اآلثارية في منطقة الشرق الدنى القديم وأسس 
)ثورة العصر الحجري( الذي شّكل مفهومها التي  نظريته الخاصة بمفهوم الثورة الزراعية

                                                 
.225-224، ص 1996محيسن، سلطان، عصور ما قبل التاريخ، دمشق،  (16)   

 (17) Mortensen, P., Additional remarks on the chronology of early village-

farming communities in the Zagros area'', In: Sumer, Vol. 20, 1964, pp: 22-

36. 

فليكنشاين، ادام، الشرق األدنى، الحضارات المبكرة، ترجمة: عامر -ادزارد، ارثر-بوترو، جين (18) 

.25، ص 1986سليمان، موصل،   
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شهدها العصر الحجري الحديث أهمية وب عدًا كبيرين وهامين عند باحثي عصور ما قبل 
التاريخ وطرحوا نظريات استندت على أ سس ومبادئ محددة انطلقوا منها في تفسيرهم لذلك 

بنوا نظرياتهم التي تشابهوا في ها هذا المفهوم بحسب المرتكزات التي حددوا المفهوم و 
. وقد استندت نظرية الباحث )بريدوود( على (1)جوانب معينة واختلفوا في جوانب اخرى

ها كّون نظريته وخالل عمله في المعهد الشرقي لجامعة بج التنقيبات الثرية التي نتائ
نى القديم وبشكل )شيكاغو( وتم إشرافه وترأسه للتنقيبات في عدد من مناطق الشرق الد

. ومنها (2)رئيس العراق ومناطق اخرى ومع عدد من زمالؤه المنقبون اآلثاريون فيها
)كروجاي(، )ملفعات(، )جرمو(، )مطارة(، )تل الخان(، و)كرد بانه هلك( في العراق، 

 .(3)و)تبه اسيب(، و)سراب( في ايران، و)سانيو( في تركيا
الزراعة التي بثورة الزراعية قد تحدد الهوم وبحسب نظرية الباحث )بريدوود( فإن مف

نشأت وحدثت لسببين أساسيين، الول: البيئة التي ساهمت في توافر الحبوب وبشكل 
الذي توصل عبر الزمن إلى مستوى  اإِلنسانرئيس القمح والشعير بشكل طبيعي. والثاني: 

يعية واالنتقال من التقاط تقني أفضل ساعده على تنظيم االستفادة من موارد بيئته الطب
ه المنطقة ذات البيئة الطبيعية ن  يرى الباحث )بريدوود( بأأ ؛ ِإذ(4)الحبوب البرية إلى زراعتها

التي تتوافر فيها مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات البرية تكون قابلة للزراعة 
قديم، حيث أن وتدجين الحيوانات وهذا ما ينطبق تمامًا على مناطق الشرق الدنى ال

( Natural Habitat Zoneغالبية المواقع المبكرة تتركز في المنطقة التي أ طلق عليها )

                                                 

وولي، هاوكس ول، اضواء على العصر الحجري الحديث، ترجمة: يسري عبد الرزاق الجوهري، ( 19) 
؛ وينظر أيضًا: حازم، حسين يوسف، "مفهوم الثورة الزراعية عند باحثي 107جامعة اسيوط، ص 

عصور ما قبل التاريخ نظرية كوردنتشايلر نموذجًا )دراسة تحليلية("، مجلة الملوية للدراسات اآلثارية 
 .173، ص 2021، 33، ع8والتاريخية، مج

 .175السابق، ص  مرجع وليس مصدر المصدرحازم، ( 20) 
ى إنتاج القوت حول تلك المناطق ينظر: الجاسم، صباح عبود، مرحلة االنتقال من جمع القوت إل( 21) 

 .1975في العراق وجنوب غربي آسيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
 .176السابق، ص  المصدر؛ وينظر أيضًا: حازم، 226السابق، ص  المصدرمحيسن،  (22) 
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( أي منطقة االستيطان الطبيعية بمجموعة معينة من النباتات N.H.Zأو باختصار )
 .(1)والحيوانات البرية القابلة للتدجين

ين عمليات االستيطان كما تناول الباحث )بريدوود( إلى جانب العديد من الباحث
المالحظات التي بتطورها وتحولها إلى مدن  القروي وتحديد شروط تكوينها ومراحل

استنبطها وحصل عليها جراء عمليات التحري والتنقيب اآلثاري الذي قام به في عدد من 
 .(2)المواقع الثرية التي عمل فيها وأجرى فيها تنقيبات آثارية

ريدوود( إلى بعض القضايا ذات المضمون الحضاري كما تطرق الباحث )ب
بداء آرائه فيه في مؤلفاته ودراساتها وأبحاثه  والتاريخي وعكف على دراستها وعرضها وا 

التي اطلق عليها  م د ةومنها ظهور أنواع متعددة من الفنون في مناطق غربي أوربا في ال
ميزت بإبراز تطور القابلية الفعلية ت ال تيعرفت في فرنسا  ال تياسم "الحضارة الكرافيتية" 

كان من اهمها: الفنون  ال تيعند انسان هذه الحضارة ومنها تلك الفنون اآلنفة الذكر 
 .(3)التشكيلية والنحت والتلوين في الكهوف

يتركز البحث  ال تيا فيما يتعلق بالنشاطات اآلثارية للباحث )بريدوود( في العراق م  أأ 
( عندما أصبح المدير الميداني 1950-1948العوام ) عليها بشكل رئيس فتبدأ في

أشرف عليه وقام بنشاطاته وتحرياته  ال ذيجرمو( في شمال العراق -لمشروع )عراق
ن ة مواسم تنقيبية سنحاول أأ يدشمل عد ال ذيوتنقيباته المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو 

 ها والدور البالغ للباحث )بريدوود( فيها.برز نستعرض أأ 
ر بالذكر أنه في السنوات الخيرة من عقد الربعينات من القرن العشرين فمن الجدي

قد تضاعف اهتمام العلماء بالدراسات الخاصة بالعصور الحجرية في العراق وأوفد المعهد 
الشرقي لجامعة )شيكاغو( باالشتراك مع مؤسسة المدارس الميركية للبحوث الشرقية 

                                                 
 (23) Reed, C. A., ''A review of the archaeological evidence of animal 

domestication in the prehistoric near east, In: Prehistoric investigation in Iraq 

Kurdistan'', Chicago, 1960, p. 183. 

 (24) Braidwood, R., ''The early village in south western Asia, In: JNES (Journal 

of Near Eastern Studies, Chicago), Vo;. 32, 1973, p. 34. 

ويشدي، سعدي، نظرة في منجزات انسان ما قبل التاريخ في ضوء الدراسات الحديثة"، سومر، الر( 25) 

، نقالً عن:.381، ص 1970، 29مج  

Robert, J. Braidwood, Prehistoric Men, 1964, pp. 71-72. 
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من العلماء المختصين بدراسة العصور الحجرية في البروفسور )روبرت بريدوود( وزمالئه 
شمالي العراق. فعملوا في منطقة )جمجمال( في )كركوك( ثالثة مواسم في العوام 

( وأوفد المعهد السمشوني في )واشنطن( االستاذ )رالف 1954، 1951، 1948)
رية اآلثار سوليكي( إلى العراق فترأس تحريات قام بها المعهد المذكور باالشتراك مع مدي

، 1951موسمين في العوام ) فيار( في )أربيل( فجرى التنقيب العراقية في كهف )شانيد
 .(1)( فاستدل منها على تعيين حقبة مهمة من العصور الحجرية1953

جراء أول أعمال حفر للمعهد إِ جرمو( عندما تم -ع )عراقيات مشرو تعود بدا
الثانية في منطقة غرب آسيا وقد اطلق على  الشرقي لجامعة شيكاغو بعد الحرب العالمية

المشروع في البدء )مشروع العراق للبعثة السورية( وقد تألف طاقم العمل من ِكاًل: )روبرت 
دون وليندا بريدوود( و)شارلوت أوتف( من قسم النثروبولوجيا في جامعة )شيكاغو( 

. وكان الباحث (2)راقيةوالدكتور )فرج بصحجي( ممثاًل عن المديرية العامة لآلثار الع
)بريدوود( وزوجته )ليندا( ال يزالون اعضاء في طاقم البعثة االستكشافية السورية قبل 

استئناف العمل في شمال سوريا باالستعانة بالباحث  افتراحالحرب وفي الواقع تم 
حكومة )بريدوود( باعتباره كان اكثر دراية ومعرفة بآثار المنطقة وقراها المبكرة، إال أن ال

( لم تكن مستعدة الستقبال فرق ميدانية آثارية 1947السورية المستقلة المدنية في عام )
اجنبية كون النشاطات اآلثارية خارج نطاق اهتماماتها فاقترح مدير المعهد آنذاك 
البروفسور )ثور كيلدجاونجن( إلى تحول النشطة إلى العراق وكانت المور في العراق 

، إذ كانت المديرية العامة لآلثار في حكومة العراق على استعداد تام مشجعة لذلك الغرض
الستقبال البعثات التنقيبية الجنبية وكان تعاونها مع المنقبين والباحثين االجانب كبيرة 
ومعروفة جدًا اضافة إلى ان اثنين من كوادرها وهما السيد )طه بكر( والسيد )فؤاد سفر( 

لمية عالية من المعهد الشرقي في )شيكاغو( الذي كان كانا قد حصلوا على درجات ع
مستشاره آنذاك السيد )سيتونلويد( الذي كان عضوًا في بعثة العراق التابعة للمعهد الشرقي 

(. ويشير الباحث )روبرت بريدوود( إال أنه في ربيع عام 1936-1930لألعوام )

                                                 
، 11بصحجي، فرج، "العصور الحجرية في العراق في ضوء المكتشفات الحديثة"، سومر، مج (26) 

.111، ص 1955، 5ج  

 (27) Braidwood-Howe, op. cit., p. 19. 
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اء المعهد الشرقي في ( قد أفصح عن نواياه ونطاق اهتمامه بأصدقائه واصدق1947)
المديرية العامة لآلثار العراقية واقترح ان تكون النشطة اآلثارية للمعهد في المنطقة 
المرتفعة وجوانب التالل الواقعة شمال غرب الموصل في حوض دجلة. وقد كانت 

هم ( مفتشًا كانت لدي50) استجابة المديرية لطلبة اكثر حماسة، فقد قدموا لهم قائمة تضم 
استطالعاتهم الخاصة لمواقع ومناطق قرى ما قبل بعن المنطقة حصلوا عليها  معلومات
المنطقة الواقعة شمال الموصل لم يتم مسحها بشكل كامل بسبب بعض  ن  أأ  ال  التاريخ، إِ 

الظروف المتعلقة بالعمل والمن الذي لم يكن مضمونًا بشكل جيد كما هو الحال في 
 .(1)بين الموصل وكركوكالمنطقة الواقعة ما 

ويشير الباحث )بريدوود( في سياق الحديث إلى لفت االنتباه بشكل خاص إلى تل 
( كم إلى الجنوب من مدينة )كركوك( على 34صغير يسمى )مطارة( الذي يقع على بعد )

. وكذلك إلى (2)( م تقريباً 7) ( م فوق مستوى سطح البحر وبعمق 20ارتفاع يبلغ نحو )
( كم على بعد 35) مفتوح يسمى )جرمو( الواقع إلى الشرق من مدينة كركوك بموقع 
( م فوق مستوى سطح 750) ( كم من بلدة )جمجمال( على ارتفاع يبلغ 11نحو )
. وقد أعطت المعلومات الخاصة )بتل مطارة( مؤشرًا سطحيًا بنفس المعلومات (3)البحر

( كم 35( كم شمال شرق ناحية الشورة و)8) الخاصة )بتل حسونة( الواقع على بعد
( 7) ( م وارتفاع 200  150) مّثل شكاًل مستطياًل أبعاده  ال ذيجنوب مدينة الموصل 

وقد قام كل من )لويد( و)سفر( بالتنقيب فيه وقدما  ،(4)( طبقة أثرية15م ويحتوي على )
ولم يظهر على سطح )جرمو( آنذاك سوى أجزاء من  ،يرًا عنه للمديرية العامة لآلثارتقر 

 حجر الصوان وأدوات وبضع قطع من الطباق الحجرية.
وكان االعتقاد السائد من قبل العاملين في الموقع من كادر المديرية إلى محتويات 

كما يشير  ترسيخوبقايا الموقع قد يكون من النوع )الميزوليشي/الحجري الوسيط( وقد 

                                                 
 (28) Ibid, p. 19. 

 (29) Ibid, p. 36. 

92، ص 1987وينظر أيضاً: صالح، قحطان رشيد، الكشاف األثري في العراق، بغداد،   

 (30) Braidwood-Howe, op.cit., p. 26. 

.116، ص 1988، الدباغ، تقي، الوطن العربي في العصور الحجرية، بغداد (31)   
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. وقد شهد (1)ود( بأن يكون موقع )جرمو( ضمن نطاق عمل واهتمام فريقهالباحث )بريدو 
( توسعًا كبيرًا شمل تنقيبًا متعدد الجوانب 1955-1954جرمو( لموسم )-مشروع )عراق

من مرحلة جمع القوت وبشكل خاص  اإِلنسانتضمن بحث وجمع الدلة المتعلقة بانتقال 
. (2)اًل إلى أقدم القرى الزراعية المستقرةورئيس التركيز على الكهوف واماكن السكن وصو 

( وبالقارب من منطقة )جمجمال( استطاع كل من 1951-1950وخالل الموسم )
البروفسور )هربرات، اي( وبمساعدة كل من البروفسور )رايت( من قسم الجيولوجيا 
ن بجامعة )مينيسوتا( والسيد )فردريك بارث( من المتحف االشنوغرافي بجامعة )اوسلو( م

 الفيزيوجرافيةتحقيق نجاحًا أوليًا من الدراسة والبحث فيما يتعلق بإعادة بناء الظروف 
والمناخية والبيئية العامة التي مكنت من تحديد النطاق الزمني لمواقع )بالي كورا، كريم 

سيأتي  ال ذيشاهر( وهي مواقع تعود للعصرين الحجريين القديم والمتوسط في العراق 
خرى فقد عمل في المشروع ِكاًل من استاذ . ومن جهة أ  (3)حقًا في البحثالحديث عنها ال

ما قبل التاريخ )فردريك/ماتسون( من قسم علم االجتماع واالنثروبولوجيا في جامعة والية 
)بنسلفانيا( والبروفسور )لتثالسا.ريد( االستاذ المساعد في علم الحيوان في كلية الصيدلة 

مة إلى قسم االنثروبولوجيا في جامعة بجامعة )الينوي( واللذان حصال على منحة مقد
)شيكاغو( من قبل مؤسسة العلوم الوطنية للتنقيب أو التحقيق الخاص بدراسة الحيوانية 
والتكوغرافية والبيئية الخاصة بالتاريخ الطبيعي للمجموعات البشرية القاطنة في اعلى 

من وجهة نظره  . ويشير الباحث )بريدوود((4)جوانب التالل في منطقة الهالل الخصيب
ه قرر الحث والسعي على وجود ن   أأال  كعالم آثار ما قبل التاريخ وبناًء على ما تقدم إِ 

ومتواجدة ضمن مجموعة متخصصة في العلوم الطبيعية في كفوءة عناصر متخصصة 
فريقه الميداني القادم في المشروع وقد القت مقترحاته التي وجهها للعديد من المؤسسات 

                                                 
 (32) Robert, Braidwood, ''The Iraq-Jarmo project of the oriental institute of the 

university of Chicago-Season 1954-1955'', Sumer, 1954, Vol. X, No. 2, p. 

120. 

 (33 Ibid, p. 120. 

وأولى القرى في العراق، رسالة  حول تلك المواقع ينظر: الشيخ، عادل عبد هللا، بدء الزراعة (34) 

.1985ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد،   

 (35) Braidwood, op. cit., pp: 120-121. 
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واستجابًة كبيرة واعتبر نفسه اكثر حظًا في التمكن من تحديد العاملين  المريكية نجاحاً 
والمتعاونين من الباحثين العلميين المتخصصين في فريقه وكٌل حسب تخصصه وهم كاًل 

 من:
 البروفسور )هربيروت، اي رايت( من قسم الجيولوجيا في جامعة )مينيسوتا(. ●
نماركي الذي حصل على منحة مقدمة السيد )هانز هيلباك( من المتحف الوطني الد ●

جرمو( الخاص -من الجمعية الفلسفية المريكية لمدير المعهد الشرقي لمشروع )عراق
بالتحقيق في بقايا النباتات الغذائية المتعلقة بالمجال اآلثاري وجمع عينات من النباتات 

لقة بكيفية تدجين الغذائية البرية والمدجنة واالهتمام الميداني الخاص بالمعلومات المتع
النباتات. وقد انضم السيد )هيلباك( إلى البعثة االستكشافية الخاصة بالمشروع أوائل ربيع 

 (.1955عام )
اآلنسة )فيريان برومان( استاذ في قسم االنثروبولوجيا في جامعة )شيكاغو( مساعدة  ●

 ميدانية بالمعهد الشرقي.
بولوجيا الخاص في علم اآلثار اآلنسة )باتي جو اندرسون( ممثلة لقسم االنثرو  ●

 واالنثروبولوجيا الفيزيائية.
 السيد )مايو شرايبر( مساعدًا للمعهد الشرقي العام. ●
)د.بروس هاو( ممثل المشروع المصاحب لمدرسة بغداد التابعة للمدرسة المريكية  ●

للبحوث الشرقية من متحف )بيرلودي( في جامعة )هارفارد( وهو حاصل على لقب استاذ 
 (.1955-1954سة )بغداد( لألعوام )مدر 
االستاذ )ماتسون( والسيد )شرايبر( اللذان رافقهم زوجاتهم واالستاذ )رايت( الذي رافقته  ●

 زوجته وأبنائه الثالثة.
 السيد )حسين عزام( الممثل المسؤول في المديرية العامة لآلثار. ●
المعهد الشرقي السيد )يوسف منصور( من متحف التاريخ الطبيعي في بغداد، زميل  ●

 القديم.
 السيد )عبد اهلل عبدو المصري( مشرفًا عامًا على الحفريات. ●

 النشاطات اآلثارية للباحث )بريدوود( في موقع عصور ما قبل التاريخ في العراق:
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 موقع ملفعات: -1
موقع يقع على ضفة نهر الخازر على الطريق الرابط بين أربيل والموصل، وهو 

 ( م فوق مستوى سهل ويقدر تاريخه ب835) اق يبلغ ارتفاعه موقع مفتوح في العر 
العصر الحجري  م د ةويعود الموقع إلى  ،(1)( سنة قبل الميالد9000  11000)

. تبلغ مساحة الموقع تقريبًا (2)المتوسط في المرحلة السابقة لمرحلة القرى الزراعية الثابتة
م وعلى التل آثار حفر الخنادق للجيش البريطاني وتنتشر على سطحه ( 120  90)

أدوات من الحجر كبيرة الحجم قامت المس )بروجان( )االستاذة في قسم االنثروبولوجيا في 
( 1954جامعة شيكاغو( المساعدة الميدانية بالمعهد الشرقي من بعثة )بريدوود( في عام )

 .(3)بتحري الموقع
لتنقيب والتحري في الموقع إلى العثور على المخلفات والبقايا وقد أسفرت نتائج ا

تشير إلى وجود نوع من الحياة المعيشية البسيطة للمجاميع البشرية القاطنة  ال تياآلتية 
 :(4)وثقها الباحث )بريدوود( في تقرير تنقيباته ومنشوراته اآلثارية ال تي
لة من حجار خشنة وجدران بيوت محفورة في الرض وأ سس ذات شكل دائري معمو  -1

 من الطين وأرضية بيوت من الحجر.
مجموعة من الحجار المبعثرة ذات سطح مفتت أو مقسم من المرجح انها  -2

 استخدمت كحافات مواقد.
كسر هاونات، ومدقات، ومجارش، وأزاميل، وشفرات ذات حافات المعة ربما  -3

 استخدمت كمناجل.
ل غير واضحة الشكل أو رؤوس مجموعة من المخارز وكسر لدمى أو تماثي -4

 صولجات أو كرات مقالع أو خرز زينة.
 .(1)بقايا عظام حيوانات برية -5

                                                 
 (36) Braidwood-Howe, op. cit., pp: 50-52. 

.386السابق، ص  المصدرالرويشدي،  (37)   

 (38) Braidwoold, ''The Iraq-Jarmo'', op. cit., p. 128. 

125السابق، ص  المصدروينظر أيضاً: بصحجي،   

 (39)Braidwood, ''The Iraq-Jarmo'', op. cit., pp: 128-130; Braidwood-Haowe, op. 

cit, pp: 50-52. 
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 موقع كردجاي: -2
موقع صغير يقع على الضفة اليسرى لنهر الزاب الكبير وهو ذو مخلفات عمارية 
بسيطة، ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ موقعي )كريم شاهر( الواقع في منطقة المرتفعات 

إلى  (2)ية في شمال شرقي العراق في محافظة السليمانية شرق ناحية )جمجمال(التل
( 12. ويقع التل على رابية ارتفاعها )(3)العصر الحجري المتوسط، وموقع )ملفعات( تقريباً 

( م. 60  90م بالقرب من قرية )كردهامك( في محافظة أربيل وتقدر مساحته بنحو )
( بالعمل والحفر في 1954وجان( من بعثة )بريدفوود( في نهاية عام )وقد قامت المس )بر 

. وقد اسفرت نتائج التحري والتنقيب في الموقع إلى العثور على المخلفات والبقايا (4)الموقع
لموقع تشابه التقاليد ا في نوعية اآلالت والدوات المكشتفةبت انبأأ  ال تيالثرية اآلتية 

 ِإذ ؛(5)الموقع وتأثرها بصناعات موقعي )كريم شاهر( و)ملفعات( الصناعية السائدة في
يعتقد ان الموقع يناظر تاريخه تاريخ الموقعين، ففترته الزمنية تقع ما بين موقعي )كريم 

 .(6)شاهر( و)جرمو( وأقرب نوعًا ما إلى )جرمو( من إلى )كريم شاهر(
 أحجار الدق والسحق مصنوعة من حجر الصوان. -1
 .(7)اة مع مجموعة من الدوات الدقيقةازاميل مشظ -2
كسرات فخار غالبيته خشن الصنع وسبح ذات طينة غير مصفاة حمراء اللون في  -3

 .(8)القسم العلوي من التل
 موقع جرمو: -3

قرى العصر الحجري الحديث الزراعية، تقع إلى الشرق من مدينة أأبرز  احدى
 بلدة )جمجمال( على ارتفاع يبلغ ( كم من 11( كم وعلى بعد نحو )35) )كركوك( ب

  90) ( م فوق مستوى سطح البحر، وتشغل مساحة من الرض تبلغ ابعادها 750)
                                                                                                                         

.46-45السابق، ص  المصدر؛ وينظر أيضاً: الشيخ، 125السابق، ص  المصدرجي، مبص (40)   

 (41) Braidwood-Howe, op. cit., pp: 54-55. 

.44السابق، ص  المصدر؛ الشيخ، 60السابق، ص ، المصدر الجاسم( 42)   

.125السابق، ص المصدر جي، مبص( 43)   

 (44) Braidwood-Howe, op. cit., p. 23. 

.126-125السابق، ص  المصدر، مجيبص (45)   

.46السابق، ص  المصدرالشيخ،  (46)   

.125السابق، ص المصدر  جي،مبص (47)   
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. بلغت منطقة المرتفعات التلية في الشمال (1)( طبقة أثرية16( م وقد احتوت على )140
ية كبيرة بلغت أوجها خالل تقع فيها قرية )جرمو( اهمية حضار  ال تيالشرقي من العراق 

قرى العراق خصوصًا منطقة الشرق إذ تعد هذه القرية أبرز  ؛العصر الحجري الحديث
العثور عليها في  الدنى القديم بوجه عام، إذ عكست البقايا والمخلفات الثرية التي تم

القرن الماضي عن عمليات التحري والتنقيبات الثرية التي جرت فيها في أواسط بالقرية 
جوانب هامة من التطورات والمنجزات الحضارية التي حققتها المجاميع البشرية القاطنة 

. وقد اكتشفت خرائبها (2)فيها في جميع مظاهر وجوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية
. ثم شرعت (3)المديرية العامة لآلثار والتراث في بدايات الربعينات من القرن العشرين

عثة المعهد الشرقي التابع لجامعة )شيكاغو( برئاسة )بريدوود( بالكشف والتنقيب فيها في ب
. وتعد النشاطات اآلثارية التي قام بها (4)(1955( واستمرت لغاية مايس )1948مايس )

نشاطات المعهد بشكل عام والباحث )بريدوود(  أأبرز المعهد الشرقي برئاسة )بريدوود( من
ومنطقة الشرق  بارزة بشكل خاص نظرًا لهمية المنطقة الحضارية في العراقالمميزة وال

العصر الحجري الحديث وكما اشرنا إلى ذلك مسبقًا ولهمية النتائج  م د ة فيالدنى عمومًا 
والمخلفات والبقايا الثرية المكتشفة في القرية كمًا ونوعًا وقد قدر تاريخ القرية بحسب 

الزمنية لسكن الموقع  م د ة( ق.م وقدرت ال6750( بحدود )14/14طريقة فحص كاربون )
ابرز ما تم الكشف والعثور عنه في القرية من بقايا  ***. (5)( سنة500-400ما بين )

 ومخلفات كاآلتي:

                                                 
 (48) Braidwood-Howe, op. cit., p. 26. 

 (49) Braidwood, R., "Jamo: A village of early farmers'', In: Antiquity, Vol. 24: 

189, 1950. 

 (50) Erichson, Ch., ''Jarmo'' The Oxford encyclopedia of archaeology in the near 

east, 1997. اين رقم الصفحة       

.76، ص 1987ن رشيد، الكشاف األثري في العراق، بغداد، ( صالح، قحطا51)   

 (52) Finegan, J., Archaeological history of the ancient middle east, university of 

America, 1979. p. 3. 
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( طبقة أثرية تضمنت الطبقات الخمس الولى وجود كمية من 16الكشف عن ) -1
. (1)بدًء من التربة البكر من الفخار خرى عثر الولىالفخار فيما خلت الطبقات ال  

يت هذه المرحلة القروية التي عاشها طالئع الفالحين من سكان هذا الدور م  وذلك س  
 م د ة( مما يشير على أنها Pre-Pottery Neolithicأو عصر ما قبل الفخار ) م د ةب

 .(2)بدائية في تطور القرى
احث )بريدوود( عدد سكان ( بيتًا وقدر الب25الكشف عن بيوت سكن قدر عددها ) -2

الربعة  ( نسمة واستمر هؤالء في السكن بالقرية 150)ـب التجمع السكاني في القرية
 .(3)قرون

سكاكين، قاطعات، شفرات مناجل مثبتة على مقابض خشبية بواسطة القار، نصال،  -3
شكال مقاشط، ازاميل، رؤوس صولجانات، مجارش، مدقات، هواوين، اواني مختلفة الأ 

حجام، ادوات زينة من الرخام والمرمر، داليات، خرز، أساور، اقراط وادوات دقيقة والأ 
 .(4)مصنوعة من حجر الصوان والزجاج البركاني

خرز كروية اسطوانية وبيضوية الشكل ومجموعة كبيرة من الدمى الطينية الصغيرة  -4
ل تم العثور على ما نوثتها وبوضعية الحمأ  حيوانية ونساء عاريات مبالغ في  لشكال

( دمية منها غالبيتها مشوية شيًا خفيفة ومعمولة بصورة غير جدية 5000يقارب من )
 .(5)وقسم منها مطلي باللون الحمر وقد عرفت تلك الدمى )باآللهة الم(

مالعق، مثاقب، مخارز، أقراص مثقوبة، مقابض، دبابيس وابر عظمية مثقوبة عند  -5
 .(6)أحد طرفيها

                                                 
 (53) Nissen, H. J., The early history of the ancient near east 9000-2000 B.C., 

Chicago, 1988, p. 27. 

.114ر السابق، ص لمصدالدباغ، الوطن العربي، ا( 54)   

.136، ص 1983الجادر، وليد، عصور ما قبل التاريخ، بغداد، -الدباغ، تقي (55)   

 (56) Charvat, P., Mesopotamia before history, London, 2002, p. 257. 

73السابق، ص  المصدروينظر أيضاً: الشيخ،   

 (57) Cauvin, The birth of the fads and the origins of agriculture, Translated by: 

Trevor Watkins, Cambridge, 2003, pp: 29-31. 

 (58). 
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( وعلى بقايا شعير Einkorn( و )Emmerى بقايا حنطة هجينة من نوع )العثور عل -6
مدجن تحمل سنابله صفين من الحبوب قريب الشبه جدًا من النوع البري المسمى 

(H.siontoneum)(1)  كما تم العثور على بقايا ثمار بعض الشجار كالبلوط
ت كالعدس، الحمص، والفستق، كما تم العثور على بقايا بذور متفحمة لبعض النباتا

 .(2)البزالياو  اقالجلبان الزر 
، كما تم (3)العثور على بقايا عظام حيوانات مدجنة ومنها: الماعز، الغنام، الخنازير -7

العثور على عظام بعض الحيوانات البرية كالكلب، الماشية، الرانب، الذئاب، الثعالب 
كانت تؤلف جزًء مهمًا من  يال تالبرية وبعض أنواع الطيور وكميات كبيرة من القواقع 

 .(4)غذاء السكان
 مطارة: -4

حد التلول أأالجنوب من مدينة كركوك وجدت في  ( كم إلى35قرية تقع على ب عد )
( م 20على ارتفاع يبلغ نحو ) (5)( كم من القرية4المسمى )قرن يطخ( الذي يبعد نحو )
يخ القرية حسب اختبار . ويعود تار (6)( م تقريباً 7فوق مستوى سطح البحر وبعمق )
                                                 

 (59) Helback, H., ‘’Thepaleothnobatany of the near east and Europe’’, In: 

Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan, Chicago, 1960, p. 103. 

وينظر أيضاً: كول، سونيا، ثورة العصر الحجري الحديث، ترجمة: تقي الدباغ، نادية سعدي الدبوني، 

.12، ص 1989بغداد،   

 (60) Mellaart, J., ‘’Earliestsettements in western Asia from the ninth to the end 

of the fife in millennium B.C’’, In: The Cambridge ancient. 

 (61) Berger, R., Prostch, R., ‘’The domestication of plants and animals in 

Europe and the near east’’, In: Or.Ns (Orientalia. Nora series, Roma, Vol. 42, 

1973, p. 221. 

 وينظر: النجم، حسين يوسف حازم، اقتصاد القرى الزراعية خالل العصرين الحجريين الحديث والمعدني

66، ص 2006في العراق، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الموصل،   

 (62) Charvat, op. cit., p. 257. 

.115وينظر أيضاً: الدباغ، المصدر السابق، ص   

 (63) Braidwood-Howe, op. cit., p. 36. 

، بغداد، 1حضارة العراق، ج وينظر أيضاً: الدباغ، التقي، "الثورة الزراعية والقرى األولى"، في:

.128، ص 1988  

 (64) Braidwood-Howe, op. cit., p. 36. 

.92السابق، ص  المصدروينظر أيضاً: صالح،   



                                                                                                          حسني يوسف النجم     املنجزات احلضارية للعراق أبان عصور ما قبل التاريخ يف كتابات الباحث األمريكي روبرت بريدوود

 756 

العصر الحجري  م د ة( ق.م ضمن 250±  7570) ( االشعاعي إلى 14/14كاربون )
. وقد نقب في موقع القرية بعثة المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو برئاسة (1)الحديث

. وقد أسفرت نتائج البحث والتنقيب في القرية على العثور على البقايا (2))بريدوود(
 الثرية اآلتية:والمخلفات 

( طبقات بنائية مع تجديداتها، كما تم العثور على مخلفات عمارية 5الكشف عن ) .1
بسيطة تمثلت بجدران مباني مشيدة بالطوف بدون أ سس حجرية متخذْة المباني 
الخطيط المستطيل في شكلها العام واحتواء البيت الواحد على مجموعة من الغرف 

 .(3)رف( غ4الصغيرة وكان في احدها )
العثور على كسرات فخارية من نوع )حسونة( و)سامراء( وعدد من الِجرار الصغيرة  .2

 .(4)يعتقد انها استخدمت لغراض الخزن ال تيوالكبيرة 
 العثور على مخارز، مظافر، أبر، خرز، ونصال مصنوعة من ضلوع الحيوانات. .3
يل، انصال، العثور على هاونات، مدقات، أنواع من احجار الطحن، فؤوس، أزام .4

 .(5)شظايا، شفرات المناجل، فؤوس وأزاميل حجرية
العثور على دمى غير منتظمة تمثل )اآللهة الم( وكسر لدمى حيوانية، أقراص  .5

 .(6)مغازل ودبابيس طينية
 
 
 
 

                                                 
.136السابق، ص  المصدر( الجاسم، 65)   

 (66) Braidwood-Howe, op. cit., p. 36. 

.92السابق، ص  المصدروينظر أيضاً: صالح،   

.92السابق، ص  المصدر؛ وينظر أيضاً: صالح، 78ابق، الس المصدر( الشيخ، 67)   

 (68) Braidwood-Howe, op. cit., p. 36. 

.77السابق، ص ، المصدر وينظر أيضاً: الشيخ  

 (69) Braidwood-Howe, op. cit., p. 37 .78السابق، ص ، المصدر وينظر أيضاً: صالح  

 (70) Braidwood-Howe, op.cit., p. 36. 

.77السابق، ص ، المصدر الشيخ وينظر أيضاً:  
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 االستنتاجات
عصور ما قبل التاريخ وما تم العثور  م د ةلت المواقع العراقية القديمة العائدة لشك  

حضاريًا كبيرًا يتمثل ببعدها الزمني الموغل في الِقدم الذي يمتد آلالف السنين  فيها منعطفاً 
وقيمة ما تم العثور فيها من بقايا ومخلفات أثرية شّكلت أهمية كبيرة وسجاًل حضاريًا بالغ 

تاريخه وحضارته.  م ددأأبرز  تعد ال تيعصور ما قبل التاريخ في العراق  م د ةالهمية ل
ما تم توثيقه عنها من قبل الباحثين با اآلثارية اقع ومحتوياتهالمو  وتبرز أهمية تلك

عصور ما قبل التاريخ في العالم وفي مقدمتهم الباحث المريكي  م د ةوالمختصين ب
)روبرت بريدوود( الذي مّثلت كتاباته التي وّثق فيها عمليات البحث والتنقيب اآلثاري لعدد 

يخ في العراق وبشكل خاص المواقع الواقعة في شمال من مواقع عصور ما قبل التار 
 م د ة ِإب انشّكلت سجاًل حافاًل للمنجزات الحضارية للعراق  ال تيوشمال شرقي العراق 

عصور ما قبل التاريخ وقد كانت اسهامات الباحث )روبرت بريدوود( وزمالئه في المعهد 
السجل وابرازه مشكاًل مصادر الشرقي لجامعة شيكاغو الثر الكبير والفاعل في رفد ذلك 

عصور ما قبل التاريخ في العراق وتاريخه  م د ةوقاعدة علمية للباحثين والمختصين ل
 الحضاري العام في منطقة الشرق الدنى القديم.
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The Civilization Achievements of Iraq During Prehistoric 

Times in the Writing of the American Researcher Robert 

Braidwood 

Hussein Youssef Alnajm 

  

Abstract 

         The ancient near east is one of the most important areas that 

have seen early assets for civilized development in the world which 

has been stretched and extended to all the old world. The axis of a 

chair and strategic and crucified for humanitarian civilizations. The 

region has formed the fertile ground and the widespread ground that 

has grown all aspects of civilization and civilian that has provided 

humanitarian civilizations in the old world all the ingredient and 

urbanization and civilization. Iraq one of the most important and 

most important areas of the near east and a large pat of the historical 

and cultural depth, which is dating and stretches science the old 

stone periods of wore than (100.000) years age BC. The western 

researchers were formed by western researchers and heads of 

commendable missions that worked in the region and Iraq in 

particular, and they had been recorded and documented for their 

studies results and their scientific research and their investigations 

their archaeological expenditure has its cultural registry. It stands at 

the forefront and highlights of the two researchers and the US 

prospector (Robert Braidwood) (1907-2003) which worked in the 

fruitful exploration field in the region and in particular in Iraq his 

activities are revealed in Iraqi archaeological sites belonging to the 

period of time, which has been extended since the 1920s of the 10th 

century and its management and its management and headed by the 

east institute for the university of Chicago he is his colleagues and 

his colleagues from the researchers who worked with him and 

accompanied him in the archaeological activities in Iraq in the 

middle of the twentieth century and the disclosure of information 

and evidence of physical scientific and evaluators formed a 

significant value and important in the arterial and cultural record of 

Iraq during the prehistoric times. 
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