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 مؤشرات النمو السكاني خالل العصر احلجري احلديث يف العراق

  حسني يوسف النجم. د.مأ.

 9/6/2010: القبولتأريخ  2/5/2010: التقديمتأريخ 

ل ظدددهالنمع ددالنم اددايلنم ددايرلقدد لنمعددان ل هدد يعددالنمو ددسلنميددحدو ل  ددال
 ل.مثدد  ل هذنلنمع الق ل اسالنألمفلنلق لتلنمثساةلنمزانعيةلنمت ل اثتققالقدا،ل
ح دددلزناتل دد ل،لا لددةل دد لنمتتددسانتلسقدد ل امددةلنم حت ددادتلس وكدددلزيددداةلنميددحد لإمدد 

 ليدةل  ديلةلذمدللنمو دسليأ دال و داانل  لن  لسلل،(1)سيدعةل سن دهت لنإلويد ياعةلنوتقدلل
وتياةلاكال دايلسقحايلتسيلي لنوعحسل ثدا لقد ل  دسللت يدالنات ددع لحدد للحد 

سقددال ددكالنمعددان لللل.ل(2)حل ددالنمبي ددةلسزيددداةلاويدد ب ددحللسن ددلنإلويددد  يديدد لتادعددلل
قدد لحددلل ظدددهالل ددد ه للد لح يددا ل دد لنم ودددت لنمتدد ل دداثتلقيكدددلتلددللنمت ييددانتلتقددا 

دلحد لمتلدللنم ظددهال ثاهددلنمسن دحلقد لإ دانرل   لل(3)نم يدةلنالات دعيةلسنالقت داية
نم دذن لنمدذيللإوتدد للققدال دحل،دليوساا لق لهدذنلنمب درزيداةلنمو سلنميحدو لتبدعد ل   ل

ي ثلل  النمعود النأليدييةلق لظكسالنم  داةلنم دايةلق لتلدللنم قبدةلقد لنمعدان ل
مقالل،(4)نم ذن لبإوتد س وتقةلنم  ا لنألاو لنمقاي لح دل ثبتتلنألامةلنألسميةلنم ت ثلةل

نمزانعدةللنإلويدد تعلد لل  حد لنمت سلل  ل يدةلنم يالسنما النم لإوتد لنم دذن لبعدال
 حللتاايا لسقيد  لبدمع ليدتلنمتاايبيدةلمكددلس عاقتد لألودسننلنموبدتددتلسنم  د ديللب

لإ حذمللتعل د لتدااي لنم يسنوددتلبعدالل،نمزانعيةلسقي كدلنم ذن يةلسنختيدالنألواال وكد
                                                 

ل/لحليةلنآلثدا/لاد عةلنم س ل.لة  دالنمقي لل
نم  ددداةلنمبان يددةلس دددلبعدداهد،لتاا ددة للإمدد نألسلللنإلويددد ،ل وددذلظكددسالنإلويددد (لحددس لحدددامتس ،لق ددةل1)

ل.لللل155،لصل1965عبالنم تلبلنأل ي ،لب انا،لل–   التسقي ل يي ل
(2) Cohn, M. M. , "The Food Crisis in the Prehisotry", In: Antiquity, vol. LII, No. 

204, 1978, p. 77.  لل 
ل.لل218،لصل1996-1995(لعيي ،ليلتد ،لع سال دلقبللنمتدايخ،لا   ،ل3)

(4) Braidwood, R. J. , "From Cave to Village in Iraq", In: : Jstor, vol. 28, No. 2, 
1954, pp. 41–43. ل 
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م س كددلسنمدذيلادد لوتيادةل ه ظدتد لنم يدت اةللحد لي تداهدلسيقتلكدلمح ليت دذ لعلد 
حددذملل،ل ل دد ل واعددةليذن يددةلسنقت دددايةلسنختيدددا لمكدددلسقدد لذمددلبددووسننلنم يسنودددتلس دددلتقا دد

نيدتقانا لقد لقدا لزانعيددةلثدبتدةلقد لنألمدفلنمثددد  لقبدللنم ديهالسقدال ثلددتلتلدللنماسنودبل  ددال
 دالبي تد للنإلويدد  ه ل عدم لنمو سلنميدحدو لسنمتد ل يدك تلبس دس لقد لت ييدالتدا لتادعدلل

 يديدد لمادسهالنمعددم لنم دايرلبعدال داسا لبعداةل ثلدتلتلدللنم ا لدةللإذ،لس ال قانو ل  لنمب ا
ل.لل(1) ان لل تتدميةلق ليليلةل لقدتلنمتتسالو سلنم اوية

س وكدددللنإلويدد مقدال خدذلنمو دسلنميدحدو ل دحل لنم تزنيددالست دااتلبانيدتد ل ودذل  لبدا ل
لق لنمعان لنمقاي لبدالوت دالق ل يدد دتلس وتقدةلا انقيدةل سيدالس حثدال د لنم ان دللنميددبقة

سحدودتل سلل،لنمظداسفلنم ودخيدةلنم عدحيدةلاودذنللستقلبدتكددلنم ثيداةلسنم اه دةل  لاي نملعل 
ستدددو ي لنمقدددستلوتيادددةلتعدددا للإوتدددد  احدددزةلسب دددحلل يددددسلقددد ل يدددومةللنإلويدددد   ددددسالتل

  داا لمل  تلسناليتوزنفلنم يت اي لس  لثد لختدالنو يددا لسقلتد لادان لنمتقلبددتلنمبي يدةل
نمبي ددةلقيدد للعتقددال يددبلا يلبعدد لنمبددد ثي لنم خت ددي لبددو  لسبدددألخصلقدد لنمعددان لنمددذيلي ل

حدوتل قللقيدسةل  لنألازن لنألخا ل  لنمعدم لسن لنمظداسفلنم  ليدةلمد لتحد لتختلدفلحثيدان ل
إذلحدددد ل،ل(2) .لعددد لنمظددداسفلنم دميدددةلقددد لنمسقدددتلنم د دددالساليدددي دلبعدددالنألمدددفلنمثدددد  ل 

دلنمعدددان لح يدددا ل ددد لبلدددان ل وتقدددةلملت ييدددانتلنم د دددلةلقددد لنمظددداسفلنم ودخيدددةلنمتددد ل دددكاه
نم ددا لنألاودد لنمقدداي ل ثاهدددلنمسن ددحلعلدد لنمبي ددةلس عتيدتكدددلقدد ل دد د لنم ددذن ل دد لخددهلل
تادعللنميحد ل التلللنم ت يانتلنمت لحد لمكدلنماسالنألحبدالقد لإ دانرلذمدللنمت ييدالنمدذيل

مو سلنميدحدو لوتيادةلقدالنم لنمتتسانتلنم  دالنميكدليدبقد لس  لث ل يك تلباساهدلق لتزنيالن
سي ثددللتتددسالنمزانعددةلستددااي لنم يسنودددتلسنماخدددالسنبتحدددالنآلالتلسنألاسنتلل،تددو ي لنم ددذن 

ستتددسالنمع ددداةلسظكددسال ادددهي لنمتبددداللوتياددةلقددد  لنالوتددد لستبلددسالنم ادددهي لنالات دعيددةل
معدان لسنماحايةلسنمتقويةل  ال ه ل أ دانتلنمو دسلنميدحدو لقد لنمع دالنم ادايلنم دايرلقد لن

س عيددالساددسا لسذمدللسقدد لنألامدةلنمعدم يددةلنم يدتواةلعلدد لوتدد أللنمتوقيبدددتلنألثايدةلقدد لنمقددا ل
سيدو دسللنمقدد لنم دس لسنمتاحيدزلعلد لل،نمزانعيةلنألسم لنمتد لنيدتستوتكدلنم ادد يالنميدحدوية

لللللللل.لل أ انتلنمو سلنميحدو لقيكد
 :  أبرز مؤشرات النمو السكاني في القرى الزراعية

                                                 

(1) Simmons, A. H. , The Neolithic Revolution in the Near East, University of 
Arizona, 2007, (Internet). لل 

(2) Charvat, P. , Mesopotamia Before History, London, 2002, p. 4. ل 
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ل:  تطور الزراعة. لا أو 
  دددال هددد ل أ دددانتلنمو دددسلنميدددحدو لخدددهللنمع دددالنم ادددايللسالنمزانعدددةيعدددالتتددد

ققددالت حدد لنميددحد لقدد ل،لنم ددايرلس عيدددالتتددسال يدددةلنم ات عدددتلنمقاسيددةلقدد لذمددللنمع ددا
لإمد تو ي لح يدتليذن ك لسم ليتاسمسنلب ثد لع ليذن لييال داتك لح دلحدوسنليددبقد ل  ددلقددال

ت ايدالوسعيدةلنم دذن لستوظي د لباقدةللإ ح ددل،لانالستويديسلنمقدا لسنم يدتستودتت قي لناليتق
وتددد  دد لخددهللزانعددةل   د دديللذنتلقي ددةليذن يددةلعدميددةلبيددعانتل انايددةلعدميددةلسويددبةللسن 

حبيددداةل ددد لنمباستيوددددتلاعلدددتلنميدددحد ل حثدددال ددد ةلبعدددال  لحددددوسنليتوددددسمس لنم دددذن لب دددحلل
نذلقداليدأايلتوددسلل،لقي كدلنم ذن يةلسنم  يةع سن  لييال وظ لس  ل  داال ت لتختلفل

مبع لنأليذيةلنم ل اسرل  انال  يةلساب دلنم لنمسقددةلوتيادةلعدا لوظدقتكددل سللنإلويد 
س د لادودبلاخدالققدالتد لإوتدد لقدد  ل د لنم  د ديللل،ن تسن كدلعلد ل دسناليدد ةل سلقديداة

يل  ليق د لحدللسن دال لمد ليحد ل د لنم داسالو دنمزانعيةلق لعاال د لنم وددت ل  ددليعود لبو ل
سقددال  دداثتلنمزانعددةلنم وتظ ددةلل،(1) دد لنميددحد لسي ددافلحددللسقتدد لمل  ددسللعلدد لنم ددذن 

ان  دةلسزيدداةلنمويدللسنمثدبتةلنوتدايةلقاياةلحد لمكددل ه يتكددلقد لت يدي ل يدتسيدتلنم عي دةلنم
وكددلنوت ددالنمزانعدةل د ل ستلسبساد لعدد لقدد  لل،(2)نم لنزايدالنمو سلنميدحدو لبعالذملسقداتل

نمعددان ل  ددال هدد ل ودتقدد لنما ييددةلقددالعحددسللا لعددنأل ددل لقدد ل وتقددةلنم ددا لنألاودد لسنمددذيلي ل
  دددداالنم دددذن لنمدددسقياةلنمتددد لنعت ددداسنللإمددد  قيقدددةلنوت دددداليدددحدوكدلستزنيدددالو دددسه لبداليدددتودال

لل.لل(3)عليكد
علددد لنمو دددسلل ي دددد لنمزانعدددةلنم وتظ دددةل قدددازتلعددداةل أ دددانتلحدودددتلمكددددل ه يدددةلل  لإ ل

ل للعاةلاسنوبلتت ثللبدموقدتلنآلتيةل للنمع النم اايلنم ايرلق لنمعان ل نميحدو لخه
 عظددد لنمقدددا لنمزانعيدددةلنمتددد ل دددكاتلل  لإ ل: مالئمةةةة الزراعةةةة لالامةةةل البيئةةةي والمنةةةا ي .1

تقدددال ددد  للPPNA, PPNB, PPNC(4)تتدددسانتلنمع دددالنم دددايرلبحدددللقتانتددد ل
                                                 

(1) The Neolithic Revolution and the Mesopotamia Civilizations, The University 
of Kansas, 2003 (Internet).   

(2) Zeder, M. A. , New Perspectives on Agricultural Origins in the Ancient Near 
East, Department of Anthropology National Museum of Natural History–
Smithsonian Institution (Internet). لل 

(3) Star, C. G. , A History of the Ancient World, Oxford, 1965, p. 21. ل 

(4) PPNA: 8500-7600.ل  
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عددالليددقستل تددايليبلدد لنم وتقددةلنم ت ساددةلسنمتدد لتت تددالب ودددللنميددكسبلنم عتدداللسب 
(ل لددد لسنمدددذيلييددد حلبقيدددد لزانعدددةل دددتسيةلودا ددددةل400-200(ليددد ل سل ددددلبدددي ل)50)

سي ثللهدذنلنمعد دلل  دال هد لعسن دللنمو دسل.ل(1)سخد ةلنم بسبلنم ت ثلةلبدمق حلسنم عيا
نمددذيل حدد لنميددحد لقدد لنمعايددال دد لتلددللنمقددا ل دد لنم  ددسللعلدد ل  دددااه لنم ذن يددةل

 .للب حللثدبتلسسقيا
 للللللل:  ور اللقاي في ا تيار أصناف محددة والرغبة في الحصول عايهاالتط .2

تتسالنالويد لنمعقلد لقد لنختيددال  دودفلنم  د ديللنمزانعيدةلذنتلنمقي دةلنم ذن يدةللل     
قاهددلقد ل وتقتد لبيدببل ه  دةلننمحبياةلسايبت لق لنم  سللعليكدل ت ل العا لن حدويةلتسل

 داليد دتلتتدسالنمو دسلنميدحدو لسيا دال دمدةلنمدسع لنمدذيلنمظاسفلنم ودخيةلسنمبي يدةلمكددل  ل
ل،س ددللنميدد لنميددحد لقدد ل عدداقتك لألوددسننلنم  د دديللنمزانعيددةلسقي تكدددلنم ذن يددةلسنم دد ية

عيودددتل سل  ثلددةلعلدد لو ددسذاي ل دد لنم  د دديللنمزانعيددةل  لمدد لإ لسناانحكدد لمددذمللسهودددلوأ ددال
مكدذي لنم   دسمي لقي دةلل  لسفل  لقح ددلهدسل عدالل،)نم بدسبلسنم  د ديللنمبقسميدة(ل ذمللسه دد

مهويددد لست تددسيلعلدد لعود دداليذن يددةل ك ددةللتعددالنم ددذن لنمددا يسليذن يددةلحبيدداةلقدددم بسب
دددد  لل،(3)س ددددداةلنمالددددستي لنمتدددد لتدددداخللقدددد لع ليددددةل ددددوالنمخبددددزل،(2)تت ثددددللبدمحدابسهيدددداانت دل  
ويدد لسنم يدسن له لنألخا ل  اان ل ك دد ل د ل  دداالنمبداستي لمهلعا لنم  د يللنمبقسميةلقت ل

.ل(4)نمدد لادوددبليددذن كدلبدمحدميدديس لسنمايدداسالسبعدد لنأل دده لنم عاويددةلنألخددا لسنمايتد يودددت

سقددالتدد لا ددالبقديدددلتلددللنم  د دديللسب ددحلل ددتا  ل) حدداب (لقدد لنمعايددال دد لنمقددا لنمزانعيددةل
كدددل و للال لإبزانعتكدددلسو سه دددلقدد لتلددللنمقددا للايدد لتبدددي لنمظدداسفلنمبي يددةلسنم ودخيددةلنم تعلقددة

علدد لنمو ددسلس دد لتلددللنمقددا لنم  زميددةللن ل أ ددالبددةلنم قيقيددةلمليددحد لقدد لنختيداهدددلعحيددتلنماي
نمت لتقاليابل ايوةلنم س للبدمقابل  لبلاةلتلعاال يدرلعثدالقيكددلعلد ل وتدةل د لودسنل
                                                                                                                         

PPNB: 76000-600.ل  
PPNC: 6900.ل5-200.ل  

ل.ل15،لص2010(لل تلسلنمعان لسنمست لنمعاب لسنمعدم لنم د ل،لب انا،ل1)
ودايدددةليدددعايلنمدددابسو ،لب دددانا،لل-(لحدددسل،ليدددسويد،لثدددساةلنمع دددالنم ادددايلنم ددداير،لتاا دددة لتقددد لنمدددابد 2)

ل.للل90،لص1989
نهلل،لبددا لنمزانعددة،لس سمدد لنمقددا لقدد لنمعددان ،لايدددمةل دايددتيالييددال و ددساة،لحليددةلل(لنم دديخ،لعددداللعبددا3)

ل.للل125،لص1985نآلانب،لاد عةلب انا،ل
عل ،ليسوسلعبالنمقداا،لنم اخللنم لإوتد لنم  د ديللنم قليدةل س دل،لل-(لنماودب ،ل  ي لعل ل   ا4)

ل.لللل148-147،لصلص1996
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(Emmer)(1)،سقايدددةل  لنمابدييدددةلنمسنقعدددةلاودددسبليدددابل ايودددةلنم س دددللنمددد لنم دددابل ددد لل
تددد لعثدددالقيكددددلهددد لنألخدددا لعلددد ل ودددسننل ددد لنم وتدددةلت ثلدددتلبددددل ايودددةلنم  دددالنألثايدددةلنم

(Emmer)سل(Einkorn)سل(Six-row bread)سحددذمللنمعثددسالعلدد ل ددعيال دد لنموددسنلل
ح ددلعثدالقيكددلعلد لبقديددل  داساةل د لنمعداسلل(Naked and Hulled Barly)نمعددايل
تلعاددالتدد لسقدد ل سقددالقا ددزااةلنمسنقدداليددابل ايوددةلنم س ددللبدددمقابل دد لبلدداةلل،(2)سنم  ددص

 .لل(3)خا ل  لنمبقسميدتوسننل  لنمعثسالعل لبقديدلبذسالنمعاسلس  ل
ي ثددللساددسالبددذسالنم  د دديللنمزانعيددةل :تزايةةد اديةةدع اللاماةةة واسةةتمرار توسةة  السةةك  .3

م قيقتددي لبساددسالو ددسليددحدو لقيكدددلتت ثددلللد لقدد لنمقددا لنمزانعيددةلنوعحديددل عدده لإميكدددنم  دددال
نيدداةل د لنأليددايلنمعد لدةل دد لنميددحد ليدده تلببددذالسزانعددةلنم قيقدةلنألسمدد لبسادسال عددانال تزل

س  لث ل  دالتلللنم  د يللسخ س د لق لبعد لنم وددت لنمتد لاللتت تدالبو تددالحدقيدةل
الاسن لنمدذيلي تدد لقيد لزانعةلتاايبيةل سمد ل د لخدهللنلإم سهسل دلي يال،لملزانعةلنماي ية
ساددسالبددذسالنمبقسميدددتلقدد ل وتقددةلمدديسل لوايدد لإنمسقددتللسقدد ،لعد لددةلحثيدداةلنمدد لاكددسالس يددا ل

قدد لنمسقدددتللعددا لقيكدددلايلسبدددألخصلقدد لنم وددددت لنمسنقعددةلاوددسبلنم وتقددةلنم ت سادددةلسنمتدد لت ل
نم د ددال وتقددةل ددب ل دد انسيةلسنمتدد لوعودد لبكدددل وتقددةل  لنمابدييددةلقدد لإتدددالهددذنلنمب ددرل

لدد لنمددايلقددالسنعت دداتلقدد لإوبدتكدددلعلع لتللنم  د دديللنمزانعيددةلنمتدد لنيددتتلددلي دديالنمدد لن  ل
لبددتل دد ل ودددت ل خددا ل دد لخددهللع ليدددتلنم قدي ددةلسهددسلاميددلليددأثالعلدد لساددسالو ددسلا

يددحدو لقدد لظددللبي ددةل كددااةلبدددماقالسنماادددفلستت تددالبتددو ي ليددذن  ل يددتقالح دددليددأثالعلدد ل
هتل دال قدانوك لقد لنم وددت ل ددل دساسال قانال  لتلللنم وتقةلحدوتلمك ل عاقةلساانيدةلساب ل

ح ددليأ دالل،تلللنم  د يللنمزانعيةلنم  دالإميكددلم عداقتك لبقي تكددلنم ذن يدةللبسنلقيكدانمت ل
ايدةلنمتد لنختاودهددلقد لب ثوددلنيت انالنميح لستسيع لم االتسيلةلس تعدقبةلتتانس لق لتلللنمق

بقد لنميدحد لل ل د لع دالنم وتقدةلإذ.ل(ل 120+لل070.ل0 سلعيودةل ددلبدي ل)لد لو سذاد  لهدذنل
ب  دايددددةلو دددددتدتك لنم يدتيددددةلنم ت ثلددددةلب ددددحللا دددديسلل سيقس ددددسلل قدددد لتلددددللنمقايددددةليعي ددددسل

بدمو دتدتلنالقت دايةلنمت لسااتلنإل داةلإميكدلق لتقدايالنمتوقيبددتلنألثايدةلنمتد لاداتلقد ل
                                                 

)1( Mathews, The Early Prehistory of Mesopotamia 500. 000 to 4. 500 BC, Brepols, 

2000, p. 48. ل 
 :Kirkbride, D. , "Umm Dabaghiya 1972: A Second Preliminary Report", Inل(2)

Iraq, Part, 1973, p. 4. Also see: Mathews, op. cit. , p. 60. ل 
 Charvat, op. cit. , pp. 8–9ل(3)

ل
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د دليعحدسلنم وتقةلسب حللخدصلنمتوقيبدتلنألثايةلنمت لقد دتلبكددلنم وقبدةلانيدوددلحاحبانيدتل   
 .للستحييفلق لتبيعةلنمبي ة دمةل  لناليتقانالسنمو سلنميحدو ل

 :  تطور تدجي  الحيوانات. ثانياا 
  دسلللإذليعتقدال   ل،لتتسالتااي لنم يسنودتلنمعد للنمثدو لق لنمو سلنميدحدو لعا لي ل

 ودددت لنميددكلل دب لنمقد لددةلقدد للنمتدااي لنألسمدد لحدودتل اتبتددةلبدم داددةلنم ديدةلمل ددذن لقد 
اسهايلق لتا ل عيودةلنالويدد ل د لنم ديالنمد لنمت ييالنملح دليعتقال ي د لبو  ل،ل ييدلياب ل

نمزانعدددةلحدودددتلوتيادددةلملت ييدددانتلنمودا دددةلقددد ل ددد تلنميدددحد لس داددددتك لنم تزنيددداةلمتدددسقيال
علدد لزانعددةلنمع ددالنم اددايلنم ددايرلمدد لتحدد لملت قدد لنم ددذن لنم تحد ددللل  لح دددل  لل،(1)نم ددذن 

دل د لاس لم دس ل يسنويدةلتسنقال بدسبلو دسيةلسبدذسالاهويدةلسبقدسللباستيويدةلسيياهدلنماي ل  
ل.لل(2)قدااةلعل لت قي لنمتسنز لنم ذن  لمهويد 

سقدددالنوتلددد لنمتدددااي ل ددد ل اتبدددةلنم يسنوددددتلنمتددد لن دددتداهدلنالويدددد لب دددحللبدددايل
سبخد ددةلنم دد ياةل وكدددلذنتلنمتدددبالنالات دددع لسنمتدد لحددد لمددايكدلنيددتعانالقتددايلم عدي ددةل

لد لنيدت ودسلستددااي لنم يسنودددتسحددل،(3)نالويدد لستسنادداتلقد ل ودددت لنم بدسبلنمبايددةلوايدكد
،ل ا لةلنمع النم اايلنم ايرلق لنمعدان لحدد لمد ل دلةلحبيداةلب يدومةلنمو دسلنميدحدو لق 

د دلققالحدد لمكدذنلنمعد دلل ثدا لنمسن دحلقد لزيدداةلو ددتليدحد لقدا لنمع دالسزيدداةل ا كددل   
وددتلسوسعيدةلس اد لبقديددل خلاددتلعظدد لنم يسنلأللذمدلل د يدتوتي لسل،لنوعحسلعل لزيداةلنمويل

سقستد لقد للنإلويدد عظد كدلستبيعةلتلدللنم يسنوددتلسقسن داهدلنالقت ددايةلنما دةلمبودد لايد ل
عدداال دد ل سنقددالنمع ددالنم اددايلنم ددايرلنمتدد ليددوتتا لإميكدددلسيددوتودسمكدلقدد لهددذنلنمب ددرل

ل.للل   ل أ انتلنمو سلنميحدو لس ثا لق لهذنلنمادوب
   :التطور اللقاي في تدجي  الحيوانات. 1

يظكالتتسالتاحياليحد لقا لنمع النم اايلنم ايرلقد لنمعدان لسن د د لقد ل تدبعدةللللل
 د للكدتداايوليدوت لسمد لل،يلسللنم يسنودتلس وسنعكدلسنوتقد كدلمتعال  ال أ انتلنمو سلنميدحدو 

سيددو دسللل،ب دحللع دسن  لبدللادد لوتياددةل عاقدةلنميدحد لبويدسلع ليددتلنمتدااي ل سقدان ل
تلدددللنأليدددسلم عاقدددةل اددد لتتدددسالنميدددحد لسو دددسه لنمعقلددد لبكدددذنللبعددد ل ددد لإمددد نإل دددداةل

                                                 

(1) Clutton, J. -Brock "The Early History of Domesticated Animals in Western 
Asia", In: Sumer, vol. 38, 1980, p. 39.  

ل.ل174(لحس ،لنم  االنميدب ،لص2)
 .ل219-218(ل  يي ،لنم  االنميدب ،لص3)
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نمخ ددسصلس وكدددلنم ان ددللنمتدد ل دداتلبكدددلع ليددةلنيددت ودسلستددااي لنم يسنودددتلسهدد لثددهرل
 ان ددللت ثلددتلبدم دداةلنم   ددساةلبددي لنمتدداسي لسناليددت ودسلب دددلييدد حلمل يددسن لبدددالختهتل

دلتابيدددةلنم يسنوددددتلقددد ل حدددد لقيكدددلتي ثدددللوسعددد ل ددد لنم يسنوددددتلنمبايدددةلسنم ا لدددةلنمتددد لت ددد
   ددسالسنميدد د لمكدددلبدددمتزنس لسنمتسنمددال دد  ل دداسا لسنم ا لددةلنمتدد لتتبددالتايقددةلنالوتخدددبل

نمل د للإوتدد نم ايسبةل د لود يدةلعل للم  سلسنمت يي ل ادتكدللق لتابيةلنم يسنودتلسذمل
ساددساللس دد لخددهل،ل(1)سنم ليددبلسنم ددسفلسنمالددسالس دد لود يددةلقددااةلنم يسنودددتلعلدد لنمع ددل

  لبقديدددللإمدد إذلت دديالنماانيدددتلنم ايثددةل.ل وددسننل دد لنم يسنودددتلنم ااوددةلقدد لقددا لنمع ددا
س خلاددددتلعظدددد لنم يسنوددددتلنم حت ددداةلقددد لقدددا لنمع دددالودددتأللعوكددددل  دددسللذمدددللنمتتدددسال
نم عاق لبيدلسللنم يسنوددتلنم ااودةلسخ د  دكدلنم واعيدةلس وكددل  دقظدةلنميدحد ل سلنمدذي ل

 يسنودتك لق لنمظاسفلنمبي يةلق لنمبايدةلسنختيدداه لنأل د السبيدكسمةلقد سنلبع ليةلنمتااي لم
ل.ل(2)سنوتقد ك لملذحسال وكد

 :  منتجات الحيوانات المدجنة ودورها في النمو السكاني. 2
يعددالهددذنلنمادوددبل دد لنماسنوددبلنم ك ددةلم دددلمدد ل دد لنألثددالنمبدددم لقدد لإ ددانرلتتددسيال

 لتاحيدددزلنميدددحد لقددد لقدددا لإإذل،للل يدددت اع ليددددتلنمو دددسلنميدددحدو لستتدبعكددددلال قدددد لسب دددح
نمع ددددالحددددد لعلدددد لنم يسنودددددتلذنتلنماد دددداةلنالقت دددددايةل)نم ذن يددددةلسناليددددتكهحية(لسب ددددحلل
 يددددسلنأليودددد لسنم ددددعزلسنمخوددددزيالسبعددد لنم د ددديةل  ددددلي ددديالنمددد لنم دددااسالنالقت ددددايل

 حدددد ل  ددددالم وتادتكدددددلسنم ت ثلددددةلبدددددمل س لسنم ددددسنالنماهويددددةلسنم ليددددبلسنمالددددسالسنم ددددسفلسي
ل لق ل يومتي ل ك تي ل ه يتكد

                                                 

 .ل30،لص1979(ل   سا،ل دقظلنبانهي ،لنمثاسةلنم يسنويةلق لنمعان لسيبللتتسياهد،ل س ل،ل1)
  لبد دد،لبا و كدد (لا يدد ليقدسللقيد لبد رل)بانيد لهديس(لنم خدتصلبعلد لنم يسنوددتلقد لاد عدةل)نالقا لنم(ل2)

نم ددعزلعلد ليدبيللنم ثددلللعل لم دس  دسمسنلنم  سلللبووك  ت لل اعدةلنمقا د ل ثللاعدةلنم د النم
وددتلستداايوكدلنم يسنل د لنإلوددربيو ددلالليزنمدس لي د س لبقدد لقتعددوك ،لح ددل وكد لقدد سنلبددمتاحيزلعلد ل

ليت لذبحل عظد لنمدذحسالحد ل خا بيو دلق ل دالتلل،سالاتكدل ت لظةلعليكدنم ل ا لةلنمو س لسنم  دق
سهددذ لت تددللناليددتانتيايةلنمسن دد ةللمتابيتكدددلنم دد ياةلسنم  دقظددةلعلدد لعدداالقليددلل دد لنألحبدداليددود ل وكددد

للسنمت لاللتزنللق لنمسقتلنم د ال يتخا ةلق لإاناةلستوظي لنمتااي .
See: Pringle, H. , "Reading the Signs of Ancient Animals Domestication", In: 

Science, 1998: 282: 1448 (Internet) 
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  د ليذن لثدبتل أ  لس يتقال  لخهللساسال يسنودتل  ااةل يدبقد ل لنألسم 
ست ايالوسعيةلنم ذن لنم يسنو لسقي تد لنم د يةلسهوددليه دظلنمتاحيدزلست ايدالنمقي دةلنم ذن يدةل

تيوددددتلنم  دددسللعلدد لح يدددتلسنقددداةل دد لنمباسلل ددد لثدد وددسنل سل دددوفل دد لنم يسنودددتلسلمحددلل
ل.للسنميعانتلنم انايةلنمهز ةلنمت لي تداكدلنماي لنمب اي

يدةل وكددلس د لنمزانعدةلقبلكددلنم يده ةلق ل سنحبةلنمتتدسانتلنألخدا لنم تبق لسنمثدوية
 ليدددده تدلقددد لنمو دددسلنميدددحدو لسعلددد لنألخدددصلنم دددودعدتلنم عت ددداةلعلددد لنم وتاددددتليسنملتددد

ل.للنم يسنوية
سن دداهدلقدد لنمو ددسلنميددحدو لبدم ادددالتلنآلتيددةلستو  ددالقي ددةلنم وتادددتلنم يسنويددةلسق

ل.للسنمت لحد لمكدل حبالنألثالق ل  سللنمزيداةلنميحدوية
ت ثددللقي ددةليذن يددةلحبيدداةلال تسن كدددلعلدد لعود دداليذن يددةلحبيدداةلسب ددحلل يدددسل لنمل ددس  .1

 .للنمباستيودتلقك لت ثلليذن  لا ييد ل ك د لمليحد لسو سه 
ي ثددلللإذ،لي تدد لنم دد يةلسخ س ددد لعوددالنألتادددلمدد ل ثددالبدددم لقدد لنمت ذيددةلمق لنم ليددب .2

ملتحدددثالإذلن لنألتادددللي ثلددس للن لقددإ لساددسا لي ثددللنيددت انالل دد لثدد نم ددذن لنمددا يسلمكدد لسل
 .للنمي لنمع ايةلنم ك ةلملو سلسنمتحدثا

قد ل دوالنم هبدسلل ه يتكددلإمد ت ثلل  دال هد لنم وتاددتلنم يسنويدةلقبدإل ددقةل لنمالسا .3
النم ددعزلنمدذيلتع دلل ود ل سعيدةلم ادظلنميدسن للخ س دد لوه ظلاساهدلسخ س دد لالد

  ل عا ل  لسل  قسللالليواذل و لنم دد لستعدالهدذ لنمخد ديةلذنتل ه يدةلخد دةلأل ل
مك ددلب دحللثدبدتلإذللنإلويدد ساب ددلنم ليدبلقداليدده لقد لنيدتقانال دادةلل(1) اظلنم د 

 ل حدددد لثدبدددتلن لنم دادددةلمل دددد ل يدددت اةلس ددداسايةلسن لتدددسقالنم ليدددبلب دددحللان ددد لقددد
 .لل اسايلملت ذيةلساليي دلعوالنألتادل

ت ثددلل ددداةل ك ددةلقدد لنمادوددبلنم ددودع لقدد لع ددللنآلالتلسنألاسنتل لنمعظددد لسنألويدددب .4
سهددذنل دددلل(2)نمخوزيددالمع ددللنميددحدحي ل ويدددبسنم لدد لس وكدددلعلدد ليددبيللنم ثدددللنيددتخان ل

 .للي ح لعا لعد ه لا ييد لملو سلنميحدو 
ذنلنمادوبليه ظلبد لساسالنم يسنودتلنماناوةلقد لنمقدا لسق لختد لنم ايرلع له

يأ دالعلد لسادسالو دسليدحدو ل و  دالل د لثد متلدللنماسن دالسقي كددلسللنمزانعيةلي ثدللن تدسن  ل
 .للق لهذنلنإلتدا

                                                 

 .ل178(لحس ،لنم  االنميدب ،لص1)
 .ل179(لنم  االواي ،لص2)
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ل:  تطور صناعة الف ار. ثالثاا 
يعدددالنبتحددددالنماخددددال  دددال هددد لنم ظددددهالنم  ددددايةلنم  يدددزةلقددد لنمع دددالنم ادددايل

سقدددالنبتحدددالنماخددددالقددد ل.ل(1)نإلويدددد للنبتحددددا ل ه يدددةل يديددديةلقددد ل يددددةلققدددال دددح،لنم ددداير
نمو دددفلنمثددددو ل ددد لنمع ددددالنم ادددايلنم دددايرلسنمدددذيليدددد  لبع دددالنماخدددداليددد ةلت يددددزل

 هدددد لنمعسن ددددللنم يدددددعاةلقدددد لنمو ددددسلل ستعددددال ددددودعةلنماخدددددال  ددددا.ل(2)نم ددددعسبلسنمثقدقدددددت
 اددايلتددسا لخددهللنمع ددالنمنميددحدو لسيددوت لنبتحدددا لس ددودعت لوتياددةلتسيدديالنم ات ددالست

تسيالنمع ليدتلنمزانعيةلسزيداةل  د يلكدلسخزوكددلس اظكددللنم ايرلس دلبعا لسب حللا يس
خ س ددد لقدد لنم ودددت لذنتلنميددقستلنم تددايلنم تذبددذبلسنمتدد لاعددتلنم داددةليددحدوكدلنمدد ل

نالسنمقدداسالنماخدايددةل  ددالسقددال ثلددتلنماددال.لخددز لبعدد لنم  د دديللسب ددحللخدددصلنم بددسب
  دليأثالعل لنالهت د لبتو ي لنم ذن لستدسقا ل د لخدهلل اظد لقد للكد سملللنمخز سيد ل ه 

تلللنماانالسنمقاسالسهسل دل حلل ه يةلق دس لمت قيد لنمو دسلبدالعت ددالعلد لتدسقيالسخدز ل
نم يد لساعلكدلثدبتةلس تسقاةلق لنمبيتلسنيتخان كدلعوالنم دادةلستتالد لل نمتعد لسحذمللخزو
نم يتخا لمت ذيدةلنألتاددللس اظ لنم ليبلل ي د لب حللقعدللق لخز لقاسا ه يةلنماانالسنم

 ليدبللإمد  دادةلنألتاددللل د لثد سبل ليبلنمويد لنم ا دعدتلسلخ س د لعوالقلةل سلو 
 يدعالنيتلز تلنم داةلم اظ لس  لهودلاد تل ه يتكدلق لتسقياليذن ل ك لسا ديسلألهد ل

ح ددددلبدددازتل ه يدددةلنألسنوددد ل.لعتقدددا ددداي ةلقددد لنم ات دددالس يددددسلتحددددثا لسو دددس لس يدددبل ددددلو
نماخدايةلساليي دلنمقاسالق لنمو سلنميحدو لبديتخان كدلقد لتدبخلنمتعدد لستكيد ل  ددلياعلد ل
 دد يد لسخدميددد ل دد لنماددانثي لسنألسب ددةليعتدد لمليددحد لقي ددةل دد يةلنوعحيددتلعلدد ل دد تك ل

 دددلعحدددسلح.لسبوددد ك لنمايدد دو لسسقددالمدددايك ليددذن  لثدبتددد لس خزسوددد لنيدددتخا س لب ددحلليددس  
ساددسالنماخدايدددتلنم زخاقددةلسنم لسوددةل دمددةل دد لنمددذس لسنمتتددسالنالات دددع لنمددذيلس ددللإميدد ل
نميددحد لسنمددذيليعددالاددز ن ل دد لتتددسالنمو ددسلنميددحدو لحديددتخان لنم تديدددتلسنألقددان لمل ددابل

 ددلتد للإمد سبدإل ددقةل.لسنمت لح دفلعد لو ددذ لقيكددلب دحللس قدسللسبوقدسملس دزسل ختلادة
إاللاسالبعددد لنماخدايددددتلنألخدددا لقددد لتحد دددللستتدددسالع ليددددتلنمو دددسلذحدددا لودددسالن لو ددديال

س أ ددان لمكدددلس دد لذمددللنآلالتلسنألاسنتلنم يددتخا ةلقدد لنمع ليدددتلنمزانعيددةلحددوسنو لتق دديال
نيدتخا كدلنميدحد للسلنم بسبلسيياهدل  دليأثالعل لساسال سناليذن يةلت لت ايتكدلستوقيتكد

ايددتلنم  ددالإميكددلقد لعداال د لنمقدا لنمزانعيدةلسقدالتد لا دالنمعايدال د لنماخد.لق ليذن ك 
                                                 

(1) Swain, J. W. , The Ancient World, New York, 1962, p. 43.  
 .ل219-218،لص(ل  يي ،لنم  االنميدب 2)
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س د لذمدللنمعثدسالقد لقايدةل.ل دمةلنمو سلنميحدو لقيكدلبودد  لعلد ل ددلساالاوادد للعل ل  دليأثا
  لنمابدييدددةلعلددد ل سنوددد لقخددددايل توسعدددةل وكددددلتديددددتلبي دددسيةلس ا سعدددةل ددد لنألتبدددد ل

ايوددةلنم س ددللب ددسنم لح دددلعثددالقدد لقايددةل يددسوةلنمسنقعددةلاوددسبل .ل(1)نمبي ددسيةلنم  ددززة
(لحددد لعلددد لقددداسالع سايدددةلنماسنودددبلذنتل قددددب ل عاسقدددةلبددددل ادددانالنم ليدددب لسنمتددد ل35)

ح دددلعثددالقيكدددل ي ددد ل،ل(ل دد لنمقايددةIb-Ivظكدداتلبو ددحدلل  ددززةلس وقس ددةلقدد لنمتبقدددتل)
عل لحيالمتديدتل  قسمةلب حللايدالذنتلمدس لا ددايلس يدسالقد لنألعلد لنمد لنمتبقددتل

(Iv-v)(2)(لحدد ل45ثددالقدد لقايددةلو ايددللنمسنقعددةل دد دم ل ايوددةلنم س ددللب ددسنم ل)حددذمللع.ل
ح دلعثالعل ل سنو لتق ديالنم بدسبل(ل3)  وسعةلب حللا يللآلويةعل لحيالقخدايةلتعسال

ل.ل(4)ق لقا ل  لنمابدييةلس يسوةلسيدا لبت 

 :  تطور صناعة اآللت واددوات. رابلاا 
 اددددايلنم ددددايرل  ددددال هدددد ليعددددالتتددددسال ددددودعةلنآلالتلسنألاسنتلقدددد لنمع ددددالنم

نم أ انتلنم ح لةلملو سلنميحدو لس  دال  دحدم لقد لنمقدا لنمزانعيدةلنمعانقيدةلنمقاي دةلسيعحدسل
تبيعدددةلنيدددتخان لتلدددللنآلالتلسنألاسنتلنم حت ددداةل اددد لو ددددتدتلنميدددحد لسحثدقدددةلسادددساه ل
ل سنيددت انالو ددسه لس دد ل هدد لنآلالتلسنألاسنتلنمتدد لتعحددسلنمو دددتلنميددحدو لقدد لتلددللنمقددا 

زنمدددةل نمو ددددميدتلسنم قد دددتلسنمادددأسسلسنم اددددافلسنم ثدقدددبلسهددد ل اسنتلنيدددتخا تلمق دددتلسن 
  دددليدداللنيددتخان كدلعلدد ل  دايددةل.ل(5)م ددس لس دد س لنم يسنودددتلسقتددالنألخ دددبلسنمعظددد 

 ع دللمكدلعهقةلبتسقيالنم ذن لنموبدت لسنم يسنو ل  ل  داالساسا لنمذيلحد لقد ل توددسلل
ديددد لنمدد لادوددبلتلددللنآلالتلسنألاسنتلس  دددليعددززلتلددللنم قيقددةلنميددحد لتدد لنمعثددسالعلدد لبق

نمعثدددسالعلددد لحثيدددال ددد لنآلالتلسنألاسنتلب دددحلل  ددددب ل ددد ل يدددرلتايقدددةلنم دددوالسنم دددداةل
نألسميدددةلقددد ل عظددد لنمقدددا ل  ددددليددداللعلددد لزيدددداةلنميدددحد لسنيدددت انالنمتلدددبلعليكددددلم دددا ل

نذلتزن وددتلع ليدددتل،لبايددةنم  ددسللعلدد لتلددللنم  ددداالنم ذن يددةليددسن لنم دداا ل وكدددل  لنم
س  دددليأحددال.لنم دديالسنيددت اناهدلم دداالتسيلددةلنمدد لادوددبلع ليدددتلنمتددااي لنموبدددت لسنم يددسنو 

                                                 

(1) Mathews, op. cit. , pp. 55–66.  
(2) Ibid. , pp. 66–67 

ل.للل1989(لتقايالوتد ألل ع دللنمبعثةلنمبسمسويةلق ل سقالت ايللمل سي لنميداسل3)
(4) Mathews, op. cit. , p. 66.  

ير،لايدددمةل(لنمعدددو ،لع دددالتدددا ،لنم ددودعدتلنم اايددةلقدد لنمعددان ل تدد لوكديددةلنمع ددالنم اددايلنم ددا5)
ل.لللل144-143-142،لص1986 دايتيا،لييال و ساة،لحليةلنآلانب،لاد عةلب انا،ل
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نم علس ددددتلنم دددذحساةلا دددالنمعايدددال ددد لهدددذ لنآلالتلسنألاسنتل ددد لبدددي لنم خلاددددتلسنمبقديددددل
س د ل.لبكددلنألثايةلق لنمقا لنمزانعيةلبقديددلبدذسالوبدتددتلسعظدد ل يسنوددتلمكددلعهقدةل بد داة

ح ددل.ل(1)ذمللنمعثسالق لقايةل  لنمابدييةلعل لو دميدتلس قد تلس ثدقدبلس اددزفلس دزناف
ل.ل(2)عثالق ل سقالويوس لعل ل قد تل  لبي ل خلادتكدلنألثاية

س دددد لبددددي لنآلالتلسنألاسنتلنمتدددد ليدددداللنيددددتخان كدلعلدددد لساددددسال ددددلةلبدمع ليدددددتل
س  ددلالل دلل.لسنم داقدتلسنمكدسوددتلسنما د لنماأسسلنم اايةلسنم عدز  لنمزانعيةلسنيت اناهد

قي ل  لساساهدل د لبدي ل خلاددتلنمقدا لنمزانعيدةلي ديالنمد لسادسالزانعدةل  د ديللزانعيدةل
نذل،لنقتدتلنميحد لعل لتودسمكدل  ددلي ديالنمد لسادسالنيدتقانالسو دسليدذن  ل تسن دللعوداه 

س  دالنموبدتددتلست د للن لتلللنآلالتلسنألاسنتلتيتخا لق ل ادالنمتابدةلستعزيقكددلستقليبكدد
س دد لادوددبلاخددالقددإ لساددسالتلددللنآلالتلسنألاسنتلبدوسنعكدددلس  اد كدددلي دديالنمدد ل.ل(3)نمبددذسا

 ادد لسحثدقددةلنمو ددسلقدد لل دد لثدد نميددحد لميعتيودددلل ادد لنمعددد لي لبدمو دددتدتلنمزانعيددةلسحثدقددة
ح ددددليعتيوددددل دددساةل قيقيدددةلعددد لنمو ددددتلنم دددودع لسنم اقددد لمليدددحد لسهدددسلبدددذملل،لنم وتقدددة

س د لنأل ثلدةلنمتد لتا دال.ل لل ساةلذمللنمو سلسنمتتسالنمذيليوخذلستياةلنمتزنيدالنم يدت ايح
(ل2تلددللنم قددد  لنمعثددسالقدد لقايددةلو ايددللعلدد لقتعتددي ل حيددساتي ل دد لنم اددالقدد لنم ابددال)

 ددد لنم اددداليعتقدددالبديدددتخان كدلقددد ليددد  لنم بدددسبل سل ددددلييددد  لبددددل نماددددس  لسعلددد لقتعدددةل
حذمللنمعثسالق لقايةلنم  زميدةلعلد ل.ل(4)(10ق لنم ابال)ل اايةليسان لنم حللب حللقوس

س  لبي لنم سنالنم وعةلقد ل،ل(5)يحدحي لنم وداللت ب لنم وقدالس سنال بل اايةلس اقدت
عددانالسنم  ددسللعلدد لنإلبعدد لنمقددا لنمزانعيددةلسنمتدد لت ددحللنه يددةلحبيدداةلسخ س ددد لقدد ل

س  ددلالل دلل.لتخان دتكدلع دللنمخبدز د لبدي لنيدلإم ل  ليذن لنألقان لسنمتودويالنمت ليعتقال
قيدد ل وكدددلتعحددسل دمددةلناليددتقانالنم ددذن  لنمددذيلحدوددتلتعي دد لنأليددال دد لخددهللساددسال ددداةل
 دددودعيةلنيدددتخا تلم دددوالنمخبدددزلنمدددذيلحدددد لسالليدددزنللي دددحللنم دددداةلنأليددددسلمل دددذن لمحدددلل

لسل ا كددددلنأليددالزيدددداةلمع ليدددةلنمو ددسلنم دددذن  لمليددحد لإذللستحددد ه للد لنأليددالسي ثددللنوعحديددد
نيددددتاع لبدم دددداساةلتقيددددي لنمع ددددللبددددي ل قاناهدددددل  دددددليعتيودددددلتتددددسان لعدددد ل ادددد لنمتوظددددي ل

                                                 

(1) Charvat, op. cit. , p. 16.  
(2) Mathews, op. cit. , p. 69.  

ل.للل157-156(لنمعدو ،لنم  االنميدب ،لص3)
ل ايللنألثاي.ل(لتقايالع لوتد ألل ع دللنمبعثةلنمبسمسويةلق لنم سي لنألسللق ل سقالقايةلو4)

  .Mathews, op. cit. , p. 47ل(5)
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س  ددليدامللعلد لسظيادةلتلدللنم دداةلنم  دوعةلمع دللنمخبدزلنمعثدسال.لنالات دع لسنمعد ل لمكد
إذلتعت دالع ليدةل،لعلد لنقدان ل سلتوددويالسنمد لادوبكددلبقديددل بدسبل تا  دةلسهدسوددتلس سقددت

س د لبدي لنمقدا ل.دلهسل عاسفلعل لنم بسبلبعال  داهدلسي قكدلست وكدد والنمخبزلح 
(ل وكددلإذلتدد لIcستوددويالقايدةل يدسوةلقدد لنمتبقدةل)ل قددان نمزانعيدةلنمتد لتد لنمعثددسالقيكددلعلد ل

ساثددددالما ددددالخ دددبل سلق ددد ل  ددددليددداللعلددد لنيدددتخان  لإل دددانرلنموددددالل قدددان نمعثدددسالعلددد ل
حددذمللنمعثددسالقدد لقايددةلو ايددللعلدد لبقديدددل،ل(1)ان نألقددستكي تدد لإلعددانالسع ددللنمخبددزلقدد لتلددلل

(لنمسنقعدةلعلد لIستعدالقايدةليددا لتبدةل)ل(2)تودساي لقد لنم دقدةلنم د دميةل د لنمتوقيدبلقد لنم سقدا
(حد لاودسبليدابلبلداةلتلعاداليدابل ايودةلنم س دللعلد ل ددليبداسل د ل7-6 يددقةل دسنم ل)

القد لنمتبقدةلنمانبعدةل وكددلعلد لإذلعثد،ل حثالنمقا لنمت لعثالقيكدلعل لتودويالس قان لنمخبدز
ح دددلعثددالقدد لتبقدددتل خددا لست ايددان ل دد لنمتبقددةلنمعد دداةلق دددعان لعلدد ل،ل(لتوددسان ل قببددد ل13)

  ددل.ل(3)(لسبوسعي ل يدتاياةلس يدتتيلةvith)،ل(p1. II)عاال  لنمتودويالس وكدلق لنمتبقدتل
ل.للياللعل ليعةلنيتخان كدل  لقبللنميحد 

 :  تطور اللمارة.  امساا 
التتسالنمع داةل  ال ه ل  حدللنمو سلنميحدو لقد لا يدالقدا لنمع دالنم ادايليع

إذليدح ليدحد لنمع دالبسادد لعدد لقد لبيدستلقسيدةلسحبيداةلذنتل  ددحدلل،لنم دايرلقد لنمعدان 
إذلعد دتلقد ل.ل ابعةلس يتتيلةل ته قةل دالبع دكدلسي حد لتسيدعكدلحل ددلاعدتلنم دادة

ل.ل(4)دتل حثالتوظي د لقد تلبيوكدلعهقلةاليحبهذ لنمبيستل ا سعدتل
ست يالنم خلادتلنمع دايدةلنم حت داةلقد لنمقدا لنمزانعيدةلقد لنمعدان لعلد ل أ دانتل

(لاسنوددبل3 ك ددةلي حدد لنالعت دددالعليكدددلقدد لت ايددال عدددم لنمو ددسلنميددحدو لإذلتو  ددالقدد ل)
ل.للتت ثللبتختيتلنمبيستلسعااليافلنمبيستلس يد دتكدلسسظد فلنم اف

 :  ت طيط البيوت. 1

                                                 

 .Ibid. , pp. 66–67ل(1)
ل(لتقايالع لوتد ألل ع دللنمبعثةلنمبسمسوية،لنم  االنميدب .ل2)

 ,Mathews, op. cit. , p. 64. Also see: "Excavation in Iraq 1972–73", In: Iraqل(3)
vol. XXXL, 1973, pp. 15–16.  

ل
ل.ل219-218نميدب ،لصل(ل  يي ،لنم  اا4)
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تلنمبيستل  لنأل سالنمكد ةلق لت ايال اد لنأليدالسي داال قاناهددلس د ليعالتختي
إذليه ددظلبددد لهودمددللوددسعي ل دد لتختدديتل.لسل ددحل لثدد لت ايددال ادد لس ددحللو ددسه لنميددحدو 

سمت ايدال عددييالنمو دسلقد ل.لنمبيستليت ثللبدمتختيتلنمان ايلسنم يدتتيللسب يدد دتل ختلادة
ستلنمحليدةلقد لنمقايدةلس يدد ةلنمبيدتلنمسن دال دالهذنلنمادوبلنعت اودلعل لإا ددم لعداالنمبيد

نم يددد ةلنمحليددةلملقايددةلمويددتوتألل عددانالنميددحد لس قددانالنأليدداةلنمسن دداةلس ا كدددلب ددحللتقايبدد ل
ل.للنمو سلنميحدو لقيكدل مت ايال عدم لس حل

(لاساليدحويةل7قعل ليبيللنم ثدللقايةلو ايللنمت لعثالقيكدلعل ل دليقدابل د ل)
.ل ل(80×لل100 بعداهددل دسنم ل)لتبلد نمقي ي لنألسيتلسنماودسب للتاحزتلب حللخدصلق 

سقددال ددياتلتلددللنمبيددستلب ددحللان ددايل دد  ل دداسالتلددللنم يددد ةلتددانس لقتددالنمبيددتلنمسن ددال
ن لتلللنألبعددالسنم يدد دتلتقساوددلنمد ل(ل1)2( 35( لب يد ةلتقابل  ل)6-5 وكدل دلبي ل)

تقدددايالسادددسال عددانالقليلدددةل ددد لنميدددحد لناليددتوتد لبسادددسالو دددسلبيدديتلقددد لنمقايدددةل ددد لخددهلل
عد دددسنلبويدددالقليلدددةلنمعددداالقددد لظدددلليدددح ل  ددداسالب يدددد دتل ددد ياةلانخدددللبيدددستل  ددداساةل

سبدددماي ل دد لنمو ددسلنمبيدديتلميددحد لنمقايددةلناللن لهودمددلل دددليثيددالنمدد لقي ددةلذمددلل.لنم يددد ة
يالإذلن لنميدح ل د  لذمدللنمتختديتلي د،لنمو سلسذمدلل د لخدهللنمتختديتلنمدان ايلملبيدست

نم لتا دال قدانالنأليداةل ات عدي لب دحلل تقددابلقد لذنتلنم يدد ةل يلن لنمبيدتلب دالذنتد ل
علدد لساددسالنأليدداةلي ثددللس دداةليددحويةل تاددااةلايدد لختددسةل دد لنم ددافل سلقلتكدددل  دددليددأثال

ل.لل عاناهدلس قاناهدلنمسن اةلستزنيا
و لس ددد لنم أ دددانتلنألخدددا لنم تعلقدددةلبكدددذنلنمادودددبلسنمتددد لتددداللعلددد لنمو دددسلنميدددحد

سمحد لبددو تلاخددالهددسل ددلتدد لنمعثددسالعليدد لقد لقايددةلنم  زميددةل دد ل دفل دد لنمبيددستل  دتددةل
لدد لتددسللبيددسالاقدددع لسنمددذيل وكدددلبعا ددذلنسلتعددا لم ه دددللقبددللن ليكاددالنم سقددالسقددالب

از لودتئل بو ل د ل ادالنمحلدسلسعلد ل ددليبداسل  لمكدذنلنميدسالل( لسهس60نميسال سنم ل)
( لانخلكددلبيدستلن تدستلعلد لعداةل1500ل دتل دسنم ل)سظياةلاقدعيدةلسقداليتد ل يدد ةلب

سقددالقدداال،لد ل(ل خ دد15-10يددافلسيددااحل ودد لحددد ليعدديملقدد لحددللبيددتل دد لتلددللنمبيددستل)
س  دلالل للقيد لن ل(ل2)د ل(ل خ 150-100عاالنميحد لق لتلللنم اةل  لنم سقالب اسال)

                                                 

ل(لتقايالع ل ع دللنمبعثةلنمبسمسويةلق ل سقالو ايل/لنم سي لنمثدمر.ل1)
سيوظددال ي ددد  لنألعظ دد ،ل   ددالتدد ل   ددا،لنأليددسنالسنمت  دديودتلنماقدعيددةلقدد لنمع ددداةلنمعانقيددةلنمقاي ددة،ل

ل.ل4،لص1992 تاس ةلاحتسان ،لحليةلنآلانب،لاد عةلب انا،ل
 .Mathews, op. cit. , p, 47ل(2)
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يدداةلنمسن دداةل دد  لتلددللنألبعدددالسنألعددانالنم قددااةلمل ددخدصلسنميددحد ليعحددسلزيددداةل قددانالنأل
نألس دددددنلنم عد دددديةللالسنمو ددددسلنمعددددد ل لوتياددددةلتتددددسانمبيددددتلنمسن ددددالسيعحددددسل قيقددددةلنمتحدددددث

ح دددددلي دددديالنمدددد لتتددددسال،لسب ددددحللا ييدددد لتددددسقال  ددددداالنم ددددذن لسلت يددددوكدلسنالقت ددددداية
نمعهقدتلنالات دعيةلألقانالنألياةلسحثاةل دالتلنالوادبلسنمذيلي يالنم لنمت ذيدةلنم د يةل

ل.للمل ا ةلسنألتادللسهسل دلنوعحسلعل ل  تك لسياعةلو سه لنمتبيع سنمتبيعيةل
ح دددليعحددسلساددسالنميددسالنمدداقدع لعدد لت ديددلل قددانالنم وتقددةلستددانبتك لنات دعيددد ل

س ددد لادودددبل خددداليعحدددسلسادددسالهدددذنل.لس دددعساه لنم  دددتاللسنمع دددللعلددد ل سناكدددةلنألختددددا
إذل  ل اددد ل،لبود ددد نميدددسالعددد لسادددسال عدددانالب دددايةلسقيددداةليدددده تلسقد دددتلب دددحللقعددددللب

ناتادع لنم  دالإمي لي تدد لبحدللتوحيدالنمد لاكدسال  دي ةلسقداانتلب دايةلحبيداةلسهدسل أ دال
ل.للعل لزيداةلنمو سلنميحدو 

ن لنمبيدستلذنتلنمتختديتللهدسلس  دلتااالنإل داةلإمي ل   لييد لهدذنلنم س دسن
إذل،لأليدداةنم يددتتيللتعتدد لإ دددانتلسن دد ةلعلدد لساددسالتعددااليددحدو لسزيددداةلعدداال قددانالن

يه ظلبو لهذنلنمتختيتليسقال يد دتليح لسنيعةلألو ليتيحلبود ليدافل تسيدتةلسحبيداةل
س دد لذمددلل دددلتدد ل ه ظتدد لقدد ل.لنم ادد لبإ حدوكدددلنيددتيعدبلنعددانالحبيدداةلسايدداةل دد لنميددحد 

(لنمتددد ل ددد تل بويدددةل يدددتتيلةل تعدددااةلنم دددافليعتقدددال  لI(ل ددد لقايدددةليددددا لتبددد ل)6نمتبقدددةل)
سحدددذملل ددددلتددد لنمعثدددسالعليدد لقددد لقايدددةل يدددسوةلقددد ل.ل(1)حدددد لب دددحلل حثددفناليددتيتد لقيكددددل

نمتبقتي لنمثدويةلسنمثدمثةلسنمت ل دياتلبيستكددلسقد لنمتختديتلنم يدتتيللس د لمحدللبيدتل وكددل
  دددلي دديالنمدد لتعدداال.ل(2)علدد لعدداال دد لنم ددافلنم دد ياةلنيددتخا تلملوددس لسنم عي ددةلسنمخددز 

قت دددايةلسيودداا لهددذنل دد  لنمو ددسلنميددحدو ل دادددتلنأليدداةلس ا كدددلس يددتس ل عي ددتكدلنال
ل.للنم تزنيا

 :  عدد الغرف ومساحاتها. 2
 دددد لنم ه ددددظل  لنمبقديدددددلنم ع دايددددةلملبيددددستلقدددد لنمقددددا لنمزانعيددددةلخددددهللنمع ددددال
نم اددايلنم ددايرلقددالت يددزتلبتعدداالنم ددافلستبدددي ل يددد دتكدل  دددلي دديالنمدد لتزنيددال تتلبدددتل

تعدداالسظد اكدددلنالات دعيددةلوتياددةلتزنيددالعدداالنألقددانالنأليدداةلستوددد  لن تيدادتكدددلنالقت دددايةلسل
إذليبددداسلسن ددد د ل ددد لتختيتددددتلنم دددافل،لقيكددددلسنمدددذيل خدددذلتددداايايد لستيددداةلنمتزنيدددالسنمتعقدددا

سقدد ل.لس يدد دتكدلقدد لنمقددا لنم حت دداةل قيقددةلذمددللسنمتد لتعددال عيدددان لملو ددسلنميددحدو لنم تزنيددا
                                                 

(1) Ibid. , p. 64.  
ل.ل9(لنألعظ  ،لنم  االنميدب ،لص2)
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نمبيدستل د لخدهللوتدد أللنمتوقيبددتلإتدالهذنلنمييد لت ل  القيديدتلس بعددالبعد ليدافل
نألثايدةلقد لنمبيدستلسنمتد ل دد لخهمكددلتد لت ايدال دساةلس ادد لنألقدانالنميددحوي لقيكددلست ايددال

( لح دددددلقدددد لقايددددةل10×لل12إذلتانس ددددتلتلددددللنمقيديدددددتلب دددداسال)،ل ادددد لنمو ددددسلنميددددحدو 
دلب دحللعدد لنمتد لوعتقدال وكددلنوادااتلبكدذ لنميدعةلاب ددلبيدببلحثداةل عداناليدحدوكل(1)نم  زميدة

.ل3×لل5.ل2س قانالنألياةلنمسن داةلب دحللخددصل سلبيدببلنيدتخان لتلدللنم دافلح خددز لس)
( لح دددددلقدددد لقايددددةل5.ل1×لل2س).ل(2)( لح دددددلقدددد لقايددددةليدددددا لتبدددد 2×لل2( لس)3×لل4( لس)5

ل.لل(4)نمابدييةل  (لح دلق لقايةل75.ل1×لل5.ل1س)(ل3)اا س
ل للتلللنمقيديدتلتعحسل قيقتي لإ للل

عدداالنألقددانالنميدددحوي لقدد لتلددللنم ددافلس ا كدد لسنمددذي ليظدد ل وكدد لحدددوسنل لنألسمدد 
(ل  خدصلسقد لبعد لنم ددالتلقدالي دلل10-3 تسيت لنمعاالتانس تل عاناه ل دلبي ل)

(ل خ د لسذمللحل دلزناتل يد ةلنم افلسقالنعت اودلق لتقاياودلهذنلعل ل يددسل15نم ل)
ك لنم حددددسرلقددد لتلددددللنم اقدددةلويددددبةل يدددد ةلنم اقددددةلنمسن ددداةلسعدددداالنأل دددخدصلنمددددذي لي حدددو

م يد تكدلبعاالنأل تدالنمودتألل   لنم يد ةلنمحليةلنمودتاةل د ل د دلل دابلنمتدسللقد ل
ل.للنمعا لمو  للعل لنمويبةلنمتخ يويةلمعاالنأل خدص

إذلإودد لحل دددلزناتلنم يددد ةلزنال ادد ل،ل ادد لنم ددسنالسنم دايدددتلنم خزسوددة لسنمثدويددة
ل.لل عدامةلتاايةلتأايلبدموتياةلنم ل عيدالنمو سلنميحدو تلللنم سنالسب حللت دعايلسه ل

سقدد لنميدديد لوايدد لويت دددفل دد ل عددانالنم ددافلنم حت ددداةلعدد ل عدددييالسن لحدودددتل
إذل،لبدااادتل تادستدةلعد ل اد لنمو دسلنميدحدو لسب دي ل ختلادةل يدبلنيدتخان لتلدللنم دداف

(ليددافل دد لذمددللنمعثددسال10-4 ل)يه ددظلساددساليددافلقدد لبعدد لنمبيددستلتانس ددتل دددلبددي
(ليدددافل ددد ياةل ددد تل5-4علددد لبيدددستل ددد ياةلقددد لقايدددةلن لنمابدييدددةلن تدددستل ددددلبدددي ل)

عل ل بويةل  تل ددلل(I)ح دلت لنمعثسالق لقايةليدا لتب ل.ل(5)بع كدلخزنودتل  ياةلس سعية
(لحدد لسقدد لنمتبقددةل35(ليددافل يددتتيلةلذنتلادداان لي ددلليدد حكدلنمدد ل ددسنم ل)5-3بددي ل)

(ل ي دد ل9(ليافلسعثالق لنمتبقةل)7(ل بويةلتحس لحلل وكدل  ل)3دلعثالعل ل)(ل وك11)

                                                 

 .Mathews, op. cit. , p. 47ل(1)
  .Ibid. , p. 64ل(2)

ل.ل8(لنألعظ  ،لنم  االنميدب ،لص3)
 .Mathews, op. cit. , p. 58ل(4)
 .Ibid. , p. 58ل(5)
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(ليافل  دلي يالنمد لزيدداةل10(لعثالعل ل)8(ليافلسق لنمتبقةل)9عل ل دليقابل  ل)
سوا دالقدد لإتدددالنميدديد ل.ل(1)نمحثدقدةلسنمو ددسلنميددحدو لقيكدددلستعداالنم دايدددتلسنم ددسنالسنميددلا

(ل وكددلعلدد ل ا دسعتي لا ييديتي ل دد لIIثددسالقد لنمتبقدةل)ذنتد لقد لقايدةل يددسوةلنمتد لتد لنمع
ل.ل(2)نم افلنم وزميةل سلنمعد ليةل  دتةلبوبويةل اتس ةل  تلإ انهدل سنال وزمية

هددذنلنمتختدديتلنم تعدداالنم ددافلي دديالبحددللس ددس لنمدد لزيددداةلعدداال قددانالنأليدداةللإ 
 لساددسالسظددد فلح دددلي دديالتعدداالنم ددافلنمدد،لنمسن دداةلسنمتدد لتات دداليددسيةل ددسللقوددد لسنيددا

مل عي دددةلسنميدددح لت ثلدددتلبخدددز ل دايددددتلنأليددداةلل  لمكددددلإ ددددقةلنمددد لسظياتكددددلنما ييددد خدددال
نأليدييةلسنم ك ةلس وكدلعل ليبيللنم ثدللنم سنالنمتد لتد لنمعثدسالعليكددلقد لنم سقدالنألخيدال
انخددددللبعدددد لنم ددددافل دددد لتلقدددداسالحد لددددةلس اسنتل  ددددوسعةل دددد ل اددددالنم ددددسن لسعظددددد ل

للبددداساهدل دايددددتل وزميدددةليس يدددةلت تداكددددلنأليددداةل  ددددليأ دددالبددداسا لسهددد لت ثددد.ل(3) يسنوددددت
ل.لل عيدان ل ك د لمساسالو دتل يدت ليس  ل يت ا

 :  وظائف الغرف. 3
تعدداالنم ددافلانخددللنمبيددستلنميددحويةلح دددل يددلاودليدددبقد لي ثددللل    دددلالل ددللقيدد لل

 دعيددةلسيعتدد لامدديه ل أ ددان ل قيقيددد لعلدد لتوددد  ل ادد لنأليدداةلس تتلبدتكدددلنالقت دددايةلسنالات
قدتعدددد لعلددد لنيدددتخان لتلدددللنم دددافلقددد ل  يدددد لحثيددداةلمتلبيدددةلتلدددللنم تتلبددددتلسحدددد لتخدددزي ل

إذلن لتتددسالنم يدددةلخد ددةلبعددال،لنمب ددد السنم  د دديللنمزانعيددةلقدد ل قا ددةلتلددللنمسظددد ف
قددد لنمقدددا لنمزانعيدددةل ا لنمددد لنمدددسقاةلنمتددد لبدددا تلبددددمتتسالب يدددتس ل حثددداللنإلويدددد نيدددتقانال
ح دددل  ددب تليددافلنمخددز ل سل دددليدد يتلبدم خدددز ل تعددااةل،ل ددالتوددد  لن تيدادتدد لقدعليددة

ل.للنالقت دايلنإلوتد نأليان لسحثياةلبحثاةل
نم خدددددز لعوددددا دلحددددد لي دددددسللتلبيددددةلن تيدادتدددد لنم تزنيدددداةللنإلويددددد  لسقددددالنيددددتخا

مقددا لس د لخدهللبقديدددلنم خلاددتلنم ع دايدةلقد لن.ل(4) يدتخا د ل ددلمايد ل د لإ حدويدددتل تدسقاة
نمزانعيدةلنمقاي ددةليه ددظلسادسال  دددح لخددز ل ك دةلتيت ددفل وكدددل خدذل أ ددانتل قيقددةلعلدد ل

لإمد ساسالو سليحدو لسهسل دليك وددل د ل س دسنلب ثوددلست ايدال دحللذمدللنمو دسلبداليدتودال
                                                 

(1) Ibid. , p. 69.  
(2) Ibid. , pp. 66–67.  
(3) Ibid. , pp. 66–67.   

(ليل د ،ل يي ل   ا،لنم خدز لق لنمعان لنمقاي لنم لوكديةلنمع النمبدبل لنمقاي ،لايدمةل دايتيالييال4)
ل.لل3،لص1983 و ساة،لحليةلنآلانب،لاد عةلب انا،ل
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نيددتخان لنم خدددز لحددد لم ددا للإ قدددم ه ظل.لسظددد فلتلددللنم خدددز لس دددلت سيدد ل دد ل ددسنا
دألخصلنم بدددسبلسخدددز لنمادددد  ل وكددددلم دددا لتسقياهددددلقددد لخدددز لنم  د ددديللنم ذن يدددةلسبددد

نماتددانتلنمتدد لمدد لتحدد لتتددسقالإ حدويددةل  ددسللزانعددةلاي يددةلعوددالعددا ليددقستل  تدددالحدقيددةل
ملزانعدةلسحددذمللتخدزي لنم ددسنالنماد  دةلعدد لنم دادةلحدماخدايدددتلسنم ويدسادتلسالددسالبعدد ل

 ه ظتدد ل دد لخددهلللنم يسنودددتلم ددا ل قدي ددتكدلب ددسنالي تداكدددلنميددحد لسهددذنل دددلي حدد 
نم  د ديللليدعةللإمد وتد أللنمتوقيبدتلنألثايةلق لبع لنمقا لنمزانعيةلستثيالحثاةلنم خدز ل

ل ا كد لسنم لحثاةلس اد لعداال قدانالنأليداةلسنميدحد لسل ا كدلنمزانعيةلنم خزسوةلسنمب د ا
بسادد لعددد ل  دددليعتدد ل ددساةل قيقيددةلمساددسالتوددد  ليددحدو ل ت ثددللبتددو ي ليددذن  لسيددلع ل

ل.لياي لسنم لتسن للنمو دتدتلنالقت دايةلس ا لنأليالنم تزنيالق لنمبيستلسنمقا لعد ةحب
قددددم ه ظل  لتودددسنل.لوقدددا ل  ثلدددةلعلددد ل ددددلتددد لذحدددا ل  سيددو دسللقددد لهدددذنلنميددديد ل

سيددد للنمخددز لانخددللنمبيددستلنمتدد لت ثلددتلقدد ل  ددحدم لنمبان يددةلبدددماانالنماخدايددةلسنم خددددز ل
س اددانتلنمخددز لنم واددااةل،ل(1)ابسل سلنمقدددال دد لنمددانخللسنمخدددا نمتيويددةلنم تليددةل  يدوددد لبدددم

انخدددللنمس دددانتلنميدددحويةل سلخدااكددددلسنم ا عددددتلنم خزويدددةلسهددد لنمبوديددددتلنمتددد ل ددد  تل
 هدد ل  ددحدللنمو دددذ لنم خزويددةلل  لإمدد سبكددذنلنم دداالو دديال.ل(2) يديددد لألان لنمسظددد فلنمعد ددة

ةلتعددالامدديه لسن دد د لعلدد ل دددلت ددتلنإل ددداةلنمتدد لتدد لنمعثددسالعليكدددل دد ل سنقددالنمقددا لنمزانعيدد
ل.للإمي 

س ددد لذمدددللنمعثدددسالعلددد ل ددددلي دددب ل دددواس لمخدددز لنم بدددسبلبلددد لناتادعددد ل دددسنم ل
(لقدد لقايددةليدددا ل5ح دددلح ددفلقدد لنمتبقددةل).ل(3)(ليدد لقدد لقايددةلنم  زميددة45(حدد لسقتددا ل)65)

 ل(لعددد ل خددددز لب ددداسفل تسنزيدددةل ددد لنم دددافل  ددددليددداللعلددد لحثددداةلنم وتدددس لنم خدددزلIتبددد ل)
سنيدددتخان  لمل دددددالتلنمتدا دددةل سلم ددددا لنم قدي ددددةلسهدددسل دددددليعتدددد لامددديه لعلدددد لنوتعدددددمل

متلدددلللنإلوتدددد نألس ددددنلنالقت ددددايةلقددد لنمقايدددةل ددد لخدددهللتدددسقيال حبدددالقددداال  حددد ل ددد ل
(ل وكدددلعلدد لعدداةل بويددةليعتقددال وكدددلIvح دددلح ددفلقدد لقايددةل يددسوةلقدد لنمتبقددةل).لنم دددالت

نمتد لقدالت ديالإمد ل(ل4)قيكددل حدسن ل د لنمحدانتلنمتيويدة  دالنم دافلساداللإ إذل،لحدوتل خدز 

                                                 

ل.ل3(لنم  االواي ،لص1)
وكديددةل(لنم دديخ،لعددداللعبددالنهلل،لع ددداةلنمعددان لقدد لنمع دداي لنم اددايلنم ددايرلسنم اددايلنم عدداو ل تدد ل2)

ل.ل80-72،لص1995تسالنمعبيا،ل تاس ةلاحتسان ،لحليةلنآلانب،لاد عةلب انا،ل
(3) Mathews, op. cit. , p. 47.  
 Ibid. , p. 64ل(4)
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س  لنم حت دادتلنم ك دةلنم وااادةل د  ل.لنيتخان كدلق لنمعاسلم يدبل ساسانتلنم خدز 
هذنلنم س سنلسنمت لتقا لو سذاد ل ثدميدد لسامديه لقدتعدد لعلد لتسن دللنمو دسلنميدحدو لقد لظدلل

مابدييدةلسنمتدد ليدبقتلنإل ددداةلإميكدددلظداسفلبي يددةلس ودخيدةل ددعبةل ددلتدد لح ددا لقد لقايددةل  لن
سنم لساسال أ انتلو سليحدو لقيكدلاي لتعا كدلملظداسفلنمبي يدةلسنم ودخيدةلنم  ددالإميكددل

لإمد اواد لسسقسعكددلقد لبي دةل دب ل د انسيةلسبعيداةلعد ل  دداالنم يدد لسهدذنل ددلاعددليدحدوكدل
ب دددحللخددددصلنم دددسنالحالدددسالبعددد لنم يسنوددددتلسلسلخزوكددددلبعددد لل خدددذلن تيدتددددتك لبداخددددا

نالسويحددالنمددذيل ظدد لبتسناددال حثددفلقيكدددلسقيددد ليددحدوكدلب قدي ددةلالددسا لبدميددلالسنم وتادددتل
سقددالامددتلوتددد أللنمتوقيبدددتلنألثايددةلقدد لنمقايددةلنمدد لنيددتخان ل.لنأليديدديةلنمتدد لحدددوسنلي تداسوكددد

 خددز ل  ددليس دحل داصلنميدحد لقيكددلعلد لو دسه لنمنم ت ثلدةللةنم ع دايدعاال  لنم انقد ل
ناه لققددالعثددالعلدد لعدداال دد لنم خدددز لنمتسيلددةلسنمق ددياةلب ددحلليددافل تانبتددةلعلدد لسنيددتقال

(لاسنوددبلسادداتلقدد لق ددد ل اتددس لسقددالساددالانخددللهددذ لنم ددافلعدداالحبيددال دد لعظددد ل3)
سالسال يدسن لنالسويحدالنمدذيليدبقتلنإل دداةلإميد لسهدذنل ددلقددالبعد لنمبدد ثي لنمد لنالعتقددال

(ل ددد لنمقايدددةلعلددد لIIIح ددددلعثدددالقددد لنمتبقدددةل)ل.(1)بدددو لتلدددللنم دددافلحدودددتل خددددز ل احزيدددة
 ا سعدددةل ددد ليدددافلنمخدددز لنم ددد ياةل وكددددلنثودددي ل ددد لنم دددافلساددداتلقيك ددددلادددانالحبيددداةل

ب دحلل ظدد ال يسنوددتلعداتلامديه لل بويدةح دلعثال ي د لعل ل(ل2) ا يدتكد س سعةل يالل
ق دده ل.لةعلدد لنيددتخان كدلعلدد ل دددليعتقددالمتددااي لنم يسنودددتل سلمددذبحلنم يسنودددتلنم  ددتدا

ل.ل(3)ع لح فليافلب حلل  سن لملخز 

 :  تطور عمايات المقايضة. سادساا 
تعدددالنم بدددداالتلنم يدددتواةلعلددد لوظدددد لنم قدي دددةل يل بدامدددةلنميدددلالسنم وتاددددتلب ددددل

ل لليقدبلكدل  ال سا لنمو سلنميحدو ل  لخهللنماسنوبلنآلتية
تتددددسالنألس دددددنل ادددد لنمو ددددسلنم تزنيددددالقدددد لنمقددددا لسنوتعدددددملنألس دددددنلنالقت دددددايةلسل .1

 .للسنم هتلسنمعهقدتلنالات دعيةلقيكد
 .للنم داةلنماعليةلمل وتادتلسنميلالنم اسايةلنمت لاللتتسقالق لنمبي ةلنم  لية .2

                                                 

 ,Nissen, J. N. , The Early History of the Ancient Near East 9000–2000BCل(1)
Chicago, 1988, pp. 33–34.  

 .Mathews, op. cit. , p. 58. Also see: Charvat, op. cit. , p. 15ل(2)
 .Ibid. , p. 15ل(3)



 م2013/هـ1434                                            (             65العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
413 

ساددسال  ددخدصل سل قددانال تخ  ددس لقدد لوقددللستسايددالنميددلالسنم وتادددتل دددلبددي لتلددلل .3
 دددتدتلنمتدد لنمقددا لسنم ودددت لنم ادددساةلنمانخليددةل وكدددلسنمخداايددةل  دددليعحددسل ادد لنمو

 .لليزنسمكدلبع لنميحد لوتياةلتزنيال عاناه لس دادتك 
اكدددةلساددسالعهقددددتلساسنبدددتلسسيدددد للتادددده لستخدتدددبل ددددلبدددي لنميدددحد لنم  ليدددي ل ددد ل .4

 .للنميلالسنم وتادتلقك لخدا لنمقا لنمزانعيةلتكدسنميحد لنمذي لت لالبلس قدي 
 .للإميكد عاقةلنم ودت لنم سااةلنم ك ةلسنمتا لسنم يدمللنم أايةل .5

تلددللنماسنوددبلنم  دددالإميكدددلت ثددللادوبددد ل ك ددد ل دد لاسنوددبلنمو ددسلنميددحدو لح دددللإ 
يظدد لسح دددلعحيددت لوتددد أللنمتوقيبدددتلنألثايددةلنم ت ثلددةلبدددمعثسالعلدد ل وتادددتلسيددلال يددتسااةل

سي يالبع لنألب درلق لهذنلنم اددللنمد ل.لييال ساساةلق لنمبي ةلنم  ليةلملقا لنمزانعية
يحدو ل  لخدهللتزنيدالنم بدداالتلنمتد لحدودتلتدت ل د لخدهللنمتوقدللم يددقدتل قيقةلنمو سلنم

 وكدلحدوتل  دان ل دد عد لسثدبتدد لقد ل وتقدةليابد ل يديدلس وكددلنمعدان لخدهللنمع داللإالتسيلةل
نم اددايلنم دددايرلسن لنوتقدددللنمب دددد البددي لنم وددددت لسبددي لنم ادددد يالنميددحدويةلحدددد ل دددد عد ل

اددالقيكدددلتقيددي لملع ددللنوعحددسلعلدد لع ليدددتلنمتبددداللنمتادددايل ي ددد لبددي لنم ات عدددتلنمتدد لسل
سظدددد فلعايددداةلودتادددةلعددد لتوظدددي للإمددد نمتددد لحدودددتل وتظ دددةلقيكددددلسقدددال اتلتلدددللنمع ليددددتل

ل.ل(1)نمع للبي لنألقانا
هذ لنماانيةلتبي لس  دلالليقبللنم للنإلتددالنمعدد لنم دوظ لمل ات عددتلنمقاسيدةللإ 

يعحددسل دمددةلنمو ددسلنم تزنيددالسنمتتددسالنالات دددع لنمددذيلل دد لخددهللنمتوظددي لنالات دددع لنمددذي
س للإمي ليحد لنمقا لتاايايد لست يالاانيةل خا لبكدذنلنم داالستس دحلاسالنمتدا لنمتد ل
حدودددددتلتختدددددا لنمابددددددللسنم ددددد دايلسنم يدددددد لقددددد لابتكددددددلنم ات عددددددتلنألسمددددد لب دددددبحةل ددددد ل

ت دددالتلنماقيقددةلنمتدد لسن لنال،ل ددالبعيددالإمدد نم سن ددهتلنمتدد لالبددال وكدددل ثدداتلقدد لتتساهدددل
قدددد لبكددددلنألقدددانالمل تددددااةلبدمب دددد الالبدددال وكددددلحدودددتلعدددد ه لا ييدددد لقددد ليددداعةلنمتتدددسانتل

ل.لل(2)نالقت دايةلسنميحدوية
سيددو دسللقدد لهددذنلنمادوددبلإعتددد ل  ثلددةلتس ددحلتلددللنمعهقدددتلنم تبدامددةلميددحد ل

نمتتددسالنالقت دددايلنمقددا لنمزانعيددةلنمتدد لتعحددسلتتددسالنمو ددسلنميددحدو لقيكدددلنم يددتوالعلدد ل
نذلتس دحل،ل  لنمابدييدةلس وكددلقايدةل.لسنالات دع لنمذيلحدد لقد  دد لعلد لع ليددتلنم قدي دة

                                                 
(1) Yoffee, N. , Explaining Trade in Ancient Western Asia, Malibu, 1981, pp. 22–23.  

قداي،ل نم ادداةلنألسبيديايةلس  دسللنمتادداة ،لتاا دة لا ددلنمعد د  ،ل الدةليددس ا،لل-حدد ل-(لايحييدس 2)
ل.لل260،لص1972،ل28،ل أل1-2ن
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نم  داةلنم دايةلقيكدلساسال هتلقسيدةلبدم وددت لنمسنقعدةل د دال ل ثدلل يدستس لس حدسللتبد  ل
(حدد ليددابلنمقايددةلقدد لوقتددةلنت دددللوكددايلعبددالنمخدددبسال200س بددسحانس لنمسنقعددةلب دداسال)

مادددانتلسوسعدددد ل ددددلقددد ل وددددت لزنحددداسسلست ثدددللنمقايدددةلب دددحلل حيدددالتتدددسان ل عقدددان لمو دددسذ لسن
نمذيلنيت المعاةلاالفل  لنميوي لسنمدذيليعدسالبادذسا لنمد لنمع دالل(1)نمتادعللناليحسمسا 

ستاللنم حت دادتلنألثايدةلنم و  داةلقد لهدذنلنم اددللعلد ل قيقدةل ددلساالل،(2)نم اايلنمقاي 
القدد لنمقايددةلعلدد ل ددسنال  ددوسعةل دد لنألسبيددايد لسقسنقددالذنتلنيددود لذحددا ل دد لخددهللنمعثددسل

يعتقدددال  ل  دددااهدلنمخلددديأللنمعابددد ل سلنمب دددالنم تسيدددتلسنمعثدددسال ي دددد لعلددد ل  اددددالا ددد ل
  دددوسعةل ددد ل دددسنالتددد لنم  دددسللعليكددددل ددد ل  ددداال سل وتقدددةلتبعدددالعددد لنمقايدددةلب دددسنم ل

سعةل  لنم ا السنمتد لحدودتلحذمللنمعثسالق لنمقايةلعل لتديدتلبي سيةل  ول(3)(ح 34)
ح ددلعثدال ي دد لعلد لاداتي لذنتلمدس ل.لقاياةلقيكددل  ددلي ديالنمد لالبكددل د ل وتقدةل خدا 

قاوالدد ل  ددوسعتي ل دد ل اددالنمحلددسل سلنمايددال  دددلي دديال ي ددد لنمدد لالددبل دايتيك دددل دد ل
ةلبددم سنالسقد لنإل دداةلنمد لنالسبيدايد ل بدودتلوتدد أللنمتوقيبددتلنألثايدةلنم تعلقد.ل(4)خدا لنمقاية

%(ل ددد ل ا دددسنلنأل اددددالنم حت ددداةل3.ل6نم  دددوعةل ددد لهدددذنلنم ادددالنمعثدددسال ددددلويدددبت ل)
سيعتقالن لنم  االنما يي لمدذمللنم ادالنم يدتساال د ل وددت ل وتادةلس دساا لمد لقد لبدهال

(حد لنمد لنم د دللنم ابد لس وتقدةل800نمت لتبعدالو دسل)ل(ciftlik)نألود سللست ايان ل وتقةل
إ لنم ودددددت لنم دددذحساةلت دددديالنمدددد ل.ل(5)(حدددد 450بعدددالعدددد لنمقايددددةلبو دددسل)ب يددداةلقددددد لنمتدددد لت

ع ليدددتلتبددداللتادددايلنوعحيددتل ثدددا لقدد لنمعهقدددتلنالات دعيددةل دددلبددي ليددحد لتلددللنمقايددةل
علدد لسادسالو ددتدتل دد ل دووكدلنيدت انالنمو ددسللت لنم  ددالإميكدددلسهدسليو دبسيدحد لنم ودد

نم سنالقد لنم يددةلنالقت ددايةلسنالات دعيدةلنميحدو لنم ت ثللقيكدل  لخهللنيتخان دتلتللل
ع ليدتلنم قدي ةلنمت لحد لمكددلنألثدالنمبددم لقد لتتدسالسنوتعددملنمو دسللإم سبدإل داةل.لقيكد

علدد ل ددسنال يددتسااةلت دديالنمدد لساددسال ددهتل ددالل(I)نميددحدو لنمعثددسالقدد لقايددةليدددا لتبدد ل
ايددداسزلسنمعقيددد لنم وددددت لنم دددسااةلمكددددل ددد لذمدددللنمعثدددسالعلددد لخدددازل  دددوسنل ددد ل ادددالنم

                                                 

لعل لناليحسمسا ل)عل لنمتبيأ( لقانل  لعل لنأل يد ليااسلنمعهقدتلبي لنمحد ودتلنم يةلسبي تكد.ل ((1
 .Mathews, op. cit. , p. 60ل(2)
 .Charvat, op. cit. , p. 15ل(3)
  .Krikbride, op. cit. , pp. 4–5ل(4)
  .Mathews, op. cit. , p. 59. lbid, pp. 65–66ل(5)
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خيددان لوددسال  لو دديالس ،ل(1)ح دددلعثددالعلدد ل اددال خ ددالنملددس ل دداقتلحالددالنألقعدد ،لنأل  ددا
 دلت لنمعثسالعلي لق لقايةلنم  زميةل  ل سنال  وسعةل  لنالسبيدايد لسنمتد لبكذنلنم االع

عثددالعليكددددلقددد ل عظددد لتبقددددتلنمقايدددةلتقايبددد لسب دددحللخددددصلقددد لنألاسنالنم بحددداةلسبو دددحدلل
سيعتقدددددال  ل  ددددداالنألسبيدددددايد لنم  دددددوال ددددد ل وتقدددددةل.ل دددددان لسيدددددسان لسبويدددددةس مدددددسن لخ
(Bingol)(ل د ل50إذلي ثللذمللنم اال دلويبت ل قلل د ل)،لنألود سلنمسنقعةلق لقلبلل%

ح ددلعثددالقد لنمقايدةل ي ددد لعلد ل ثقددبل  دوسنل دد ل.ل ا دسنلنأل اددالنم حت دداةلقد لنمقايددة
 اايتلعلي لبدو ل  داال داتد لنمخدد ل د لو دسل تاس لست يالنمت ليهتلنم ختبايةلنمت ل

ل.ل(2) وتقةلمسايتد لق ل  دللإيان 
ل
ل

 :  تطور المفاهيم الجتماعية والفكرية والتقنية. سابلاا 
يعالتتسالنم ادهي لنالات دعيةلسنماحايةلسنمتقويةل  ال ه ل عددم لنمو دسلنميدحدو لقد ل

لةلنمتتددددسانتلنم تانبتددددةلنمقددددا لنمزانعيددددةلنمقاي ددددةلستعحددددسلتتددددسالنم ات ددددالس سنحبتدددد لميليدددد
ل.للسنم تسن لةلسنمت لقداتلنم لنمو سلست دعا لبستياةل تزنياة

 :  تطور المفاهيم الجتماعية. 1
إذلتددد لنمتاحيدددزلعلددد ل،لتت ثدددلل هددد لنم اددددهي لنالات دعيدددةلسنمتددد لتددد ل  ددداهدلبدمددداق 

 دايددددتل/  ددددح لنمددداق /تدددا لنمتدددا / س ددددنلنمددداق /  دددحدللنمددداق ) لنماسنودددبلنآلتيدددةل وددد 
ل(ل.تساي لاثرلنأل سنت/اق نم

 ادهي ددد ل ددد لتلدددللنيدددتوتد لبعددد لاسنودددبلنمتتدددسالنالات ددددع لسللسقدددالتددد لنقتبددددس
سقدد ل عددا ل ددايثودلعدد ل.لنماسنوددبلب دددليقددسالنمدد لت ايددال ددحللنمو ددسلنميددحدو لس تددا ل وكددد

اسنودددبلنم س دددسنليدددو دسللنمتتدددا لنمددد لتلدددللنماسنودددبلب ددد  ل ددد لنمتا ددديلل دددالنأل ثلدددةل
س  لذمللاق لنماثرلت تل ا يدتلنمداسالساداانوكدلسس دالنماثدةل.لةبدإل داةلعوكدل ات ع

ب دحلل وثودد لسقددالت ثلددتلتلددللنم دددالتل دد لخددهلل دددلتدد لنمعثددسالعليدد لقدد لقايددةلن لنمابدييددةل
نمت لعثالقيكددلعلد لقبدالقيد لاثدرل س دسعةلب دحلل وثود لسيقدالهدذنلنمقبدالعلد ل و دااي ل

                                                 

  .lbid, pp. 65–66ل(1)
 .Ibid. , p. 47ل(2)
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.ل1قبددسالب ددحللبي ددسيل اتددبلبع دد ل)ل(5ح دددلعثددالقدد لنمقايددةل ي ددد لعلدد ل)ل(1)قدد لنمقايددة
  ددلي ديالنمد لنالهت دد لبداق لنماثدةلسبع د ل وديدبل(ل2)( لسحدوتلخدميدةل د ل دسنالنمداق 50

ل د لخدهللاقود لقد لوادسلنمبيدتسلنالعتدزنزلبد لبدم خصلنم تسق للسهذنليامللعل لنالهت د 
تد لنمح دفلقد لح ددل.لحوسنل  لنمتسن دللمداس لذمدللنم تدسق ل دالنأل يدد لسنيدتذحدان لمد لواي 

(لع لقبدسال تاددلل1970خهللنمتوقيبدتلنمت لااتلق لنم وتقةليوةل)ل(I) وتقةليدا لتب ل
(لسحدد ل  دالتلدللV thإذلن لنثودي ل د لتلدللنمقبدسالتعدسالنمد لنمتبقدةل)،لانخللبيدستلنميدح 

نمقبددسالقدد ل ادداةلت ددتلعتبددةلنمبيددتلح دددلعثددالعلدد لهيحددللعظ دد ل س ددسنلقدد لإوددد لحبيددال
(ل  لنمقايةلسحدد لت دتل ا ديةلنم اقدةلنم سادساةلIVاليعسالنم لنمتبقةل)سعثالعل لقبال خ

لمددسالاةلسيددااحل وك دددلتددس   ل دد لتلددللنمقبددساليعددسان لألتادددلل ددايث لندسحددد لنثودد.لقدد لنمددانا
سقدد لحددللنم دددالتلحدوددتلنمكيدحددللنمعظ يددةلنم حت دداةلقدد لس ددال.لس ددعدلقدد ل ادداةلخد ددة

  ددددل(ل3)و دددسلاكدددةلنم دددا ل سلنماودددسبل وثوددد لب دددحللسن دددحلعلددد لاددددوبك لنألي ددد لسبتسايددد 
اب ددلنات دعيدةل سلودسنلل سيعحسلساسالن ددانتلييدالقتعيدةلألقحددالتتعلد لب عتقدانتلايويدةل

ح ددلعثدالقد ل.لمكددلاالالتكددلعوداليدحد لنمقايدةلتل سلنم عد السنالعانفلنمتد لحدد   لنمعدان
تلستعددسالتلددلل(ل وكدددل يدداللنسلت ددتل ا دديدتلنمبيددسل5(لقبددسالساددال)8قايددةلنم  زميددةلعلدد ل)

نمقبددسالنمدد ل قددانالبدددم ي لستاددلليعتقددال ودد لا دديالسقددالعثددالقدد ل  ددالتلددللنمقبددسالعلدد ل ددزاةل
نالعتقددددالبسادددسال يددددةلنخدددا لبعدددالل  ددددلقددداليثيدددال(4)  دددوسعةل ددد لنماخدددد لتعدددسالماثدددةل ددددب

  ددلقداليدس  لبووكددلتعدسال(ل5)سقالسااتلتلللنمقبسالب حلل ادسالس  ديالقي دلبيوكد.لنم ست
(لعدد ل12-7ققددالنحت ددفلقدد لنمتبقدددتلنميددال ل)ل(I)ن دددلقدد لقايددةليدددا لتبدد ل.لن دداةمعد لددةلسل

(لقبددان لتعددسال وكدددلألتادددللبع ددال قددلل دد ليددوةلسن دداةلحدددوسنلقددالاقوددسنلقدد ل سنودد لت ددتل20)
اددداان لس ا ددديدتلسعتبددددتلنمبيدددستلسحدودددتلنماثدددةلبس دددعيةلنمدددتقلصل)نمقاق دددد (ل ددد لاس ل

ح ددل.لاقد لقليلدةلت د وتلقداسالسعظدد ل يسنوددتلتساي لسحد لنمقليلل وكددلي تدسيلعلد ل دسنا
تعسالتلللنمقبسالألقانالبدم ي لحدوتل ايدداه ل  زقدةلسقدالسادالقد ل  دالنألبويدةلنمان ايدةلقد ل

                                                 

  .Charvat, op. cit. , p. 15ل(1)
  .Kirkbride, op. cit. , p. 4. Charvat, op. cit. , p. 15ل(2)
 

ل
(1) Excavation in Iraq, 1972–1973, op. cit. , pp. 15–16.  
(2) Mathews, op. cit. , p. 47.  
(3) Ibid. , p. 47.  
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سقد لل(1)سقخددال يود (لألقانالبدم ي لحدوتل انققةلمعظد ل3ماثتي ل سل)لد ل(لعظد 12نمتبقةل)
(ل وكدددلقدد ل6(لقبددسال)9مح ددفلعدد ل)تددلليددستسلنمددذيليعد ددالاز يددد لقايددةلن لنمابدييددةلتدد لن

(لسحدوتلتلدللنمقبدسالت دتل ا ديدتل7،ل4،ل8(لسقبالسن الق لحلل  لنمتبقدتل)2نمتبقةل)
نمبيستلسقالعدالبع ل  لتلللنمقبدسالنمد ل تاددلل د دال سلا دالقدااتل ع دداه ل ددلبدي ل

دلسهود.ل(2)(ليوسنتلاق لقي ل دوك لقد ل سنود ل سل سعيدةلسبع دك لقد ل ادالقليلدةلنمع د 1-3)
البال د لنإل دداةلنمد لعدداةلاقد لنألتاددللانخدللادانال سلنسعيدةلسنمتد لاب ددلتعحدسلنأله يدةل
نمت لي حلكدلنألتادللسنوعحدسلم ادت عك لنم ايزيدةل د لقبدللنقدانالنأليداةلست ييدزه لبس دعك ل

  دلنمقبدسالنألخدا لقحدودتلم دبد لقدااتل.لب حللخدصلس  يزلانخللتلللنماانال سلنألسعية
(ليددوةلسقدالتد لنمعثددسالقد لنثودي ل د لتلددللنمقبدسالعلد ل ساددسانتل14-10)ل ع دداه ل ددلبدي 

وددد ل دد يالسعظددد ل يسنودددتلسقددهاةللتلددللكدددلحددسبل  ددوسنل دد لنمتددي لقدد ل  ددا و نمقبددسالسن 
  وسعةل  ل ازل اايلبع دكدل  دوسنل د ل ادالنم ا دالقد لنمقبدالنآلخدالنمدذيليعتقدال

(لقبددان لتعددسال12علدد ل دددليقددابل دد ل)ل  دددلقدد لقايددةل يددسوةلققددالتدد لنمعثددسا(ل3) ودد ليعددسالماتدددة
سقدددالسادددالقددد لإ دددا لنألسنوددد ل سل.لألتاددددللحددددوسنلا ددديعك ل س دددسعي لقددد ل سنوددد ل سلادددانا

نماددانالسنمتدد لحدوددتل  ددززةلستسيلددةلنماسنوددبلاثتدد لتالددي ل ددايث لنمددسالاةليعتقددال وك دددلتددس  ل
(لIIنمتبقددةل)سقددالتدد لنمح ددفلعوك دددلقدد لنمزنسيددةلنم دد دميةلنم ابيددةل دد لنم وتقددةلنم حت دداةلقدد ل

(ل6سقالساالق لنمااةل سلنمسعد لحسبلقخدايل  يالاان لسقالقداالع دايلنمتالدي لب داسال)
ل.ل(4)  كا

ست ايدددال هددد لنم اددددهي لل،و ددديالنمددد لخه دددةل ددددلتددد لعا ددد ل  سقددد لنمختدددد لودددسال
نالات دعيددةلساب دددلنمايويددةلقدد لبعدد لنم دددالتلمكددذنلنمادوددبلنم كدد لنم تعلدد لبدددمو سلنميددحدو ل

ل.للتل ع لظكسالهذ لنم ادهي ققننمذيلتال
اق لنمعايال  لنماثرلت تل ا ديدتلساداان لسعتبددتلنمبيدستلسنمتد لوعتقدال  لنم ديدةل د ل .1

ذمللنمتسن للنماس  ل الاس لنم تسق لح دلسااتلنإل داةليدبقد لحودسنل د لتخليدا لسنيدتذحدا ل
ل.للب حلل تسن للس يت ا

                                                 

(4) Ibid. , p. 64.  
(5) Ibid. , p. 68.  
(1) Ibid. , p. 68.  
(2) Ibid. , p. 67. Also see: Abdul Aziz, M. H. Slipka, J. "Twins from Tell 

Hassuna", In: Sumer, vol. 22, 1966, p. 45.  
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ن لنم ديدةل وكددلهدسللإذلوعتقدالس البع لنماثرلب حلل وثو لسبكي ةلنمتقلصل)نمقاق د ( .2
قدددإ لذمدددللل ددد لثددد لمدددذيليسمدددالسهدددسلب دددحلل وثوددد لسلبدمتادددللنم سمدددسال دددايثد لنل ت دددبي لنم تدددسق

نم تسق لييذهبلنم لعدم لاخالسهسلعدم ل دلبعالنم ستلسيسمال  لاايال يب دلوعتقدالساب ددل
 .للحد لذمللنعتقدالنميحد 

 .للو س البع لنماثرلسب حللخدصلنألتادللانخللاانالس سن .3
 .للس البع لنماثرلق ل االخد ة .4
 .للتساي لبع لنماثرلعل لنمادوبلنألي  لسو سلنم  دلل سلنماوسب .5
 .للنمعثسالق لنمعايال  لنمقبسالعل ل سنالس دايدتل س سعةلنم لادوبلنماثة .6
 .للقي دلبيوكدلادساةاعللبع لنمقبسال تقدابةلس ت .7
سن دداةل دد لتلددللنم دددالتللسهودددلوددسال  لو دديالنمدد .لاقدد لبعدد ل اددزن لنم تددسق لقدد ل سنودد  .8

سنمتددد لت ددديالنمددد لودددسنل ددد لنم اددددهي لنالات دعيدددةلسنمتددد لتأحدددالعلددد لنيدددت انالتلدددللنم اددددهي ل
ستسناثكدلستودقلكدل وذلقتانتلز ويةلتسيلةلهسلاق لاأسسلب دايةلقد لاويدةلقد ل سقدالنألابايدةل

 سللثددةلاأسسل سلنثوددد إذلعثددالعلدد لثه.ل(لحدد ل دد دلل ددا ل ايوددةلويوددس 6نمسنقددالب ددسنم ل)
ل.للاس لنماثةا سلسن ال

 :  تطور المفاهيم الفكرية. 2
يعددالتتدددسالنم اددددهي لنماحايددةل  دددال هددد لاسنوددبلنمو دددسلنميدددحدو لس أ ددال كددد لعلددد ل

سقد لهدذنلنميديد لودسال  لو ديالنمد ل دمدةل.لنمتتسالنمعقل لسنإلبانع لميحد لنمقدا لنمزانعيدة
سهدسل ددلتد لنمعثدسالعليد لقد ل  يزةلت ل  اهدلت ايان لح ثددلل د لبدي لعداةل  ثلدةلعلد لذمدلل

قايةل  لنمابدييةلسنمذيلي ثلل  ال ه لنم ظددهالنمهقتدةلملوظدالقد لنمبيدستلنمعد ليدةلسنم ت ثلدةل
(لسنمتد لحدد لقيكددلت ثيدللقود لاقيدالت ثدلل-1-ن لنم  بسيةلسنم تليدةلبددماصل) دحلبدمااال

  ددددهالسقدددالت ددد وتلتلدددللنم.لبايددد ل دددان تل  دددان ل ثلدددتلب  ددددهالا زيدددةل ثدددداتلنالهت دددد 
نم ايس ةل  دهال سل سالم يدسن لنألسويحدال سل ددلييد  لب  دالنمدس ملنم عداسفلبتسنادا ل
قدد لنم ودددت لنمحثيدداةلنم دداالييددالنمبعيدداةلعدد لنم سقددالب ددحللخدددصل ددال ددسالإويددد لسهددسل
.لياسادد لقتعدودد لب ددحللسن ددحلو ددسلنأليددالسنم دديالبديددتخان ل ددالل سل ددبحدتل دديالحبيدداة

لل يدسن لنألسويحددالنم وتقدةلنم تسقدةلنمتد لحدودتلقدال عدداتلقي ددلتبدي لنم  ددهالنألخدا لاخدسل
ال ددتيدا ل دد لخددهللساددسالختدقدددتلس دددانتلنسلحهحيددبلحبيدداةل  ددوسعةلعلدد ل دددليبدداسل

قي دلتت   لنم  دهالنألخا لختستل ت ساةلسنمت ليعتقدال وكددل.ل  لنمخ بلمتثبيتلنم بحة
 خت ددي لبدددل نمعوحبددستلت ثيددللمويددسالسختددستل ت ساددةلبوقدددتلستيدد  لهددذ لنم  دددهالعوددالنم
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سقدددالايددد تلهدددذ لنم  ددددهالبساددد لعدددد ل.لةيلي ثدددللنم س دددسنل سلنماحددداةلنما ييدددسنمبدددي  لنمدددذ
بديتخان ل  اةل  ان لنملس ل البع لنألمدسن لحدأليدسالسنألخ دالسقدالاتبدتلنمايدس لب دحلل

ل.لل(1) قق لتباسلنمسن اةلقس لنألخا 
 ك د لم دلس دللإميد ليدحد لتلدللهذ لنم  دهالنماويةلت ثللتتسان لستاييان ل ييد للإ 

نمقايةلسنمت لنعتباودهددلو سذادد ل  يدزن لملتتدسالنماحدايلقد لتعبيداه لعد لعهقدتك لبدمبي دةلنمتد ل
 دد لادوددبل.ليعي ددس لقيكدددلسخ س ددد لنم يسنودددتلنمتدد لتعددالنأليدددسلالقت ددداه لقي دددلعبدداسن

نمدذيلعداللع ل ا لةلقويدةل تتدساةلبدازتلبحدللس دس لنمادودبلنماود لسبددألخصلنمايد لاخا
عحدددسلنم يدددتس لنمعقلددد لنمختدددسةلنألسمددد لسنالوتهقدددةلنم قيقيدددةلمتتدددسالنماددد لبساددد لعدددد ل  ددددل

يددحد لنمقايددةلخ س ددد لسنمقددا لنمزانعيددةلنألخددا لبسادد لعددد لل دددإميكل لس ددلذيسنماحددايلنملدد
ل.للوتياةلناليتقانالسنمتتسالنالقت دايلسنالات دع لسنمو سلنميحدو لنم تزنيا

للل:يةتطور المفاهيم التقن. 3
يعددددالتتددددسالنم ادددددهي لنمتقويددددةلادوبددددد ل ح دددده لملتتددددسانتلنميدددددبقةلسيعحددددسل قيقتكدددددل

سقد لهدذنلنميديد لودسال  ل.لس ا كدلس  لث لتوثياهدلعل لاسنوبلنمو سلنميحدو لس  ال  حدم 
و يال ي د لنم لو سذ ل زيالس  يزلمذمللنمتتسالق ليدعيودلإلبدانز لحو دسذ لم ددلس دللإميد ل

سقدالت ثدللذمدللنمو دسذ لقد لقايدةل  ل.لةل  لتود  لنمقاانتلنمعقليةلمدايك يحد لنمقا لنمزانعي
نمابدييدددةل ي دددد لسنمتددد لعحدددسليدددحدوكدلتتدددساه لنمتقوددد لسنم دددودع لس ا دددك لعلددد ل سناكدددةل
نمظاسفلنم ودخيةلنمقدييةلسن  اناه لعل ل سن لةلسنيت انال يددتك لسو سهددلستتساهددلب دت ل

ل لنم اناةلملتاق ةلسذملل  لخدهللسادسال قدان لنمسيد للسذملل  لخهللنمتزسالسنم  سللع
خداايدددةل ت دددلةلباددداان لنمبيدددستلتس دددلل ددد لخدددهلل ودقدددذلنم ددداناةل ددد لخدددهللس دددالتلدددلل
نم ودقذلق ل يسلااان لتلللنمبيستلتس للنم اناةلنم ل سنقالت تسيلعلد ل ددلي دب لنم تدد ل

وددد لقتددانتلنم ددتد لسيعتقددال  لهددذ لنمتايقددةلقد لنم  ددسللعلدد لنم دداناةلقدالنيددتخا تل ث.لقيكدد
نمددذيليتيدد لبباساتدد لنم دداياةلخ س ددد ل ثوددد لقتددانتلنمليددلليددي دلسن لنم وتقددةلحدوددتلتقددالقدد ل
بي ددةل ددب لادداان لسخدميددةل دد لنم  ددانتلنمتبيعيددةلحدأل ددادال  دددلياعددلل احددةلنمكددسن لقسيددةل

ل.ل(2)سب يد دتلحبياة
ل

                                                 

(1) Mathews, op. cit. , p. 59.  
 .Ibid. , p. 58ل(2)
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Population Growth Indices During Neolithic in Iraq 
Dr. Hussein Y. Al Najm 

Abstract 

Population growth was one of the most important 

features of the Neolithic in Iraq. Agricultural Revolution led to 

several developments according to excavation as in the 

increase of population and transportations. Therefore, this 

growth is the outcome of long material and intellectual efforts 

caveing social change based on obviously on a human 

interaction with environment. Iraq witnessed extensive 

progress in all economical and social aspects of life which had 

a clear impact in population growth later. Food production was 

one of the basic factors in that era in Iraq and ancient near east 

as primary evidences proved that. Moreover, agricultural 

development, animal domestication, pottery, took invention, 

architecture and exchange concepts and the development 

social, intellectual and technical concepts represented the most 

important indices of the Neolithic i. e. in Iraq according to 

scientific evidence based on the archaeological excavations 

results of early agricultural inhabited villages.  
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