
 مدينة نفر                                                                

 طبوغرافية مدينة نفر : 

نقؿ جعؿؾت اٌكال ٔاجىاعات انًؿٌ انعكاقٛة انقؿًٚة ٔفق اًَااٖ ٔايحاؿاؾات يؽحه اة يُٓاا ياا فااٌ ٔفاق           

ك ااك فًااا َصااؿِ فااٙ يااؿٌ يراام  ؾا     ًَااٗ ُْؿوااٙ يُااح ى يراام انٍااكم انك اااعٙ ائااو  فانًىااح ٛم أ انً

 ىًاٚا ((  ٔ ٕقوٛبا    كن ًَكٔؾ (( ٔ ا م ٔوباق    ا إ ظباة (( ٔرٛكْاا . ٔيُٓاا ياا فااٌ جؽ ٛ اّ  ٍاكم 

ؾائك٘ أ ٌبّ ؾائك٘ ٔ ٕٕٛ٘ يرم يؿُٚاة أقٔ  ٔيؿُٚاة فكاَاا    جام انكيااض (( ٔيؿُٚاة أق    انًقٛاك (( . 

يرم يؿُٚة    جم انؿٚك (( ْٔكفا . ٔيُٓا يا فاٌ ٔفق ايحؿاؾ عٍٕائٙ رٛاك  فًا ظٓكت يؿٌ يرهرة انٍكم جقكٚبا  

يعؿؾ  ٍكم ُْؿوٙ يعٍٛ يرم يؿُٚة جٕجب    جم ؼ اشٙ (( ٔاٌإَُا    جام اواًك (( ٔيؿُٚاة َ اك . 
 381َ،13)

 

نُإا  ٔيك اؼحوف اٌكال ٔاًَاٖ يؽ  ات انًؿٌ انعكاقٛة انقؿًٚاة فافنف فقاؿ جباُٚاث اواانٛب ٔاًَااٖ جٕلٚاك ا

انعٕكٚة ٔاَحٍاق انُىٛس انعٕك٘ فٛٓا ٔؼاِة فٙ انعٕاِى ٔانًؿٌ انكبٛك  . ٔقؿ جعؿؾت اًَااٖ ايواحٛ اٌ 

فااٙ جهااف انًااؿٌ  ٍااكم ؼاااَ فااٙ عوقااات انًعبااؿ  انقّااك ، انهاافاٌ ٚ ن اااٌ انُاإا  انعٕااكٚة نهًؿُٚااة ، ذااى فااٙ 

عوقحًٓا فًٛا  ًُٛٓا ٔ ٍٛ ايَحٍاق انىكاَٙ فٙ انًؿُٚة . 
 381 ، َ04)

  

ٔجعؿ انُٕا  انعٕكٚة نًؿُٚة َ ك ٔؼاِة فٙ يكاظم ٍَ ْا ائنٗ  ، َق ة ايوحق ا  انًكفمٚة فٛٓا  

، ٔعُؿْا جحصًك انً وىات ٔانًكافق انؿُٚٛة ٔانؿَٕٛٚة . ٔظٕنٓا ُٚحٍك انُىاٛس انعٕاك٘ اناف٘ جحعاؿؾ اًْٛحاّ 

يؿٌ  وؾ انكافؿٍٚ عاية ٔفٙ َ ك ؼاِة ، يٍ قًٛة جبعا  نقك ّ أ  عؿِ عٍ انُٕا  . ٔ ىبب يا ًٚرهّ انًعبؿ ، فٙ 

قؿوااٛة ٔيااٍ ًُْٛااة وٛاوااٛة ٔيكاَااّ اقحّاااؾٚة ٔاشحًاعٛااة ، فقااؿ اظحاام يكفاام انّااؿاق  فااٙ انًؿُٚااة نااٛه فقااٗ 

 اعحباقِ انًكفم انقٛاؾ٘ ٔانحُ ًٛٙ ٔايقحّاؾ٘ فعىب  م عهاٗ يىاحٕٖ يٕقعاّ ياٍ انًؿُٚاة ٖٔكٚقاّ جٍاٛٛؿِ 

ة فّٛ ٔاواانٛب جمُٚٛاّ ٔلؼكفحاة ، ٔاِابط يٕقعاّ انرا اث فاٙ انًؿُٚاة اناف٘ ي ًٚكاٍ ٔانًٕاؾ ائنٛة انًىحؽؿي

انًىان  ّ أ جغٛٛكِ اواوا  نحؽ ٛٗ انًؿُٚة ٔاَحٍاق انُىٛس انعٕك٘ ظٕنّ.
 381َ،04)

  

ٔيك انح ٕقات انعٕكٚة ٔانؿُٚٛة ٔايشحًاعٛة ٔانىٛاوٛة نًؿُٚة َ ك فقاؿ اِابعث َإا  انًؿُٚاة جٕاى  

اؾاقٚااا  فبٛاكا  ٚهحااج ظٕنااّ  -ًعا اؿ ٔانمقاإق  أاافة انااٗ ا ُٛاة اؾاقٚااة ج نااج  ٕظاؿجٓا يصًعااا  ؾُٚٛاا  عاؿؾا  يااٍ ان

انُىٛس انعٕك٘ ٔفق اٌكال ٔاًَاٖ يحباُٚة 
 381َ،04)

  

نقؿ ظؿؾت ؼاقٖة َ ك, انحٙ َقٍث  ؽهٛٗ يٍ انكيٕل انىٕيكٚة ٔايفؿٚة ,ٖٕ ٕركافٛاة انًؿُٚاة, فٓاٙ  

ٔايذاق ، ُْٔا  ِٔج ؾقٛق اقفقّ ًِ ٚم َٕض فكًٚك نؽاقٖة َ ك ْٕ عباق  عٍ  جٍٛك انٗ اييافٍ انقؿًٚة

جكشًة نهكيٕل انىٕيكٚة ٔايفؿٚاة انحاٙ َقٍاث  ٓاا انؽكٚ اة ت ناى جحصاّ انؽكٚ اة  ؿقاة َعإ انٍاًال انصُإ ٙ 

 ؾقشة جقكٚبا  .  40ٔاًَا  مأٚة ؾقشحٓا 

 – Enفاٙ ((  –نٛام  –يك٘ انقاؿٚى    اٌ ( انًكحٕ اة  اانكيم انىا3ٕٕٚشاؿ فاٙ انٕواٗ اواى انًؿُٚاة   



LiL
ki 

ٔٚعُٙ  ٛث انصبم ْٕٔ اٌآك يعا اؿ  اوؾ وإيك  E- KuR( اٚكٕق 2ٔٚعُٙ يؿُٚة اَهٛم ذى نؿُٚا   
 31  ،

َ331)
فٕق ٔانف٘ ٚبؿٔ اَاّ نعاب ؾٔقا  يًٓاا   –ْٕٔ انًعبؿ انًصأق نًعبؿ أ٘  Ki-uRأق  –( فٙ 1. ٔققى   

ْٔإ اظاؿ اَإا  ايوإاق اناف٘  Anniginna( اَٛكُٛاا 0ة  انعانى انىا هٙ ٔققاى  فٙ عوقة انحؽٛوت انىٕيكٚ

 Kirischauruٌاأقٔ  –( جقاك فٛاك٘ 4نٛه نؿُٚا اؾَٗ فكك  عُّ    نى جربث ٖكٚقة قكاء  ايوى (( . ٔققى  

( 1ٙ . ٔققى  ٔجعُٙ ظكفٛا  ظؿٚقة قهب انًؿُٚة فٙ انمأٚة  ٍٛ انصؿاق انصُٕ ٙ انغك ٙ ٔانصؿاق انصُٕ ٙ انٍكق

( ْإ َٓاك ان اكات 3أ٘ انؽماَة انكُِٛة ، ٔانحٙ جقك  عٛؿا  عٍ ظؿٔؾ انًؿُٚاة . ٔققاى   E-schmaًٌا  –أ٘ 

( 8ٔققاى   Buranumفٙ انعؿٔؾ انصُٕ ٛة انغك ٛة نهًؿُٚاة ٔيكحإ   اانكيم انىإيك٘ انقاؿٚى     ٕاقَإو (( 

، ظٛد يكاٌ ٔيؾ  انّ انقًاك ظىاب ايوا ٕق   Nunbirduظؿؾت فٙ انًٍال انغك ٙ نهًؿُٚة ، قُا  ََٕبٛكؾٔ 

انىٕيكٚة انقؿًٚة . اـ فاٙ ْافا انًكااٌ جقإل ايوا ٕق  قأٖ ايناّ اَهٛام لٔشاة انًىاحقبم    اَُاا ((  ٔل ياك  

ٔانحكشًاة  idschauru( فاٙ انًُحّاج جّاب قُاا     اؾ ٌاأقٔ (( 3ْٔٙ جىحعى فٕقك فٙ ركايٓا . ٔققى  

 انًؿُٚة (( ٔجعكف يعهٛا  انٕٛو  أوى    َٓك انُٛم (( . انعكفٛة ْٙ    قُا  قهب 

فًا أنٗ قواو ْفِ انؽاقٖة انقؿًٚة اْحًايا  ؼاِا   ايوٕاق ٔانبٕا اات ٔناٛه ياٍ انًىاحعبؿ اٌ قواى  

انؽاقٖة فاٌ ٚأؼاف  انعىاباٌ ظًاٚاة انًؿُٚاة ياٍ أ٘ ْصإو يحٕقاك . اـ َصاؿ فاٙ انًؿُٚاة  ائاافة اناٗ انىإق 

ف ذوخ اوٕاق ؾاؼهٛة يعكًة  ائافة انٗ ٔشٕؾ انعؿٚؿ يٍ انبٕا ات انحاٙ جؽحاكت جهاف ايوإاق انكئٛىٛة ُْان

 ٔانحٙ وٛكؾ ـفكْا يظقا  . 

 

 * التحصينات الدفاعية لمدينة نفر : 

وااُحًحك  38×  23قوااًث ؼكٚ ااة َ كعهااٗ ناإض ُٖٛااٙ فبٛااك,  قااٙ يُٓااا فىااك  ٚقااك  ظصًٓااا يااٍ    

جقكٚبااا  
 383 َ ،134)

( . قوااًث انؽاقٖااة فااٙ انعّااك انكٍااٙ ْٔااٙ جّاإق انصاامء 320انٍااكم ققااى   اَ ااك  

انٍااكقٙ فااٙ انًؿُٚااة 
 382  ،338)

، ْٔاإ انقىااى ايفرااك اًْٛااة ٔقؿوااٛة فٛٓااا . يااٍ انً اااْك ان ُٛااة نهؽاقٖااة آَااا  

قوًث ؾٌٔ يقٛان قوى يعٍٛ ، ظٛد اوحغُٙ عٍ ـناف  كحا اة ا عااؾ  عآ اي ُٛاة ٔانقُإات فام قاك  ٌاكهّ 

فٙ انؽاقٖة ، عهًا  اٌ اناف٘ قواى انؽاقٖاة أقؾ ْافِ اي عااؾ  ٓٛقاة اققااو يصاكؾ  ، ؾٌٔ ـفاك َإ   انًٕٔط

ٔظؿ  انقٛان انًىحؽؿية . اي اَّ ٚبؿٔ يٍ انؿقاوات انًىح ٕٛة اٌ جهف ايققااو فاَاث جٍاٛك اناٗ ٔظاؿ  نقٛاان 

قاؿو جقكٚباا  ((  244ايٖإال ْاٙ عهاٗ ايرهاب ٔظاؿ     انكااق (( جعااؾل    
 383 َ ،133)

اياا انّا ة ايؼااكٖ  

نهؽاقٖة ْٙ ؼهْٕا يٍ اٌاق  انحٕشّٛ َعٕ انصٓات ايق عة ، يًا ٔنّؿ ِعٕ ة فبٛك  فٙ جعٍٛٛ ايافٍ انًٕاقاك 

انحٙ ٔقؾت فٛٓا ٔاجصاْات اوٕاقْا ٔيؿاؼهٓا ، اي اَّ يٍ انًكشط اٌ ٚكٌٕ يصاكٖ َٓاك ان اكات عُاؿ انصامء 

انٍكت ٔاٌ ٚكٌٕ يعباؿ    اٚكإق (( ٔلقإق  اَهٛام عُاؿ انقىاى انصُإ ٙ أ انًٍانٙ انغك ٙ نهًؿُٚة ًٔٚحؿ َعٕ 



 ايِط انصُٕ  انٍكقٙ يُٓا    او م (( انؽاقٖة 
 382 َ ،333)

ٔاـا فاٌ ْافا ايواحُحاز ِاعٛعا  فاأٌ ٔأاك  

انؽاقٖة قؿ اعحًؿ فٙ جٕشٛٓٓا عهٗ شعم شٓة يٍكت انٍاًه ،  ااَعكاف َعإ انٍاًال انٍاكقٙ ، ْاٙ انصٓاة 

ئٛىااٛة ، ْٔااٙ جًراام انقىااى انعهاإ٘ يااٍ انؽاقٖااة . ٔظااٍٛ ـا  فااأٌ لٔاٚااا واإق انًؿُٚااة جحصااّ َعاإ انصٓااات انك

 انصغكافٛة ايق ك . 

ٔٚكشط ايوحاـ فكًٚك اٌ انؽاقٖة قاؿ قواًث عهاٗ ايرهاب نؽؿياة راكْ ؾفااعٙ ٔـناف ياٍ ؼاول  

وٕاق ٔانبٕا ات ايْحًاو انؽاَ  حٕٔٛط ج اِٛم انعُاِك انؿفاعٛة فٛٓا يرم انؽُؿت ٔاي
 383 َ ،133)

 
 

ٔٚبؿٔ 

نُااا اٌ ْاافِ انؽاقٖااة جّاإق شاامء يااٍ انصاَااب انٍااكقٙ نهًؿُٚااة ٔ ؽاِااة جعّااُٛات انىاإق انااؿاؼهٙ انًعااٛٗ 

 ًكفم انًؿَٛة ٔ  ق  جصًعٓا انؿُٚٙ ، ظٛد اظٛٗ ْفا انصُااض ياٍ انًؿُٚاة  ىإق ًٚحاؿ ظإل شٓاجاّ ايق اك    

بب جٍٓاى انهإض (( ًٔٚحاؿ انىإق  ًىااقات يحعكشاة ْٔإ فاٙ ـناف ظٓك يُّ فٙ انهٕض ذوذاة أاو  فقاٗ  ىا

ٚؽحهج فٙ ًَٗ جًًّّٛ عٍ شًٛك اًَاٖ ايوٕاق انًعكٔفة  ايحؿاؾاجٓا ـات ان ا ك انُٓؿواٙ أ انًُاح ى َٕعاا  

يا . ٔٚباؿٔ نُاا اٌ جّاًًّٛ  ٓافِ انّإق  فااٌ َحٛصاة يؼحٛااق يٕقعاّ فإت افراك انًُااٖق اقج اعاا  عًاا ٚعاٛٗ 

ُة ؾٌٔ ايْحًاو  انٍكم انعاو نّ فٙ يعأنة نهعؿ ،  اقج اعّ ْفا ، يٍ جاأذٛك انعإاقْ انحكا ٛاة ٔلظاج  انًؿٚ

انكرباٌ انكيهٛة عهٛٓا ، ٔٚصُبٓاا ياٍ ؼ اك ايَ ًااق جعحٓاا ، عهًاا  اٌ انكربااٌ انكيهٛاة جٍاكم اظاؿٖ ان إاْك 

ُقٛب فٙ انًؿُٚة ان بٛعٛة انًًحؿ  فٙ انًُ قة ٔانحٙ ي جمال جعاَٙ يُٓا ْٛقات انح
 383 َ ،133)

ٔيًا َقاً عهاٗ  

انؽاقٖة اٌ نهىٕق عؿؾا  يٍ انًؿاؼم فحعاث فاٙ اَعااء يح كقاة يُاّ . ٔٚعاٛٗ  انىإق ياٍ انؽااقز ؼُاؿت ٔقؾ 

ًٚحؿ ظٕنٓا يٍ ذوذة شٓات  ًُٛا اظاٖ  انٕهك انكا ك يُٓا يصكٖ يائٙ ق ًا فاٌ َٓاك  hirtumاوًّ  ّٛغة 

  يُّ . ٔٚبؿٔ يٍ جهف انؽاقٖة اٌ انحقىاٛى انعٕاك٘ نًكفام انًؿُٚاة ٚحاأنج ياٍ ان كات أ شؿٔل قئٛىٙ ٚح ك

عؿؾ يٍ ايظٛاء ٔانق اعات انىكُٛة ٔانؽؿيٛة . ايا اْاى اقىااو ْافا انصُااض ياٍ انًؿُٚاة فقاؿ جاى عمناّ عاٍ  قٛاة 

نًؿُٚاّ (( ايظٛاء  ٕاو ة قُا  يائٛة جق ك انًؿُٚة يٍ انٍكت اناٗ انغاك  ٔقؾ اوآًا  ٓٛقاة    َٓاك قهاب ا
 381 

َ،114)
   

اٌ واإق يؿُٚااة َ ااك انؽاااقشٙ ٔانااف٘ ٚعااٛٗ  انًؿُٚااة ٚكجقااٙ جاقٚؽااّ انااٗ عّااك وااونة أق انرانرااة  

يحااك ((  34يحااك (( يهحااج ظاإل انًؿُٚااة  اقج ااا      30ت.و (( ٔٚبهااع عااكْ انىاإق     2440 – 2332  

ٔل ٔانراَٙ عهٗ انحٕانٙ ٚكجقٛاٌ انٗ عّاك عٍك  ايحاق ، ٔانىٕق ّيك  روخ يكاظم أ اؾٔاق  ُائٛة فانؿٔق ي

((  3334 – 3330ت.و (( ْٔاافا يااا اذبححااّ جُقٛبااات انبعرااة اييكٚكٛااة وااُة    2434 – 2332أق ًَاإ    

 كئاوة اناؿفحٕق يكإاٚك شبىاٍ ، اناف٘ عراك عهاٗ اشاكات يؽحٕياة  ؽاحى اوا ٕاَٙ نهًهاف    أقًَإ (( 
 380 

َ،34)
 2403 – 2430انكا عة ٔايق عٍٛ يٍ ظكاى انًهاف ٌإنكٙ     00ٗ انىُة . ايا انؿٔق انراند فٛكجقٙ ان

ت.و(( ٔانؿنٛم يا اذبحّ ققٛى ُٖٛٙ جى انعرٕق عهّٛ فٙ انمأٚاة انصُٕ ٛاة ياٍ وإق انًؿُٚاة ياٍ قبام َ اه انبعراة 



انىا قة 
 380 َ ،22)

يااغ ((  .ٔٚعحٕ٘ ْفا انىٕق عهٗ  ٕا ة ٔاظؿ  فقٗ فبٛك  يٍ شٓة انٍكت ٔاوًٓا  ٕا ة    

و .ٔقؿ  ُٙ انىٕق يٍ انهبٍ ـٔ  34و ٔعكٔٓا 3ٔجعُٙ انبا  انىايٛة ْٔٙ انبٕا ة انكئٛىٛة نهًؿُٚة ٔاقج اعٓا 

 وُحًحك , ٔانًؽهٕٖ  انقً .  x39 x3 13انقٛان  

ٔ ائافة انٗ ْفا انىٕق انكبٛك انف٘ ٚعٛٗ  انًؿُٚة ، فاَث ُْا  اوٕاق اؼكٖ ؾاؼهٛة ٔعؿؾْا ذوخ  

ت .و ((  121 – 3343ئنٗ فاَث يٍ انصٓة انصُٕ ٛاة انٍاكقٛة نهًؿُٚاة  ُٛاث ياٍ قبام انكٍاٍٛٛ    اوٕاق . ا

يحاك  1 – 4ْٔٙ وٕق جًحؿ يٍ انصٓة انصُٕ ٛة انٍكقٛة ظحٗ انصٓة انصُٕ ٛة انغك ٛة ٔ عكْ ٚحكأض  اٍٛ    

ًة ٔقؿ فااٌ انىإق انكٍاٙ يحك (( ٔقؿ  ُٙ ْفا انىٕق عهٗ اَقاْ ؾٔق وكٍ قؿٚ 32(( ٔاقج ا  ي ٚحصأل    

افرك فاعهٛة يٍ انىٕق انكبٛك يٍ انُاظٛة  انؿفاعٛة  ىبب انؽُؿت انف٘ ظ اك ظٕناّ ياٍ شٓحاّ انؽاقشٛاة ٔاناف٘ 

ق ك ٔلال ٔاشٓة انىٕق انقؿٚى 
 383َ،38)

انىٕق جؽحكقٓا ذوذة  ٕا ات يحٕو ة انعصى ي جحصأل فحعاة انباا   

أ٘  ٕا ة اينّ    َُاا (( ٔايناّ    َُاا ((  Kagal – Nannaَُا ((  –يحك . ٔجىًٗ انبا  ائنٗ    فارال  8

ايواى انىإيك٘ نوناّ انقًاك 
 331 َ ،12)

أ٘  Kagal – urnkأقٔ  ((  –اياا انباا  انراَٛاة فٓاٙ    فاراال  

ٔق . أ٘  ٕا اة ا Kagal – igibiurisheارٛبٕٛقٌاا ((  – ٕا ة أقٔ  . ٔانبٕا ة انرانرة فٓٙ  ٕا ة    فارال 

 وُحًحك .  13x39x3ْٔفا انىٕق يبُٙ إٔٚا يٍ انهبٍ ـٔ انقٛان           

ايا انىٕق انراَٛة فحقك فٙ انصٓاة انصُٕ ٛاة انغك ٛاة نهًؿُٚاة ْٔاٙ ايحاؿاؾ نهىإق ائناٗ ٔ اُ ه اي عااؾ  

ُٙ  ٕا ة ٔجع  kagal musukkatimيٕوٕفاجٛى ((  –ٔجؽحكقٓا إٚا  ذوذة  ٕا ات . ائنٗ جىًٗ    فارال 

 انكشه انصُىٙ .

ٔقؿ اٌاق  ٓفا انًعُٗ ايواحاـ    اؾو فانكٍاحاٍٚ (( اييكٚكاٙ انعاانى  انهغاات انقؿًٚاة اياا انباا  انراَٛاة  

 أ٘ انبٕا ة انعانٛة أ انىايٛة .   Kagal – Mamياغ ((  –جىًٗ    فارال 

ا اة انع ًٛاة ٔانحاٙ جا ؾ٘ اناٗ أ٘ انبٕ Kagal Gulaفٕي ((  –اياو انبا  ايؼٛك  فحىًٗ    فارال  

يعبؿ    اَاَا (( أ٘ انؿاؼم يُٓا ٕٚاشّ يعبؿ    اَُا (( . ٔانًىافة  ٍٛ فام  اا  ياٍ ْافِ اي إا  جحاكأض َعإ 

قؿو  304
 331 َ ،12)

 . 

 – 4يحك (( ٔعكٔٓا ٚحاكأض  اٍٛ  33ايا انىٕق انرانرة ْٔٙ انىٕق انًٍانٛة ٔانحٙ ٚبهع اقج اعٓا     

أ٘  ٕاٚاة   kagal Nergalَكفاال ((  –ٓا وٕٖ  ٕا اة ٔاظاؿ  ْٔاٙ انبٕا اة انًىاًا     فاراال يحك فهٛه   1

اينّ َكفال ْٕٔ اينّ انف٘ يهف انعانى انى هٙ فٙ اظاؿ اٖإاقِ ٔنعاب ؾٔقا  يًٓاا  فاٙ اوا ٕق     قظهاة اُٚاَاا 

نقٛاوات انىا قة  . انٗ انعانى انى هٙ (( . ٔقؿ  ُٗ ْفِ انىٕق انكٌٍٕٛ إٚا  يٍ انهبٍ ٔيٍ َ ه ا
 331 َ ،12)

  

 

 *هندسة المعابد 



ايا عٍ انًؿُٚة يٍ انؿاؼم ف ٙ انصٓة انٍكقٛة يٍ انًؿُٚاة ، ٔعهاٗ ٚىااق اناؿاؼم اناٗ انًؿُٚاة ياٍ  ٕا اة         

    ٛاث انصبام ((  E-kurانٍآٛك  ، ٔيعُاٗ اٚكإق  جأّلقٕق E-Kur، ٚقك يعبؿ    اٚكإق ((  Mahياغ (( 

 اينّ اَهٛم وٛؿ انٕٓاء ٔايشٕاء ٔاع ى اينٓة انىٕيكٚة . ْٕٔ يقك عباؾ 

 2434 – 2332انمقٕق  ؼ  ث اِو  ٔاَصمت يٍ قبم ي وه وونة أق انرانرة انًهف أقًَٕ     

ت.و ((  318 – 223قبم انًٛوؾ (( . ذى قيًٓا يٍ شاء ياٍ  عاؿِ ياٍ انًهإ  ٔانعكااو ظحاٗ انعٓاؿ ان كذاٙ    

 333 َ ،283 )
 1.4×  13×  13قٕق  ْٙ عباق  عاٍ  اكز ٌاايػ أ فحهاة ِاهبة ياٍ انهابٍ ـات انًقااٚٛه ٔانم 

يحااك (( أ٘ آَااا جغ ااٙ يُ قااة جقااؿق  48×  13وااُٛحًحك ٔانمقاإق  جىااحُؿ عهااٗ قاعااؿ  يىااح ٛهة ا عاؾْااا    

نمقإق  (( يحك يك ك . ٔفاَث عهٗ يا ٚبؿٔ جحأنج يٍ ذوخ ٖبقات . ان بقة ائنٗ ياٍ ا 2212يىاظحٓا  ـ   

(( يحاك . ٔقاؿ  0.33(( يحاك . اياا ان بقاة انراَٛاة فكاَاث اقام اقج اعاا  أ٘  عاؿٔؾ     1.24جكج ك انٗ ظاؿٔؾ    

 ُٛث  اقج ا  قهٛم نحٍكم قاعؿ  نهًكظهة انرانرة . ٔ ٓفا ايقج ا  انكبٛك ًٚكٍ اٌ ج م عهٗ فم انًُ قة انًقؿوة 

نًعبؿ اينّ اَهٛم . 
 333 َ ،282)

ق  يعبؿ ِغٛك ّٚعؿ انٛاّ  اروخ واونى ياا لاناث اذاقْاا ٔأاعة ٔٚعهٕ انمقٕ 

فٙ انٕهك انصُٕ ٙ انٍكقٙ يٍ انمقٕق  . 
 333َ ،080)

 اَ ك انٍكم ( ٔفاٌ ُّٚب فاٙ انًعباؿ انعهإ٘ جًراال   

 اينّ اَهٛم انف٘ فاٌ عهٗ يا ٚبؿٔ يٍ انفْب . 

ٓا انؿُٚٛااة ٔؼاِااة فًٛااا ٚحعهااق ٔفاَااث نهمقاإق  يكاَااّ يًٛاام  ظٛااد ٌاآؿت اظح ااايت انًؿُٚااة ٖٔقٕواا 

 حقؿٚى انقكا ٍٛ انٗ اينّ اَهٛم 
 333 َ ،284 )

×  30ٔجقك اياو انمقٕق  واظة ٔاوعة يىح ٛهة انٍاكم ا عاؾْاا     

يحك ((  جعج  ٓا  ُاٚات يُٓا  ُاٚة انًعبؿ انكئٛىاٙ نوناّ    اَهٛام (( اٚكإق اناف٘ ٚقاك فاٙ يإالا  انٕاهك  38

يحااك ((   0ٔٚ ّاام  ُٛااّ ٔ ااٍٛ انمقاإق  ٌاااق  ياابهٗ  ااايشك ٔانمفااث عكٔااّ      انٍااًانٙ انٍااكقٙ نهمقاإق 

يحك (( . ٔٚحأنج انًعبؿ ياٍ ركفاة يىاح ٛهة جًحاؿ ياٍ  03×  23.34    ٔانًعبؿ يىح ٛم انٍكم ا عاؾِ ظٕانٙ

يحك اقج اعا  ٔجعاج  انغكفاة يصًٕعاة  0ايحاق عكٔا  ٔ  1ايحاق ٖٕي  ٔ  8انًٍال انٗ انصُٕ  ٔا عاؾْا ْٙ 

ركف ِغٛك يُٓا ركفاة انعاشاب ٔانغكفاة انٕوا ٛة    انحاٙ ج ّام  اٍٛ انغاكفحٍٛ (( ٔانغكفاة انًقؿواة 
 181 ،

َ23)
ٔؼهج انًعبؿ انكئٛىٙ    اٚكٕق (( يباٌك  ٚقك يعبؿ ي ٚقم اًْٛاة عاٍ رٛاكِ ياٍ انًعا اؿ انًٕشإؾ  فاٙ  

انًؿُٚة ْٔإ يعباؿ    فاٙ أق (( اناف٘ ٚباؿٔ ياٍ جىاًٛحّ اَاّ نعاب ؾٔقا  يًٓاا  فاٙ عوقاة انحؽاٛوت انىإيكٚة 

 انعانى انى هٙ 
 331َ ،344)

   

ايحاااق ياابهٗ  ااايشك  4( ٌاااق  ٔااٛقا  ي ٚحصااأل عكٔااّ ٔٚ ّاام  ااٍٛ ْاافا انًعبااؿ ٔيعبااؿ    اٚكاإق ( 

ايحااق  34ٔانمفث . انًعبؿ يىح ٛم انٍكم ي ٚعهٕ عٍ انًعبؿ انكئٛىٙ    أ٘ فٕق ((  م ٚبهع اقج اعاّ ظإانٙ 

ايحاق عكْ  4ايحاق ٖٕل ٔ  3ٔ ا عاؾ جحكأض  ٍٛ 
 381 َ ،43)

ٔناّ  اا  ِاغٛك  ٔاظاؿ  ج ام عهاٗ يعباؿ     

 – 1بؿ قكٚب يٍ وٕق انًؿُٚة انكبٛك ظٛد ٚ ّم  ُّٛ ٔ ٍٛ انىٕق ٌاق  رٛك يابهٗ عكٔاّ اٚكٕق (( . ٔانًع



يحك  3
 381 َ ،43)

 ُٙ ْفا انًعبؿ فٙ عٓؿ انًهف أقًَٕ ٔجى جصؿٚؿِ فٙ انعّك انكٍٙ  
 333-َ282)

 . 

  اَاَاا يحك يٍ لقٕق  يعبؿ اٚكٕق ،ـ أ٘ يقا م انًعبؿ يٍ انصٓة انٍاًانٛة ًٚحاؿ يعباؿ   144ٔعهٗ  عؿ  

(( ْٔٙ انٓة انعب ٔانعك  ، انحٙ عكفث فٙ انعٕٓؾ انبا هٛاة ٔياا  عاؿْا  أواى عٍاحاق ، ٔيعباؿ عٍاحاق  ٍاكم 

يحااكا     انٍااكم ققااى   ( ٔٚحااأنج يااٍ واااظة  84يحااك ٖاإي  ٔعكٔااّ   234يىااح ٛم يبُااٙ يااٍ انهاابٍ ٔا عاااؾِ 

اقؿاو َّٔج انقؿو . ٔشاؿقاٌ انًعباؿ  1.4قؿيا  (( ٔشؿقاَّ وًٛكة جبهع ظٕانٙ  04×  24ٔو ٛة يىاظحٓا    

يٍ انؿاؼم يمُٚة  انؿؼوت ٔان هعات .
 333َ،284)

ٔٚؿؼم انٗ ْفِ انىاظة يٍ ؼول  ا  فٙ ٔاهعٓا انٍاًانٙ  

انغك ااٙ ظٛااد جقااك ركفااة ِااغٛك  ج ٕااٙ انااٗ ْاافِ انىاااظة . ٔفااٙ انصاَااب انراااَٙ يااٍ انىاااظة أ٘ فااٙ ٔااهعٓا 

يحاك ٔيُٓاا اناٗ وااظة ذاَٛاة  0× 0ٚ ؾ٘ اناٗ ركفاة يك عاة ا عاؾْاا انصُٕ ٙ انٍكقٙ ُْا  وهى قهٛم ايقج ا  

يحك انحاٙ جح احط  0×  0افبك يىاظة يٍ ائنٗ ٔجُحٓٙ ْفِ انىاظة  غكفة ِغٛك  اؼكٖ يك عة ا عاؾْا إٚا  

 ؿٔقْا نح م عهٗ اعًؿ  ٔواظة ذانرة . ْٔفِ ايعًؿ  يىحؿٚك  يٍٛؿ   انهبٍ ٔيغه ة  ه ٕي وًٛكة يٍ ان اٍٛ 

 381 َ ،34 )
. 

(( نكام ٔاظاؿ  يُٓاا 0×  0ٔفٙ َٓاٚة انىاظة انرانرة يصًٕعة اؼاكٖ ياٍ انغاكف قٛاوااجٓا يحىاأٚة    

 333 َ ،284)
 .  

فٙ عٓؿ انًهف ٌٕنكٙ ذاَٙ يهٕ  وونة أق انرانرة ، ظحٗ  ّٔيعبؿ    اَاَا (( جى جصؿٚؿِ ٔجٕوٛك يكافق 

نًعبؿ ظُٛفا  ياٍ عاؿ  راكف ٔاِابعث شؿقاَاّ اواًف يحك (( ٔجأنج ا 114×  334 هغث يىاظحّ لْاء    

قاؿو (( ٔفاَاث ا اكاز انًاؿؼم انكئٛىاٛة نهبُاٚاة يٍاٛؿ   31 – 34يًا فاَث عهّٛ ظٛد  هغاث واًكا  ياا  اٍٛ    

 12×  12 انهبٍ انف٘ ٚؽحهج ٌكو  ٔظصًا  عٍ نبٍ عّك فصك انىويت ظٛاد فاَاث انٕاظاؿ  يُٓاا  عاؿٔؾ   

ة يٍ ايعهٗ وُحًٛحك (( ْٔٙ يعؿ  14× 
 381َ،334)

 . 

ذى جى جصؿٚؿِ ٔجكيًّٛ فٙ انعّك انبا هٙ انعؿٚد ٔانعّك ان كذٙ ،  عؿيا اِا ّ يٍ جؽكٚاب ياٍ قبام  

يحك (( ر ث جعحٓاا شًٛاك انًبااَٙ  33×  33ايٌٕقٍٚٛ ، ٔاِبعث نّ واظة ٔاوعة شؿٚؿ   هغث ا عاؾْا    

انىا قة 
 381َ،34)

 . 

ؿُٚاة ٔعهاٗ انٕا ة انٍاكقٛة ياٍ َٓاك ان اكات انقاؿٚى ُْاناف يعباؿ ي ٚقام ٔفٙ انًُ قة انٍاًانٛة ياٍ انً 

ٔانااف٘ ٚعُااٙ انًعبااؿ انكفٛااك . ٔجبهااع  E-shmahٌااًاغ ((  -٘اًْٛااة عااٍ رٛااكِ يااٍ انًعا ااؿ ٔٚااؿعٗ يعبااؿ    ا

يحك (( ٔٚبؿٔ يٍ ؼول انًهحق ات انحٙ جى انعرٕق عهٛٓا  ٍٛ اَقأّ ، اَاّ قاؿ جاى جٍاٛٛؿِ  34×  14يىاظحّ    

ت.و ((  2144ٙ عّك فصك انىويت    ف
 388 َ ،332)

  . 

 

 * السكن في نفر : 



او كت انحُقٛبات ايذكٚة فٙ يؿُٚة َ ك عٍ افحٍافات يا ٚعكف  حم انكقى ، ٔـنف نكرك  يا افحٍ ث فٙ  

 Seribalْفا انحم يٍ ققى ُٖٛٛة ، ٔجى انكٍج فاٙ ْافا انحام عاٍ ظاٙ واكُٙ اٖهاق عهٛاّ اواى    ظاٙ انكحباة 

quarter 
 331 َ ،10)

(( .  02  ٌكم  TA  ٔTBٔقؿ اؼحاقت ْٛقة انحُقٛب اييكٚكٛة يُ قحٍٛ نهحُقٛب فًٛٓا  

فقاؿ جًرهاث  TBاياا انًُ قاة  3 – 3فاٙ ان بقاات  TAٔقؿ جًرهث ٖبقات اينج ائل قبم انًٛوؾ فٙ انًُ قاة 

 1 – 3ٖبةقات اينج ائل قبم انًٛوؾ فٛٓا فٙ ان بقات 
 331َ،33)

ٔقؿ ًٔث ْفِ انًُاٖق عؿؾ ياٍ انبٛإت  

 ُٛث  ٍكم يحكاَ  عٕٓا يك انبعٓ ايؼك  ُٛٓا  ٕٛت فبٛك  انعصى انٗ شاَب  ٕٛت ِغٛك  ٔفاَث شًٛاك 

ْفِ انبٕٛت فايهة انحؽ ٛٗ ظىُة انحُ ٛف . ٔ شم جٕٔٛط انّٕق  قًُا  اؼحٛاق عؿؾ يٍ ْافِ انبٛإت نحٕٔاٛط 

 َ ك . ٌكم انبٛث انبا هٙ ٔجؽ ٛ ّ فٙ يؿُٚة

 ت  01( ٌكم  3انبٛث ققى   

 33.4ٍٚغم ْفا انبٛث يىاظة يىح ٛهة انٍكم جًحؿ يٍ انصُٕ  انٍكقٙ انٗ انًٍال انغك ٙ   ٕل     

يحك يك ك (( ٔٚحكٌٕ يٍ ذوذاة عٍاك يكفقاا   240يحك (( أ٘  ًىاظة جقك  يٍ     34.4يحك (( ٔعكْ    

قك  انمأٚة انٍكقٛة ٔنّ يؿؼم ٔاظؿ ٚقك عهٗ انٕهك انًٍانٙ انٍكقٙ 
 330  َ َ ،40  ،13)

 . 

(( ٔانغكف انًعٛ ة  ٓا ، 14ٔجؽ ٛ ّ عهٗ ٌكم ٔظؿجٍٛ ، ًٔث انٕظؿ  ائنٗ انىاظة انًكقًة    

(( ٔٚعٛٗ  ٓا يصًٕعة ركف ، ٔٚبؿٔ اٌ انقىى ائل يٍ  31ايا انٕظؿ  انراَٛة فًٕث واظة ذاَٛة انًكقًة   

ٚة ٔففنف يوحقبال انٕٕٛف ، اياو انقىى انراَٙ فكاٌ يوحؽؿايات انعائهاة . انبٛث ق ًا اوحؽؿو يركاْ جصاق

ٔٚعؿ ْفا انبٛث ٔاظؿ يٍ انبٕٛت انٕاوعة فٙ يؿُٚة َ ك 
 330 َ،48)

ٔٚقك ْفا انبٛث فٙ انًُ قة انحُقٛبٛة انًىًا   

TA 
 330 َ،48)

 . 

 ت  00ٌكم  2انبٛث انًكقى 

 TBٍ يُ قاة انحُقٛاب انًعكٔفاة  أواى ٍٚغم ْفا انبٛث انصمء انصُٕ ٙ انغك اٙ يا 
 331  ، َ َ ،41  ،43)

 

يحااك ((  34.4ْٔاإ يىااح ٛم انٍااكم رٛااك يُااح ى ، ًٚحااؿ يااٍ انٍااًال انغك ااٙ انااٗ انصُاإ  انٍااكقٙ   اإل    

يحك يك ك (( . ٔٚحكٌٕ يٍ جىك يكافق ، ٔنّ يؿؼم ٔاظاؿ  303يحك (  عد جكٌٕ يىاظحّ     3.4ٔعكْ   

انغك ٛة قك  انمأٚة انًٍانٛة . ٔجؽ ٛ ّ عباق  عٍ واظة يكفمٚة يىاح ٛهة انٍاكم  ٚقك عهٗ انٕهك انًٍانٛة

جعٛٗ  ٓا يصًٕعة ركف يٍ شًٛك انصٓات 
 331َ،43)

 . 

 ت  04ٌكم  1انبٛث انًكقى 

 TBٔٚقك ْفا انبٛث فاٙ انمأٚاة انٍاكقٛة ياٍ يُ قاة انحُقٛاب  
 331َ ،43)

ْٔإ يك اك انٍاكم ًٚحاؿ ياٍ  

 241يحك (( أ٘  ًىاظة جقؿق     30يحك (( ٔعكْ     30.4صُٕ  انغك ٙ   ٕل    انًٍال انٍكقٙ انٗ ان

يحك يك ك (( . ٔٚحكٌٕ يٍ جىك يكافق ٔنّ يؿؼم ٔاظؿ ٚقك عهٗ انٕهك انًٍانٙ انٍكقٙ عُؿ انمأٚة انًٍانٛة 



. ٔجؽ ٛ ّ عهٗ ٌكم واظة ٔو ٛة يك عة انٍكم جعٛٗ  ٓا يصًٕعة ركف 
 331َ ،48)

 . 

ق  ًٕاؾ انبُاء انًىحؽؿية فٙ ؾٔق انىكٍ انحٙ جى انعرٕق عهٛٓا اذُاء انحُقٛبات فٙ يؿُٚة َ اك ايا يا ٚحعه 

فًٛكٍ نُا اٌ َٕٔط ايجٙ ت ف ٙ ايوه ٔشؿ فٙ  ٕٛت يٛؿَة َ ك  ٕٛجا   ُٛاث فإت ايقٔاٛة يباٌاك  ٔاؼاكٖ 

حًحك عاٍ اقٔاٛة واُ 34 – 34فاٌ نٓا اوه يٍ انهبٍ  اؿٌٔ ياوٖ ظ اكت فاٙ ايقْ  اعًاات جحاكأض  اٍٛ 

يحاك ((  3.14 – 3انىكٍ ٔانقىى ايؼك نٓا اوه يٍ ان ا ٕت . ٔٚحكأض واًف ايواه فاٙ  ٛإت َ اك  اٍٛ   

 331 َ ،40)
  . 

ايااا يااا ٚحعهااق  ُٕعٛااة جبااانٛٗ اقٔااٛات انىااكٍ فااٙ يؿُٚااة َ ااك فكاَااث قىااى ياآُى ايقٔااٛات يىاإا   

ا اوحؽؿو فٙ جبانٛٗ ايقٔٛات وُحًحك ٔايشك قهً 1 – 3ٔي كٌٔة   بقة يٍ ان ٍٛ  ىًف 
 331َ ،10 )

  

واى  3×  31×  31ايا انصكؾاٌ فقؿ  ُٛث يٍ انهبٍ انف٘ جحكأض قٛاواجّ  
 331َ،11)

ٔفىاٛث انصاؿقاٌ  

يحاك  3.14 – 4.34وُحًحك . ايا انصؿقاٌ فٛحكأض وًكٓا  اٍٛ  1 – 3اٌ  ًوٖ يٍ ان ٍٛ وًكّ  ٍٛ 
 331 َ،

َ44،43  )
  

 ت  03نٍكم ( ا 4انبٛث انًكقى   

 TBٍٚغم ْفا انبٛث انصمء انًكفم٘ يٍ يُ قة انحُقٛب  
 331 َ ،43 )

ْٕٔ يك ك انٍكم يُح ى ٔاوك .  

 233يحك أ٘  ًىااظة جقاؿق  اـ    30.4يحك ٔعكْ  34ًٚحؿ يٍ انًٍال انٍكقٙ انٗ انصُٕ  انغك ٙ   ٕل 

نٕاهك انٍاًانٙ انٍاكقٙ . ٔجؽ ٛ اّ يحك يك ك (( . ٔٚحكٌٕ يٍ اق عة عٍك يكفقا  ٔنّ يؿؼم ٔاظؿ ٚقك عهاٗ ا

عهاٗ ٌااكم واااظة ٔوا ٛة جعااٛٗ  ٓااا يصًٕعاة يااٍ انغااكف ياٍ شًٛااك انصٓااات ، َٔوظا  اٌ ْاافا انبٛااث فرٛااك 

انًكافق انبُائٛة ، ٔ ىبب فرك  يكافق ْفا انبٛث فقؿ اِبعث يىاظاجٓا ِغٛك  
 334َ،14)

 . 

 

 ت  08( انٍكم  1انبٛث ققى   

. ْٔإ يىاح ٛم انٍاكم ًٚحاؿ ياٍ انٍاًال انٍاكقٙ اناٗ انصُإ   TBٛاب ٚحٕوٗ ْفا انبٛث يُ قة انحُق 

يحك يك ك (( ٔنّ يؿؼم يؿؼم ٔاظؿ  42يحك(( ٔيىاظحّ     0.4يحك (( ٔ عكْ      17.5انغك ٙ   ٕل    

(( انً هة عهٗ انٍاق  ْٔإ يكإٌ ياٍ ذاوخ راكف يحعاقباة  332ٚقك فٙ انمأٚة انغك ٛة يٍ انغكفة ققى    

ايؼكٖ ، اؼحه ث يؿاؼهٓا انٗ ًٍٚٛ ٔٚىاق انؿاؼم انٗ انبٛث انٕاظؿ  ؼهج 
 334َ،14)

 . 

 

 ت  03(( انٍكم  3انبٛث ققى    

ْٔاإ يىااح ٛم انٍااكم ًٚحااؿ يااٍ انٍااًال  TAٚقااك ْاافا انبٛااث فااٙ انصاامء انصُاإ ٙ يااٍ يُ قااة انحُقٛااب  

يحاك يك اك . ناّ  03يحك (( ٔيىااظحّ  0.4يحك (( ٔعكْ     34.24انٍكقٙ انٗ انصُٕ  انغك ٙ   ٕل    



يؿؼم ٔاظؿ ٚقك عهٗ انٕهك انصُٕ ٙ انغك ٙ ، ْٕٔ ٚ ؾ٘ يباٌك  اناٗ انغكفاة ائناٗ ياٍ انبٛاث ، ٔجؽ ٛ اّ 

عهٗ ٌكم ذوخ ركف يحعاقبة ، ْٕٔ ٚقك ًٍٔ يُ قة يع ى  ٕٛجٓاا يحؿاؼهاة ٔيحٍاا كة انًؽ  اات 
 331  َ ،

، َ33،11)
 . 

اـز انبٕٛت فٙ يؿُٚة َ ك ٔيؽ  اجٓا َوظ  اٌ ُْا  َٔىح ٛك اٌ َىحُحس يٍ ؼول ؾقاوّ اٌكال ًَ 

 TB. فقاؿ فاَاث يع اى  ٛإت انعاٙ  TAٔانعٙ انىكُٙ انًكيٕل ناّ  TBفكت  ٍٛ انعٙ انىكُٙ انًكيٕل نّ 

يكحًهااة انحؽ ااٛٗ ، ٔأااعة انًعااانى ٔارهبٓااا  يااٍ َاإ  انبٛاإت انٕاوااعة ـات انحؽ ااٛٗ انًك ااك انااف٘ جحٕواا ّ 

فارهبٓااا يااٍ انبٛاإت  TAانًكفمٚااة انحااٙ جقاإو يقاااو انىاااظة . اياااو  ٛاإت انعااٙ انىاااظة انٕواا ٛة أ انغكفااة 

 انّغٛك  ـات انروخ أ ايق ك ركف .

 ْٔفا ان كت ق ًا ٚعٕؾ انٗ ظانة اشحًاعٛة أ اقحّاؾٚة . 

ٔ ّٕق  عاية فأٌ يؿاؼم انبٕٛت انًحؽف  ًَٕـشا  فٙ ْفِ انؿقاوة يُ كؾ  ٔج ؾ٘ اناٗ ركفاة يًاك     

، ٔٚوظ  اٌ ٔاشٓات انبٕٛت ٔيؿاؼٓا جقك عهٗ ٌٕاق  ٔالقة يصال (( 
 334َ ،342)

 . 

ٔ ٍكم قئٛىٙ اوحؽؿيث  ٕٛت َ ك نهىكٍ ، أ٘ اٌ اإلٌاقات انٕذائقٛة نى جؿنُا عهٗ اوحؽؿاو شمء يٍ  

اشًعاّ انبٛث يكاَا  نهعًم  اوحرُاء يا ٌؽُ ُْا عهٗ اَّ ايافٍ جعهاٛى انقاكاء  ٔانكحا اة ، ْٔافا ٚحعهاق  انبٛاث  

 334 َ،342)
  . 

أيا انًٕاؾ انحٙ اوحؽؿيث فٙ  ُاء  ٕٛت انىكٍ فٙ َ ك فكاَث فٙ أوه انبٕٛت ٚىحؽؿو انهبٍ  عؿ أٌ جع ك       

وُحًحك عٍ أقٔٛة انىكٍ ٔانقىى اٜؼك يُٓا نٓا أوان يٍ ان ا ٕت,  34 -34ا قْ انٗ عًق ٚحكأض  ٍٛ 

يحك  3,14 -3ٔقؿ جكأض وًف ا وه فٙ  ٕٛت َ ك  ٍٛ 
 331 ,َ,40)

. 

وُحًحك . أيا ايشك فقهًاا  1-3أيا ا قٔٛات فٙ يؿُٚة َ ك فقؿ فاَث ي كٌٔة   بقة يٍ ان ٍٛ  ىًف           

أوحؽؿو فٙ جبانٛٗ ا قٔٛات ٔأٌ قىًا يُّ قاؿ شهاب ياٍ ا  ُٛاة انعكٕيٛاة انًٓصإق   
  331,َ,10 )

.ٔقاؿ فاَاث 

واُحًحك  24x16x8واُحًحك ٔ   33x15x3واُحًحك ٔ   14x30x3أظصاو ان ا ٕت انًىحؽؿو يٍ قٛان 
 331 ,

41 )
. 

أيا انصؿقاٌ فقؿ  ُٛث قىى يُٓاا فإت انصاؿقاٌ ا قاؿو يُٓاا . ٔقاؿ  ُاٙ انقىاى ا وا م يُٓاا  ااٜشك ياٍ           

وُحًحك  31x26-24x3-8-38قٛان ٚحكأض  
 331,َ,14  )

. ٔيٍ ذى جقٕو فٕقٓا انصؿقاٌ انحٙ  ُٛاث  اانهبٍ ياٍ 

وُحًحك  31x16x3ٛان ق
 331,َ,11  )

وُحًحك ٔقاؿ جاكأض  2-3.ٔفىٛث انصؿقاٌ  ًوٖ يٍ ان ٍٛ وًكّ  ٍٛ  

يحك    3,14 – 4,34وًف انصؿقاٌ  ٍٛ 
  331  ,َ َ ,44-43 )

    . 

 

 * قبور نفر 



جُٕعث انقبٕق فٙ يؿُٚة َ ك عهٗ يؽحهج يكاظم ج ٕق ْفِ انًؿُٚة يٍ فصاك انىاويت اناٗ انعّإق  

 هٛة انعؿٚرة ٔفاَث يا  ٍٛ انقبٕق انبىٛ ة انٗ انقبٕق ـات انحٕا ٛث يٍ ان ٍٛ ٔانؽٍب ٔانىول انٗ انقبٕق انبا

انًٍٛؿ   انهبٍ أ ان ا ٕت انٗ انقبٕق ـات انؿفٍ فٙ اَٛة فؽاقٚة انٗ انقبإق ـات اناؿفٍ فاٙ شاكاق فؽاقٚاة اناٗ 

 كال ٔانٍكض . انقبٕق ـات انؿفٍ فٙ جٕا ٛث  ٍكم اظٕاْ ايٌاق  انٗ ايٌ

ٔانقبٕق انبىٛ ة ْٙ انقبٕق انحٙ جع ك  ٍكم  ىٛٗ فٙ ايقْ ٔ أعًات يؽحه ة ياٍ قباك يؼاك نحًاؿؾ  

وُحًحك  44 – 22انصرة فٛٓا  أٔا  يؽحه ة ، ٔيع ى انقبٕق انبىٛ ة  ٕٕٛٚة انٍكم ٔٚحكأض عًقٓا يا  ٍٛ 

ل ياٍ ايناج ائل قبام انًاٛوؾ فاٙ يؿُٚاة َ اك ٔقؿ اوحعًهث يرم ْفِ انقبٕق ٖٛهة اينج انرااَٙ ٔانُّاج ائ

 3303َ ،23)
 . 

فًا قؿيث نُا انحُقٛبات ايذاقٚة اؾنة عهٗ اوحعًال جٕا ٛث يٍ ان ٍٛ أ انؽٍاب ٔانىاول عهاٗ اناكرى  

يٍ فَٕٓا يٕاؾ يعكٔة نهحهج . رٛك اٌ انحُقٛبات انؿقٛقة ًٚكٍ اٌ جىصم ايذااق انًحبقٛاة ياٍ ْافِ انًإاؾ نحقاؿو 

نًعهٕيات انولية نًعكفة ٖكت انؿفٍ انًؽحه ة انحٙ اوحعًهث فاٙ  اوؾ انكافاؿٍٚ . ٔقاؿ عراك فاٙ َ اك عهاٗ نُا ا

قبٕق فٛٓا انٕاض يٍ انؽٍب نحغ ٛة انًٕجٗ 
 332َ ،338)

 . 

ايا انقبٕق انًٍٛؿ   انهبٍ أ ان ا ٕت فقؿ فٍ ث نُا انحُقٛبات انحٙ اشكٚث فٙ يؿُٚة َ ك عٍ قبٕق ٚعٕؾ  

انعّك انبا هٙ انقؿٚى ٔانعّٕق انحٙ جهحّ ، ٔقؿ ٌٛؿت شؿقآَا  ايشك ٔقِ ث اقٔٛات  عٕٓا  جاقٚؽٓا انٗ

 ايشك إٚا  . ايا انىقٕف فكاٌ  عٕٓا يٍ ايشك فٙ ظٍٛ اٌ ٔاظؿا  يُٓا وقج  صفٔ  انحؽٛم انحٙ عرك عهٗ 

 قاٚاْا يح عًة 
 332َ ،338)

 . 

ُقٛبااات ايذاقٚااة فااٙ يؿُٚااة َ ااك عهااٗ قباإق فٛٓااا شااكاق ايااا انااؿفٍ  ااانصكاق ان ؽاقٚااة فقااؿ فٍاا ث نُااا انح 

فؽاقٚة اوحعًهث نٕٔك شرة انًٛث فٛٓا يوًٛا ايٖ ال ٔفاَث جهف انصكاق فبٛك  انعصاى ٔرانباا  ياا ٚكإٌ نٓاا 

 ؿٌ فكٔ٘ انٍكم ، ٔنٓا فْٕات جحىك يؾؼال انصرة يٍ ؼونٓا انٗ ؾاؼم انصك  
 332َ،333)

 . 

حٙ شكت فٙ يٕاقك عؿٚؿ  يٍ  وؾ انكافؿٍٚ جٍٛك َحائصٓا انٗ عؿو انحماو وكاٌ اٌ انحُقٛبات ايذاقٚة ان 

 وؾ انكافؿٍٚ انقؿياء  قاعؿ  يعؿؾ  نٕٔك انصراة فاٙ انقباك أ يجصآْاا فانغاٚاة ياٍ اناؿفٍ ْاٙ انًىااعؿ  عهاٗ 

ٕ أ٘ اجصااِ ، َمٔل انكٔض انٗ انعاانى انىا هٙ اًُٚاا فااٌ ٔ اأ٘ ٖكٚقاة فاَاث . ٔنافنف ًٚكاٍ اٌ ٕٚشاّ انقباك َعا

ًٔٚكٍ اٌ جكٌٕ انصرة فٙ ؾاؼهة  اٚة ٔٔاعٛة . ٔ اإليكااٌ اٌ َصاؿ يؽحهاج ايجصاْاات ٔٔٔاعٛات انصراد فاٙ 

انعّك َ ىّ ٔظحٗ فٙ انًٕقك َ ىّ 
 333َ،01)

 . 

فانااؿفٍ نااى ٚكااٍ ؼأااعا  نقٕاعااؿ ؾُٚٛااة جعااؿؾ ٔٔااك انصرااة ٔاجصآْااا فااٙ ؾاؼاام انقبااك ، ٔ ًَااا فاَااث  

يشحًاعٛة ٔانحكاذٛة ٔايقحّاؾٚة ْٙ انحٙ جحعكى  فنف ايعحباقات انعاٖ ٛة ٔا
 333 َ ،01)

 . 

  


