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Abstract: 

 The research aims to study the settlement and urban reality in the 
marshes of southern Iraq, which is represented in the houses of 
reeds, which is a Sumerian legacy dating back to the year 4000 BC, 
and it has a unique architectural form constructed from the reeds, 
and the people of the marshes have been able to take advantage of 
cheap natural resources to build their homes, such as reeds 
available in abundance in Their environment, and the research 
problem is represented by a question: What are the factors that 
affected settlement and urbanism in the marshes of southern Iraq? 
The researcher assumes that the settlement in the marshes of 
southern Iraq was subject to human and natural factors that gave it 
its current form, and that the houses in the marshes embody the 
Sumerian civilization and have various geographical indications, 
including geographical, social and religious indications.. 
The descriptive-analytical method was adopted and the study was 
strengthened with a set of pictures and maps showing the location of 
the study area and the nature of urbanism.It has been found from 
the research that settlement in the marshes takes multiple patterns 
according to natural and human factors, and that the houses made 
of reeds are rooted in the Sumerian civilization, which is one of the 
pillars of the culture of the marsh inhabitants, and similar 
inscriptions of these hosts were found in the historic city of Ur on 
the number of clay and cylindrical seals dating back Its history is 
more than 3000 years, and the Sumerians were able to design 
housing according to specific engineering methods, taking advantage 
of the nature and geography of the region, as they are all built in a 
direction from northwest to southeast, because the winds there are 
often north-west, and religious aspects have also been taken into 

account On those hosts. 
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ي  أنماطالسكن و 
 
 جنوب العراق أهوار االستيطان ف

 

 2حسي   عليوي نارص الزيادي 

 

 الملخص

ي  
ي ػ 
ي وإلعمرإن 

ي بيوت إلقصب وهي إرث  أهوإر يهدف إلبحث إىل درإسة إلوإقع إإلستيطان 
جنوب إلعرإق وإلمتمثل ػ 

وهي ذإت شكل معماري فريد مشيدة من إلقصب، وقد إستطاع  ،قبل إلميةلد  0444سومري يرجع تاريخها إىل عام 
ي بيئتهم هوإر سكان إأل

ة ػ  وتتمثل مشكلة  ،إستغةلل إلموإرد إلطبيعية إلرخيصة لبناء مساكنهم مثل إلقصب إلمتوفر بكثر
ي إلبحث بس

ي تأثر بها إإلستيطان وإلعمرإن ػ 
ض إلباحث إن  أهوإر ؤإل مفاده: ماهي إلعوإمل إلت  جنوب إلعرإق؟ ويفث 

ي 
، و  أهوإر إإلستيطان ػ  ية وطبيعية إعطته شكله إلحاىلي

ي أجنوب إلعرإق خضع لعوإمل بشر
ن إلمساكن إلموجود ػ 

 .إلدإلإلت إلجغرإفية وإإلجتماعية وإلدينية منها  ،تجسد إلحضارة إلسومرية ولها دإلإلت جغرإفية متنوعة هوإر إأل
ي 
ي توضح موقع  –وقد تم إإلعتماد عىل إلمنهج إلوصؼ 

إلتحليىلي وعززت إلدرإسة بمجموعة من إلصور وإلخرإئط إلت 
ي إأل

 أنماطيتخذ  هوإر منطقة إلدرإسة وطبيعة إلعمرإن، وقد تبي   من إلبحث إن إإلستيطان ػ 
 
متعددة تبعا للعوإمل  ا

ية، و إلطبيعية  ي تعد إحد مرتكزإت أن إلمساكن إلمصنوعة من إلقصب ترجع إوإلبشر
صولها إىل إلحضارة إلسومرية إلت 

ي مدينة أور إلتاريخية عىل رقم طينية وأختام هوإر ثقافة سكان  إأل
، وقد وجدت نقوش مماثلة لهذه إلمضايف ػ 

عوإ تصميم إلمساكن وفق طرق هندسية محددة وإن إلسومريي   إستطا ،سنة 0444إسطوإنية ترجع تاريخها إىل إكثر من 
، وذلك ،مستغلي   بذلك طبيعة وجغرإفية إلمنطقة ي

ػ  ي إىل إلجنوب إلشر ؤذ يتم بناءها جميعا بتجاه من إلشمال إلغرن 
ي تلك إلمضايف. 

 لكون هبوب إلرياح هناك غالبا ما تكون شمالية غربية، كما تم مرإعاة إلجوإنب إلدينية ػ 

 إألهوإر.  إإلستيطان، بيوت إلقصب،: الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 Hussein.h@utq.edu.iq أ. د.، جامعة ذي قار، العراق،    
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 :المقدمة
ي فريد من نوعه

ي إلعالم لما تمتلكه من تنوع إحيان 
فهذه  ،إل تقتض أهمية إألهوإر عىل كونها من إألنظمة إلبيئية إلهامة ػ 

، وهي شاهد عىل تجليات إلحضارة إإلنسانية، فأرض إألهوإر تحتوي عىل مايقارب 
 
إ  كبث 

 
 أنسانيا

 
إلبقعة إلمهمة تحمل أرثا

 (054، ي
ي قدمها)إلحمدإن 

 تعود لعصور متباينة ػ 
 
 إثريا

ً
ة  ،(20،ص0402( تال وقد إكتسب موضوع إإلهوإر إهمية كبث 

**. إلسيما بعد ترشيحها لةلنضمام إىل إلئ إث إلعالمي  حة إلث 
ي إهوإر جنوب إلعرإق، ؤذ يهدف إلبحث إىل درإسة وإقع إلسكن  أنماطيتناول موضوع إلبحث إلسكن و 

إإلستيطان ػ 
ي إهوإر جنوب إلعرإق وهي إرث سومري يرجع تاريخها إىل عام 

قبل إلميةلد، وهي ذإت شكل  0444وإإلستيطان ػ 
سكان إإلهوإر إستغةلل إلموإرد إلطبيعية إلرخيصة لبناء مساكنهم مثل معماري فريد مشيدة من إلقصب، وقد إستطاع 

ي تأثر بها إإلستيطان وإلعمرإن 
ي بيئتهم، وتتمثل مشكلة إلبحث بسؤإل مفاده: ماهي إلعوإمل إلت 

ة ػ  إلقصب إلمتوفر بكثر
ي إهوإر جنوب إلعرإق؟

 ػ 

 
 
 خاصا

 
ي جنوب إلعرإق تمتلك نمطا

ض إلبحث أن مناطق إألهوإر ػ  من حيث إلسكن وإإلستيطان ألسباب جغرإفية  ويفث 
دي وهي موإد صنع محلية إستطاع سكان  تتعلق بخصوصية إلبيئة وتوفر إلموإد إإلولية للسكن وهي إلقصب وإلث 
ي حديث  

إإلهوإر إستغةللها لغرض بناء مساكن إلقصب تناولت إلدرإسة إلحالية جوإنب متنوعة عولجت بإطار جغرإػ 
( إلذي تقتضيه سعة إلمعارف وتدإخلها، وهو منهج يســتدعي (Interdisciplinary Approachىلي وفق إلمنهج إلتكام

جــمع إلــمعلومات وإلحقائق من كل ميدإن عند درإسة موضوع مــعي   بهدف تتناول جمــيع جوإنبه وزوإيـــاه إإلقتصادية 
، ي فرضته إلعوإمل إلطبيعية (. وقد أظهر إلبحث أن 55،ص0442وإإلجتماعيـة وإلــسياسية)إلتميمي

هناك إستيطان 
ية لبيئة إإلهوإر  ي وسط بيئة إإلهوإر وهذه إلمساكن تحاكي  ،وإلبشر

ي بناء إإلكوإخ ػ 
ومنها إستعمال نباتات إلقصب ػ 

ية قديمة تعود  ي إلقدم، إذ إن مناطق إإلهوإر كانت مأوى لتجمعات بشر
 ػ 
ً
 موغال

 
 حضاريا

 
إلبيئة إلسومرية إلنها تحمل إرثا
فهي تمثل إرث إلسومريي   وإلبابليي   وإن سكان إإلهوإر إألصليي   هم حلقة وصل مابي    ،ألكثر من خمسة أإلف سنة

 .تلك إلمجتمعات وسكان إلعرإق إلحاليي   
 

 منطقة الدراسة
 إو دولة إو وحدة إدإرية، ويتحدد 

 
ي ألية منطقة سوإء كانت إقليما

ي إلتحليل إلجغرإػ 
 موقع يشكل إلمكان حجر إلزإوية ػ 

ي  إألهوإر
ي من إلعرإق، وقد ػ   إلحضارية وإإلقتصادية إلنوإحي  من خاصة أهمية إلموقع هذإ إكسبها إلقسم إلجنون 

إتيجية، كما إن موقعها إلدإخىلي  وإلسياسية
ة خاصة، وإإلسث  ي قد أكسبها مث  

 إلذي يتوسط محافظات إلجنوب إلعرإػ 
ي تحيطها إألهوإر. 

ي إلمناطق إلمرتفعة إلت 
ية عىل إطرإفها وػ   إألمر إلذي شجع عىل نشوء إلمستوطنات إلبشر

ي إلعرإق تقدر بنحو )
، إلذي يغطي مساحة وإسعة من أرإض  ي   00444وأهوإر جنوب إلعرإق هي جزء من إلسهل إلرسون 

ي عرض ) ،(0كم
 تقع إألهوإر من إلناحية إلفلكية بي   دإئرن 

 
 00وفلكيا

ْ
ْ–54 

 
( درجة شماإل وقوسي طول ) 00ْ

ْ
ْ04  

 
ْ

05 –  04   
 
 0كم (04444-05444تغطـي مسـاحة تتـرإوح بـي   ) 0094( درجة، وكانت أهوإر جنوب إلعرإق عـام 05ْ

قية عث  إلحدود إلفاصلة بي   إلعرإق وإير  إن مكونـة نظامـا بيئيا عابرإ للحدود يقع تحت إلمسؤولية لتمتد حدودها إلشر
كة للبلدين إلمتجاورين  رؤوسه محافظات إلبضة وميسان وذي قار كما يتضح من إلخريطة  .إلمشث 

 
وتشكل إألهوإر مثلثا

ي تحديد حصص كل محافظة، ؤذ أعطت0)
ي إلمحافظات إلثةلث، فهناك إختةلف ػ 

 ( وإلتوجد إألهوإر بشكل متساو ػ 
%( من ؤجماىلي 0035إلجزء إإلكث  ضمن محافظة إلبضة بنسبة ) 0409وزإرة إلموإرد إلمائية مركز إنعاش إألهوإر لعام 

ي حي   بلغت حصة محافظة ميسان )
%( من ؤجماىلي مساحة إألهوإر، وبسبب 0035مساحة أهوإر جنوب إلعرإق، ػ 

 
 
ومنه تبي   إن  0442عىل مرئية إلعرإق إلفضائية لعام إختةلف إلحسابات تم إحتساب إلمساحات ولكل محافظة إعتمادإ

ي إلمحافظات إلثةلث، ؤذ أسهمت محافظة إلبضة بنسبة )
%( تلتها محافظة ذي 0235مساحات إألهوإر تكاد تتقارب ػ 

 (.05،ص0400%()إلزيادي،0530%( وميسان بـ )0030قار بنسبة )
، وقد زإرها كل  ي جنوب إلعرإق ونمط حياة سكانها بقيت مجهولة لدى إلباحثي   وإلمثقفي   إلعالميي  

إن بيئة إإلهوإر ػ 
ي إإلهوإر، لذإ إرسلت هيأة  Dawsonومسث  دإوسن ) A.P.Buxstonمن بكستون 

 عن إلعرب ساكت 
 
( وكتبا بحوثا

فسورة )زيغريد ويسفال هلبوش  ي بون  إلث 
( إىل إهوإر D.S.Helbuschإلبحوث  إلعلمية للجامعات إأللمانية إلحرة ػ 

                                                             
الئحة التراث العالمً هً هىر الحىٌزة فً محافظة مٍسان واالهىار الىسطى المشتركة بٍه األهىار التً تم ادراجها فً  **

 .محافظتً ذي قار ومٍسان، فضالً عه هىر غرب الحمار فً محافظة ذي قار
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ية ي حلوإ  ،محافظة ميسان للوقوف عىل نمط إلحياة لهذه إلمجاميع إلبشر
 وكانت منطقة إلصيقل هي إلمنطقة إلت 

.  ،ضيوفا عىل شيخها  ي ويلفرد  ثم إنتقةل إىل مناطق إإلهوإر إألخرى مثل منطقة إلصحي  
يطان  ق إلث  أما إلكاتب وإلمستشر

ي إهوإر محافظة ميسان )
( فقد ألف كتابه إلشهث  )إلمعدإن عرب 0055-0050ثيسكر وإلذي قض  ثمانية أعوإم ػ 

جمته إألستاذ  حسن ناص  سته وصفية مجردة تناولت عادإت وتقاليد أبناء إإلهوإر وكانت درإ ،إإلهوإر( وقام بث 
ي إلبنية إإلجتماعية.  ،ومناسباتهم وطرق معيشتهم

 ركزت عىل إلجوإنب إلسلبية ػ 
ي بيئة إإلهوإر وقضت وقتا 

يطانية إلمعروفة )إيما نكلسون ( إهتماما فريدإ ػ  ين أولت إلكاتبة إلث  ي أوإخر إلقرن إلعشر
وػ 

ي بيئة 
إإلهوإر وأصدرت كتابا تناولت فية بيئة إهوإر جنوب إلعرإق وما جرى عليها من ظلم وعدوإن طويةل متنقلة ػ 

ين درإسة وبحث  .جرإء عمليات إلتجفيف ي تناولت إإلهوإر فبلغ عددها عشر
وهناك من عد إلدرإسات إلعالمية إلت 

     .(00،ص0440وبلغات مختلفة)إلحسناوي،
ي ي وربما تكون درإسة إلدكتور ؤبرإهيم شر

ي هذإ إلمجال من خةلل بحثه إلموسوم )مناطق إإلهوإر ػ 
ف هي إألقدم ػ 

ي من إلعرإق( يف، ،إلقسم إلجنون  ية)شر وتلتها درإسة  ،(0050وهي درإسة جغرإفية لبعض إلخصائص إلطبيعية وإلبشر
، ي
)إلطان  ي

عات جنوب ( وتعد إلدرإسة إلجغرإفية للدكتور حسن إلخياط حول إهوإر ومستنق0020إلدكتور دمحم إلطان 
 (. 0095إلعرإق إشمل تلك إلدرإسات لما إحتوته من موإضيع متعددة لم تركز عىل إلجانب إإلجتماعي فقط)إلخياط،

 
ي إلعرإق0إلخريطة ) ي إلهوإر جنون 

 ( إلموقع إلجغرإػ 

 
وزإرة إلموإرد إلمائية ،إلهيئة إلعامة للمساحة ، قسم أنتاج إلخرإئط ، إلوحدة  ،باإلعتماد عىل جمهورية إلعرإق :إلمصدر 

 . 0405إلرقمية  لعام 
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ي 
 مدخل تاريخ 

ظلت إرض إلبطائح محط أنظار إغلب إألقوإم إلمجاورة وإلمتاخمة ألرض إلرإفدين لما تحتويه هذه إلمنطقة من كنوز 
يدفينة وثروإت هائلة متمثلة بالجانب  وإت إلحيوإنية  ،إإلقتصادي وإلبشر  عن خصوبة إألرض ووفرة إلمياه، وإلثر

ً
فضال

إإلمر إلذي جعل أنظار إلعالم تتجه ؤليها منذ إلقدم، وقد ؤنشات عىل أديمها إلعديد من إلممالك ،وإلنباتية وإلسمكية
ي ور 

شاتها وإنسانها أول من خط وإلحوإص  وتعاقبت عىل أرضها إلحضارإت، فكانت إلكتابة فوق أرضها وإلصناعة ػ 
ي تقع عىل مشارف إإلهوإر مدينة أور وهي  .بالقلم وطوع إلكلمة ودون إلتاريــــخ

ومن أهم إلموإقع إألثرية وإلسياحية إلت 
ي إلكتب إلسماوية وهي إلموطن 

إلمركز إلعظيم للحضارة إلسومرية وعاصمة لثةلث سةلإلت حاكمة، وقد ورد ذكرها ػ 
ي تل إبرإه يم إلخليل )ع(. وإىل إلشمال منها مدينة لكش )تللو( وؤلرسه )إلسنكرة وإيسن( ومدينة إوريدو إألصىلي لنت 

()خلف، ، 0442وهي من أكث  إلمدن إلسومرية وأقدم من أور ذإتها وهي من إلمدن إلمقدسة ومركز عبادة إؤلله )إنكي
 (.095-090ص

ي 
ي أوإخر إلتسعينيات من إلقرن إلماض 

 أهاىلي إإلهوإر ػ 
لية إلمصنوعة من إلفخار وإلصدف  وقد عثر عىل إألدوإت إلمث  

وهذإ خث  دليل عىل إن هذه إلمنطقة   ،أي إىل إلحقبة إلسومرية ،وإلنحاس يعود تاريخها إىل أربعمائة سنة قبل إلميةلد 
ي زرإعتهم إلبطائحية عىل تجفيف  ،(00،ص0440كانت موئةل لبلنسان إلسومري)إلحسناوي،

وقد إعتمد إلسومريون ػ 
ي إلزرإعة بعد إحتكاكهم باألكديي   إلذين إدخلوإ إىل إلعرإق إلحضارة إلنهرية إلقائمة عىل إلزرإعة إإل

هوإر قبل إلتوسع ػ 
ي جزيرتهم قبل نزوحهم منها إىل إرض إلبطائح

ي إسسها إلعرب ػ 
ي تعتمد عىل إلري إلدإئم وهي إلحضارة إلت 

 .إلت 
 
ّ
ي  إلشعوب أقدم إلسومري من إلشعب ويعد

 أور سةللة ؤىل إلسومريي    تاريــــخ إلعرإق، ؤذ يرجع جنوب نتإستوط إلت 

 أور ق.م(، وسةللة 0044-0044م( وسةللة لكش إلثانية ) .ق 0094–0554 (لكش إألوىل ، وسةللة) م ق 0254 (إألوىل

، ،م( ق.  0440- 0000 (إلثالثة (، وكانت مدينة أور إلمسورة إلشاخصة بآثارها عاصمة أول 00،ص0442) إلعكيىلي
( تقع عىل بعد ) ي إلعالم عرفت باسم )تل إلمقث 

إطورية ػ   جنوب غرب إلناصية.  )كم02ؤمث 
 

ي األهوار أنماطالسكن و 
 
 االستيطان ف

ي وتوفر له  ي إلتفاعل مع إلبيئة وإلسيطرة عليها، ؤذ تأوي إلساكن إلبشر
يمثل إلسكن إلمحاولة إإلوىل لبلنسان ػ 

ي  ،( 50،ص0444متطلبات إألقامة وإلحماية)إلسماك وآخرون،
ي بأنه من إألستعماإلت إلت 

 إإلستعمال إلسكت 
 
يتمث   دإئما

ي إلجغرإفية إلحض  
ة ونالت أهمية ػ  ي تشكيل إألستعماإلت إألخرى وأرتباطها مع بعضها، حظيت بعناية كبث 

ية، لدورها ػ 
ي.  ي إلسيطرة عىل إلحث   إلحض 

إكها ػ  ي أهوإر جنوب إلعرإق من منطقة إىل أخرى ألنها  وأشث 
تختلف مرإكز إإلستيطان ػ 

ها لةل   مةلئمة من غث 
ي بعض إألمكنة مما جعلها أكثر

ية ػ  ي، نشأت بفعل تفاعل إلعوإمل إلطبيعية وإلبشر ستيطان إلبشر
فهناك مناطق أو مرإكز إستيطانية تأخذ أشكال قرى تغطيها إلمياه طوإل إلعام إو أنها محاطة باألهوإر إلدإئمية، ويمكن 
إن يطلق عليها قرى أعماق إألهوإر، وهذه إلمناطق تعتمد عىل تربية إلجاموس بالدرجة إألوىل أو إلصيد أو إلمهن 

وهناك مناطق  بعض سكان هذه إلقرى متنقلي   تبعا لتوفر إلعلف إلخاص بجوإميسهم. إلمرتبطة بالحياة إلمائية، و 
ي من نهري دجلة وإلفرإت، وتتباين 

ي إلمتأن 
أخرى تغطيها إلمياه خةلل موسم معي   من إلسنة، أي تبعا للوإرد إلمان 
ي تلك إلمناطق مابي   إلزرإعة وتربية إلحيوإنات.    

 إلنشاطات إإلقتصادية ػ 
ي تقع عىل حافات إألهوإر ومصبات إلجدإول )ذنائب إألنهار( فهذه إلمناطق إل تغطيها إلمياه أما إلمر 

إكز إإلستيطانية إلت 
بأي فصل من فصول إلسنة وهي ترتبط باألهوإر من خةلل عةلقاتها إإلقتصادية وإإلجتماعية، وإلبعض يعدها مناطق 

ية وبكونها ترتبط أرياف عىل إلرغم من إرتباطها باألهوإر بشكل إو بآخر،  وهذه إلمناطق تمتاز بقربــها من إلمناطق إلحض 
ية وإإلستيطانية إألخرى لذإ فان أغلب إألنشطة إإلقتصادية إقتضت عىل إلزرإعة  بطرق نقل معبدة مع إلمرإكز إلحض 

ي، حيث إلتحق أغلب أبناء ي ترتبط بالجانب إلحض 
 عن إلمهن إلت 

ً
هذه إلمرإكز  إلمستقرة ووجود بساتي   إلنخيل، فضال

ية وإنخرطوإ ضمن صفوف إلقوإت إألمنية إلسيما بعد عام   أنماط. عند درإسة موضوع إلسكن و 0440بالمهن إلحض 
ي أعماق إألهوإر إلذين يطلق عليهم إلمعدإن وبي   سكان 

ي إألهوإر يجب إلتفريق بي   سكان إلقرى إلوإقعة ػ 
إإلستيطان ػ 

فاف إألنهار إو عند مصباتها، وعىل إلرغم من صعوبة إلتميث   بي   هاتي   إلقرى إلمحاذية لالهوإر وإلقاطنة عىل ض
ي مساكن كل من 

ي إلثقافة إلسائدة وإلعادإت وإلتقاليد، ؤإل أن هناك إختةلفا وإضحا ػ 
إلمجموعتي   بسبب إلتشابه ػ 

ي تر 
، فالقرى إلوإقعة عىل ضفاف إألنهار ومصباتها إلقريبة من مرإكز إلمدن إو إلت   تبط بطرق مع إلمدينة، إلمجموعتي  

تقطن عىل إألغلب بيوتا مبنية من إلطي   أو إلبلوك ويستعمل إلقصب وإلبوإري لبناء حظائر إلحيوإنات أو لعمل 
 إألسيجة،
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 من حيث مادة إلبناء وإلمظهر إلعام للمسكن.  
 
 وكلما كانت إلمساكن إقرب إىل إلمدن وأبعد عن إألهوإر كان إلبناء مختلفا

 للمرإعي إلجيدة لجوإميسهمأما سكان 
 
حال من منطقة ؤىل أخرى تبعا ي أعماق إألهوإر إلذين  يلجؤون ؤىل إلث 

 ،إلقرى ػ 
فتكون وحدة إلسكن إلرئيسة هي ) إلشكص( وهو بناء يشبه )إلخيمة( عند إلبدوي، ؤذ كةل إلوحدتي   يمتاز بالبساطة 

ي   مقوسة ومتقابلة مسقفة بالحضإنوشعة إلبناء، ويبت  إلشكص من إلقصب وهو عبارة عن أعمدة 
)إلبوإري( يشبه ػ 

عملة إلمضيف ؤإل إنه أقل حجما. وبعض سكان إألهوإر إلذين يقطنون إلجزر إلوإقعة إلمحاطة بمياه إألهوإر إستغلها 
ي إلبناء فوقها، وتسم أغلب هذه إلجزر

ياه )باؤليشانات( و مفردها ) إيشان( وهي جزر إصطناعية محاطة بم  سكانها ػ 
ي أي 

إألهوإر قام سكانها بإنشاء إلمساكن فوقها وكلمة ؤيشان ذإت إصول سومرية يقصد بها إلتل وتستخدم إليوم لتعت 
ة من إإلكوإخ، ويطلق إسم  ،(50،ص0004ركام مرتفع)يونغ، ل وهو بناء يتكون من مجموعة كبث   

إما إلسلف إو إلث 
ي يقوم أصحابها ب

ي مناطق إلجباشة عىل إلجزر إإلصطناعية إلت 
دي وإلقصب و تكديسه ػ  تكوينها من خةلل تجميع إلث 

 ما. 
 
 ضحلة نوعا

 
 : ي األهوار هي

 
 ومن أهم مراكز االستيطان ف

 مستوطنات حافات إألهوإر  .0

ي إنشأت وإتخذت شكلها إلتقليدي دون قرإر تخطيطي بل نتيجة موضعها إو موقعها متاثرة 
تعد تلك إلمستوطنات إلت 

ية )إلشمري،بالعوإمل إلطبيعية  ( وهذه إلمستقرإت محاذية لالهوإر تقع عىل حافات إألهوإر، 09، ص0440وإلبشر
ط عمل أبناء  ية، وربما تقاربت إلمساكن فكونت قرى، وإليشث  ية من خةلل طرق إلنقل إلث  وترتبط مع إلمرإكز إلحض 

ي مهن ترتبط 
ي إألعمال إلمرتبطة بالبيئة إلمائية، فالبعض يعمل ػ 

ية، وتنتشر هذه إلقرى هذه إلقرى ػ  بالبيئة إلحض 
بية إألبقار وإلجاموس ؤذإ توفرت مصادر  ي ضفاف إألنهار ويقوم أغلب سكان هذه إلقرى بث 

قرب إلممرإت إلمائية وػ 
 إلمياه. 

ي إألهوإر  .0
 مستوطنات إلجزر ػ 

ي إألهوإر تدع باؤليشان، أشبه ما تكون بالجزر، يسكنها عادة مربو إل
جاموس، وهي جزر طبيعية هناك مناطق مرتفعة ػ 

يفتقر إلسكن فيها لمقومات إلحياة لذلك فالبعض يسكنها بشكل مؤقت لحي   أرتفاع منسوب إلمياه فيعود إىل قريته إو 
دي وتدع  مسكنه.  ي يقوم إلسكان بصناعتها من خةلل تجميع نباتات إلقصب وإلث 

وهناك مستقرإت إلجزر إلت 
ة منسوب إلمياه فأنها ترتفع وتثبت من خةلل وضع إوتاد، ويسم هذإ إلنوع إلجباشة، وبسبب  تعرض إلجزر إىل زياد

إب مكونة  دي، وإلث  ي مدينة إلعمارة وتتكون من مصطبة من إلقصب وإلث 
من إإلستيطان بالدبن ويعرف بالتأهيل ػ 

ة تتسع لكوخ وإحد وعدد من إلجاموس وتمتاز بامكانية دفعها من مكان إىل آخر وتستعمل من رعاة  جزيرة صغث 
، مصدر سابق، ص  (.045إلجاموس مسكنا مؤقتا)إلقيسي

ي أجزإء 
ي إلوقت إلحاص  إلنخفاض مناسيب إلمياه وظهور إلمناطق إلمرتفعة ػ 

ولم يعد هناك وجود للجباشات ػ 
 متفرقة من إألهوإر، إستغلها مربو إلجاموس للسكن وتربية جوإميسهم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة مرتفعة وسط األهوار
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ي أهوار جنوب العراقأ
 
 نواع مساكن القصب ف

 إلضإئف  .0
ي بنائها، وتتخذ إلضيفة 

 إولية ػ 
ً
دي مادة ي منطقة إألهوإر، ؤذ يستخدم إلقصب وإلث 

جمع صيفة وتعد أكثر شيوعا ػ 
ي جميع إألهوإر ؤإل أنها تختلف من حيث 

شكةل مستطيةل وتتشابه طريقة بناء، وتصاميم هذإ إلنوع من إلمساكن ػ 
)إلمس إوح مساحتها بي  

ي إلبناء، وتث 
ويكون طولها أكثر من عرضها، ويتم بنائها من خةلل  ،(0م04-04احة ودرجة إلدقة ػ 

، ثم يوضع إلقصب بأشكال هندسية منتظمة عىل  ي أعىل إلبناء بشكل طوىلي يقسم إلضيفة عىل قسمي  
عمود يثبت ػ 

 نحو إلجوإنب لمنع تجمع إألمطار. 
 
 إلجوإنب ويكون إلسقف منحدرإ

 إإلكوإخ  .0
ي 
، فضةل عن إلقصب إلمشبك، ويعد من إبسط جمع كوخ ويشبه إلضيفة باستثناء جدرإنه إلت   يستعمل فيها إلطي  

ي إألهوإر، وشكله مستطيل إو مربــع وذو سطح مقوس ويقتض وجود هذإ إلنوع من إلسكن قرب إلجدإول 
إلمساكن ػ 

 عن إستخدإمها 
ً
وضفاف إألنهار وحافات إألهوإر،  وتستخدم إإلكوإخ ألغرإض إلسكن إلمؤقت لسهولة إلبناء، فضال

 ائر للحيوإنات. حض
 

 
 الرصيفة
 
 

ة  - 3  الستر
ي أهوإر جنوب إلعرإق

 إلضإئف ػ 
 إل يوجد 

 
دي يستخدم ملجأ للحيوإنات وعادة يكون بجوإر مسكن إألشة وإحيانا وإلكوخ عبارة عن بيت من إلقصب وإلث 

فاصل بينهما وتكون من إلقصب وهناك إنوإع إخرى من إلمساكن عىل شاكلتها مثل إلشكص، ويتكون من حضإن 
شعة إلشمس إو لصيادي إألسماك، ومن إلسهل وبوإري، ويستخدم إلشكص ملجأ مؤقتا لزرإع إلرز لحمايتهم من إ

 تفكيك هذإ إلنوع من إلمنازل. 
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ي االهوار

 
 البيئة المائية ف

 
 

 المضيف-3

ي إلضيافة وإإلجتماعات 
 ػ 
 
 للسكن، إنما يؤدي دورإ

 
يعد أحد إهم إلمظاهر إلحضارية وإإلجتماعية إلبارزة فهو ليس مكانا

 لهم ويصنع من إلقصب، وقد ويعود إلمضيف إىل 
 
ك أبناء إلقرية جميعهم ببناء إلمضيف كونه ملكا شيخ إلقبيلة ويشث 

قلت إعدإد إلمضايف بالوقت إلحاص  وإقتض تشيدها عىل مناطق قليلة، وإستعاض إلبعض عنها ببناء يشبه إلمضيف 
ي إلهور  من حيث إلمظهر لكنه مشيد من موإد إلبناء إألخرى. 

عىل شكل أكوإخ متةلصقة مع بعضها، تبت  إلمساكن ػ 
ي تسم )إلِشباب( وأطر رإبطة أفقيا تسم ) 

وتقوم هذه إألكوإخ إلمقوسة عىل مجموعة من إألعمدة إلمتقابلة إلت 
ي تسم ) إلبوإري(، وأحيانا تكون إألكوإخ بشكل زإوية من إألعىل يطلق عليها إلضإئف 

إلهطر( ومسقفة بالحضإن إلت 
ي فصل إلشتاء  ،مفردها )صيفة(

(، و تلحف جوإنب إألكوإخ  وإلضإئف ػ  وإذإ كانت إلضيفة إكث  حجما تسم )إلكث 
ي إلصيف 

دي إو تزدإد كميات إلقصب عىل إلجوإنب للمحافظة  عىل درجات حرإرة معتدلة بينما ترفع هذه ػ  بنباتات إلث 
ي أغلب إألحيان عىل شير مصنوع من لُيسمح بمرور إلهوإء إلبارد بعد إصطدإمه بالماء، ويحتوي إلكوخ  أو 

إلضيفة  ػ 
ي وسط إلكوخ موقد دإئري مصنوع من 

إلقصب أيضا و يستخدم إلمنام ويسم ) إلسجيفة ( إو )إلسوباط( ويوجد ػ 
 من أجزإء إلنخيل إلجافة، ويستفاد من إلموقد للتدفئة و للطبخ  

 
إلطي   إلمفخور يوضع فيه إلوقود إلذي يتكون غالبا

ة من إلطي   إلمفخور أو يستعان عن إلمناصب  ويوضع قدر  إلطبخ عىل ثةلثة قوإعد تسم ) إلمناصب ( وتصنع إألخث 
 بثةلث قطع من إلحجر أو إلطابوق وتوضع هذه إلمناصب لغرض إن تكون ؤجرإء عملية إلتهوية ؤلشعال إلنار. 

هم، وإل  يستعمل لغرض إلسكن بل إلهدف منه هو أما إلمضيف فهو بناء معماري إنفرد به سكان إألهوإر دون غث 
ة ويتدإولون أمورهم إلعامة وحل نزإعاتهم وتعقد هذه إلجلسات بشكل يومي  ي يعقدها أبناء إلعشث 

إإلجتماعات إلت 
ي إلمضيف ويتم مبيت  ،حيث يتم تناول إلشاي وإلقهوة وإقامة إألفرإح وإلمآتم وإلمناسبات

ويتم إستقبال إلضيوف ػ 
ة كونه رمز ترإثهم وكرإمتهم ويكنون له إلضيف فيه عىل إأل  لة خاصة لدى أبناء إلعشث   

غلب، ويحط  إلمضيف بمث 
إم وإلتقديس ويطلق عليه )إلبخت(  إل  ،إإلحث 

 
ويرتدي أبناء إألهوإر أحسن ثيابهم عند مجيئهم إىل إلمضيف، وغالبا

ي ذلك دإللة عىل ك
رم أبناء إألهوإر، وللسكان تقاليد يوجد باب للمضيف ألنه يبؼ  مفتوحا إلستقبال إلضيوف وػ 

ي إلمضيف، فكل 
إم بها بدقة متناهية عند إلجلوس وإلكةلم وتناول إلقهوة ػ  ي إإللث  

وعادإت وآدإب وأعرإف محددة ينبغ 
ي مكانه إلمحدد بحسب مكانته إإلجتماعية وإن يتجنب إلكةلم بدون إن يؤذن له إو يخاطب كما وعلية 

شخص يجلس ػ 
وت عال وإلنكات وإإلستهزإء وإلكلمات إلبذيئة. وقد كان لكل بيت مضيف خاص به خةلل إن يتجنب إلضحك بص

ة، حيث إقتضت بعض إلعشائر عىل وجود  ي إلوقت إلحاص  إىل درجة كبث 
إلعقود إلسابقة، ؤإل إن أعدإدها إنخفضت ػ 
 مضيف وإحد للشيخ إو بضعة مضايف، 
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ي يستعان بها عن و ؤ
ي بعض إألحيان، وهي عبارة عن بناء من إلطابوق أو ىل جانب وجود)إلديوإنية( إلت 

جود إلمضيف ػ 
 بشكل طوىلي 

إم وإلتقيد.  ،إلبلوك إو إلطي   تبت   وتنطبق عادإت وتقاليد وآدإب إلمضيف عليها من حيث إإللث  
يمة تشث  إلموإقع إألثرية وإلتةلل وإإليشنات إلموجودة إىل أن هذه إلمناطق كانت مأهولة بالسكان وذإت حضارة قد

( وأكد )سيتون 05،ص0025يرجع تأريخها ؤىل أيام إلسومريي   وإلبابليي   إلذين سكنوإ مناطق جنوب  إلعرإق)سوسة،
ي تشبه 

لويد( إلتشابه إلكبث  بي   حياة سكان إألهوإر إلحاليي   وحياة إلسومريي   إلسيما فيما يتعلق ببناء إلمضايف إلت 
ي إأللف إ

لرإبع قبل إلميةلد، وعىل إلرغم من إإلختةلف حول زمن مج   إلسومريي   ؤىل هياكل إلمعابد إلسومرية إلقديمة ػ 
 جنوب إلعرإق. 

 
ي األهوار

 
ي للعمران ف

 البعد التاريخ 
ي إطار  تعد

ي ألية منطقة، وإل يمكن فهمها إإل ػ 
ي تجسد إلوإقع إإلجتماعي وإلجغرإػ 

قضية إلعمرإن من إلقضايا إلمهمة إلت 
ي أهوإر جنوب إلعرإق، وهو ذو طرإز معماري إإلجتماعية، وبيت  إلتحوإلت

إلقصب إلسومري إحد مرتكزإت إلثقافة ػ 
ي إلمكان نفسه ولم يأت من 

عرع ػ  فريد ألنه مصنوع من إلقصب، وهذإ إلبناء يكتسب أهمية خاصة ألنه نشأ وتث 
 (0405مستوردإ من منطقة إخرى)إلزيادي،

ي إألهوإر عىل إختةلف إنوإعها ومسميا
ي أهوإر جنوب إلعرإق، وهي أرث سومري بيوت إلقصب ػ 

تها عنوإن إلعمرإن ػ 
( قبل إلميةلد، وأكد بعض إلباحثي   إلعثور عىل وجود آثار ورقم طينّية وأختام أسطوإنّية تحمل 0444يرجع تاريخها إىل )

ي مدينة أور إلتاريخّية بالناصّية، إإلمر إلذي يشث  إىل إن
 لمساكن مماثلة لهذه إلمضايف ػ 

 
إلحالية  إلقصب بيوت نقوشا

ي تشد 
ي بنائها عىل نباتات إلقصب إلت 

، وهذه إلبيوت تعتمد ػ  ي بناها إلسومرّيون قبل آإلف إلسني  
ت 
ّ
تشابه تلك إل

رإن، وإلقصب عبارة عن عضي مجوفة جاف ع بحسب بالحبال وإلخث  
ّ
ة تجلب من مستنقعات إألهوإر وتجفف وتقط

إلقياس إلمطلوب، إن سكان إألهوإر إستطاعوإ إستغةلل إلموإرد إلطبيعية إلرخيصة لبناء مساكنهم مثل إلقصب إلمتوفر 
ها لخدمتهم.  ي بيئتهم، وهو إمر يشث  إىل قدرة إلسكان عىل محاكاة إلطبيعية وتسخث 

ة ػ  مساكن  آثار لوحة وإن بكثر
، إلقصب من إلمصنوعة لالكوإخ مشابهة إلهور وسط لسومريي   إ

 
 إلحاص   إلوقت إىل إستمرت بالتوإجد وقد حاليا

 للبيئة.  مةلئمة كأبنية إألهوإر وسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي 
 
 األهواردالالت المضيف ف

 لتاريــــخ إألهوإر، من حيث شكل إلبناء ومادته، 
 
 مهما

 
 وبيئيا

 
 إجتماعيا

 
كث   بشكل خاص عىل إلمضيف ألنه يحمل إرثا

تم إلث 
 عن دإلإلته إلجغرإفية وإلدينية وإلروحية، وغالبا ما يشارك إلجميع 

ً
وإألعرإف وإلتقاليد إإلجتماعية إلمرتبطة به، فضال

ي بنائه وإلمضايف إلمصن
وعة من إلقصب ترجع إصولها إىل فن إلمعماري للحضارة إلسومرية، إلذي يعد إحد مرتكزإت ػ 

 ثقافة سكان إألهوإر،

 القصب من مصنوعة الهور في اثارية لمسكن لوحة واجهة للمضيف احد اهم مساكن االهوار 

 

http://marshsumerian.blogspot.nl/2012/04/blog-post.html
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ي مدينة أور إلتاريخية عىل رقم طينية وأختام إسطوإنية ترجع تاريخها إىل أكثر من ) 
( سنة تحمل 0444ؤذ وجدت ػ 

طاعوإ من تصميمها عىل طرق هندسية محددة مستغلي   نقوش مماثلة لهذه إلمضايف، ومن إلمؤكد إن إلسومريي   إست
 بذلك طبيعة وجغرإفية إلمنطقة. 

 وهناك دإلإلت متنوعة للمضيف يمكن للمتتبع مةلحظتها عند إنشاء إلمضيف. 
 أ

ا
ي الدالالت الروحية والدينية -ول

 :: وتتمثل هذه إلدإللة بما يأن 
(، وإجاب سكان إألهوإر عن ذلك 09( إو )00( إو )00( إو )0) ( إو9تشيد إلشباب أي إوتاد إلمضيف بالمفرد فهي إما )

)إلعبودي، :بقولهم  بأسماء تل إلحست 
 
، 0440إن ذلك دإللة إلوحدإنية ثل تعاىل، وأكد بعض إلباحثي   أن ذلك تيمنا

و يجسد إإلرث (، وذهب آخرون إىل إن إلسومريي   إلقدماء يتفائلون باألرقام إلمفردة، وإي إآلرإء كان إألصح فه000ص
ي للمنطقة، لكن إلمؤكد إنه إليوجد مضيف إعدإد إوتاده زوجية. 

ي ذلك رمز  إلتاريج 
يكون إتجاه إلبناء باتجاه إلقبلة، وػ 

ي تؤكد عليها إلسنة إلنبوية إلمقدسة، ولم يلحظ إتجاه 
للديانة إإلسةلمية، فالتوجه للقبلة من إألمور إلمستحبة إلت 

ي فهي تشث  إ للمضيف بشكل معاكس للقبلة. 
ي إلدإخل وإلخارج وهي إنحناءه لها مدلول ديت 

لباب منخفض بحيث ينحت 
 إىل إلخضوع ثل تعاىل وهذإ ما أكد عليه أغلب إلذين تمت مقابلتهم. 

 

 
 
 
 

ي االهوار
 
 المضيف ف

 
 
 :داللة الكرم :ثانيا

ي ذلك دإللة عىل كرم أبناء إألهوإر، فهم عىل إستعدإد 
إل يوجد باب للمضيف عىل إإلغلب ألنه يبؼ  مفتوحا، وػ 

ي مقدمته 
ي يشتهر بها سكان أهوإر جنوب إلعرإق، يوضع إحيانا ػ 

ي أي وقت، وهي من إلصفات إلت 
إلستقبال إلضيوف ػ 

  قناديل إو فوإنيس كدليل للقاصد وإلتائه إلقادم من بعيد. 

: الدالالت االجتماعية
 
 :ثالثا

ة بالغ إألهمية، وينظر أهل إألهوإر إىل تقاليد  ي إلحياة إإلجتماعية وإلسياسية للعشث 
ؤن إلدور إلذي يؤديه إلمضيف ػ 

إم ي فيه إلطبقات إإلجتماعية وتتصل ببعضها طبقا لنظام  ،إلمضيف وآدإبه نظرة تقديس وإحث 
وإلمضيف مكان تلتؼ 

، ويبعد عن إلبيت مسافة غث  بعيدة، وتقام فيه مرإسيم إألفرإح وإألحزإن، ولهذإ إلمكان أو إلمبت  سمة  وعرف دقيقي  
إم بها،  ي إإللث  

 خاصة من إلتكريم، وللسكان تقاليد وعادإت وآدإب وأعرإف محددة ينبغ 
 سةلحهؤذ 

ً
ويضمن إهل إلمضيف إإلمان  ،وإليسأل إلضيف عن غرضه ؤإل بعد ثةلثة أيام ،إليجوز إن يدخله إحد حامال

 بجناية ما.  
 
 لمن يدخله وإن كان مطلوبا
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: الدالالت الجغرافية
 
 رابعا

0.  
 
، وذلك لكون هبوب إلرياح هناك غالبا ي

ػ  ي إىل إلجنوب إلشر ما تكون شمالية  يتم بناء إلمضيف باتجاه إلشمال إلغرن 
ي إلجدإر ويخرج من طرف 

غربية، فيدخل إلهوإء إىل إلمضيف عث  أحد إلبوإبات إو إلفتحات إلقصبية إلموجودة ػ 
ي 
ي إلبناء إلحديث إلمبت 

يد طبيغي للمكان" ويشعر إلجالس فيه بحرإرة أقل من إلجالس ػ  إإلخر، فتحدث عملية "تث 
 ( 0449من إلطابوق وإلسمنت)رشيد، 

ة من إلقصب ويحتوي عىل فتحتي   من إلجانبي   لدخول إلناس تتمث   إ .0 لمضايف بشكلها إلمقوس إلمدعوم بحزم كبث 
ي تدعم وتربط بحبال. 

دي إلت   وإلهوإء إىل دإخله، ويصنع بشكل كامل من إلنباتات إلقصب وإلث 
ي إألهوإر  .0

فةلوجود لالخشاب إو إألحجار إو إلطابوق  ،تتمث   مساكن إلقصب باعتمادها عىل إلموإد إألولية إلموجودة ػ 
ها من موإد إلبناء.   وغث 

 
 بناء المضيف

ي إإللف إلرإبع 
ي إلقدم، ؤذ ؤن هندسة إلمضايف تشبه إىل حد كبث  هياكل إلمعابد إلسومرية ػ 

للمضيف تاريــــخ موغل ػ 
ين وإرتفاعه ثمانية إقدإم ، وعرضه عشر

 
 بسعة قبل إلميةلد، يصل طول إلمضيف إىل ستي   قدما

 
، لكنه يعطي إنطباعا

، خاصة حي   دخوله ألول مره، ويبلغ عدد إإلقوإس )إلشباب( أحد عشر وربما تصل إىل )  )شبة(00أكث 
 
 ،( قوسا

مرصوصة من باقات إلقصب، يبلغ سمكها عند إلقاعدة تسعة إقدإم، وقدمي   ونصف عند إلقمة، وهناك حضإن من 
 (.0445بعضها، مربوطة من إلخارج إىل إإلعمدة)ثيسكر، إلقصب ؤلتمام عملية إلبناء موضوعة فوق

ة  ي يتكون من أعمدة ضخمة من إلقصب تسم )إلشباب( وحض قصبية كبث  إلمضيف عبارة عن مبت  أو بيت قصت 
ي تسمية إلبارية دليل عىل إلموروث إلسومري، ؤذ يقول إلمرحوم 

، وػ  تسم )إلبوإري( مصنوعة من إلقصب إلمشط 
ي تصنع إليوم،طه باقر ؤنها م

ي إلحضإن كالت 
( وقد وجدت 000،ص0400)إلزيادي،  شتقة من )بورو( إلسومرية وتعت 

 . ي تشث  إىل وجود هذه إلمساكن لدى إلسومريي  
ُيبت  إلمضيف من إلقصب إلخالص ذو إلنوعية  بعض إلرقم إألثرية إلت 

ربط 
ُ
ة من إلقصب، ت ، بصناعة إسطوإنات كبث   بحبال مصنوعة من إلقصب إو إإللياف، إلجيدة، ؤذ يقوم إلبنائي  

 
جيدإ

، وتسم هذه إألسطوإنات إو إإلقوإس بـ )إلِشباب( وتعد 
 
ويشد إلقصب بشكل طوىلي بحيث تكون إلقاعدة أكثر عرضا

هذه )إلشِباب( إلعمود إلفقري للبناء، إلنها تقوم بربط إجزإء إلمضيف ورفع جميع جوإنبه، ثم يتم ربط إلشباب بما 
 يسم )إلهط

 
 وقائما بذإته ليصبح جاهزإ

 
ر( وهذه تكون مثقبة بشكل هندسي للسماح بالتهوية، فيكون إلبناء ثابتا

، ويتكون إلمضيف من جدإرين جانبيي   يقامان من إلقصب 
 
 جميةل وخةلبا

 
للتغليف بالبوإري ليأخذ رونقا ومنظرإ

ي حياة سكان إألهوإ
. ويؤدي إلمضيف دورإ هاما للغاية ػ 

 
 وقاعة لةلجتماعات وإلحض أيضا

 
 إجتماعيا

 
ر بوصفه مركزإ

ي 
ي إلمضيف لتمضية أوقاتهم ػ 

ة ػ  ة، فيجتمع أفرإد إلعشث  ي تهم إلعشث 
ي شت  إلقضايا إلت 

إلسياسية ومحكمة للحكم ػ 
ي إلعيدين )عيد إلفطر وعيد إألضج( يجهز إلمضيف ويتم إستقبال كل إلقادمي   وإلزوإر 

ب إلقهوة وتبادل إألخبار، وػ  شر
ي إلوقت إلحاص  يتكون إلمضيف من بناء مختلف جميع إألماكن وإلمناطق.  من

ط إعتماده عىل إلقصب  ،وػ  أي إليشث 
ي تقع عىل حافات إإلهوإر 

وربما إستبدل إلبناء بالطابوق إو إإلحجار  ،إلسيما بالنسبة للقرى إلمتاخمة لةلهوإر إو إلت 
ي بعض إإلحيان ياخذ هيئة م ،إلكونكريتية )إلبلوك(

ويكون إلمضيف  ،شابهه للمضايف إلقديمة إلمشيدة من إلقصبوػ 
ي حاله كونه منفصل فان كلفته تكون إعىل مما يشث  إىل إلحالة 

متصل عىل إإلغلب إو منفصل عن إلمسكن إإلصىلي وػ 
 (.000،ص0050إإلقتصادية إلجيدة لصاحب إلمسكن إلن إلمضيف إلمنفصل ذو تكاليف مرتفعة)جودت،
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ي االهوار
 
 واجهة المضيف ف

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي األهوار
 
 المضيف ف

 
 

 االستناجات
ي إلقدم وإلدليل عىل ذلك إنتشار إلموإقع 

تمثل إإلهوإر مرإكز إستيطان قديمة يرجع بعضها إىل حقب تاريخية موغلة ػ 
ي 
ي ميسان وذي قار. إن إلعمرإن ػ 

ي محافظت 
ي إلمنطقة إلسيما ػ 

ي إلعرإق يمتاز باألصالة ألنه نشأ إإلثرية ػ  إهوإر جنون 
 من خارج إلمنطقة. 

 
ي نفس إلبيئة ولم يكن مستوردإ

ي إلقدم فهي إلمهد  وترعرع ػ 
ألهوإر جنوب إلعرإق حضارة موغلة ػ 

 إإلول للسومريي   وإن هناك شبه كبث  بي   إلمساكن إلحالية وإلمساكن إلسومرية بحسب إلمكتشفات إإلثرية. 

دي لبناء مساكنهم  يؤدي إلمضيف .إستطاع سكان إإلهوإر إإلعتماد عىل إلموإد إإلولية إلمحلية إلمتمثلة بالقصب وإلث 
ي إإلمور إلعامة وهناك دإلإلت دينية وإضحة 

ي حياة سكان إإلهوإر إلنه مكان إلنعقاد إإلجتماعات وإلتدإول ػ 
 مهما ػ 

 
دورإ

 .نها إتجاهه نحو إلقبلةتؤخذ بنظر إإلعتبار عند تشييد إلمضيف م
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ي إهوإر جنوب إلعرإق
 إذ يتم ترك فرإغات بي    ،هناك دإلإلت مناخية تؤخذ بنظر إإلعتبار عند تشييد إلمساكن ػ 

ورة   )إلهطر( أي إلمناطق إلجاية للمضيف بهدف إلسماح لدخول إلهوإء إلبارد خةلل فصل إلصيف.  يوضي إلباحث بض 
ورة تقديم  .وضع خطط موضوعية للحفاظ عىل إإلرث إلحضاري لمساكن إهوإر جنوب إلعرإق  يوضي إلباحث بض 
 إلدعم إلمادي إلةلزم للذين يرغبون إلعودة إىل إإلهوإر، وتوفث  إلخدمات إلمطلوبة لهم. 

ي إإلهوإر لبيان طب
ي تستعمل يوضي إلباحث بدرإسة إمكانية إنشاء متحف إثري ػ 

ي إإلهوإر وإلمقتنيات إلت 
يعة إلمساكن ػ 

ي تلك إإلبنية
 .ػ 

 
 المصادر

( . ، مهـدي حسي   . ؤصدإرإت جامعة إؤلمام جـعفر إلـصادق عليه إلسـةلم0442إلتميـمي إلنجف .(. منهجية إلبـحث إلعلمي
ف.   إإلشر

 ترجمة حسن ناص. دإر إلشؤون إلثقافية إلعامة. إلطبعة إألوىل. بغدإد.  .(إلمعدإن عرب إألهوإر0449ويلفرد. )،ثيسكر 

ي إهوإر محافظة ذي قار.إطروحة دكتورإه.كلية إإلدإب. جامعة بغدإد. 0050جودت، ندى شاكر.)
ي ػ 
 (.إإلستيطان إلريؼ 

ي وسحر إلحاص  0440) .مهدي ،إلحسناوي
  .بغدإد .فية إلعامةدإر إلشؤون إلثقا .(. إإلهوإر حضارة سومر جنائن إلماض 

، ي
ي  إألثرية إلموإقع عن ميدإنية درإسة .(0400عبد إألمث  مويــــح.) إلحمدإن 

(. 0إلمجلد ) إلحمار. مجلة سومر.  هور ػ 
إث  .بغدإد .إلهيئة إلعامة لئلثار وإلث 

( . ي تاريــــخ مدينة إلناصية 0442خلف، حسن عىلي
دإر إلمرتض  للطبع وإلنشر  .درإسة تاريخية وسياسية –(. إلمفصل ػ 

 بغدإد.  .وإلتوزيــــع
ي إلعرإق. معهد إلبحوث وإلدرإسات إلعربية. إلقاهرة. 0052إلخياط، حسن.)  (. جغرإفية إهوإر ومستنقعات جنون 

، .  رسالة (.  0000-0054)  ( وإلثانـية0094 -0554إألوىل ) لكش سةللة   .(0442).عجيل كاظم رجاء إلعكيىلي  ماجستث 

 بغدإد.  جامعة ب. إآلدإ كلية

( .  سحر إلبساطة وتفرد إلعمارة. - ( بيـوت إلقصب إألهوإرية 0449رشيد، حسي  

http://www.almadapaper.net/ar/news/511441 
ي أهوإر جنوب إلعرإق.(0405إلزيادي، حسي   عليوي ناص.)

إث إلسومري عمرإن -بيوت إلقصب ػ  بحث  .يحاكي إلث 
ي مؤتمر جامعة كاشان للمدة 

 .00/5/0405و00مشارك ػ 
إهوإر جنوب إلعرإق إرضا وسكانا. دإر إلفيحاء للطباعة وإلنشر وإلتوزيــــع. .(0400إلزيادي، حسي   عليوي ناص.)

وت.   .0400بث 
ي إهوإر إلعرإق0052سليم، شاكر.)

بولوجية لقرية ػ  . مطبعة إلرإبطة. بغدإد.  .(.. إلجبايش درإسة إنثر ي
 إلجزء إلثان 

 مطابع إلجامعة. إلموصل.  .(. ؤستخدإمات إألرض بي   إلنظرية وإلتطبيق0055إلسماك وأخرون، دمحم أزهر.)
ي وإدي إلرإفدين. إلجزء إألول. دإر إلحرية للطباعة. بغدإد. 0025سوسة، أحمد.)

 (. إلري وإلحضارة ػ 
يف، ؤبرإهيم) ي من إلعرإقمناطق إإلهوإ .(0050شر ي إلقسم إلجنون 

ية :ر ػ  مجلة  .درإسة لبعض ظاهرإتها إلطبيعية وإلبشر
 ..إلمجلد إلثامن .جامعة إؤلسكندرية .كلية إآلدإب

(. مقارنة إلكفاءة إلوظيفية للمستوطنات إلمخططة وإلتقليدية. مجلة إلقادسية 0440رضا عبد إلجبار ) .إلشمري
 (.0(. إلعدد)2للعلوم إإلنسانية. إلمجلد)

ي  .(0442إلعبودي، ستار نوري.)
يطان  ي سنوإت إإلنتدإب إلث 

ي ػ 
 .0442. دإر إلكتاب. بغدإد. 0000-0004إلمجتمع إلعرإػ 

ي  .(0442ي.)إلعبودي، ستار نور 
يطان  ي سنوإت إإلنتدإب إلث 

ي ػ 
 .0442. دإر إلكتاب. بغدإد. 0000-0004إلمجتمع إلعرإػ 

( .  حسي  
. عىلي مصطؼ  ي إلجغرإفية إلطبيعية0000إلقيسي

رسالة دكتورإه غث  منشورة مقدمة  .(. هور إلحمار درإسة ػ 
 جامعة بغدإد.  .إىل كلية إإلدإب

. سلسلة إلمائة كتاب. دإر (. إلعودة إىل إأل0004يونغ. غافن. ) ي
هوإر. ترجمة فريد ضياء شكارة. مرإجعة وإثق إلدإيت 

 إلشؤون إلثقافية. بغدإد. 
كة بي    **

ي محافظة ميسان وإإلهوإر إلوسط إلمشث 
إث إلعالمي هي هور إلحويزة ػ  ي إلئحة إلث 

ي تم إدرإجها ػ 
إألهوإر إلت 

 عن هور غرب إلحمار 
ً
ي ذي قار وميسان. فضال

ي محافظة ذي قار محافظت 
 .ػ 
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