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١-عمارة ما بين النهرين    

) م ٦٤٢ –م  .  ق٤٠٠٠( نبذة عن حضارة ما بين النهرين          

لمنجزات في شتى    تعد حضارة بالد ما بين النهرين واحدة من أعرق الحضارات، وأغناها با      
.المجاالت

كثير من البرديات قد دلت  تواكبت حضارة ما بين النهرين مع الحضارة المصرية القديمة، بل إن ال        
. على تبادل الرسائل بين ملوك مصر وملوك بالد ما بين النهرين         

لنهرين منذ عصور مغرقة في       أظهرت المكتشفات األثرية أن اإلنسان األول قد ظهر في بالد ما بين ا         
حجري القديم، حيث عثر على  القدم، فهناك شواهد تدل على أن اإلنسان قد ترك آثاراً منذ العصر ال     

كما دلت المكتشفات الحديثة على وجود قرى ترجع إلى    .. أدوات مصنوعة من الحجر الصوان   
. العصر الحجري الحديث في الشمال من البالد 

شوريين واإلغريق والفرس    حكم منطقة بالد ما بين النهرين عدة شعوب كالسومريين والبابليين واآل            
). األمويين، والعباسيين، واألتراك       (والرومان والمسلمين 



٤

العوامل التي أثرت على عمارة ما بين النهرين                

من اآللهة أو الكائنات    تعود ديانتهم إلى العصر السومري، وقد آمن السومريون بوجود عدد ضخم          
والملك عندهم هو صاحب   ..   السماوية التي وجدت قبلهم وعبدوها تقليداً لألقوام التي سبقتهم                
الملك هو ممثل اإلله، كما كان   السلطة الدينية والدنيوية، وبهذا فقد اختلفوا عن المصريين حيث كان                

الل بناء المعابد في      يعتقدون بأن اآللهة ال تفعل شراً، ولذا فقد حققوا فكرة السمو من خ         الرافديين 
.  الضخمة والعالية، كما اهتموا بالعمارة المدنية بخالف المصريين    الزيقورات  أعلى 

العوامل اإلنسانية     

 األدبية التي امتزج فيها األدب      برع سكان بالد ما بين النهرين في اآلداب، ودونوا العديد من الروائع           
.سبق من حضارات مع الدين مع التاريخ ليشكلوا معاً قصصاً أسطورية ال مثيل لها فيما        

وكان  .. ن سير العدالة فيها  قام البابليون بتشريع للقوانين بشكل ساعد على تنظيم الممتلكات وضما                 
"  حمورابي"قد جمع  ..   مادة قانونية    ٢٨٢من أشهر هذه القوانين، وهو يتكون من           " حمورابي "قانون  

طاها شكل قانون ينظم      كل التشريعات واألعراف التي كانت سائدة في بالد ما بين النهرين وأع          
) ٢٣٠-٢٢٩(ومن القوانين المرتبطة بالعمارة المادتين    .. مختلف قطاعات الحياة العامة والخاصة 

 بنّاء بيتاً لرجل ولم يتقن عمله وانهار البيت الذي بناه وسبب قتل                       بنى   إذا  " حيث جاء فيهما أنه     
كما نظم  .. ”   ن ابن البناء    صاحب البيت يقتل ذلك البنّاء، فإذا تسبب بقتل ابن صاحب البيت يقتلو                   

 األرض التي يشغلها،    القانون شؤون البناء فنص على أن أجر البناء يجب أن يتناسب مع مساحة            
د جاء في أحد مواد القانون       كما أوجد االحتياطات الالزمة لضمان حرمة البيوت وسالمة ساكنيها، فق        

. أن من ينقب بيتاً يقتل أمام النقب الذي أحدثه فيه           
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ها حوالي مائة وثالثية ألف ميل         منطقة بالد ما بين النهرين منطقة جغرافية مثلثة تقريباً تبلغ مساحت            
لحضارة في هذا المثلث   مربع، تمتد من حلب إلى بحيرة أورمية وحتى مدخل شط العرب، وقد نمت ا           

.أكدالجغرافي نمواً مضطرداً حتى بلغت أوجها في عهد حاكم سومر، وآشور، و         

العوامل البيئية     

..   مع قلة سقوط األمطار   مناخ هذه المنطقة شديد الحرارة في الصيف، وشديد البرودة في الشتاء،    
. استخدام نمط البناء حول أفنية داخلية        الرافدي وقد فرض هذا المناخ على المعماري  

، كما قل  واأللباستر  ري  قل وجود الحجر في هذه المنطقة، حيث وجدت كميات قليلة من الحجر الجي   
وقد اعتمد على الطين في صناعة   .. وجود المعادن مثل الحديد والنحاس والقصدير والرصاص   

 الزخرفيةي األغراض  الطوب، حيث استخدم الطوب اللبن في البناء، والطوب المحروق المزجج ف           
لكبيرة  في حين كان استعمال األحجار محدوداً ومقصوراً على أساسات المباني ا         ..  بالواجهات   

.كالمعابد والقصور 

 من علم بهما ، وما يرتبط   تعددت إنجازات البابليين الحضارية وبشكل خاص في علم التنجيم والفلك     
 دقيقة، والدقيقة    ٦٠ درجة، وقسموا الدرجة إلى    ٣٦٠الحساب والرياضة، حيث قسموا الدائرة إلى   

..    ثانية، كما اخترعوا الساعة المائية وقدروا بها الوقت          ٦٠إلى 
وقد انتقلت صناعة التزجيج الملون المصرية إلى      ..  كما برع اآلشوريون في األعمال البرونزية  

. ل الميالدالعمارة اآلشورية بعمل الطوب المزجج الملون في القرن الحادي عشر قب    

العوامل التقنية     
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مناقشة  قضية و
)١(فاصل رقم  

ة الرافدية    قارن بين تأثير العامل الديني على كل من العمارة الفرعونية والعمار                       

مساحة يكتبها الطالب بآرائهم      
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تحليل جوانب النظرية المعمارية في عمارة ما بين النهرين                 

 التي   القبوات  غطيتها بفكرة    امتازت فراغات المعابد والمساكن بصغر مسطحها واستطالتها حتى يسهل ت        
.كانت سائدة في هذه العمارة  

الوظيفة في عمارة ما بين النهرين          

 إلى إحاطة المباني السكنية     يعمدلما كانت بالد ما بين النهرين كثيرة الحروب، فقد كان المعماري      
ذلك من أجل فكرة الحماية    والمعابد بالحوائط السميكة، وكذا إحاطة المدن باألسوار الضخمة، كل      

.والدفاع

يشمل    (   قسام؛ قسم االستقبال      امتازت القصور في بالد ما بين النهرين، بأن القصر يتكون من ثالثة أ         
مكان إقامة الملك (، والقسم الخاص     ) قاعة العرش والديوان العام وأماكن الحاشية الملكية واألرشيف      

يشمل المستودعات والمطابخ وغرف القائمين        ( ، وقسم الخدمات    )وأفراد عائلته، مع بقية عناصر التخديم    
ذلك ترابط   ، وكل قسم يؤدي وظيفته بشكل متوافق مع بقية األقسام، وقد ساعد على                      )على خدمة القصر

عد على ذلك أن المعماري   هذه األقسام بشكل عضوي يسمح بالحركة بين األقسام دون تعارض، كما سا      
. قد حل مشكلة الحركة بجعل المداخل محورية مع الفناء المركزي للقصر   الرافدي
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تحقق شرط المتانة   

المتانة في عمارة ما بين النهرين         

مثلما كان في العمارة المصرية نظراً لقلة األحجار وبالتالي عدم استخدامها بشكل واضح في العمارة،       
نهرين، بسبب عدم قدرة المواد   القديمة، فلم يتبق الكثير من المباني الخاصة بعمارة بالد ما بين ال       

.المستخدمة وهي الطوب واألخشاب على الدوام عبر هذه العصور الممتدة     

  التي بقي منها، ولعل السبب في ذلك االهتمام بهذا النوع من األبنية          الزيقورات يستثنى من ذلك أبنية       
. واستخدام الحجر فيها  
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العناصر اإلنشائية    

المتانة في عمارة ما بين النهرين         

ندر استعمال األعمدة في العمارة البابلية،     
وكان ..  ولكنها وجدت في العمارة اآلشورية  

للعمود قاعدة مرتفعة وبدن به تجاويف وتاج         
ذو زخارف دائرية، تحمل رؤوس حيوانات أو       

.رؤوساً آدمية 

 وليس   زخرفياكما أن غرض األعمدة كان 
وقد اقتصر استخدامها على المباني      ..  إنشائي   

المهمة مثل المعابد والقصور، وكانت تصنع        
من الخشب المغطى بألواح من القرميد أو    
المعدن، وتستند األعمدة على قواعد حجرية     

ونظراً لطبيعة هذه  .  لحمايتها من الرطوبة 
المواد األولية فإنها لم تساعد على تكون طرز    
معروفة لألعمدة مثلما كان الحال في العمارة 

.المصرية القديمة

: األعمدة   

كان الغرض األساسي لألعمدة في العمارة الرافدية زخرفي فقط            :حلل

ومنها    .  استعاض بها المعماري الرافدي عن األعمدة     
وتتكون    . .  ما كان ذو شكل مستطيل أو بيضاوي          

 من أربعة أشكال أسطوانية مصنوعة من     العضادة
ويبلغ   .  القرميد، وترتكز على قاعدة قرميد واسعة    

. سم  ١٨٠سمكها حوالي  

): الدعامات      (العضادات       

إحدى العضادات 
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: األسقف

ورية، وهي األقبية المصنوعة       األسقف الشائعة في عمارة بالد ما بين النهرين هي أسقف العمارة اآلش          
.الحصير يعلوه طين  من الطوب أو قطع األحجار، كما عملت األسقف في العمارة البابلية من    

: الحوائط    
يد أو اللبن المجفف في الشمس،      كان يتم إنشاء الحوائط في أغلب األحيان باللبن الطري المغطى بالقرم         

من اللبن فكانت تكسى بألواح         كما كانت جدران بعض القصور تقام بالحجارة، أما تلك التي كانت تصنع           
وعموماً فقد كانت الجدران ذات     .  حجرية مزخرفة بزخارف تتعلق بالمبنى والغاية التي أنشئ من أجلها         

. متر ٥-٢سماكة كبيرة تتراوح بين     

:األساسات   
ألساسات في بناء الجدران،     اتسمت المباني الرافدية بكل أنواعها بسمة مشتركة وهي عدم استخدام ا          

يؤمن توازن المبنى، أما        حيث كانوا يبنون على األرض مباشرة بعد تسويتها بالقدر الكافي الذي             
.المباني المهمة فكانت تشيد على مصاطب صناعية      
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نظريات اإلنشاء    

المتانة في عمارة ما بين النهرين         

ن  تميزت عمارة بالد ما بين النهرين باستخدام القباب للمباني والمساك    :التغطية بالقباب واألقبية         
كما دلت المكتشفات على أن السومريين استخدموا         ..  أمتار  ٥ذات الحجرات التي ال يزيد عرضها عن    

، بينما استخدم البابليون واآلشوريون القباب            المثلثية   القباب الخشبية التي ترتكز ما يشبه الزوايا         
 تضخيم الجدارين اللذين يرتكز عليهما القبو تفادياً           الرافدي كما راعي المعماري ..  المبنية بالقرميد    

. للدفع الجانبي 

ر  استخدمت العمارة الرافدية فكرة فواصل الهبوط، وبشكل خاص في األسوا        :فواصل الهبوط    
ا بجذوع النخيل المغطى      الممتدة، عن طريق تقسيم السور إلى أجزاء بواسطة فواصل كان يتم ملؤه           

.دد في الوقت الحالي  بالقرميد، فيما يشبه مادة المطاط التي تمأل بها فواصل الهبوط والتم             

ئري،  تعد العمارة الرافدية هي أقدم العمارات في استخدام العقد نصف الدا    :العقود نصف الدائرية       
انت هذه العقود ضخمة في العمارة   مما كان يتالءم مع مواد البناء المستخدمة من اللبن والقرميد، وقد ك    

.اآلشورية حيث كانت تستخدم في المداخل الكبيرة      

 الحوائط الخارجية، حيث كانت     تكسية  أوجدت عمارة بالد ما بين النهرين فكرة        : الجدران    تكسية
.  الحوائط من أسفل باألحجار لحمايتها      تكسية  الحوائط من اللبن الذي استدعي الحفاظ عليه فتم      

1

2

3

4

 إلى   الرافدي بسبب عدم استخدام األساسات في البناء فقد عمد المعماري          : االتزان اإلنشائي بالثقل     
.  بالثقل  زيادة سماكة الحوائط لتحقيق القوة والمتانة لألبنية بنظرية االتزان        

5
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 :التكوينات المعمارية غير المنتهية        
أدى عدم اهتمام العمارة الرافدية بالمحاور  
واالتجاهات أنه تم إنشاء المباني على        
أسس من حرية الحركة والتنظيم، مع عمل    
اإلضافات التي استطاع المعماري أن     
يجعلها متوافق ومنسجمة مع الوحدات     

.األساسية المعمارية المكونة للمبنى    

الجمال في عمارة ما بين النهرين           

أما الزخارف فلم .   في العمارة البابلية واآلشورية    الحليات قل استعمال    : وسائل التشكيل المعماري   
 والحوائط بحفر    األسفال آلشورية زخرفت تستخدم في العمارة البابلية القديمة إال نادراً، ولكن في العمارة ا      

لمصريين الذي كانوا يستخدمون       تمثل صوراً للصيد والحروب والحيوانات والنباتات، مختلفين بذلك عن ا         
كما أن المعماري الرافدي قد تنبه إلى األثر السلبي الذي يتركه ترك           . . الزخرفة في األجزاء العليا من المباني  

 باستخدام الكسوة من األحجار، بجانب     الجدران الكبيرة خالية من الزخارف بسبب قلة النوافذ، وقد تالفي ذلك            
الً من المسطحات الكبيرة والكثيرة    الزخارف، مما ساعد على إيجاد نوع من الروح والحركة في الواجهات، بد         

الغامق كما استخدمت في العمارة الرافدية األلوان مثل اللون األسود والبني            . .  التي تؤدي إلى الملل والرتابة         
.اللذين يحققا اإلحساس بالهيبة والوقار      

1

2

الزخرفة في العمارة الرافدية 



١٣

مناقشة  تساؤالت و
)٢(فاصل رقم  

قارن بين فكرة التكوين المنتهي والتكوين غير المنتهي                 

.العمارة المصرية القديمة والعمارة الرافدية     :  في العصور القديمة   

.برج المملكة ومباني جامعة الملك سعود          :  في العصر الحالي   

: المثال التالي     : في التشكيل المعماري     

الثانية: الحالةاألولى : الحالة

طبق.. قارن   ..  حلل : مهارة
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١-نماذج من األعمال المعمارية في عمارة ما بين النهرين                

عشتار معبد  

كان المعبد هو مكان سكن اإلله وزوجته وأوالده  
  بدابل   بني هذا المعبد في مدينة      ..  وأفراد حاشيته 

ويعد من الطراز األول    )  العصر البابلي األخير(
هي  " عشتار "و..  للمعابد، الذي يبنى على األرض       

اإللهة التي عمت عبادتها جميع حواضر العراق    
والمعبد  ..  القديم، كونها إلهة الحب والحرب     

  ٣٧,١٢عبارة عن بناء مستطيل الشكل طوله       
 متراً، محاط بجدران ٣١,٠٥متراً وعرضه 

ضخمة من الخارج، وهو مبني من الطين      
وعدد  )  صحن( واللبن، ويحتوي على فناء داخلي         

 مرفقاً، يقع المدخل في الجدار الجنوبي،       ٢٠
وفي الجهة الغربية من الصحن توجد ثالثة      
مداخل لجناح الصومعة، حيث يؤدي المدخل    
      ،األوسط الذي يؤدي إلى غرفة مقدمة المصلى
ومنها إلى صالة المصلى المستطيلة الشكل،       

.والتي في جنوبها تقع غرفة الخلوة        
عشتار المسقط األفقي لمعبد 
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 بابل زيقورة

ثبت من خالل علم اآلثار أن سكان بالد ما بين       
النهرين وفي األلف الرابع قبل الميالد، قد جعلوا      
بعضاً من هياكل معابدهم قائمة على شرفات    

ومن هذه  ..  عالية، لحمياتها من الفيضانات     
 ما هو مستطيل الشكل في المسقط يتم        الزقورات

الوصول إليه عن طريق درج صاعد، ومنها ما       
هو مربع الشكل في المسقط يتم الوصول إليه          
عن طريق منحدر، ومنها ما هو مندمج حيث يتم          
الوصول إلى الطابق السفلي بواسطة الدرج         

.وباقي الطوابق بواسطة المنحدرات     

، أو ما   "  بابل زقورة "الزقوراتومن أشهر هذه   
، وهي مبنية بالطوب المجفف        " برج بابل  " تسمى   

المغطى باآلجر، تحيط بها األعمدة المربعة من   
الجانبين، ويتم الوصول إلى قمتها عن طريق              
صاعد يدور حول جميع طبقات البرج إلى أعاله،        

 سرير  وبهوفي الطابق العلوي يوجد هيكل اإلله       
مزخرف وإلى جانبه مائدة ذهبية، ويصل         

 متراً، وفي بعض الروايات إلى         ٤٠ارتفاعها إلى  
. مترا٩٠ً متراً ورواية أخرى  ٧٥

الزيقورةنموذج  

 بابلزيقورةمدينة بابل الجديدة ويظهر فيها    



التي تحملھالتي تحملھ



١٦

واستنتاج  تحليل  و
الخاتمة  

قارن بين هرم خوفو والزيقورة الرافدية             

هرم خوفو  الرافديةالزيقورة 




