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 الثوابت  إلستمرارية  تعود  الخصائص  استمرارية
  بالد  لعمارة  المميزة  المعالم  اظيار  في  بارزا  دورا  الدينية  المباني  لعبت

  التقػاليد  على  حافظت  انيا  اال  العصور،  مر  على  تعديليا  تم  واف ,الرافدين
  الستمرارية  تعود  المعمارية  الخصائص  ىذه استمرار  ولعل .االساسية

 .والفػلسفية  االقتصادية  العوامل  المناخ،  الجغرافيا،

  رئيسية  بناء  كمواد  والخشب  الطين
بالد  في  المتوفرة  المواد  من  والرمل  الطين  كالقصب،  البناء  مواد  تعد  

  الرافدين،
ال  فػالخشب :استيرادىا  يستوجب  فكاف  الطبيعية  والحجارة  الخشب  اما  

  تم الطبيعية الحجارة  لكن المباني،  تشيد  في  عنو  االستغناء  يمكن
  البداية  في  يجفف  كاف  الذي  الطين  من  المصنوع  بالطوب  تعويضيا

 .(شويو) حرقو  تم  الحقة  فترة  وفي  طبيعية  بصورة
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 مميزات عمارة بالد الرافدين



 مميزات عمارة بالد الرافدين

 العقود  - القباب  – القبو  – الحامل  الجدار
في  وتبعيا  التقػليدية  االنشاء  بطرؽ االكتفػاء  وتم  الرافدين  بالد في  كبيرة  بأبعاد  القباب  تستخدـ  لم  

  اليندسية  والمباني  االبواب  فوؽ (العقود) واالقواس الشكل  برميلية  النصف األسقف  الالحقة  العصور
 .(القنوات  و كالجسور

 المباني  ومواصفػات  البناء  وتقنيات  مواد
بالجدراف  تتصف  مباني  تشييد  على  ساعدت  فقد  ىناؾ  السائد  والمناخ  المتوفرة  البناء  تقنيات  اما  

  بشكل  بعض  فوؽ  بعضيا  تترتب  فيي  الكتل  اما  .االفقية  واالسقف  خارجية فتحات بال السميكة
 .الرافدية  المدينة  شكل  ميزت  التي  ىي المكعبة الكتل  ىذه .المكعب

  الجدراف  على  الرفدين  بالد  في  البناء  تقنيات  تعتمد  عامة  بصورة
  طوؿ  على  االولى  بالدرجة  تعتمد  الفراغ  ابعاد  فػاف  ىنا  من .الحاملة

  درجة  وعلى  االفقية  االسقف  بناء  في  المستعملة  الخشبية  الدعامات
 .االنساف  قبل  من  تستعمل  التي  االسقف  ىذه  لحمل  قوتيا
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 الخارجية  المباني  واجيات
  ديكورات  او/و  بروزات  خالؿ  من  تشكيليا  يتم  المباني  واجيات

  البارزة  الدعامات  شكل  ياخذ للواجيات  التشكيل  ىذا .ملونة
  منذ  االسلوب  بيذا  التعامل  تم  وقد (niche/recess) والغائرة
  العناصر  عمق  خالؿ  من .(uruk معبد 94 ص  انظر) البداية
  تاخذ الواجيات  فػاف  بينيا  والمسافة  الدعامات  وعرض  الغائرة

 .والضوء  الظل  تأثير  تحت  والجذاب  والمقبوؿ  المحبب  تشكيليا

  الكتل  ىذه  لتشكيل  كافياً   كاف  التشكيل  في  البسيط  األسلوب  ىذا
  تلخيصيا  يمكن  والتي العناصر  ومحدودة  جيدة  بصورة  المكعبة
  المباني  واجيات  في  والدخالت  البروزات  - الملساء  األسطح   :بالتالي
  األلواف  – والعمودية  األفقية  الخطوط  -الخصوص  وجو  على  الدينية

    .(الخزؼ)

 مميزات عمارة بالد الرافدين
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عن  الناتجة  الخطوط  تقنيات  فػإف  أخرى  جية  من  
  بالخشب  القديمة  الطينية  المباني  تشييد

  الواجيات  تشكيل  في  تقػليده  تم  والقصب
 .الحجرية
 الفسيفساء

مختلفة  تجارب  إجراء  تم  القديم  الوركاء  عيد  منذ  
  حيث  المباني  زخرفة  في  الفسيفساء  لتوظيف

   .الملونة  واألوتاد  الحجارة  استخدمت
زخرفتيا  تم  فقد  والعامة  الميمة  المباني  واجيات  أما  

       (الخزؼ) المزجج  بالطوب  أو  ملوف  زجاجي  بطالء

 واأللواف  البناء  تقنيات
السواء  على  والخارجية  الداخلية  الواجيات  وزخرفة  لتنظيم  مبكرة  فترة  في  األلواف  استعملت: 

   .اللوف  طريق  عن  خصائصيا  تعزيز  تم  والكرانيش  والبروزات  فػالدخالت

 أوتاد ملونة تستخدـ في تكسية الواجيات  

 مميزات عمارة بالد الرافدين
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 وجداريات بديكورات  الشوارع  جدراف  من واجزاء  بأكمليا مباني  بتغطية  قػاموا  والبابليوف فػاآلشوريوف
  واالنشاء البناء طرؽ  في  المتوارثة  التقػاليد  استمرار  على  والمحافظة  السومرية  للتقػاليد كإستمراريو ضخمو

 .(الجمالية  والمفػاىيم
  في  تحوي  والتي (Rosette) الزىرة  زخرفو  نفس  نرى  اشور  مدينو  وسور بابل  بمدينة  عشتار بوابة  على

 .مسننات ونحت (pegs) باالوتاد  شبيو (tone knob) فخاري  مقبض  وسطيا
  االساسي  اللوف  .مزخرؼ  شريط  نرى  االوتاد  ىذه  وفوؽ  مسنن  كل  تحت  وتد  نرى آشور مدينة سور  في

  الحاؿ  ىو  كما  لونيو  مستويات  اختيار  يتوخى  المباني  بعض  وفي  االبيض  أو   الكموني  ىو  الطوب  لجدراف
   .الخ... ازرؽ  ابيض،  اسود،  من اللونيو  المستويات  اختيار  تم  فقد بابل  زيجورة في

 مميزات عمارة بالد الرافدين

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Passing_lion_Babylon_AO21118.jpg


 
 المجتمع  حياة  وتنظيم  اآللية  وتمجيد  للعبادة  أماكن  ىي

 
 المعابد تخطيط

الييكل (Cella) المعبد  في  المقدسة  الحجرة  ىي 
وليس  المجفف  الطين  من  شيدت الجارجية  الجدراف  

  بناء  في  األساسية  المادة  ليذه  تقديساً   وذلك  المشوي
  بخطوط  أو  ودخالت  ببرزات  مزينة  الجدراف  .المعابد
 (T) باإلنجليزي  تي  حرؼ  بشكل  عميقة

أكثر  الداخل  الى  غائر  وكأنو  المدخل  ُتظير  متكررة  دخالت  طريق  عن  أىميتيا  تعزيز  تم المداخل  
 األخرى  الخارجية  الجدراف  بقية  من

واجيات  تدعيم  في  تكمن  انشائية  أغراض  جية  من  تخدـ  الخارجية  المعبد  جدراف  في  البروزات  
 المصمتة  الجدراف  ليذه  الحركة  من  نوع  إلضفػاء  كزخرفة  أخرى  جية  ومن  المعبد

 مميزات عمارة بالد الرافدين
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 :   إتجاه المعابد
تتجو زوايا المابد بصورة عامة نحو الجيات األربعة، لكن موقع حجرة  

 :الييكل تختلف في جنوب العراؽ عنيا في شمالو
تكوف مداخل المعابد في جنوب العراؽ في الجية  : في الجنوب

الشمالية الغربية بينما تقع قػاعة المعبود المستعرضة في الجية  
 الجنوبية الغربية

  أما في شماؿ العراؽ فػإف المداخل تقع في الجية الجنوبية الشرقية
 بينماتقع قػاعة المعبود في الجية الشمالية الغربية

أجزاء العابد الثانوية 
ممرات تحيط بالفناء 

 :  موقع الييكل في المعبد
  يقع الييكل مقػابل المدخل على طوؿ المحور الواصل بين المدخل والييكل  ( سومرية)في جنوب العراؽ

 حيث يتم رؤية تمثاؿ اآللية
تكوف الدكة التي يقف علييا تمثاؿ اآللة على الضلع القصير لقػاعة التمثاؿ وال يتم الخوؿ  : في شماؿ العراؽ

 ليا بشكل مباشر

   مخازف إليداع األثاث المقدس، خلوة للكينة وأبنية أو حجرات لسكن الكينة 

 مميزات عمارة بالد الرافدين
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 القديمةمعابد بالد الرافدين  



كانت مدينة الوركاء المركز السياسي والديني للدولة  
ىذا المعبد والذي يعتبر بمثابة نمط مبتكر من  . القديمة

معبد تبو قورا ليتناسب مع واقع ىذه المدينة الجديد كمركز  
 . سياسي وديني

 
 .(م. ق 3000)في الوركاء  Dمعبد 

يمثل أىم المعابد واضخميا في الدولة القديمة ويقع   Dمعبد  
 (.   Eanna)في المجمع الديني لآللية اينا  

1) Sanktuarium, 
2) Cella, 
3) Entrance  
4) Secondary Entrance  

2 

1 

3 4 

 (مجمعات المعابد)القديمة  معابد بالد الرافدين  
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قػاعة  فنرى  الداخل  من  أما  .المستطيل  شكل  المبنى  يأخذ  
 .صغيرة  فراغات  حوليا  تصطف  وسطى

القػاعة  من  الجزء  ىذا  يتحوؿ  الغربي  الجنوب  الجزء  في  
 .االولى  على  عمودية  قػاعة  الى  الوسطى

الوسطى  تمثل  فراغات  ثالثة  تقع  المستعرضة  القػاعة  خلف  
  مساعدة  غرفة  توجد  طرفييا  من  كل  وعلى  المقدسة  القػاعة

 .ليا
يأخذ  مدخلو  جدار  نرى  المقدسة  للخلية  الوسطي  المحور  في  

  الفراغ  ىذا  أىمية  على  للتأكيد  مقعر  شكل
  مفػاىيم التماثل والمحاور تقيد تنظيم المبنى 

 تكملة...   Dمعبد 

 (مجمعات المعابد)القديمة  معابد بالد الرافدين  
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 تكملة....  Dمعبد 

الجدار الخارجي للمعبد تم تشكيلو بصورة ملفتة للنظر: 
  ستة دخالت عميقة في الواجيتين الطويلتين، ثالثة

 من كل جية
  في المقػابل نرى ثمانية مستطيالت، أربعة على كل

من الجدارين الخارجيين تمثل ادراج تصعد الى  
 سقف المبنى ذات دخالت بسيطة في الجدار

 (مجمعات المعابد)القديمة  معابد بالد الرافدين  
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 بابل/عشتار  معبد
ؽ 550 عاـ  المعبد  ىذا  بناء  ُجدد. 

  بلغ  التي  المعابد  إحدى  يشكل  وىو .ـ
  (53) معبداً   وخمسوف  ثالث  عددىا
  تلك  في  عشتار  العظمى  لآللة  ُخصصت
 المدينة

حوالي  بعد  وذلك  يوضح  المعبد  مخطط 
  التي  المواصفػات  نفس  عاـ (1500)

  مدينة  في  المعابد  أساسيا  على  ُصممت
 اور

 المنطقة المقدسة

 فناء داخلي

 فراغات مساعدة

ممريفصل جدار المعبد الخارجي عن جدار 
 المنطقة المقدسة

 المدخل

 (مجمعات المعابد)القديمة  معابد بالد الرافدين  
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  .ـ .ؽ 1700 اشتشتالي  /معابد  مجمع
 (مجمعات المعابد)القديمة  معابد بالد الرافدين  
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 بالد الرافدينانماط المباني المختلفة في  
  الدينية  المباني 

تطور المعابد العمودية   : 
 -من المعبد األفقي الى الزيجورة العمودية  •
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الزقورة  وتعتبر ليا،  سابقة  مباني  أطالؿ  على  الزقورة  ىذه  شيدت  
  في  سابقتيا  من  وتنظيماً   دقة  أكثر  وتظير  االولى  الكالسيكية

 .الخفػاجة

 مصاطب الزيجورات
وتبلغ  متراً  52/56 مستطيالً   تمثل  الزقورة  ليذه  السفػلى  المصطبة  

 األربعة  الجيات  نحو  كالعادة  زواياىا  وتتجو  متراً  15 سماكتيا
وسماكة  وعرضاً   طوالً   منيا  اقػل  مصطبتاف  المصطبة  ىذه  يعلو   
معبداً   ينتصب  متراً  (21.33) ارتفػاع  وعلى  الثالثة  المصطبة  فوؽ  

 (القمر  إلو) أور  مدينة  إللو  عرضية  خلية  ذو

 زقورة مدينةاور3.

 قبل الميالد 2000 –زيجورات اور 3.

 الكالسيكية  الزيجورة  المرتفع الى    من المعبد  

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    
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 المدخل
أمامي  أحدىما  :ساللم  ثالثة  نرى  األولى  المصطبة  واجية  في  

  وسط  في  جميعيا  تلتقي .متماثل  بشكل  جانبياف  وإثناف
 السومرية  بالمداخل  شبيو  فراغ  تحت  السفػلى  المصطبة

ليصل  إلى  طريقو (األمامي) االوسط  الدرج  يكمل  ىناؾ  من  
 (الثالث  المستوى) مستوى  آخر  إلى

على  نرى  االدراج  من  والطويلة  الضخمة  الشبكة  ىذه  لدعم  
  صممت  بالمصاطب  شبيية  ضخمة  كتل  االمامي  السلم  جانبي
 الدعم بميمة  لتقوـ

 الواجهة الشمالية –زقورة اله القمر في اور 

القمر منظور عين الطائر لزيجورات اله 
 .في مدينة اور

كبير  فناء  فوؽ  ُشيدت  الزقورة  ىذه  
  الغربي  الشماؿ  في  أما  .آخر  فناء  يتقدمو
  الدرج  بيذا  يلتصق  مبنى  نرى  للدرج

  الشعائر  بعض  ربما  يخدـ  والذي
 .الدينية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    

 زقورة مدينةاور3.
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 الواجهة الشمالية –زقورة اله القمر في اور 

زقورة اور اوؿ زقورة كالسيكية في  تعتبر  (: 3)نتيجة  
 .الرافدينبالد  

  إعُتبر ىذا المبنى، بعد االنتياء من تشيده، حالة
مثالية تم اإلقتداء بيا في مدف سومرية أخرى  

، اريدو  (El Obed)، العبد  (Uruk)كالوركاء  
(Eridu )  ونيبور(Nippur.) 
  ىذا النموذج السومري ذو المصاطب المتواضعة

تبعو نماذج أكثر ارتفػاعاً وانحداراً لتتحوؿ فيما بعد  
 إلى ابراج مدرجة

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    

 زقورة مدينةاور3.
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 (Etemenanki). ـ. ؽ 600المعبد البرجي في بابل  
  في  ويقع  الثاني  نصر  نبوخذ  قبل  من .ـ .ؽ 600 عاـ  بابل  مدينة  في  ُشيد
  بلغ  مربع  فناء  داخل  وذلك  مردوؾ  لإللو  الديني  المجمع  في  المدينة  وسط
 .متر (400) ضلعو  طوؿ

متراً  (90) العلوي  المعبد  سقف  حتى  للبرج  الكلي  إإلرتفػاع بلغ 
المزجج الطوب  من  بطبقة  كسيتيا  تم  الخارجية  الواجيات 

مخطط افتراضي للمعبد المشيد فوؽ  
 اتيمنناكي في بابلزيجوات  

مصاطب البرج 
الشكل  مربعة  البرج  قػاعدة (90x90) سبعة  المصاطب  عدد  بلغ .متر  

 البابلي  اإلعتقػاد  ىو  كما  مستويات

مستوى  أعلى  في  والواقع  المعبد  
  أما  األزرؽ  باللوف  جدرانو  طالء  تم

  من  انو  ويظير  معدني  فيو  سقفو
  الذىب

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    

 زقورة مدينة بابل3.



 تقنيات البناء

  إلى  باإلضافة  يخدـ  فيو  المعبد  أما  .السماء  مع  رمزي  تواصل  بمثابة  ىي  الضخمة  األدراج  مستويات
  مباني  مرة  ألوؿ  فنرى  الزقورة أما  .اآللية  لكبرى  رمزي  زواج (المقدس  الزواج) التضحية  مفػاىيم
  :منيا  الغرض  اف  اال  والطبيعة،  المدف  على  تسيطر  أنيا  ومع  الضخامة  بيذه

الفراغ  في  مميزة  عالمات  كونيا  في  يكمن  
السماء  الية  مع  رمزي  بشكل  تواصل  وإقػامة.   
الفرات  دجلة  فيضانات  من  وكحماية   

   .المجفف  الطيني  الطوب  من  المداميك  مئات  من  المختلفة  المستويات  تتكوف
الرمل  من  فرشة  فوؽ  القصب  من  ُحصر  اإلرتفػاع،  لتعديل  وذلك ُوضعت،  المستويات  ىذه  بين  

 .للبناء  وتقوية  كتسليح  متعامد  بشكل  ُشدت  الذراع  بسمك  القصب  من  وحباؿ
المشوي  الطين  من  بغالؼ  أحيط  فقد  واللين  الطري  الداخلي  الجزء  أما 
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 ُيعتبر ىذا المعبد األكثر معرفة بين المعابدتاريخياً  . 1

الفناء والمصطبة والمعبد من فوقيا في مدينة خفػاجة  . 2
 .يظير جميع عناصر للمعابد العلوية  المدرجة الالحقة

الرافدين تبعيا  زقورة اور اوؿ زقورة كالسيكية في بالد  تعتبر  . 3
 (بابل وآشور)زقورات اكثر ارتفػاعاً وتيذيباً  

 Dمعبد  . 1 النتائج
 معبد خفػاجة2.

 زقورة مدينة اور. 3

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    

 زقورة مدينة بابل3.



 
المباني السكنية في بالد  

 الرافدين  
 

 
 



المبنى السكني ذات القػاعة الوسطى واالسقف الجملونية في  1.
 الشماؿ

 
 

المبنى السكني ذات الفناء الداخلي في وسط وجنوب بالد  2.
 الرافدين

 
 
 

 المبنى السكني ذات القػاعة الواحدة في االىوار الجنوبية3.

 اىم انماط المباني السكنية في بالد الرافدين
 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 مخزف
 بيت ذو قػاعة وسطى  
 بئر ماء

الفراغات المحيطة بالقػاعة  
 الوسطى  

 القػاعة الوسطى  

السكني ذات القػاعة الوسطى واالسقف الجملونية  المبنى  . 1
 في الشماؿ

 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



المبنى السكني ذات الفناء الداخلي في وسط  2.
 وجنوب بالد الرافدين

 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 بابلالبيت السكني ذات الفناء في مدينة  2.
 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 البيت الكبير في مدينة بابل 

 المباني السكنية
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المبنى السكني ذات القػاعة  3.
 الواحدة في االىوار الجنوبية

 المباني السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 القصور في بالد الرافدين



 بابل -قصر نبوخذ نصر  . 1
 القصور  

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 في مدينة دور شاروكين –قصر سرجوف الثاني  

 قصر ماري االكادي

 القصور  
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 بالد الرافدينفي  تطور األحياء السكنية  
   



 حي سكني في مدينة اور

  شوارع ومباني غير منتظمة: التكوين العاـ 
الشوارع ُتظير تدرجات في اىمية الشوارع 
شوارع رئيسية غير منتظمة للحي السكني 

زقػاؽ نافذة تصطف على جانبييا المباني السكنية 

  وقػاؽ غير نافذة تقود آلخر بيت في المجموعة
 السكنية  

 بالد الرافدين/األحياء السكنية

 جامعة الملك سعود       كلية العمارة والتخطيط                         خيري مرعي. د    



 المدف في بالد الرافدين  
من المدف العضوية الى المدف المخطط ليا  2.

 ىندسياً 



عفوية  : سومرية)مدينة اور  
 المنشأ

(:  اشورية)مدينة دور شاروكين   غفوية وىندسية  (: بابلية)مدينة بابل  
 .ىندسية التخطيط

 المدف في بال الرافدين  
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 مدينة نينوى
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 :مقػارنة بين مساحة المدف في بالد الرافدين

اور : 
بابل : 
دور شاروكين: 
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 المدف في بال الرافدين  


