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Abstract  

The importance of research is focused on highlighting the urban 

aspects of Mesopotamia (old Iraq)، especially the urban aspect of it، and 

highlighting the most important urban patterns that were affected by other 

nations and civilizations that came after the Mesopotamian civilization، 

whether it was related to religious or military construction or other arts. 

ancient architecture . 
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 المقدمة :
ن دراسة موضوع )فن العمارة في بالد الرافدين وتأثيره عمى الحضارات االخرى( إ   

لكون العمران من اىم  ،موضوع عمى درجة عالية من األىميةليس ترفًا ثقافيًا بل ىو 
والبحث والوقوف عمى اىم انماطو يعد ضمنًا بحث في  ،اوجو الحضارة االنسانية 

منيا الجوانب  ،بوصفو يمثل عدة جوانب  ،مجمل النشاط الحضاري ألي امة من األمم 
الى جانب كونيا الدافع الذي  ،االقتصادية التي تعد من اىم اركان البناء االنساني 

mailto:usamaabdalhassan@gmail.com


 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة ال مجلة

 
 

  ج
 

 104 

دي قوي ومتين كمما إذ كمما كان الوضع االقتصا ،يحرك وينمي احتياجات االنسان 
واالمر اآلخر إن دراسة العمران  ،تطورت وازدادت تطمعات الشعوب إلنجازات اكثر 

يبين لنا مدى ميارة االمم في تعامميا مع بيئتيا وكيفية تسخير معطيات ىذه البيئة من 
قبل ان تصدره لألمم األخرى التي تربطيا  ،الناحية الجغرافية لخدمة الجانب العمراني 

من ىنا فإن دراسة العمران في بالد  ،روابط تجارية واجتماعية وربما سياسية بيا 
 ىو ابراز ألىم منجزات ىذه الحضارة العريقة . ،الرافدين 

أو  ،(1)او بالد ما بين النيرين وىي التسمية التي وردت في التوراة ،بالد الرافدين       
وكانت ىذه التسمية في بداية االمر تطمق عمى  ،)ميزوبوتاميا( وفق التسمية اإلغريقية 

وشيئًا فشيئًا اخذ ىذا  ،االراضي المحصورة بين دجمة والفرات من الشمال حتى بغداد 
اما اسم العراق فقد ظير في   ،(2)بالد الرافدين ،االسم يطمق عمى كامل اراضي 

عمى  ،لشعراء واشتير كثيرًا بين العرب وعمى ألسنة ا ،م 651-226العصر الساساني 
اما الشمالية منو فبقيت تسمى ما  ،انيم كانوا يطمقونو عمى االجزاء الوسطى والجنوبية 

 . (3)بين النيرين أو الجزيرة 
وفي الجزء الشرقي لمنطقة اليالل  ،ويقع العراق في الشمال الشرقي لمجزيرة العربية     

ل ىالل ويمتد من الخصيب الذي يمثل نطمق واسع من األراضي الخصبة عمى شك
 ،وعمى أرضو قامت أقدم الحضارات في العالم  ،(4)خميج العقبة حتى الخميج العربي 

حيث نجح االنسان العراقي في صنع معالم الحضارة االنسانية ألول مرة في التاريخ 
ولصعوبة    ،سواء كانت اقتصادية أو عمرانية أو سياسية  ،وفي كافة المجاالت 
لذا سنقتصر عمى ذكر شواىد  ،يخ بالد الرافدين وجوانبو العمرانية االحاطة بكامل تار 

ابتداء من السومريين وانتياء  ،عمرانية من الحضارات الرئيسية التي قامت عمى أرضو 
فضاًل عن  ،باآلشوريين حيث انتج االنسان العراقي نماذج معمارية وفنية رفيعة 

صدر ركب الحضارة اإلنسانية بما مما مكنو من أن يت ،الجوانب الحضارية األخرى 
 .(5)قدمو في مسيرتو التاريخية 

اجد من المناسب ان نشير  ،وقبل ان نسمط الضوء عمى العمران في بالد الرافدين    
إذ ال يمكن ألي حضارة ان تأخذ مكانيا  ،بشكل موجز لبعض المقومات االقتصادية 
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 ،ىميا لمعب دورىا في ىذا المجال بين االمم دون ان تتوفر ليا امكانيات اقتصادية تؤ 
 ،وقد تمتعت بالد الرافدين بأرض خصبة ومياه وفيرة تمثمت بنيري دجمة والفرات  

وبالتالي  ،(6) ومرور طرق التجارة القديمة ببالد الرافدين ،فضاًل عن العوامل التجارية 
 وىو ما  ،(8)واالناضول ، (7)فقد  ارتبطت بالد الرافدين بنشاط تجاري مع كل من مصر

لتي تعد العنصر الموارد البشرية اوبالتالي توفر  جعل ارض الرافدين جاذبة لميجرية،
 .(9)فقد شيدت بالد الرافدين ىجرة بشرية نحو اراضييا المؤسس ألي حضارة،

ين ال كل تمك المقومات االقتصادية كانت العامل المباشر لقيام حضارة بالد الرافد   
ومن الميم ان نبين بأن العمران جاء لتمبية حاجات  منيا، سيما الجانب العمراني

د او حر أي لبيت يحميو من الظروف الخارجية سواء من بر  حاجتو لممأوى،ك النسان،ا
تعددت تبعًا لتطور الحياة ومن ثم تطورت ىذه الحاجات و  او من خطر قد ييدد وجوده،

لذلك وجَد  ،ود مجتمع ما فقد ظيرت الحاجة لمدفاع عن النفس أو حماية وج ونمطيا،
كما دفعت رغبة الناس  لغرض المنشود في ىذا المجال،العمران العسكري الذي يمبي ا

وذات االمر  ،لنشأة العمران الديني  التجاه الروحي والجوانب الدينية،في التعبير عن ا
سة لذلك فإن درا ،في الجوانب العمرانية االخرى التي تطورت تبعًا لمتطمبات االنسان 
ومن الجدير بالذكر  ،الجانب العمراني يعد ضمنًا دراسة ألىم اشكال الحضارة اإلنسانية 

ت أن بالد الرافدين كانت مصدرة لمحضارة بما فييا العمران لعدد من البمدان التي جاء
وما يدعم فكرة تأثر العمارة لدى االمم والبمدان   بعدىا مثل مصر والرومان واليمن،

 ،ىو أن العمران أو  أي فن من فنون الحضارة  في بالد الرافدين، االخرى بنظيرتيا
منيا االتصال باألمم األخرى  ،شأنو شأن اخالق الناس وسموكيم يخضع لمؤثرات عدة 

وبما ان االتصال بين بالد الرافدين ومصر وغيرىا من االمم كان  ،(10)واألقباس منيم 
لذا فمن  ،(11)موجودًا عن  طريق التجارة وتبادل الرحالت التجارية البرية والبحرية 

وىناك  ،الطبيعي ان تنتقل الخبرات العمرانية وتنتشر بين اوساط الشعوب األخرى 
  ،شواىد كثيرة عمى ذلك 

شيد السومريين ابرز معالم المعابد القديمة والمتمثمة  ،فعمى صعيد العمران الديني    
 2096-2113بالزقورات ولعل اشيرىا زقورة اور التي يرجع بنائيا الى الممك اور نمو )
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وتكونت في بداياتيا من ثالث طوابق ومع تقدم  ،ق . م( مؤسس ساللة أول الثالثة 
وبنيت من المبن وىي بناء  ، (12)التاريخ واالضافات اصبحت تتكون من سبع طبقات

وقد اقتبس  ،(13)و بنيت عمى انقاض زقورة اقدم منيا  ،غير مجوف انما صمد مصمد 
البابميون نمط بناء الزقورة من السومريون ويتضح ذلك في بناء معبد الصرح المدرج او 

آن كي( ومعناه بيت اساس السماء  –تمن  –الزقورة وكان يعرف لدى البابميين بــــ) آي 
بناء الزقورة من السومريين وقد  ومما الشك فيو أن البابميين اقتبسوا فكرة ،واألرض 

 .(14)اشرنا سمفًا لذلك
وتأثر المصريين أيضًا بنمط عمارة الزقورات العراقية وعكسوا ذلك عمى بناء المعابد    

والبنايات الدينية المعدة لمطقوس الجنائزية عندىم كاألىرامات والمعابد التي قامت عمى 
شكل مسطبة قام عمييا المعبد ففي معبد الشمس ثمة قاعدة عمى  ،عدة مصاطب 

متى قبل ان تستند عمييا مصطبة اخرى وىي المسمة  20وداخل الفناء قاعدة ارتفعت 
مدرجات )مصاطب شكمت ىيكل المعبد( وكذلك اليرم المدرج تكون من  3وبذلك تكون 

-2510ومصطبة فرعون التي تعود لمممك شبسسكاف) ،عدة طبقات مدرجة 
 .(15)ق.م( 2496-2631عة)ق.م(من األسرة الراب2502

 ،وىو المعابد المبنية عمى سوية من األرض  ،وىناك نموذج اخر من المعابد  
والعنصر األساسي في تشييد المعابد ىو وجود حرم كبير مستطيل الشكل لو باب من 

وفي أحد طرفيو تم تشييد مذبح من القرميد الطيني وخمفو توجد مشكاة  ،احد جوانبو 
كما وجدت منصات في الحرم تستعمل كطاوالت  ،ا التماثيل الدينية جدارية توضع فيي

وتمتد عمى طول الجدران مقاعد من القرميد الطيني توضع عمييا التماثيل  ،لألضحيات 
ذلك فضاًل عما يحتويو المعبد من اواني وطاوالت فخارية طويمة وانواع  ،النذرية 

شكال مختمفة من الحجر والنحاس المنحوتات عمى شكل نباتات وىناك منحوتات عمى ا
ولممعابد مداخل ليا واجيات ذات دعامات وابراج  ،تستخدم كميا في الطقوس الدينية  ،

كما الحق بالمعبد بناء يستخدم لصناعة الخبر لتأمين  ،صغيرة محيطة بالمدخل 
الى ويبدو ان نمط بناء المعابد وفق الشكل المستطيل انتقل  ،(16)متطمبات البناء الديني 
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وكذلك معبد الوادي  .(17)مصر أيضًا ونجده واضحًا في بناء معبد الجيزة المستطيل 
 .(18)الكبير في ابو صير والذي اتخذ شكاًل مستطيالً 

مدفوعًا  ،ولم يكن نمط العمران العسكري بعيد عن تفكير االنسان في بالد الرافدين   
وتم تشييده عمى   ،وكان سور مدينة اور مصداق عمى ذلك  ،بالرغبة في توفير األمان 

امتار  8متر عند القاعدة وارتفاع  22بسمك  ،(19)عيد الممك اور نمو  من مادة المبن 
وىو بيضاوي الشكل وراعى السومريون ميزة ميمة في تشييد ىذا السور فجعموه من   ،

 .(20)الداخل قائما ومن الخارج بزاوية منحدرة ليصعب اختراقو
فقد كشفت التنقيبات عمى ان أن مدينة بابل كانت  ،وكذلك سور مدينة بابل     

وكانت محاطة  بسور يحيط بيا من جية  ،كم  18مستطيمة الشكل يبمغ محيطيا 
ومن الشمال الشرقي الى الجنوب الشرقي ومن ثم ينعطف  ،الشمال غربا الى النير 
وقد اولى البابميين اىتماميم بالمناطق التي يسيل اختراقيا ال  ،غربا الى جية النير 

سيما تمك التي تقع في القسم الشرقي من المدينة حيث تواجو منفذ بري يسيل اجتياحو 
 ،من قبل االعداء باعتبار ان الجانب الغربي يتضمن حاجز طبيعي وىو نير الفرات 

ماه )المتين( لسد الفجوة الخطرة في لذلك عمد الممك نبوخذ نصر الثاني لتشييد سور اس
ويبمغ طوال ،(21)وقد عرف ىذا السور فيما بعد بالسور المحيط الشرقي ،الجانب الشرقي 

وقد اتبع البابميون ىندسة فريدة في بناء ىذا السور إذ تكون  ،كم  4ىذا السور حوالي 
 12وعمى بعد  وامامو ،امتار  7بني الجدار االول من المبن بعرض  ،من ثالثة جدران 

ومن ثم  ،أمتار   7،80متر تم تشييد الجدار الثاني من الطابوق والذي يبمغ سمكة  
امتار واحيط السور من الخارج   3،30يميو الجدار الثالث من الطابوق أيضًا بسمك 

وحرص اىل بابل عمى ان يكون لسورىم ابراج  ،بخندق بخط دفاع اولي لممدينة 
امتار  8ور الداخمي والخارجي ويبمغ عرض كل برج  ضخمو تبرز عمى جانبي الس

واطمق عمى ىذا السور اسم )أمكر بيل(  اما السور الذي يميو فيتألف من  ،ونصف 
ويطمق عميو اسم )نمتي بيل( واشتيرت  ،امتار  7سورين متقاربين يفصل بينيما مسافة 

يحيط بكل باب برجين  باب 13ىذه االسوار بأبوابيا البرونزية القوية والمحكمة وعددىا 
(22)،  
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حيث  ،ونجد ان فكرة بناء األسوار ذات الجدران المتعددة  قد انتقمت الى مصر   
 ،احيطت مدينة )شونة الزبيب( بسور كبير مكون من جدارين احدىما خمف اآلخر 

والجدار الداخمي أعمى من الخارجي لكي يوفر لمحرس فرصة مراقبة جيدة والقضاء 
وفي كل جانب من الجدار االول  ،في حال اجتازوا الجدار األول عمى المياجمين 

 .(23)يوجد مدخل يقابمو مدخل في الجدار الثاني 
حاليًا( من المدن  ،(25))في مدينة أسوان  ،(24)ومن الشواىد األخرى سور مدينة نخن  

 ويبدو ان مدينة نخن ،(26)التي احيطت بسور مزدوج الجدران بيضوي الشكل 
 ونمط تعدد الجدران البابمي. ،جمعت ما بين نمط االسوار السومرية البيضوية الشكل  
وكانت األختام من اشكال الفن المعماري في الحضارة السومرية  وىي من الشواىد   

فكما ىو معروف  ،الميمة األخرى عمى تأثر الحضارة المصرية بفنون بالد الرافدين 
وقد كانت الحاجة  ،ّد مصدر ميم لفيم اي حضارة بأن االختام وما نقش عمييا يع

سبب في ظيور فن النحت او الحفر  ،لتوثيق او حماية بعض األشياء من الضياع  
والذي عرف باألختام والتي تطورت صناعتيا من الشكل المنبسط من  ،عمى الحجر 

ين الحجر المحفور الذي يوضع عمى قطعة من القماش او الجمد تغطييا قطعة من الط
 ،لحمايتيا من التالعب  ،ومن ثم يوضع في فوىة الجرة التي تحتوي عمى اشياء ثمينة 

ومن ثم تطور االمر وصنع السومريون اختاما اسطوانية مثقوبة طوليًا من الوسط 
يدحرج مع الضغط عمى الطين فيترك  ،محفور عمى سطحيا مواضيع دينية ودنيوية 

ومن الجدير بالذكر ان فن صناعة  ،(27)ا طبعات عديدة عمى الجيات المراد ختمي
االختام العراقية كان لو صدى واسع عمى الحضارات األخرى فقد تأثر كل من المصرين 

واستمر العمل باألختام  ،بذلك وقمدوا السومريين في صناعة األختام  ،(28)واليونانيين
وقد استخدمت ادوات خاصة لمحفر  ،(29)االسطوانية حتى القرن االول قبل الميالد  

وكانت  ،عمى االختام وتشمل عدد من األزاميل ذات الحافات الصغيرة  ومطرقة خشبية 
اما المواد التي تصنع منيا االختام فيي  ،تصنع األزاميل اما من النحاس او الحديد 

 ،كثيرة منيا حجر الستيتايت األسود واألخضر واألبيض والرصاصي والقيوائي  
ستعمل أيضًا حجر الالزورد والمرمر والحجر البموري والعاج والكرانيت والذىب وغيرىا وا



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة ال مجلة

 
 

  ج
 

 109 

من المواد  ومن المناسب ىنا ان نشير الى ان االختام تعد من العناصر الميمة في 
ففي مدة معين كانت النقوش السائدة عمى االختام تشير  ،فيم تطور الحضارة السومرية 

وبعد ذلك بدأ  ،باتات والحيوانات بأسموب اقرب الى الطبيعة الى االمور الطبيعية كالن
مفيوم الديانة وطقوسيا يؤثر عمى فن النحت لذا اصبح النقوش والرسوم عمى االختام 

قبل ان يتدرج نمط الرسوم تبعا لتطور حياة السومريين وذلك  ،تستعرض مشاىد دينية 
 ،ية تملء فييا الفراغات حين اصبح رسم الحيوانات عمى االختام تتم بطرق ىندس

وشيئًا  ،(30)وبعدىا اصبح شكل المرأة وتقديم القرابين ىو السائد عمى سطح االختام 
فشيئًا أخذ النمط الفني في الرسم عمى االختام يتطور أكثر فأكثر حتى ساد االسموب 

او  ،او صور االبطال  ،واصبح الرسوم السائدة ىي مشاىد عراك الحيوانات  ،التعبيري 
 .(31)مخموقات اسطورية بشرية حيوانية وغيرىا من االشكال التعبيرية 

فقد تأثر  ،لم تكن الحضارة المصرية ىي الوحيدة التي اقتبست من بالد الرافدين     
فقد تأثر اىل  ،اليمنيين بجانب آخر من جوانب حضارة بالد الرافدين اال وىي الدينية 

إذ أنيم قّدسوا آلية االمومة التي  ،دية في بابل مممكة معين أيما تأثير بالجوانب العبا
كانت منتشرة بين أىل معين لتمنحيم ديمومة خصوبة أرضيم وكثرة ماشيتيم ووفرة 

لذا كانوا يصنعون  ،خيراتيم باعتبار ان االم والمرأة بشكل عام تمثل الخصوبة عندىم 
 ،تضرعًا منيم آلليتيم لتنعم عمييم بدوام النعم  ،(32)تماثيل لممرأة ويقدمونيا لممعبد 

الى جانب اإللو )ود( وىو  ،ويبدو انيا كانت مقتبسة من االلية )عشتار( عند العراقيين
 .(34)وىو مقتبس من الحضارة البابمية ،(33)إلو القمر الذي اشتير ايضًا باسم )سين(

القرابين القابمة  كما حرص السبئيون عمى تشييد مكان خاص داخل معابدىم لحرق
يستعممونيا لحرق البخور  ،فضاًل عن وجود محارق اخرى تقوم مقام المباخر  ،لمحرق 

ويبدو انيا مقتبسة من الحضارة العراقية  ،واالخشاب العطرية في اداء فروض طقوسيم 
(35). 

والدليل عمى ذلك أن  ،وثمة جوانب اجتماعية متقدمة شيدتيا الحضارة العراقية    
وىو ما  ،(36)ميين شيدوا المباني المخصصة لالحتفاالت والمقاءات االجتماعية الباب
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حيث شيدوا عدة مباني مشابية منيا المجمع الذي بني في روما  ،اقتبسو الرومان 
i وكان ىذا المجمع   ،بالقرب من ساحة  )الفورم( وىي من اىم المباني في روما

فضاًل عن المقابالت والمناقشات وغيرىا  ،مخصص لتجمع المواطنين والتبادل التجاري 
 .(37)من الفعاليات االجتماعية 

دخالو في  ،وقاموا بتطويره   ،كما تأثر الرومان بطراز بناء العقد في بالد الرافدين    وا 
 .(38)تشييد اقواس النصر التي تعّد من ابرز سمات العمارة الرومانية 

ىو نمط تصميم المنازل الرومانية المقتبس  ،ومن اشكال التأثر العمراني األخرى     
 ،الذي تكون فيو الغرف مفتوحة عمى فناء داخمي وسطي  ،من النمط العراقي القديم 

 .(39)مع عدم وجود النوافذ الخارجية 

 الخاتمة :

كانت حضارة بالد الرافدين مبتكرة ومبدعة لمحضارة وليست مقتبسة ليا من   -1
وكانت مؤثرة أكثر من كونيا  ،فيي اقدم حضارة عرفتيا االنسانية  ،امم أخرى 

 متأثرة باألمم األخرى .
 ،لعبت عدة عوامل دورًا بارزًا في انضاج الحركة العمراني في وادي الرافدين  -2

فضاًل عن ميارة العراقيين القدماء الذين  ،منيا عامل الجغرافية واالقتصاد 
 شكل صحيح .تمكنوا من تسخير ىذه العوامل ب

ىي الطريق  ،كانت العالقات االقتصادية بين العراق ومصر وباقي االمم   -3
 الذي انتقمت عبره خبرات سكان بالد الرافدين الى باقي االمم .

يبدوا ان ىناك رابط او مشتركات دينية جمعت بين العراق ومصر واليمن   -4
 بدليل تشابو اآللية ونماذج العمارة الدينية بينيم .
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