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 :المقدمة

وبالتاالي  ديم أن الدين كان مدار الحضارات  ودافع حركتها عرؾ العالم الق     
فاا ن المعبااد بوصااكا المكااان الطااالر المكااره لعباااد  ادلااا أو معقاا  الاادين  فماان 

ا تاثثيرا  كبيارا  بهاا علماا الطبيعي أن يكن للدين ارتباط وثيق بهذه الحضارات ولا
إليهاا النااه فاي   عن مبااني مؽلقاة ياثتي فكان عبار وفنا سلما وحربا دينا ودنيا 

كاألعياد الدينية وحكاالت تتاويإ إذ كاان مكاان للتواصا  باين  المناسبات الخاصة
فالمعبااد بياات لعباااد  وتقااديه وتكااريم اآللهااة وتقااديم القاارابين  ،اآللهااة والناااه
ومن ذلك نجد المعابد قد ارتبطات مناذ  ،وإقامة الطقوه والصلوات ،والهبات لها

لعصاااور بمختلاااؾ جواناااب الحياااا  فالمعاباااد أو  المعاااالم التاااي عرفتهاااا أقااادم ا
 المجتمعات القديمة. 

وألاام وأقاادم الحضااارات أو المجتمعااات التااي كااان لهااا الساابق فااي تاادوين      
لمااا حضااارتي العااراق  متشااعبة فااي مواضاايعها وافكارلاااالنصااوص الدينيااة ال

اخاااتالؾ أشاااكالها ومصااار إذ احتلااات المعاباااد فيهماااا مكاناااة لاماااة وذلاااك علااا  
  .وخصائصها ومواقع بنائها

إذ ان الدراسااة التحليليااة للااديانات التاريخيااة فااي العااراق ومصاار تمكاان ماان      
معرفاة اسساااه البادائي لمعتقااداتهم وعباادتهم لمطااالر الطبيعاة او القااو  الخكيااة 

إذ ان حياا  اسنساان كانات مرتبطاة بمطاالر  ،التي طنولاا مساببة لتلاك المطاالر
  يعة.الطب

ة مان العدياد موضوع العمار  بالتمام كبيار فاي القارون الماضاي لقد حض       
واسستكشافات األثرية عرب أو أجانب والكثير من الباحثين  من البعثات التنقيبيا

ومماا يثيار الدلشاة أن الؽالبياة العطما   ،في حضار  الشرق األدن  أو بتثريخهاا
توافقت آرائهم ب رجاع عمار  البلدان العربية وباألخص حضارتي بالد الرافدين 

ولذا بطبيعاة الحاا  إنكاار ألصاالة حضاارات تلاك  ،وبالد الني  للكيانات الؽازية
المناطق الموؼلة في القدم ومحو آسؾ السنين من جاذورلا فاي محاولاة لتنسايب 

علا   وصاكت عماارتهم باسقتبااه المعتماد عماري للدولة الؽازية حياثمال النتاج
  .التقليد

ولع  الهدؾ من البحث لو التقصي بالدراسة والتحلي  الوصكي للتثبات مان      
عماري لعرب قب  ادسالم حيث شهدت معطم مناطقها نشاطا عمرانيا مالتراث ال

ي س تااز  أطاللهمااا شاخصااة واسااعا وباااألخص بااالد الرافاادين وبااالد النياا  التاا
 ومعالمهما واضحة لليوم. 
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وربما إطالع الباحث عل  نبذ  من اسستقراءات والمصادر المتوفر  إضافة      
إل  العديد من الرسائ  العلمية الجامعية في العمار  أو تاريخ العماار  القديماة أو 

العماااار  العربياااة فاااي العاااراق ومصااار أو فاااي بلااادان الشااارق األدنااا  القاااديم أو 
قد أثر عل  منهجية  بعضاها لكان اؼلاب تلاك المصاادر دأبات  ،ادسالمية عموما

 عل  أتباع  منهإ محدد.

 :تمهيدال

لااا أو عاادد ماان الااب لعباااد  إالمخصااص فااي الؽو مكااان المقاادهالمعبااد لااو ال     
فكاي النصاوص تلكاة تساميات عدياد ، ، وقد أطلقت عليا فاي العصاور المخاآللهة
تعبيرا عن البيت الذي يثوي إليا ادنساان  ،betuأو   bituة أطلقت لكط كديةاأل

 ،فثن تلك اللكطة تعبر عن المعبد والقصر ،لكن ذبعد رحلة يوم طويلة وفضال ع
فاي النااحيتين الدينياة  ومنهاا تادار شاهونها ،ولذان المكانان يشكالن نوا  المديناة

عل  المعبد سعتقااد الساكان بثناا المكاان  bituأما سبب تكسير لكضة  ،ةوادداري
 .(0)هةالذي تح  فيا اآلل

، والكترات التي د الرافدين وباألخص فتر  العبيدتميزت المعابد في بالحيث      
لكااي تنسااجم تلااك  ،وذلااك ب ضااافة ملحقااات بنائيااة فيهااا ،أعقبتهااا بسااعة مساااحاتها

ولاو بشاك  عاام  ،لدينيةالملحقات مع شك  المعبد من دون أن تهثر في وطيكتا ا
 .(9)يكون وحد  مستقلة عن بقية المباني األخر  المحيطة بالمدينة

كماا ياراه بعضاهم علا  نحاو أن التطور الذي حص  في تخطيط المعبد جاء      
التاريخياة التاي تمار بهاا ينسجم مع مستو  نمو المجتمع وتطاوره تبعاا للمرحلاة 

 حكااطولي الكهناة ت ال عنالبيئة الطبيعية فضكاع  المجتمع مع ومقدار ت المدينة 
فثضكت تلك المهمة الصابؽة اددارياة لواجباات الكهناة مماا  ،المعبد وإدارتا دينيا

يضااايؾ إلااا  مهمااااتهم تاااولي الواجباااات اسقتصاااادية واسجتماعياااة التاااي تخاااص 
  .(3)في تولي مث  لذه الواجباتويكون للمعبد الدور  ،المجتمع

شاعوب العاالم  اكثار أما المعابد في بالد النيا  فكاان المصاريون القادماء مان     
وتعكه النصوص الدينياة  ،وتوقيرلا واحترامها ،وتشبثا بمعبوداتهم ،القديم تدينا

                                                           
: 0999لاري، ساكه، قو  آشور، ترجمة :عامر سليمان، المجمع العلمي العراقي، بؽداد، (0)

 .081ص 
 .03:ص0917سومر، الجزء األو ، المجلد الثالث، باقر، طا معابد العراق القديم، (9)
مهدي، علاي محماد، دور المعباد فاي المجتماع العراقاي، أطروحاة ماجساتير ؼيار منشاور ، (3)

 .039: ص0971جامعة بؽداد،
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 ،ماةباوداتهم لهاا حياتهاا الخاصاة والمنطلذا التوقير واسحترام ب   تخيلاوا أن مع
لاذا الكام الهائا  مان المعباودات المساجلة  ولم يسكنوا أبدا بمكردلم ولو ما يهكاد

وجاا إس أن المصاري القاديم  ،علا  جادران المعابادصورلا وأسامائها وصاكاتها 
أو المعباود المسايطر صااحب  ،فهاو سايد المكاان التمام خاص بالمعبد الرئيساي 

أماا المعباودات المحيطاة باا والتاي يمكان أن يطلاق عليهاا  ،اليد العليا فاي المكاان
"المجمع المقده" أو التاسوع فقد كانت لهاا مكانتهاا أيضاا ولكان فاي مرتباة أقا  

 .(0)من مرتبة سيد المكان  وكثنها تحيط با ك حاطة النجوم بالقمر

حيااث  ،مااا تخيلااا المصااريون القاادماء عاان آلهااتهمادشااار  إلاا   وماان المكيااد     
لا عل  شك  مجموعات صاؽير  فمان الممكان أن يكوناوا أزواجاا كماا لاو نطمو

وفاي كثيار مان األحياان كاانوا  ،الحا  فاي بعان نطرياات نشاث  الكاون ادقليمياة
أو ماا  ،ينتمون إل  مجموعات أسرية تكونات فاي الؽالاب مان األب واألم واسبان

العراقياة والمصارية علا  النحاو  حياث تام تقسايم المعاباد .(9)نعرفا باسم الثاالوث
 تي: اآل

 -:أنواع المعابد في بالد الرافدينأوال.

المعباد  ،كانت المعابد في أرن الرافدين من العصاور القديماة علا  ناوعين     
والمعبااد العااالي ولااو يبناا  علاا   ،الماانخكن ولااو مبنااي علاا  األرن مباشاار 
 مصطبة تكون أساسا لا ولي تعرؾ بالزقور .

 األرضي: .المعبد 1

أو ما يعرؾ بالمعابد األفقية فهي عبار  عن بناء بسيط يقارب فاي تخطيطاا      
من المناز  العادية فهو مهلؾ من فنااء محااط بؽارؾ الكهناة متصا  بكنااء آخار 

ثاام ؼاارؾ المصااليات قدمااة لهلهااة وفيهااا الهاادايا الم ،ؼاارؾ الخاازائنتحاايط بااا 
، كاان ماادخ  المعباد يااهدي عااد  إلاا  حجار  صااؽير  يمكاان أن (3)وأخيارا الحاارم

 إل  ساحة واسعة كان الناه يتجمعاونتسم  بحجر  المدخ  التي تهدي بدورلا 
لك لو تخطيط الحجر  المقدسة أو حتكاست الدينية  وأبرز ما في ذفيها دقامة اس

ع في صادرلا ولاو موضا Altor التي تعرؾ بوجود دكة المذبح Cella الهيك 

                                                           
 .91: ص0998بدج وسه، آلهة المصريين، ترجمة :محمد حسين يونه القالر  (0)
قديمااة حتاا  نهايااة الدولااة الحديثااة، رسااالة ناصااؾ، لبااة عبااد الماانعم، الثااالوث فااي مصاار ال(9)

 .0: ص 9111ماجستير ؼير منشور ، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 
م : 9112المالكي، قبيلة، تاريخ العمار  عبر العصور، دون طباعاة، دار المناالإ، عماان، (3)

 .91،91ص 
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تمثا  ادلا حيث يجري عند تقديم القارابين وكاذالك بوجاود المحاراب فاي صادر 
 ،ويلحااق بهاذه الحجاار  ساااحة أو سااحات وحجاار  ومرافااق أخاار  ،لاذه الحجاار 

وتتمثاا  قدسااية المعبااد فااي تلااك الحجاار  إذ أنهااا فااي بعاان األحيااان تشااك  معباادا 
باتجاه واحد بحيث أن عاد  ، وأن أبواب حجرات المعبد لذه تكون (0)مستقال بذتا

 ،لااا فااي المحاارابكااان يسااتطيع أن ياار  تمثااا  اد ،فااي حجاار  الماادخ  الواقااؾ
لك يجد مرافاق أخار  تحايط السااحة خصاص بعضاها للتطهيار وبادضافة إل  ذ

 .(9)المقده وتخزن المواد الؽذائية واألدوات والمعدات

ويتمثا  لاذا  ،نوباااختلكت المعابد في شما  بالد الرافدين عن المعابد فاي ج     
المعبد يقع عل  نكه في أن المعابد الجنوبية قد جعلت أقده مكان في اسختالؾ 

 ،أي أن الداخ  معبد يواجا مباشار  قاده األقاداه أي المحاراب محور المدخ  
فت المداخ  عن المحاريب وجعلتها  في جهة تضطر أما المعابد الشمالية فقد حر

وماا يمياز  ،درجاة ويواجاا المحاراب 91قادرلا  يادور بزاوياة الداخ  المعباد أن
مزينااة بمااا يعاارؾ  ،المعبااد األرضااي عاااد  لااو أن جاادرانها وخاصااة الواجهااة

بالطلعات والدخالت ولي طالر  معمارية عرفت منذ معابد عصر العبيد وطلت 
 .(3)مالزمة للمعبد في مختلؾ األدوار التاريخية

 .المعبد العالي الزقورة:2

كي( ومعنااه بيات أساه الساماء  ،آن ،تمن ،أطلق عليها بالسومري أسم )أي     
ولنااك  أن معطم اآللهة تساكن فاي الساماء  أعتقد سكان بالد الرافدين ،واألرن

عااالم ومنهااا ماان ياادخ  ماان العااالم العلااوي إلاا  ال ماان يسااكن العااالم السااكلي  منهااا
مشااتقة ماان "زقااارو" أو  والزقااور  كلمااة بابليااة السااكلي لااذا شاايدوا الزقااورات 

 اشاتقت لكاط الزقاور  أو المساكور   "زيكوراتي" التي أبارز معانيهاا العلاو ومنهاا
  .(1)ذلك عل  برج المعبد اوفي العهد األشوري أطلقو

ولي صكة معمارية مالزمة للمعباد فاي معطام المادن الرئيساية والاراجح أن      
قااد تطااورت ماان إقامااة المعابااد فااي أطوارلااا األولاا  ابتااداء ماان  فكاار  الزقااور 

فوق دكاك أو مصااطب اصاطناعية منحادر  اسرتكااع وأصابحت  (عصر العبيد)

                                                           
 . 91م : 0917 ، باقر، طا، معابد العراق القديم، مجلة سومر، المجلد الثالث، الجزء األو(0)
عبد الواحد، فاض  وعامر، سليمان، عادات وتقاليد الشعوب القديمة، دار الكتب، الموص ، (9)

 .003: ص0979
 .003: 0979عبد الواحد، فاض  وعامر، سليمان، (3)
 .93:   9112، المالكي، قبيلة(1)
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ولاي إماا تكاون مربعاة  ،طبقاات 7-3الزقور  في العصور التاريخية تتثلؾ من 
يبناا  ؼالفهااا بالطااابوق بينمااا  مسااتطيلة الشااك  وقااد جاارت العاااد  أنااا الشااك  أو

ين وقااد مثلاات الزقااور  فااي معتقاادات سااكان وادي الرافااد ،كلهااا الااداخلي باااللبنلي
ولااو فااي طريقااا ماان المعبااد األرضااي إلاا   عبااار  عاان محاا  سسااتراحة ادلااا 

 .(0)السماء

فاااي ساااومر شاااك  مساااتطي  وتتركاااب مااان ثاااالث طبقاااات  أخاااذت الزقاااور      
متصاااؼر  عاان الحجاام علاا  شااك  لاارم ماادرج وتوضااع الطبقااات منحرفااة إلاا  
الوراء حت  يتاح بناء أدراج مان األماام تصا  باين الطبقاات أماا عان الزقاورات 
األشورية فهي أكثر ارتكاعا مهلكة من ثمااني طبقاات موضاوعة بشاك  حلزوناي 

الاادوران عااد  ماارات حااو  الزقااور  حتاا  يصاا  إلاا  وبهااذا سبااد للصاااعد ماان 
  .   (9)القمة

ليارودوت الاذي زار مديناة بابا  بابلياة وحساب ماا وصاكها أما الزقورات ال     
ق.م ف ن الزقاور  كانات مهلكاة مان ثمااني طبقاات يحايط بهاا سالم 121نحو عام 

 لولبي من الخاارج تتخللاا منااطق يساتطيع الصااعدون الجلاوه فيهاا لالساتراحة
وفي الطبقة ليك  عطيم فياا سارير عطايم وقارب السارير مائاد  مان الاذلب وس 

شاك  الزقاور  مان موقاع آلخار لكان ليئتهاا  واختلاؾ ،يوجد في الهيك  أي تمثا 
كلماا ارتكاع ضااقت أدواره حتا   عبار  عان بارج مساتطي  الشاك  العامة كانت 

 خشابيا كاان بنااء الذي كان في األص  المصل  يقوم عليها  التييص  إل  القمة 
 ،  الدقيق للكلمةولم تكن الزقور  معبدا بالمعنيحتك  فيا طقوه الزواج المقده 

 .(3)مقدساب  كانت بناء 

لاااي زقاااور  أور التاااي شااايدلا الملاااك  عرفهاااا التااااريخ  وأو  الزقاااورات     
كانات مكرماة مناا كبيارا للمشااريع العمرانياة وقاد "أورنمو" الذي أول  التماماا 

إلاا  جانااب زقااورات أخاار  فااي كاا  ماان  دلااا القماار نانااا  إلااا المدينااة الرئيسااية 
وكانت  ،مترا90مترا وارتكاعها 21x11وكانت مساحتها حوالي  ،أورك وأريدو

تتكااون ماان ثااالث طبقااات وقااد شاايدت ماان اللاابن تكسااولا حااوائط ماان الطااوب 

                                                           
 . 018 -012 : 0979عبد الواحد، فاض  وعامر، سليمان، (0)
 .93:    9112، قبيلةالمالكي، (9)
السواح، فراه، دين ادنسان، بحث في مالية الدين ومنشث الواقاع الاديني، الطبعاة الرابعاة، (3)

 .917م : 9119دار عالء الدين للنشر، دمشق، 
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 01الطبقة السكل  ترتكع نحاو  وكانت حوائط ،مترا9,1المحروق سمكها حوالي 
 .(0)وتدعم بثكتاؾ قليلة البروز ،مترا نحو الداخ 

عباد "أي ساكيال" م  ولاو زقاور  ر  باب  المعروفة باسام بارج بابا  أما زقو     
ويرتكاع فاي طواباق   متارا 991عل  قاعد  مربعة طاو  ضالعها  حيث كان يقام

ة سااللم فاي أساكلا سااللة سالم ويرق  إليا بمجموع  مترا 991سبعة إل  ارتكاع 
قتصار وطيكاة ولام ت ،متارا90،11البارج ويبلاػ ارتكااع  وسط  وسلمان جانبياان 

الزقور  عل  الناحية الدينية فحسب ب  امتدت إل  الناحية الدنيوياة حياث ضامت 
ي بادئ ونجدلا أيضا ف ،بعن المخازن والمكتبات التي كان يشرؾ عليها الكهنة

وكااان لهااا دور فااي المواساام الدينيااة السااومرية  صااد األماار كاناات تسااتخدم كمر
 ،خصوصاا عناد مطلاع العاام الجدياد المتصا  باري األرن وخصاب المحصااو 

وكان الكهنة يصعدون إل  الهيك  األعل  في مواكب طويلة تنسااب فاوق الادرج 
عل  ردلات الطبقات وفي لذا الهيك  فوق قمة الزقور  كان يقوم كالن وكالناة 

ومن نماذج المعاباد فاي  .(9)ختيار بتزاوج مقده تمثيال لإلخصابا اسموقع عليه
بالد الرافدين معبد مردوخ أو ما يعرؾ إيسااكال وخصاص لعبااد  ادلاا ماردوخ 

ومعبااد انكااي ومعناااه المياااه العميقااة أو بياات  ،ومعبااد آشااور ،كبياار اآللهااة البابليااة
ومعبد عشتار كيتوم الذي  ،ق.م3111والمعبد األبين في الوركاء شيد  ،المحيط

  .(3)يقع في القسم الشمالي من مدينة باب 

 ثانيا.أنواع المعابد في بالد النيل:

 :معابد اآللهة.1

حاارص الملااوك الااذين كااانوا يعتباارون أنكسااهم ماان نساا  المعبااودات وأنهاام      
تحكاااط فيهاااا  إقاماااة المعاباااد والهياكااا  والمقاصااار علااا  ،خلكااااهلم علااا  األرن

رموزلا وتماثيلها وتهدي الطقوه الدينية فيها ولم تخ  مدينة مان معباد أو أكثار 
تساام   ،كاناات تااهدي شاعائر خاصااة وعناد تثساايه معبااد للمعباود ،مان مقصااور 

                                                           
باشا، حساين، الكناون القديماة فاي باالد الرافادين، الطبعاة األولا ، أوراق شارقية،  بياروت، (0)

 .11م : ص9111
أندريااا، باارج باباا ، ترجمااة: إبااراليم جباارا، دون طباعااة، وزار  الثقافااة وادعااالم، بااارو،  (9)

 .17: ص 9111.  وكذلك ينطر: حسين باشا، 99: ص 0981بؽداد، 
للمزيااد ينطاار: زدادقااة، ؼنيااة و قصاايبي، حليمااة، المعابااد فااي العااالم القااديم مصاار وبااالد (3)

:  9107 -9102قالمااة،  0911ي مااا 18الرافاادين، رسااالة ماجسااتير ؼياار منشااور ، جامعااة 
 .022 -019ص
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تاداد حبا  أو حتكاا  يطلاق علياا "اموالذي كان يتمياز با ،(0)شعائر تثسيه المعبد
لك عل  اسحتكا  بالنسبة للجزء األكثر ألمية في التثسيه خيط القياه" ويطلق ذ

وكاناات الشخصااية األولاا  فااي لااذا اسحتكااا  لااو الملااك نكسااا أو كبياار الكهنااة 
مان بداياة األسار  المرتلين ومن النصوص ما ينسب  لذه الشعائر إل  إيموحتب 

الملاك ياذكر أنهاا معروفاة مان عهاد ومنهاا ماا  ،منها ما ينسبها إل  خوفاو ،الثالثة
يبي األو " ويبدو من نقوش الملك "خع ساخموي" أنهاا ترجاع إلا  عهاد بداياة "ب

 ،ولي عبار  عن شعائر دينية تهدي قب  البدء ببناء المعباد ،األسرات عل  األق 
كان يقاوم بهاا الملاك أو مان يناوب عناا وتسااعده كهناة وكالناات يمثلاون بعان 

شاعائر افتتااح المعباد وتكريساا  وبعد أن تم بنااء المعباد كانات تاهدي ،المعبودات
 للمعبود الذي أنشئ من أجلا.

يقوم الملك برفع حجر األساه بواساطة  وبعد إتمام جميع الطقوه الرمزية      
وتعتبر معابد اآللهة  ،"أتمم العم  لبناء المعبد وأنهي الطقوه من أجلك"الرافعة 

يباة ولاو أكبار دار معبد الكرناك لإللاا آماون فاي طمن المعابد الكبر  وأشهرلا 
 .(9)جا األرنللعباد  عل  و

لااك شاايدت ماان فقااد شاايدت أوس ماان الخشااب ثاام بعااد ذأمااا بدايااة لااذه المعابااد      
يعتبارون معابادلم م االحجر بال تؽير في لندستها وفي لندسة عمارتها وبق  أقو

 .(3)لسبب األصلي في ذلكابيوتا آللهتهم بالرؼم من جهلهم 

اآللهة محاريب تستخدم كثماكن للورع والتقو  أو كانت مبااني كانت معابد      
 كبير  لدفها األو  تثكيد الوسء نحو معبود معين كما حدث بالنسبة لإللا رع فاي

ة الوسط  متواضعة في مساحتها وأيضا كانت المعابد في الدول ،ألسر  الخامسةا
ا نشاااطا الواسااع فكااان لاا أمااا المعبااد فااي الدولااة الحديثااة  ،محاادود  فااي نشاااطهاو

كماا أصابح صاور  رائعاة  ،الممتد إلا  مختلاؾ جواناب الحياا  المصارية القديماة
 .(1)للضخامة والكخامة

                                                           
عبد علي، رمضان، حضار  مصر القديمة منذ أقدم العصور حتا  نهاياة عصار األسارات، (0)

تقديم: زالي حواه، دون طباعة،، وزار  الثقافة المجله األعلا  لهثاار، دون  الجزء الثالث،
 .81: ص 9111مكان، 

التاااريخ اسقتصااادي، اسجتماااعي، الثقااافي، دلااو، برلااان الاادين، حضااار  مصاار والعااراق، (9)

 .010م : ص0989السياسي، الطبعة األول ، دار الكرابي، بيروت، 
برستد، جيمه لنري، تاريخ مصر من أقدم العصاور إلا  الكاتح الكارساي، ترجماة : حسان (3)

 .10م : ص 0992كما ، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، القالر ، 
اآللهاة فاي مصار القديماة، ترجماة، ساهير لطياؾ ط، دون طباعاة،  سيلكي، قارابين كوقي ،(1)

 .910م : ص9101ودون مكان، 
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كانت معطم معابد اآللهة في جولرلا ذات تصميم واحد فكاان للمعباد مينااء      
أو رصاايؾ حجااري علاا  النياا  الااذي كااان يعتباار الوساايلة الرئيسااية للمواصااالت 

وينتهااي عنااد بوابااة بااين الرصاايؾ يباادأ طريااق مرصااوؾ باألحجااار وماان لااذا 
 ،صرحين أو برجين أقيمت أمامها المسالت التذكارية ثم ساريات تحم  األعاالم

وعل  الصرحين من الخارج صاور الملاك وفاي وضاع تقليادي يمثا  انتصااراتا 
قاورن عل  األعداء بالنقش الؽائر ألنا أبق  وأشد مقاومة لعوام  التعرياة إذا ماا 

والتاي كاان  ،في تؽطية الحوائط الداخلية للمعبادبالنقش البارز الذي كان يستعم  
وبعد المدخ  فناء مكشاوؾ تحايط باا البوائاك ويلاي  ،موضوعها دينيا في الؽالب

ألعماد  المساقوفة وربماا ة اثام يلاي ذلاك قاعا ،لذا الكناء آخر فاي بعان األحياان
ية ده األقااداه وكااان يحاااط بالقدسااوماان خلكهااا الهيكاا  أو قاا تليهااا قاعااة أخاار  

 ،عليهاا تمثاا  ادلاا الرئيساي للمعبادة حجرياة واألسرار ويحتوي عاد  عل  قاعا
ويلحق با بحير  مقدسة للمهرجاناات الدينياة  ،وكان يحيط بالمعبد سور من اللبن

 ،وفااي بعاان المعابااد وجاادت قاعااات إضااافية أعاادت لحكااط السااجالت وللدراسااة
يحتكرون المعارؾ واآلداب والطب والسحر ويعتبرونها  وكان الكهنة في المعابد

لم تكن معابد لعباد  اآللهة فحسب وإنما منها  ونجد أن معابد اآللهة ،من األسرار
 . (0)أو لعباد  من يشيدلا الملوك السابقين ما كان أيضا لعباد  

 .المعابد الجنائزية: 2

ماان  ،كاناات مقااابر ملااوك الدولااة الحديثااة فااي وادي الملااوك ووادي الملكااات     
األسباب التي دعت إل  تشييد المعابد الجنائزية عل  حافة الصحراء بالقرب مان 

الجبا  المشارؾ ويكص  بين المعابد والمقاابر  ،الحقو  عل  الضكة الؽربية للني 
نقرألااا فااي ساارية تامااة ماان    يبتعاادوا عاان المقااابر التاايحتاا لااكوذعلاا  الااوادي 
 . (9)صخر الجب 

تقع المعابد الجنائزية عل  حافاة الصاحراء باالقرب مان الحقاو  فاي الؽارب      
من طيبة وكان ك  منها يقع بجانب اآلخر في صؾ طويا  مان الشاما  الشارقي 

وكاناات تقااام فيهااا طقااوه الجناااز   ،كاام3إلاا  الجنااوب فااي مسااافة طولهااا نحااو 
 . (3)ونالكرعوالصلوات عل  

                                                           
الشكري، محمد أنور، العمار  في مصر القديمة، دون طباعة، الهيئة المصرية العامة، دون (0)

 .029م : ص : 0971مكان، 
ون طباعاة، دار عبد المجيد، زكرياا رجاب، العماار  والكناون الكبار  فاي مصار القديماة، د(9)

 .010م : ص9119المعارؾ الجامعية، ادسكندرية، 
عبده علي، رمضان، حضار  مصر القديمة منذ أقدم العصور حت  نهاية عصور األسارات (3)

الوطنيااة، الجاازء الثالااث، تقااديم: زالااي حااواه، وزار  الثقافااة المجلااه األعلاا  لهثااار، دون 
 .92مكان، دون سنة : ص
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إذ أقاايم لااذا المعبااد دقامااة الحكااالت الجنائزيااة بعااد وفاتااا وتتقاادم القاارابين      
والعطايا عل  روحا عل  الشاطئ الؽربي حيث مدافن الملوك لتكاون قريباة مان 
الروح التي تخرج من المقابر لحضاور الحكاالت وتتقبا  الرحماة وزياار  األلا  

 . (0)واألقارب

سي كان يضم العناصار الرئيساية لمعباد في تصميما الهندالمعبد الجنائزي و     
من ناحية أخر  فقاد ادلا وإن اختلؾ أحيانا في مطهره العام مث  الدير البحري 

كان كهنة المعبد ينقسمون إل  أربع درجات علا  ؼارار كهناة معاباد اآللهاة كماا 
مااة كاناات الطقااوه النااي تقااام للمتااوف  فااي المعبااد ذاتااا تتشااابا مااع طقااوه الخد

 .(9)اليومية في معابد ادلا

ومعبد  ،ومن أشهر المعابد الجنائزية: معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري     
ومعباااد الملاااك أمنحوتاااب الثالاااث  ،تحاااتمه الثالاااث وتحاااتمه الراباااع الجناااائزي

ومعباد الملاك  ،معبد سيتي األو  بالقرنا مان األسار  التاساعة عشار و ،الجنائزي
ومعبد الملك رمسيه الثالث  ،سيوممرالمعروؾ باسم الالجنائزي رمسيه الثاني 

لابو" ولو يعتبر من أجم  المعابد الجنائزية وأروعها في عصر الدولة بمدينة "
 .(3)الحديثة

ا س يمكان التقليا  مان شاثنا إذ لعب المعبد الجنائزي دورا سياسايا واجتماعيا     
دلا دلهياة علا  جادران معبالك ما سجلتا حتشبساوت عان قصاة وسدتهاا اومن ذ

لك لقااد كااان معبااد مدينااة "لااابو" محااورا رئيسااا الجنااائزي فااي الاادير البحااري كااذ
كما يتضح ذلك مان إضارابات  ،عي في عهد الرعامسةللنشاط السياسي واسجتما

لك العصر عل  أن كا  لاذا التشاابا والتارابط باين المعباد الجناائزي العما  في ذ
رئيسية ولي أن الهدؾ من المعباد الدعنا عن الحقيقة ومعبد ادلا س ينبؽي أن يخ

الجنائزي لو إقامة الطقوه اليومية الدينية للملك المتاوف  ولهاذا ارتابط باالمقبر  
كاان  إذ  ،وألحق بها كما لو الحا  في ألراماات الجياز  ،منذ عهد الدولة القديمة

ومعاباد اآللهاة ولايه لك الكارق بين معابد جنائزية المصري القديم يدرك تماما ذ
ويطهار  ،لذي أقام فيا ك  منهمااأد  من أنا ميز بينهما تميزا فاصال في المكان ا

لااك واضااحا فااي العاصاامة الدينيااة طيبااة فقااد أقيماات المعابااد الجنائزيااة كلهااا فااي ذ
 .(1)بينما معابد ادلا في الشرق حيث مدينة ادحياء ،الؽرب حيث مقابر الموت 

                                                           
ق محمد، العمار  وحضار  مصر الكرعونية، دون طباعاة، مكتباة األنجلاو عبد الجواد، توفي(0)

 .939م : ص0981المصرية، القالر ،
محمود، بهاء الدين إبراليم، المعبد فاي الدولاة الحديثاة فاي مصار الكرعونياة، دون طباعاة، (9)

 .09م : ص9110الهيئة المصرية العامة للكتاب، ادسكندرية، 
 .011:  9119ب، عبد المجيد، زكريا رج(3)
 .01:   9110محمود، بهاء الدين إبراليم، (1)
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المعماار قادر   ،ر في بنائا للمعابد علا  عواما  عاد  منهااعتمد المعماأ حيث    
وإمكانيتا فاي اساتعما  العناصار المعمارياة باسعتمااد  الكنية عل  صياؼة الشك 

ماع األخاذ بالحسابان الطاروؾ  د األولياة المتاوافر  فاي المنطقاة علا  ناوع الماوا
 لوبااة دقااة نحاات العناصاار المط المناخيااة فااي المنطقااة كمااا كااان للنحااات دور فااي

ماار ومان ثام الاذي يخادم الهادؾ مان وإخراجها بالشك  النهائي الذي يرتئياا المع
هااار المعبااد بواجهااة فااي ليئااة تحماا  طابعااا ماان الجااال  تشااعر زائااري المعبااد إط

ويمكاان تقساايم  ،بالعطمااة والخشااوع عنااد زيااارتهم للمبناا  مقاارا لهلهااة ماادينتهم
 العناصر المعمارية عل  النحو األتي:

 (1):. العمود 1

لو عنصر إنشائي ينصب بشك  عامودي وضايكتا نقا  الحماوست مان ماا       
 ،اساتعما  العماود متزامناا ماع تطاور فان البنااءحياث  فوق العمود ال  ماا اساكلا

والتوسع في حجم وحداتا البنائية فضال عن خواص العمود ادنشائية التي تتالئم 
إذ  ،ها في تحم  ثقا  البنااء العلاويومد  قابليت ،مع نوع المواد األولية في البناء

تجسااد عنصاار العمااود ماان خااال  حاازم القصااب والبااردي التااي تسااند السااقوؾ 
 ،ومثلما كان لماد  القصب والبردي دور في إبراز عنصر العماود ،(9)الحصيرية

كان لماد  الخشب دور مهم يثتي مع تطاور فان البنااء فاي تساليح أبعااد الجادران 
أساااتعم  العماااود لحمااا  ساااقوؾ المبااااني  ،(3)مااان أجااا  منحهاااا تقوياااة وإسااانادا

ونجد أن العمود قد مر بمرحلة انتقالية ما بين كونا دعامة وبين شكلا  ،وشرفاتها
ا الخط القائم علا  خاط الذي يعرؾ بثن ،المتطور الذي يتضح في عنصر العمود

 . (1)آخر مستعرن بحيث تبرز في جانبيا زاويتان متساويتان

                                                           
جاءت لكطة العماد فاي آياات مان القارآن الكاريم، وقاد اشاتقت تلاك اللكطاة مان العماود، فكاي (0)

ومن قولاا تعاال  "خلاق الساماوات بؽيار عماد ترونهاا" وقاد اشاتقت مان  01سور  لقمان اآلية 
 . ينطر :7ذات العماد" من سور  الكجر، اآلية لكطة العمد، العماد من قولا تعال  "إرم 

 .313،311ص :  0928أبن منطور، أبي الكض ، لسان العرب،بيروت، جما  الدين، -
 : 0981وليد، العمار  حت  عصر فجر السالست، حضار  العراق، الجزء الثالث  ،الجادر(9)

 .99ص
ر الباابلي الحاديث، حضاار  مهيد سعيد، العمار  من عصر فجر السالست إلا  نهاياة العصا(3)

 .013-019ص:  0981العراق، الجزء الثالث،
قساام اآلثااار والمتاااحؾ،  صاادقي محمااد، معجاام المصااطلحات األثريااة، كليااة اآلداب، كمااا ،(1)

 .397،92ص :  0988 جامعة الملك سعود، الريان،
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وللعمااود عااد  أنااواع باسعتماااد علاا  المخلكااات الكنيااة ومااا كشااؾ عنااا 
التنقيبااات األثريااة فااي المواقااع المختلكااة طهاارت لاادينا العديااد ماان النماااذج الحيااة 

شك  للعمود يمكن األخذ باا  وأقدم ،لعناصر العمود المستخدم في العمار  القديمة
كعنصر مكم  للبناء لو العمود المستخدم في األبنية القديمة وخاصة المبناي مان 

إذ طهار لناا أناواع  ،حيث طهرت لادينا نمااذج متنوعاة مان لاذا العماود ،القصب
أخار  للعماود منهاا ماا لاو ذو باادن أساطواني أو ماا يسام  بالمادور فضاال عاان 

إذ زيناات بعضااها  ،ن نصااؾ األسااطواني والمربااعالباادن المربااع والمضاالع والبااد
ويتثلؾ العمود أما من قطعة  ،بحزوز وأضالع يقارب عددلا من ستة إل  ثمانية

واحد  أو عد  قطع تركب الواحد  فاوق األخار  ويوجاد لدعماد  قواعاد مختلكاة 
. (0)حسااب طبيعااة البناااء فيوجااد قاعااد  ماادور  أو مربعااة وؼيرلااا ماان األشااكا 

 من عد  أجزاء مهمة ولي : ويتكون العمود

ولاي  ،.قاعد  العمود: ولي الجزء األسك  من العمود والتي يشيد عليها العمود0
 عل  أشكا  مختلكة منها الدائرية والمربعة.

.بدن العمود أو ساق العمود: لاو الجازء الكاائن باين القاعاد  مان أساك  العماود 9
 والتاج من األعل .

 . تاج العمود أو رأه العمود: ولو ما يزين الطرؾ األعل  من العمود 3

 .  (9).عنق العمود: ولو الجزء الواقع بين الجذع والتاج1

 . اإليوان : 2

قاعاة مستعرضاة ذات  يمكن أن نعرؾ اديوان من الناحية المعمارية بكوناا     
والجهة الرابعة مكتوحاة تماماا للهاواء الطلاق او قاد تكاون مصاكوفة ثالثة جدران 

ويستتر بيا بثعمد  او يتقدمها رواق مكتوح وتط  عل  الصحن أو الكناء الداخلي 
 .(3)لصيؾ الاللؾ وبرد الشتاء القارصالمرء من حر ا

 . النافذة :3

دران عرفاات النوافااذ بكونهااا أحااد ألاام العناصاار المعماريااة التااي تختاارق جاا     
المبن  عبر شق أو فتحة نافذ  لمرور الضياء والهواء إل  داخ  المبن  استعملت 

                                                           
 .013 ص : 0988-0987، 11يونه، نجا ، العمود في العمار  ادسالمية، سومر، مجلد (0)
 . 99 : 0981، وليد ،الجادر(9)
 : 91،0929، م9-0جااواد، مصااطك ، اديااوان والكنيسااة فااي العمااار  ادسااالمية، سااومر ج(3)

 .023ص
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سسيما  ،إذ نجد النوافذ تزين واجهات المعابد والقصور ،النوافذ في المباني سابقا
أن النوافااذ القائمااة عنااد الجاادران فعاليااة إنشااائية وصااحية للساااكنين أو الاازوار أو 

تمر استعما  النوافذ في جميع الكترات والتي تتضاح وقد أس ،العاملين في المباني
وأساتمر لاذا  ،إذ اساتعم  الخشاب لعما  عضاادات النوافاذ ،في المباني الحجرياة

إذ راعاا  المعمااار  ،التواصاا  فااي اسااتعما  النوافااذ إلاا  الكتاار  السااابقة لإلسااالم
 ،موضاع النافاذ  نسابة  إلا  صاكة المبناا  أوس وإلا  ارتكااع المبنا  وسامكا ثانيااا

وسسايما أن الناحياة البيئياة  ،فطال عن مراعا  الماد  األولية المستعملة في البنااء
لتشااييد أي مبناا  تثخااذ بالحساابان الشااروط الصااحية التااي يجااب أن تتااوافر داخاا  

 .  (0)المبن 

 . العقد :4

 ومصطلح العقاد لاد  البناائين ،جاءت كلمة العقد في العمار  تد  عل  البناء     
والعقد عنصر معماري مقوه  ،القوه المعقود من الحجار  بعضها ببعن يعني

 .(9)يعتمد عل  نقطتي ارتكاز يشك  عاد  فتحات للبناء أو يحيط بها

وقااد تنوعاات  ،تعااد العقااود ماان العناصاار المهمااة فااي أبنيااة العااراق القااديم     
يكياة تصاميمها من عصر إل  آخار تبعاا لطبيعاة البيئاة بحساب اساتخداماتها الوط

فقد كشكت عمليات التنقيب عن عد   ،والتطورات المعمارية الحاصلة في أشكالها
 أنواع من العقود أبرزلا:

.العقد المتدرج: ولو عبار  عن قاوه يبادأ بالتادرج ابتاداء مان القاعاد  إلا  أن 0
 تص  إل  أعل  العقد.

ثاة .العقد البيضوي: ولو عبار  عن قوه يبن  عل  شك  انحنااء بيضاوي لثال9
 مراكز.

.العقااد النصااؾ دائااري: ولااو نااوع علاا  شااك  نصااؾ دائاار  إلاا  بطاان العقااد 3
وقد طهر استخدام لذا النوع نتيجة التطور الحاص  في العقد البيضوي  ،وطهره

األنؾ الذكر واستخدم فاي تؽطياة الكتحاات قليلاة اسرتكااع للمبااني إذ كانات مااد  
واساعة فااي حااا  كونهاا مبنيااة ماان البنااء اللاابن كمااا اساتعم  لتؽطيااة المساااحات ال

 اآلجر.

                                                           
 .91 : 0981، وليد ،الجادر( 0)
 .971ص :0988ؼالب، موسوعة العمار  ادسالمية، بيروت،  عبد الرحيم، (9)
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ولو عبار  عن عقد يتم رفع قاعدتا بدءا من خاط تجرياده قبا   .العقد المطو :1
 أن يعقد بشك  نصؾ دائر .

.العقد المدبب: ولو عبار  عن قاوه يبادأ باسنحنااء مان القاعاد  إلا  أن تصا  1
 إل  نقطة اسلتقاء وبشك  مدبب.

عان قاوه مساتقيم يتكاون مان أحجاار مساتقيمة أو  .العقد المستقيم: ولو عباار 2
 عمود من الخشب.

ويعما   ،.العقد المنبطح: ولو عقد ؼير متكام  أو لو الجزء األفقاي مان العقاد7
 .(0)ويسم  أحيانا عقد التخكيؾ ،عل  تخكيؾ الحم  عل  العقد

 . القبة :5

اد عبار  عن نصؾ كر  مجوفة تقؾ عل  اعمد  او جدران مصنوعة من مو    
، (9)المعقاود ساقكا بالحجاار  ؼيار مساتديرتاد  علا  البيات  قبةكلمة مختلكة وان 

 ولناك عد  أنواع من األقبية:

.القبو المتدرج: ولو القبو الذي يبادأ بالتادرج ابتاداء مان القاعاد  إلا  أن يصا  0
 إل  أعل  القبو.

مقطعاااا أفقياااا لقطااار  يكاااون،.القباااو النصاااؾ أساااطواني: ولاااو ذو عماااق دائري9
 أسطواني.

.القبو المدبب: ولو عبار  عن قاوه يبادأ باسنحنااء مان القاعاد  إلا  أن يصا  3
 إل  نقطة اسلتقاء وبشك  مدبب.

.القبو البيضوي أو الدائري: ويكاون شاك  القباو بالمحصالة النهائياة علا  وفاق 1
 لذا النوع شكال بيضويا ومنحنيا ذا ثالثة مراكز.

ويعما  علا  ،ولو قبو ؼير متكام  أو لو الجزء األفقي من القبو.قبو منبطح: 1
 .(0)تخكيؾ الحم  عل  القبو

                                                           
، العادد 8الشمه، ماجد عباد ط، فان العماار  فاي تا  الرمااح، التاراث والحضاار ، السانة  (0)

 .19ص: 0977 ،00
ناااري خليا  كاماا ، ألام العناصاار العمارياة فااي أبنياة العااراق القاديم،  رسااالة  وكاذلك المنماي،

 .99ص  :9111ماجستير ؼير منشور ، كلية اآلداب جامعة الموص ، 
 وكذالك:

بحااث ؼياار  احمااد قاساام، العقااود فااي العمااار  العراقيااة خااال  العصااور ادسااالمية، الجمعااة، -
 .منشور

موساا ، حسااين يوسااؾ، والصااعيدي، عبااد الكتاااح، ادفصاااح فااي فقااا اللؽااة، الجاازء األو ، (9)

 .129ص :الطبعة الثالثة، مصر، دون تاريخ 
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 . السلم : 6

وس يعارؾ بادايات  ،يعد السلم مان العناصار المهماة المكملاة لدبنياة القديماة     
استخداما تحديدا في مجا  العمار  بثن ادنسان التاد  إلا  ابتكاار لاذا العنصار 
من خال  تجربتا الطويلة لعمليات اسرتقاء أو الصعود إل  أعالي المنحدرات أو 
األماكن العالية والتي كان يحتاج إل  جهد عضلي كبير في الوصو  إليها وبلوغ 

 . (9)ق سطح األبنية ذات الطوابق والمصاطبأعالي تلك المنحدرات وف

 ،بطبيعة الحاا  وحساب الحاجاة تختلاؾ أناواع السااللم مان حياث اسساتخدام     
وإن المعمار لم يبخ  مما لديا من أفكاار وتصااميم لكاي يجسادلا علا  متطلباات 

لذا اختلكت األشكا  واألحجام كا   ،حياتا اليومية بعد أن واكب التطور منذ البدء
 الخدمة التي يهديها ومن لذه األنواع:حسب 

أو ياهدي  ،.السلم المستقيم: ولو السلم الذي لا اتجاه واحاد وياربط باين طاابقين0
 من األرن إل  سطح مصطبة وس يوجد لا صحن.

والاذي  ،.السلم المستقيم النصكي: ولو السلم الذي يكون فيا الصحن في الوسط9
ن طااابقين أو الطااابق األرضااي مااع يااربط بااين جاازأي الاادرج ويسااتخدم للااربط بااي

 السطح.

.الساالم المسااتقيم المشااعب: ولااو الساالم الااذي يباادأ بالصااعود إلاا  درجااة معينااة 3
 وبالتالي يتعلق با سلمان من الجانبين في نقطة معينة

 (.3).السلم النصؾ دائري: ولو السلم الذي يكون ذو دوران نصكي ؼير كام 1

 . الطلعات والدخالت :7

الباروز الجدارياة أو التجااويؾ الؽاائر  علا  طاو  الجادران مان  ويقصد بهاا    
خال  بروز أو طلعاات طلعاة عان سامك الجادار الخاارجي وتليهاا دخلاة وبشاك  

 . (1)متناوب أو منتطم في مسافة معينة

                                                                                                                                           
(1)Kubba, SH.A.A : Mesopotamia Architechitamia and Town Planning, 
partl ,London ,1987 : p147-148.  

 .913ص  : 0983إنشاء المباني والمواد ادنشائية، الطبعة الخامسة، بؽداد،  ،يوسؾ ،الدواؾ(9)
 . 919 - 913 :  0983، الدواؾ، يوسؾ(3)
 .29:  9111، ناري خلي  كام  المنمي،(1)
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لقد أملت البيئة الطبيعية عل  المعماار القاديم طروفاا جعلتاا يككار بماا حولاا      
يجاد وابتكار الطرائق الككيلة بتقوية جدران المباني ومن ثم إضكاء ويتوجا إل  إ

عنادما أبادع ومناذ أن  ،إذ كاان المعماار موفقاا إلا  درجاة ،الطابع الجمالي عليهاا
بعنصار  ،برفد الجدران الخارجية والداخلية المبنية باللبن واآلجار ،عرؾ التمدن

اويؾ ؼائر  عل  طاو  ويكونا عل  شك  تج ،أطلق عليا "بالطلعات والدخالت"
الجدران من خال  خروج بروز أو "طلعاة" عان سامك الجادار الخاارجي وتليهاا 

وابتكاار لاذا العنصار يكمان فاي  ،دخلة وبشك  متناوب ومنتطم في مسافة معيناة
تعاارن الجاادران المبنيااة باااللبن باسااتمرار للمااهثرات البيئيااة كالرياااح والرطوبااة 

ن وضعكها وبالتالي تكطرلا وساقوطها بعاد واألمطار مما يهدي إل  تثك  الجدرا
فتر  قصير  من بنائها األمر الذي حم  المعمار إل  استعما  لذا العنصار علا  

 .(0)طو  الجدران لتقويتها ضمن البناء الرئيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( مطلوم، طارق عبد الولاب، البيئة والمعمار في بالد وادي الرافدين واستعما  ماد  اللبن، 0)

 .391ص  : 0987بحوث الندو  القطرية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، بؽداد، 
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بابل في العصر  ،حبيب، خلود( خارطة بالد ما بين النهرين: 1خريطة رقم )
 األغريقي .
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  نقال عن : ،( بالد الني 9رقم )خريطة 

https://images.app.googl/Mok6vgpatqwHD7fy9       

 

 :قائمة المراجع

وزار   ،دون طباعاة ،ترجماة: إباراليم جبارا ،بارج بابا  ،أندرياا ،بارو .0
 .0981 ،بؽداد ،الثقافة وادعالم

أوراق  ،الطبعاة األولا  ،الكنون القديمة في باالد الرافادين ،حسين ،باشا  .9
 م.9111 ،بيروت  ،شرقية

الجاازء  ،المجلااد الثالااث ،مجلااة سااومر ،معابااد العااراق القااديم ،طااا ،باااقر .3
 م. 0917 ،األو 

 ،المجلاد الثالاث ،الجازء األو   ،ساومر ،طاا معاباد العاراق القاديم ،بااقر .1
0917. 

ترجماااة :محماااد حساااين ياااونه القاااالر   ،آلهاااة المصاااريين ،بااادج وسه .1
0998. 

تااااريخ مصااار مااان أقااادم العصاااور إلااا  الكاااتح  ،جااايمه لناااري ،برساااتد .2
 ،القاالر  ،مكتبة مدبولي ،الطبعة الثانية ،ترجمة : حسن كما  ،الكارسي
 م.0992

 ،حضااار  العااراق ،العمااار  حتاا  عصاار فجاار السااالست ،وليااد ،الجااادر .7
 .0981الجزء الثالث 

 .0928،بيروت،لسان العرب ،أبي الكض   ،أبن منطور ،جما  الدين .8

العقاااود فاااي العماااار  العراقياااة خاااال  العصاااور  ،احماااد قاسااام،الجمعة .9
 بحث ؼير منشور . ،ادسالمية

-0ساومر ج ،اديوان والكنيسة في العمار  ادساالمية ،جواد، مصطك  .01
 .91،0929م ،9

 ،التاااريخ اسقتصااادي ،حضااار  مصاار والعااراق ،برلااان الاادين ،دلااو .00
 ،بيااروت ،دار الكرابااي ،الطبعااة األولاا  ،السياسااي ،الثقااافي ،اسجتماااعي

 م.0989

https://images.app.googl/Mok6vgpatqwHD7fy9
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 ،الطبعااة الخامسااة ،إنشاااء المباااني والمااواد ادنشااائية ،يوسااؾ ،الاادواؾ .09
 .0983 ،بؽداد

المعابد فاي العاالم القاديم مصار وباالد  ،حليمة ،ؼنية و قصيبي ،زدادقة .03
 ،قالمة 0911ماي  18جامعة  ،رسالة ماجستير ؼير منشور  ،الرافدين
9102- 9107. 

بحااث فااي ماليااة الاادين ومنشااث الواقااع  ،دياان ادنسااان  ،فااراه ،السااواح .01
 م.9119 ،دمشق ،دار عالء الدين للنشر ،الطبعة الرابعة ،الديني

الهيئاة  ،دون طباعاة ،العمار  فاي مصار القديماة ،محمد أنور ،الشكري .01
 م.0971 ،دون مكان ،المصرية العامة

 ،التراث والحضار  ،فن العمار  في ت  الرماح ،ماجد عبد ط ،الشمه .02
 .0977 ،00، العدد 8السنة 

دون  ،العماار  وحضاار  مصار الكرعونياة ،توفياق محماد ،عبد الجاواد .07
 م.0981،القالر  ،مكتبة األنجلو المصرية ،طباعة

 .0988 ،بيروت ،ة العمار  ادسالميةموسوع ،ؼالب ،عبد الرحيم .08

 ،العمار  والكنون الكبر  في مصار القديماة ،زكريا رجب ،عبد المجيد .09
 م.9119 ،ادسكندرية  ،دار المعارؾ الجامعية ،دون طباعة

 ،عادات وتقاليد الشاعوب القديماة ،سليمان  ،فاض  وعامر ،عبد الواحد .91
 .0979 ،الموص  ،دار الكتب

حضااار  مصاار القديمااة منااذ أقاادم العصااور حتاا   ،رمضااان ،عبااد علااي .90
دون  ،تقاااديم: زالاااي حاااواه ،الجااازء الثالاااث ،نهاياااة عصااار األسااارات

 .9111 ،دون مكان ،وزار  الثقافة المجله األعل  لهثار ،،طباعة

حضاار  مصار القديماة مناذ أقادم العصاور حتا   ،رمضاان ،عبده علي .99
 ،: زالاي حاواهتقاديم ،الجازء الثالاث ،نهاية عصور األسارات الوطنياة

 دون سنة. ،دون مكان ،وزار  الثقافة المجله األعل  لهثار

قسام  ،كلياة اآلداب ،معجام المصاطلحات األثرياة ،صادقي محماد ،كما  .93
 .0988 ،الريان ،جامعة الملك سعود ،اآلثار والمتاحؾ

ساهير لطياؾ  ،ترجماة ،قرابين اآللهة في مصر القديمة ،سيلكي ،كوقي  .91
 م.9101 ،ودون مكان ،دون طباعة ،ط
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دار  ،دون طباعاااة ،تااااريخ العماااار  عبااار العصاااور ،قبيلاااة ،الماااالكي .91
 م .9112 ،عمان ،المنالإ

المعبااد فااي الدولااة الحديثااة فااي مصاار  ،بهاااء الاادين إبااراليم ،محمااود .92
 ،ادسااكندرية ،الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب ،دون طباعااة ،الكرعونيااة
 م.9110

يئاة والمعماار فاي باالد وادي الرافادين الب ،طارق عباد الولااب ،مطلوم .97
بحاوث النادو  القطرياة الثالثاة لتااريخ العلاوم عناد  ،واستعما  ماد  اللابن

 .0987 ،بؽداد ،العرب

أطروحاااة  ،دور المعباااد فاااي المجتماااع العراقاااي ،علاااي محماااد ،مهااادي .98
 .0971،جامعة بؽداد ،ماجستير ؼير منشور 

ادفصاااح فااي فقااا  ،عبااد الكتاااح ،والصااعيدي ،حسااين يوسااؾ ،موساا  .99
 دون تاريخ. ،مصر ،الطبعة الثالثة ،الجزء األو  ،اللؽة

العمااار  ماان عصاار فجاار السااالست إلاا  نهايااة العصاار  ،مهيااد سااعيد  .31
 .0981،الجزء الثالث ،حضار  العراق ،البابلي الحديث

  ،ألاام العناصاار العماريااة فااي أبنيااة العااراق القااديم ،ناااري خلياا  كاماا   .30
 .9111 ،كلية اآلداب جامعة الموص  ،شور رسالة ماجستير ؼير من

الثالوث في مصار القديماة حتا  نهاياة الدولاة  ،لبة عبد المنعم ،ناصؾ .39
 ،جامعااة طنطااا ،كليااة اآلداب ،رسااالة ماجسااتير ؼياار منشااور  ،الحديثااة
9111. 

المجمااع العلمااي  ،ترجمااة :عااامر سااليمان ،قااو  آشااور ،ساااكه ،لاااري .33
 .0999 ،بؽداد ،العراقي

، 11مجلاااد  ،ساااومر ،العماااود فاااي العماااار  ادساااالمية ،نجاااا  ،ياااونه .31
0987-0988. 

35.Kubba, SH.A.A : Mesopotamia Architechitamia and 
Town Planning, partl ,London, 1987.         


