كلية االسراء الجامعة
قسم الهندسة المعمارية
الصف االول  /الفصل االول
13/12/2017

تاريخ حضارة وادي الرافدين
االمبراطورية االكدية وساللة اور الثالثة
-3االشراف :د .ابتسام عبد االله
االعداد :م.م ميس طالب محي
م.م إسراء جابر ذيبان

 .1عصور ما قبل السالالت
طور أريدو  4300-5300ق.م
طور العبيد  3500 -4300ق.م
طور الوركاء  3100 -2700ق.م
طور جمدة نصر  2900 -3100ق.م
بدايات ظهور الكتابة
طور حسونة  ،طور العقير
طور العبيد ط3,4
ابتكار الكتابة السومرية
 .2عصر فجر السالالت
عصر فجر السالالت األول والثاني والثالث
توحيد بابل وكيش في عاصمة أكد
 .3العصر االكدي اإلمبراطوري  2159-2371ق.م
 .4السومريين الجدد (عصر ساللة اور الثالثة)  2098 -2110ق.م
البابليون في الجنوب  /العصر البابلي القديم (عصر دويالت المدن البابلية )  1595-1895ق.م
العصر الكيشي
 .5العصر اآلشوري (القديم ،الوسيط ،الحديث )  745ق.م
 .6العصر البابلي الحديث  612ق.م

عصر اإلمبراطورية االكدية
 2159-2371ق.م

األمبراطوريةةةألكاألة يةةةألك:وهةةةوكاواةةةركاألمبراطوريةةة كفةةةوك
حض رةكوا يكااراف ينكفيه كبني كاواةركااقوةورا كفةوكية ري وا يكك
ااراف ين.
أسسكاا واألكاألة يألكسةروونكاكةة يكواسةيط لكااسةيطرةك
علركموملكونوبوكبال كااراف ين،كخلفكسروونكاكة يكااملككنةرامك
سنكواسيط لكااسيطرةكعلركاا واأل،كغ كفوكهةااكااصرةركاا رةورك
اةثةةركأهميةةألكممة كة نة كعليةةفكفةةوكعرةةوركفوةةركااسةةالك كحية كةة ن
اامصب كهوكاامسيطركعلركةلكاألبنيألكس ب ك.

تمثال نصفي لحاكم اإلمبراطورية األكدية ،وجد
في نينوى ،يعود تاريخه إلى فترة القرنين الثاني
والعشرين أو الثالث والعشرين قبل الميالد .قد يعود
التمثال لسرجون .وقد يعود هذا التمثال لـ نرام
سين حفيد سرجون.

عصر اإلمبراطورية االكدية -2371
 2159ق.م
• ااحض رة اكة يأل :
o
o
o
o
o

ب أ ااحض رة اكة يأل فو اا سم ااشم او من ارض سومر
واكة يون من اا ب ئل ااس ميأل اايو ع ش فو ااوقيرة ااصربيأل واسي ر فو وا ي ااراف ين
منا او م ااصرور حي ة نو فو ااب ايأل علر ااضفأل ااغربيأل انهر اافرا فو اان طأل ااممي ة بين
ير ااقور وهي ثم انح رو ونوبك بين ولأل واافرا فو اكراضو اامحيطأل بب بل
وو يمةن اا واأل اكة يأل من اا ي م عن م و م ااح ةم سروون اكة ي من اا ض ء علر بال
سومر ويصيبر سروون اول من ابي ل نظ م اكمبراطوريأل وااك بيصيين حة م ب كر ل واايو
يحةمه بأسم اا واأل اكة يأل
ا خ ل طري أل ااري اا ائم اار ونوب وا ي ااراف ين وظهور م ينأل مهمأل هو م ينأل اة اايو
اسسه سروون اكة ي وايخاه ع رمأل اف " سوسأل. " 13-1986-
م ي ل علر اهميأل هاا اامووع من اان حيأل ااقراعيأل واكسيراييويأل هو ان ااةيشيين او مو
ع رميهم فو هاا اامووع وم يقال اكث ر اا ااأل علر ااك هو يل ع رووف "سوسأل16-1956-
".

ابرز مميزات االمبراطورية االكدية وساللة اور الثالثة
 .1ابنيأل ااصرر اكة ي ك يصرف عنه اك ااشئ ااضئيل واغلبه اضيف اار ابنيأل
ااصرور ااس ب أل .
 .2اافن اكة ي ييسم ب ا وة وااحيويأل وااحرةأل مم يمةن ااوووف عليف فو
اامنحوي واان وش.
 .3اسيصم ل االبن اامسيطيل ااشةل او اامربع ب ةبر حوم ( ،)53*52وام يص
يسيخ م االبن (اامسيوي-اامح ب)،اااي ش ل اسيصم اف فو عرر فور ااسالك .
 .4فرل ااوظيفأل اكاهيأل عن ااوظيفأل اا نيويأل.
 .5ظهور ابنيأل اا رور ااةبيرة وااضخمأل اايو ة ن
اام ينأل.

م ر او مأل ااح ةم وا ارة

االنماط البنائية لعمارة وادي الرافدين
العمارة المدنية
(المساكن-القصور)

عمارة وادي
الرافدين
العمارة الدينية
(المعابد -الزقورات)

العمارة الجنائزية
(المقابر)

 -1العمارة المدنية (المساكن والقصور)
ابرقكمميقا كاابي كااوا يكراف ينوكفوكم ينألكاور:ك
 اابي كة نكمةونكمنكط ب ين.
 غرفكااط بقكاكرضوكة ن كابوابه كمفيوحألكعلركرحنكاا اركاامفيوح اارك
اكعلر.
 غرفكااط بقكااصلويكيفيحكابوابه كعلركشرفألكيطلكعلركاافن ءك.
 ااس وفكمنكااخشبكوة ن كيمي كبم اركميركواح كةمظلألكالشرفألكاايوك
اسفله .
 ااو رانكااخ رويألكرم ءكوايسكبه كايكفيح كاوكنوافا.ك
 هن اككمراقيبكايوويفكمي هكاكمط ركمنكاارحنكااركااش رل.
 يرريفكاامي هكااركخقانك(ب اوعأل)كفوكوسطكاارحن.
 يحيويكاامنقلكعلركمصب كرغير،كوايض كظهركوبوكيح كاكرضكا فنك
ااموير،كاص مكرغبألكااس ةنينكفوكاكبيص كعنكموي هم.ك
عالوألكاا اخلكب اخ رج:
ااصالوألكضصيفألكم كبينكاا اخلكوااخ رجك(اكنفي حكعلركاا اخلكواكنغالق علرك
ااخ رج)

القصور الوادي رافدينية:
•

•
•
•
•
•

نشأ اا رر ةنمط ااوظيفو نييوأل ايغير مرةق اام ينأل ااسي سيأل وانفر ل ااسلطأل اا نيويأل-
اايشريصيأل عن ااسلطأل اا ينيأل.
ظهر أوار اا رور فو عرر فور ااسالك ااث ا وب ايح ي فو عرر مملةأل ميسليم فو ةيش
(اامملةأل ااةيشيأل) حوااو  2600ق.م. .
اا رور األوار يصةس نوع من اا لق واايووس وااحار اااي رافق اايحول فو اامن خ ااسي سو
ااص م ،واام يرن بنول من اكقواويأل فو اايفةير(نربيأل ع ايأل المبنر من وهأل ومظ هر اايحرين
ااغ ابأل علر اامخطط ااص م من وهأل اخرى).
يصبيريأل ع ايأل فو عم رة اا رور ااوا ي راف ينيأل.
شةل اا رور اامرةق اك راي وااسي سو فضال عن ةونه م را كو مأل ااملك وبالطف.
اانمط اايخطيطو ث ب ي ريب واةن اكخيالف ظهر فو ااصالو ااشةليأل ااث نويأل واامص او
اايفريليأل.

• يوويف اا رور:
• اةيسب اا رور ابص رمقيأل فهو يخل ور ااملك مم انصةس هاا علر اخيي ر مووصه ،
فضل ان ييوافر وس ئل يحرين طبيصيأل او رن عيأل من سبأل اه .
اا رور اارئيسيأل يس ط فو ااغ اب فو اارةن ااشم او من اام ينأل وفو مواوهأل ااري ح
ااصابأل ويووف ارة نه اكربصأل ب يو ه اكرة ن ااةونيأل اام سأل او منحرفأل عنه وليال
واام اخل ميغيرة اكيو ه بين ااشم ايأل وااشرويأل او ااشم ايأل ااغربيأل.

• انوال اا رور:
هن اك نوع ن أس سي ن من اا رور ااوا ي راف ينيأل ،هم :
 -1اا رور ااملةيأل :ب أ ب ايطور ةنمط مصم ري ميميق فو ااصم رة اكشوريأل بشةل خ ص.
 -2اا رور ااث نويأل :اسيخ م اسةن واو ااصه او ةب ر اامسؤواو اابالط وو طوره
اكشوريون ،وامي فو ااصم رة ااب بليأل واةن علر نط ق أضيق.

• اامةون

اكس سيأل ال رور:

 .1ااوح ة اايخطيطأل اكس سيأل:
هن اك وح ة يخطيطأل اس سيأل ب أ
ب ايبلور منا ااصرور اكوار ووو اورر ح ايه
اايصبيريأل فو اا رور اآلشوريأل وااب بيلأل .ويي اف
ااوح ة اايخطيطأل اكس سيأل من ااصن رر اآلييأل:
 و عأل اكسي ب ل اارئيسأل :يطور فيم بص اارو عأل ااصرش وهاه اا عأل يمةن مالحظيه منا
اانم اج اكوار فو ورور اري و من عرر فور
ااسالك .
 فن ء اكسي ب ل :هو اافن ء ااص م ال رر ويصيبرموقل ااحرةأل اارئيس فو اا رر .و يم اايأةي
علر اارفأل ااص مأل اهاا اافن ء فو اا رور
اكشوريأل.

• اامةون

اكس سيأل ال رور:

 .2اام خل :وهو او أهميأل خ رأل فو اا رور
ويؤشر ب ايأل اكني ل من اافض ء ااص م
ااخ روو واافض ء اا اخلو ااخ ص ب ا رر.
واااك ف نف ين ل أهميأل ميميقة فو اامص اوأل.
فيحيطف األبراج ااضخمأل اامقينأل ب اقخ رف
واان وش وبوابيف ش ي ة اايحرين .ومن
اان ر و ا ان يةون اام اخل مب شرة أو
مؤافأل من فض ء اني او واح  .فهو فو
ااغ اب ييأاف من سلسلأل من اافض ءا اايو
يةون ااحرةأل فيم بينه بمحور منةسر
ميغير وروك اار اافن ء ااص م اارئيس اااي
ييم من خالاف يوقيع ااحرةأل.

• اامةون

اكس سيأل ال رور:

 .3ااون ح ااملةو :يةون مالر او مو ورا
ا عأل ااصرش .
اك رايأل :فو ورور فور
 .4ااخ م
ااسالك ة ن ااصقل واضح بين ااون ح
ااسةنو وااون ح اامخرص اال راة
وااحةم ةم فو ورر اري و وةيش .كح
اا رر يسيخ م ةبالط ا اري
ب
وسي سو فضال عن ااسةن.

• اامةونةةةةةةةةةةة كاكس سةةةةةةةةةةةيألك
ال رور:
 .5اارومصألكاوكاامرةلر:كفةوكةةلكورةر
يوو كفض ءكخ صكب اصب ة.
 .6اايحرين:كظهر كاامظة هركاا ف عيةأل
علةةةركاا رةةةوركمةةةنكخةةةاللكااوةةة رانك
ااةيليألكااسميةألكوليلةألكاافيحة واا ك
م اخلكمح ةكومسيطركعليه .

• نمط التنظيم الفضائي والتمفصل الشكلي للقصور السومرية:
الجناح
الملكي
قاعة العرش

المدخل
(دهليزي)

الفناء الرئيسي

القصور السومرية االولى.
انفصال تام بين االجزاء

محور منكسر
الى الجناح
الملكي

• نمط التنظيم الفضائي والتمفصل الشكلي للقصور السومرية:
الجناح الملكي
قاعة العرش

المدخل
(دهليزي)

فناء اإلستقبال

القصور السومرية الحديثة ( -ساللة اور الثالثة).
محور مباشر بين قاعة العرش الى الجناح المللكي.
بدايات توحيد بين االجزاء.

القصور السومرية:
قصور فجر السالالت االخير(الثالث):
• ورركأري و -سالاألكاوركااث اثأل:
• يمثل هاه اامرحلأل مرحلأل نشوء اا رر ةنمط وظيفو بن ئو و ي ك
يقال فو مرحلأل اايوربأل واكخيب ر اااك يب و ااصالو علر مسيوى
ااةل وااوقء وااص م وااخ ص غير واضحأل.
 اا رر مؤاف من وقئين منفرلين بشةل ة مل بواسطأل ممر ضيق ايفيحأل واح ة ف ط ،مم يؤة علر فةرة األوايأل األوقاء.
 ااوقءان ميش به ن واةل منهم م اخلف ااخ رأل ايصميق فةرة هيمنألااوقء علر ااةل ااص م.
 يص اامراةق ،األوقاء غير ميرلأل واةل مرةق أهمييف ااخ رأل. اافن ء اارئيس هو ااموقل ااوحي الحرةأل وهو مح واأل كيو مرةقواةن يمفرل اافض ءا واألوقاء مع اافن ء اف ه هاه اامرةقيأل.

 ااحرةأل هليقيأل ومص ة سواء من اام خل اار اافن ء او من اافن ء اارس ئر ارو ء اا رر.

القصور السومرية:
قصور فجر السالالت االخير(الثالث):
• ورركميسليمك– ةيشك 2600-ق.م:.
• اسيمرار هيمنأل ااوقء علر ااةل ويص
ايص مسيوي ااةون.

اامراةق ةيمثيل

 و ار مق وج يحيط ب امبنر ةةل وي سم بين وقئيألاكس سيين اصقل اامبنر عن ااةون اامحيط.
 ااوقءان غير ميش به ن ,أح هم مخرص الملك وهوبمسيوى أعلر من ااوقء ااخ ص ب ك ارة ايأةي هيمنأل
ااملك بينم ااون ح ااخ ص ب ك ارة يب و اةثر انفي ح
علر ااص ام ااخ روو.
 اايوقيع اافض ئو من خالل اافن ء يب و م روس أةثر. -اام اخل هليقيأل ومموهأل.

القصور األكدية:
•
-

-

-

ورركنرامكسنك(يلكاابراك)
اامخطط مربع منيظم مم يؤة
سيطرة ااينظيم ااهن سو وب ايأل
ع النيأل يمةن يلمسه
يووه
من خالل اسيخ ام اشة ل
اكس سيأل اان يأل وااهن سيأل
اار رمأل واامرةقيأل فو اايرميم.
ظهور اافن ء ةوقء من ااوح ة
اايخطيطيأل اكس سيأل.
اام اخل منةسرة اةسر اامحوريأل.

• اا رركاكة يك(آشور).
• اا رركاألة يكفوكآشور.
• عالوألكاا اخلكب اخ رج
 اا رور اكة يأل ش ي ة اايحرينمم يصةس ع م ااث أل ب اص ام
ااخ روو واام اخل مح ة ومسيطر
عليه (ااصالوأل من طصأل).
 فرل واضح بين ون حو ااسةنواك ارة ويب و اامخطط ااص م ةبنيأل
يوميصيأل مسي لأل عن اااا  ،وهو م
يصةس ايض يووه ع النيأل فو
اايفةير.

القصور السومرية المتأخرة
(سالسة أور الثالثة):
• قصر أورنمو –أور:
 تظهر محاوالت لخلق فضاءات رابطةبين فضاءات الجزء ذاته كما في قصر أور
ولكن يبقى التمفصل بين االجزاء غير
موجود والنمط الغالب هو التالصق
والتكوين ،العام تجميعي.

القصور السومرية المتأخرة
(سالسة أور الثالثة):
•
-

ورر أورنمو (أور)
اامخطط ااص م مربع يصةس اامث ايأل
ااسومريأل اايو ب أ يضفو علر اا رر
ةمبنر.
ظهور ااوح ة اايخطيطأل اكس سيأل وهو
م يشير اار ب اي يحول من اافةر
اايوريبو اار ااص النو.
اام خل خلف و عأل ااصرش وايس
بمواوهيه ةم فو ااصرور ااالح أل مم
يشير اار ان اكوقاء كيقال مفرواأل
وقئي عن بصضه .

•
-

-

ورركأورنموك(أور)
و عةةألكااصةةرشكيةةريبطكب اون ة حكااملةةةوكممةة
يشيركااركيحسنكااصالوألكبينكااص مكوااخ صك
ويسلسلكاكهميألكفوكفض ءا كاا رر.
يي ة بعكفض ة ئوكميص ة كاامسةةيوي كبةةين ااص ة مك
وااخ صكايأمينكااخروريأل.
ااحرةةةألكاارئيسةةيألكمةةنكاامةة خلكااةةركاافنةة ء
ش ة ي ةكاايةسةةرا كواافن ة ءكاةةيسكاةةفكمفه ةومك
مرةقيكوانم كعالويفكب عألكااصةرشكحرةراك
وايسكموقع كمرةقي كالحرةأل.ك

المواد البنائية المستخدمة في بناء القصور:
•
•
•
•
•

ارضيألكاا روركمبلطألكب امرمركاوكيغطركبطب ألكمنكااطين.
ااس وفكة ن كااركو نبكاايغطيألكب اخشب،كااص و كنرفكاا ائريألكواا ب بكنرفكااةرويألك
اوكنرفكاابيضويأل.
فيح كاكبوابكة ن كيسيصملكفيه كااص و كنرفكاا ائريألكاوكاكوواسكااثالثيأل.
اعلركاكسواركااخ رويألكقين كبشرف كعلركشةلكهرمكم رج.ك
ااواوه كقين كبفووا كعمو يألكغ ئرةكوميةررة.

المعالجات المعمارية والتعبيرية والتشكيلية لعمارة القصور:
• وو أهم اامص او اايشةيليأل ااوا ي راف ينيأل وأضخمه فو ااواوه اا اخليأل وخ رأل
و ران اا ع اامهمأل مثل و عأل ااصرش وفن ئف وفض ءا األونحأل ااملةيأل ومص اوأل
اابواب اارئيسأل وأبراوه .

