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 توسى تیي الٌِطیي

  

بین النهرین گهواره تمدن در خاور نزدیک است که بین رودخانه های  دجله و فرات 

قرار داشت که از جنوب به خلیج فارس و از شمال تا دریای سیاه و کوه های ارمنستان 

امتداد داشت و از شرق به رشته کوه های زاگرس و تمدن ایالم در جنوب غربی ایران 

 .و از غرب نیز تا دریای مدیترانه و مصر امتداد داشته است 

سرزمین اصلی تمدن بین النهرین و مرکزیت  آن در مابین  رودخانه دجله و فرات 

 .قرار داشته است

بین النهرین به دلیل نداشتن مرزهای طبیعی مورد حمالت متعدد بیگانگان قرار می 

گرفت و خطه ای بود با سرگذشتی پر از حوادث و پر از تهاجم  اقوام های مختلف با 

 .فرهنگ و زبان های گوناگون

 .تمدن بین النهرین توسط فرمانروایی ناحیه ای و شهری حمایت می شد 

هر یک از شهر های مختلف دارای فرهنگ خاص خود بودند که پس از پیشرفت 

 .مختصری جای خود را با فرهنگ دیگری عوض می کردند

به دلیل حمالت مختلف و پیروزی و قدرت یافتن برخی از دولت شهر های این منطقه 

و ( م.ق 3500_2340)تدریجا دو پادشاهی گسترده در جنوب ، ابتدا تمدن سومریان 

و نیز دو پادشاهی بزرگ در شمال نخست آکدیها ( م.ق 2025_1594)بعد بابلی ها 

پایدار و تاریخ ( م .ق 2340_612)و به دنبال آن آشوری ها ( م.ق 2340_2180)

 .ساز شد
 

 بسم میحرلا نمحرلا هللا
 



 

سومریان نخستین قوم بزرگ و پایداری بودند که در جنوب بین النهرین مستقر 

شدند، ساکنین سومر از بومیان بین النهرین نبودند  و چنین گفنه می شود  که آن 

سال قبل از میالد به آن  4000که در ( هند یا ایران)ها از نواحی شرقی تر آسیا 

 .سرزمین آمده اند 

آن ها در هزاره چهارم متونشان را با خط میخی  می نوشتند و به وسیله آن و با 

 .نوشتن بر روی  لوحه های گلی دین ، فرهنگ و هنر خود را گسترش می دادند

سومری ها در انواع هنر های اصلی مانند معماری در ساختن معبد و مقبره ها ، 

سفالگری ، نقش برجسته کاری ، نقاشی ،مفرغ کاری ،شیشه گری ،عاج کاری، 

منبت کاری روی چوب ، زرگری ، ریخته گری ، بافندگی و مجسمه سازی چوبی 

 .و گچی مهارت داشته اند

 معروف ترین معابد این دوره معبد آنو در شهر اوروک 

 ؼْهطیاى



  

متر ساخته شده و به دلیل  13معبد اوروک بر روی یک سکوی مصنوعی به ارتفاع 

 .داشتن اندود سفید ، به معبد سفید نیز شهرت دارد

 .باستان شناسان در موقع کشف آن را زیگورات نامیدند

زیگورات ها بناهای خشتی توپری بوده اند که همانند پلکان ساخته می شدند، که با 

روند کاهشی سطح طبقات باالیی ، پلکان بیکران تا آسمان بنا می کند تا آرام ،آرام به 

 .سرای پاک آسمانی رسد

به همین دلیل سومری ها معابد خود را به شکل کوه می ساختند  و بر این باور بودند 

 .که با ساختن زیگورات های بلند ارتباط انسان با خدا آسان می شود 

معبد اور برای خدای ماه ساخته شده و سالم ترین و بزرگترین زیگورات به جای مانده 

 .در بین النهرین است

این معبد دارای سه طبقه بود که اتاق نیایش بر روی طبقه سوم ساخته شده بود  و 

 .رسیدن به اتاق معبد از سه رشته پله مقدور بود
 

 معبد اوروک 



 

مجسمه های معبد ابو در تل اسمر کشف شده است که در محراب به جای انسان 

بر روی آن ( او نیایش می کند ) های نیایشگر قرار داده که گاهی نوشته ای نظیر 

 .ها دیده می شود

 .سانتی متر ارتفاع دارد 75است که ( ایزد رویش گیاه)بزرگترین آن ها تندیس ابو 

صورت و بدن تندیس ها بسیار ساده ساخته شده تا از اهمیت چشم ها به عنوان 

 .دریچه روح که در ساخت آن ها بسیار تاکید شده است ، کاسته نشود

 .حالت آن ها ایستاده با دست های به هم چفت شده مخصوص سومریان است

  

 مجسمه های معبد ابو 



 
ؼال لثل اظ هیالز اظ ـوال تیي  2300آکازی ُا اظ ًژاز ؼاهی تْزًس کَ زض حسّز 

الٌِطیي تَ جٌْب آهسًس ّ تَ ضُثطی پازـاُی  ذْز ، ؼاضگْى حکْهت آکس ضا 

 .تاؼیػ کطزًس
زض ظهاى آکسی ُا ، تط ذالف هجؽوَ ُای ؼْهطی ، احطی اظ هحافظَ کاضی ّجْز 

 .ًساضز ّ هجؽوَ ُا زاضای ًام ـرصیت اؼت
 .هجؽوَ ُای آکسی ًظیطی اظ چِطٍ اًؽاى  تا ذصْصیات فطزی اؼت

جالة تطیي احط زّضٍ آکسی یک ؼطّیػ هفطغی اؼت کَ چِطٍ پازـاُی لسضتوٌس ضا 

 .هجؽن هی کٌس کَ ًگاُی اطویٌاى ترؿ ّ تا اتِت زاضز
تاحیط گصاض تطیي احط تجا هاًسٍ زض ایي زّضٍ ؼط تطًعی کَ احتواال  ؼط ؼاضگْى اؼت 

 .م زض ًیٌْا کفف ـسٍ اؼت.ق 2200تا  2250کَ تیي ؼال ُای 
ایي پیکطٍ تَ ـکلی ططاحی ـسٍ اؼت کَ حالت اًتعای ضیؿ ّ هْ ُا کَ هاًٌس 

پازـاُاى ؼْهطی آضاؼتَ ـسٍ تا صافی پْؼت زض تماتل اؼت ، ؼازگی ّ تماضى  تی 

.ًظیط تَ ایي پیکطٍ لسضت ترفیسٍ اؼت  

 آکازی ُا



 
 .ؼاضگْى ضا تَ طْض ظّز ضغ تَ ًاتْزی کفاًسذاًساى حوالت ـوال ، 

یکی اظ زّلت ـِط ُای ؼْهطی تَ ًام الگاؾ ّ تَ ضُثطی گْزآ اؼتمالل ذْز ضا 

 .حفع کطز
گْزآ لسضت ضا تٌِا اظ آى ذسایاى هی زاًؽت ّ اظ ایي ضّ اػتماز زاـت کَ حاکن ّ 

 .ًوایٌسٍ ذسایاى اؼت ّ اّ ُوْاضٍ لثاغ ُای ؼازٍ هی پْـیس
 .اظ گْزآ تؼسازی تٌسیػ ؼٌگی ًفؽتَ ّ ایؽتازٍ تالی هاًسٍ اؼت 

ایي هجؽوَ ُا تَ ـیٍْ آکسی ُا ـکل ّالؼی ضا ًفاى هی زاز ّلی ؼازگی فطم ّ 

 .ذضْع آى ُا اظ ٌُط ؼْهطی پیطّی هی کطز
  

 ٌُط زّضٍ ًْظایی ؼْهط



 
  

 .آذطیي توسى جٌْب ـطلی زضٍ زجلَ ّ فطات ، تاتل تْز 
تاتل اظ لحاظ تاضید ّ ًژاز هطزم ، ًتیجَ آهیرتي اکسیاى ، ؼْهطیاى تا یکسیگط تَ ـواض 

 .هی ضّز 
پازـاٍ هفِْض تاتل ، حوْضاتی کَ کفْض گفای لاًْى گصاضی تْزٍ ّ هست چِل ّ ؼَ 

 .ؼال ؼلطٌت کطزٍ اؼت 
هتط طْل زاضز زض  2/3لاًْى ًاکَ حوْضاتی کَ تط ضّی ؼتًْی ؼٌگی اظ تاظالت کَ 

 .لثل اظ هیالز حک ـسٍ اؼت کَ زض هْظٍ لّْض ًگَ زاضی هی ـْز  1760ؼال 
 .هازٍ اظ لْاًیي حوْضاتی تَ ذظ هیری ًْـتَ ـسٍ اؼت 22زض ایي ؼتْى 

زض ایي زّضٍ ؼاذت هؼثس ایفتاض ّ زضّاظٍ هفِْض آى ّ تطج افؽاًَ ای ـِط تاتل 

 .ؼاذتَ ـس( ترت الٌصط)تْؼظ ًثْ کَ ًصط 
 .تاتلی ُا ّاضث ٌُط ّ توسى ؼْهطی ُا ّ اکسی ُا تْزًس

 .تاتلی ُا ًیع هاًٌس ُوَ هلل لسین ، هیاى ٌُط ّ صٌؼت تفاّتی لائل ًثْزًس
زض هؼاتس اؼتفازٍ اظ کاـی ُای ضًگی کَ تط ضّی آى ُا ًمؿ تطجؽتَ ای تا لؼاب 

زضذفاى، اظ صس ّ تیؽت ـیط زض حال غطؾ ًوایاى تْز ، تا کافطاى تتطؼٌس ّ تَ ایي 

 .ضاٍ همسغ ًعشیک ًفًْس
زض یکی اظ زّ ططف ضاٍ همسغ  ، زضّاظٍ زّ زُاًَ ػفتط زیسٍ هی ـْز کَ آى ضا تا 

آجط ػالی ؼاذتَ ّ زض هیاى آى تا کاـی ُای لؼاتی ذْـطًگ ، ًمؿ گل ّ تْتَ ّ 

 .جاًْضاى ضا چٌاى جای زازٍ تْزًس کَ تیٌٌسٍ آى ُا ضا جاًساض تصْض کٌس
زض ایي زّضٍ ٌُطهٌساى اظ احتطام ظیازی تطذْضزاض تْزًس  ّ زّلت ُای ُوؽایَ 

ُوْاضٍ ذْاؼتاض حجاضاى، ًجاضاى ، تٌایاى، آٌُگطاى تاتلی تْزًس ّ اظ آى ُا زض کاض 

 .ُای ؼاذتواًی اؼتفازٍ هی کطزًس

 ٌُط تاتلی 



 
آـْض ًام زّلتی تاؼتاًی اؼت کَ زض ـوال تیي الٌِطیي لطاض زاـت ، ایي اهپطاتْضی 

تط ؼطظهیي ُای فیٌیمیَ، فلؽطیي ، هصط ، تاتل ، ایالم ّ غطب فالت ایطاى تا ذلیج 

 .فاضغ حکوطاًی هی کطز
ٌُط آـْضی زّضٍ ای زض تاضید فطات کَ زض آى ًمؿ تطجؽتَ اظ اُویت ّیژٍ ای تَ 

 .زلیل ّجْز ؼٌگ زض آى هٌطمَ تطذْضزاض تْز
 هجؽوَ ؼاظی

زض آى زّضٍ تَ زلیل زض زؼتطغ تْزى همساض ظیاز ؼٌگ ، حیاط لصط ُایفاى ضا تا 

 .ًمْؾ تطجؽتَ ػظین کَ هْضْع تیفتطـاى جٌگ تْز هعیي هی کطزًس 
ّجْز هجؽوَ تعضگی کَ آهیرتَ اظ ـکل حیْاى ، اًؽاى ّ پطًسٍ تا جعئیات ّ ضیعٍ 

کاضی ُای زلیك ّ ًفاى زازى ػضالت پیچیسٍ زض آى ُا کَ ؼوثل ـاٍ ّ زّلت ّ لسضت 

 .زض ؼط زض لصطُا تطای حفاظت لصط هی ؼاذتٌس
ایي هجؽوَ تا پٌج پا تْزى ًفاًی اظ جاهغ تْزى کفْض اؼت کَ ایي هْجْز ضا ُن 

 .ظهاى زض حال حطکت ّ زض حال ؼکْى ًفاى هی زُس

 آـْضی ُا

 هطز آـْضي زض هْظٍ لّْض



 
ؼال حکْهت کطزًس ّ زض هؼواضی تط ذالف ؼْهطیاى ّ تاتلی ُا کَ  1800آـْضیاى 

اظ گل ّ آجط پرتَ اؼتفازٍ هی کطزًس ، اظ ؼٌگ ُای هؽتحکن ّ لْی هاًٌس هطهط 

 اؼتفازٍ هی کطزًس ّ ُویي اهط تاػج ـس کَ تٌاُایفاى 
 .تطذالف آحاض توسى ُای گصـتَ هؽتحکن ّ ظیثا تالی تواًس

ُط چٌس کَ زض هصط اظ ؼٌگ زض تٌاُا اؼتفازٍ هی کطزًس ّلی زض ػطاق تا آى زّضاى 

 .ضّاج ًساـتَ تَ ایي زلیل ایي پیفطفت ضا هی تْاى تَ آـْضیاى ًؽثت زاز
زض زّضاى آـْضیاى ، کاخ ُای هجلل ّ تعضگ تا ًمْؾ حجاضی ـسٍ تط ضّی ؼٌگ 

ضّاج فْق الؼازٍ ای یافت ّ تط ذالف زّضٍ تاتل تَ جای آجط لؼاب زاض اظ ؼٌگ ُا 

 .تِطٍ هی گطفتٌس
ؼطظهیي آـْض تراطط ّالغ ـسى زض ترؿ ـوالی ػطاق اظ لحاظ ـطایظ اللیوی ّ 

 .کُْؽتاًی تْزى ، تفاّت فطاّاًی تا تاتل ّ ترؿ جٌْتی تیي الٌِطیي زاـت
ؼال لثل اظ هیالز تَ اّج التساض ذْز ضؼیسًس ّ اهپطاطْض  800آـْضی ُا زض حسّز 

 .تعضگ ذْز ضا تاؼیػ کطزًس
آـْضی ُا تَ زلیل فطاّاًی ؼٌگ زض هٌطمَ ـاى تٌاُای هؽتحکن ؼاذتٌس ّ ـِط ُا ضا 

تا زیْاض ُای ػطیض هحصْض هی کطزًس ّ هؼاتسی چٌس طثمَ هی ؼاذتٌس ّ ؼاذتواى 

 .ُای هتؼسز ضا تَ ّؼیلَ حیاط ُایی اظ یکسیگط جسا هی ؼاذتٌس 
اظ ًفاًَ ُای هؼواضی آـْضی تِطٍ گیطی اظ ًوازُای ذسایاى آـْضی اؼت کَ ًواز 

(  فطُّط)آى گاّ تالساض زض ّضّزی ُای اصلی زضتاض اؼتفازٍ اظ ًواز گاّ یا هطز تالساض 

زض ؼطزض ُا ّ لؽوت ُای تاالی ؼاذتواى اؼتفازٍ اظ گل ُای ًیلْفط ّ اًاض زض زّض 

تاج گل اًاض زض زؼت پازـاُاى اظ تعئیٌات ظیثای کاخ آـْضیاى تط ضّی زیْاضُا 

 .اؼت
 .کاخ ُای ترت جوفیس ّ ـْؾ توام ًواز ُای آـْضی ضا زض ذْز جای زازٍ اًس

 هؼواضی آـْضیاى 



 
ظهیي ّ کف ؼاذتواى ُا هؼوْال اظ ذاک ففطزٍ ـسٍ اؼتفازٍ هی کطزًس ، ظهیي ُای 

 .ؼٌگی تطای افطاز حطّتوٌس ّ پازـاُاى اؼتفازٍ هی ـس
 .زیْاضُا گچ کاضی ـس ، کَ تا ًْاض ُای افمی تمؽین تٌسی هی ـسًس

 .زض لؽوت پاییٌی زیْاض ُا اظ ؼٌگ ُای تعضگ حجاضی ـسٍ اؼتفازٍ هی کطزًس
تیفتطیي لؽوت گچ کاضی ـسٍ، ضّی زیْاض کَ تا ضًگ ُای هرصْق آتطًگی تعئیي 

 .زازٍ هی ـس
آى ُا تطای تعئیي زیْاض ُا اظ چْب ؼطّ ّ ؼسض یا اظ ضًگ هطهط ؼفیس ، ؼٌگ ػمیك 

 .هطّاضیس ّ ذاتن کاضی اؼتفازٍ هی کطزًس( onyx)، ػمیك ؼلیواًی 
ؼمف ُای لصطُا تَ ّؼیلَ لاب ُای چْتی ّ تا پْـؿ گل آلْز ّ تا حالت طاق ُایی 

 .کَ تا آجطُای پرتَ ـسٍ ؼاذتَ هی ـسًس

 تعئیٌات زاذلی زض تیي الٌِطیي



 

 .همساض کوی اظ هثلواى ُای ظهاى تیي الٌِطیي تالی هاًسٍ ّ تیفتط آًِا ترطیة ـسٍ اًس 
تیفتط تاؼتاى ـٌاؼاى تطای ـٌاذت هثلواى ُای ایي زّضٍ ّاتؽتَ تَ ًماـی ُای 

 .هْجْز تْزًس تا ًوًَْ ّالؼی آى
 .اضتفاع هْجْز صٌسلی ُا ًفاى ّ زاللت تط ّضؼیت اجتواػی زاـتَ اؼت

صٌسلی ُای تیي الٌِطیي  تَ اًساظٍ کافی زاضای تلٌسی تْز کَ ًیاظ تَ گصاـتي چِاض 

 .پایَ تطای اؼتفازٍ اظ آى ًثْز
زض صٌسلی ُای پازـاُی اظ چْب ُای گطاى لیوت ّ هٌثت کاضی ـسٍ ّ تا فلع ُا ّ 

 .ؼٌگ ُای گطاى تِا تعئیي هی کطزًس
پایَ ُای هثلواى ُا چْتی ذطاطی ـسٍ کَ حالت چطذفی زاـتٌس، پایَ ُا تاضُا تَ 

 .ـکل حیْاًات زیسٍ ـسٍ اًس
ًْاض ُایی تط ضّی تسًَ صٌسلی ُا زیسٍ هی ـس کَ ُط لطؼَ ضا تَ لطؼَ زیگط ّصل 

 .هی کطز ّ تطذی اظ ًْاض ُا تطای زکْضی ؼاذتَ ـسٍ اًس
 .هثلواى ُای تیي الٌِطیي ـاهل چِاضپایَ ، صٌسلی ،هیع ،ترت ّ جؼثَ هی ـسًس
ترت ُا اظ ؼاذتاض ؼازٍ ای تطذْضزاض تْزًس ّ هسل ُایی کَ زاضای جعئیات تیفتط 

تْزًس تٌِا تطای ذْاب اؼتفازٍ ًویفس ّ تطای ؼطّ کطزى غصا ّ تَ ػٌْاى هیع ًاُاض 

 .ذْضی ًیع اظ آى اؼتفازٍ هی ـس
 .صٌسلی ُا ّ چِاض پایَ ُا هْضز اؼتفازٍ تیفتط تطای پازـاُاى تْزًس

 هثلواى ُا زض تیي الٌِطیي


