)(Print
)ISSN 2664-2794 (Online

البريد االلكتروني E-Mail: uom.atharalrafedain@gmail.com
الجزء الثاني  /المجلد السابع

ذو القعدة 1443ه 1 /ــ حزيران  2022م

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
( )1712لسنة 2012

هيأة التحرير
أ .خالد سامل امساعيل
رئيس التحرير
أ.م .حسنني حيدر عبد الواحد
مدير التحرير

االعضاء
أ.د .اليزابيث ستون
أ.د .ادل هايد اوتو
أ.د .والرت سالبريكر
أ.د .نيكولو ماركيتي
أ.د .هديب حياوي عبد الكريم
أ.د .جواد مطر املوسوي
أ.د .رفاه جاسم محادي
أ.د .عادل هاشم علي
أ.م.د .يامسني عبد الكريم حممد علي
أ.م.د .فيان موفق رشيد
أ.م.د .هاني عبد الغني عبد اهلل

مقوم اللغة العربية

أ.د .معن حييى حممد

قسم اللغة العربية  /كلية اآلداب  /جامعة املوصل

مقوم اللغة االنكليزية

م.م .مشتاق عبداهلل مجيل

قسم اآلثار  /كلية اآلثار  /جامعة املوصل

تنضيد وتنسيق

م.م .ثائر سلطان درويش

م.م .عدي عبدالوهاب عبداهلل

تصميم الغالف

د .عامر اجلميلي

قواعد النشر يف جملة آثار الرافدين
 -1تقبل المجلة البحوث العلمية التي تقع في تخصصات:
 علم االثار بفرعيه القديم و اإلسالمي . اللغات القديمة بلهجاتها و الدراسات المقارنة. الكتابات المسمارية و الخطوط القديمة . الدراسات التاريخية والحضارية . الجيولوجيا االثارية . تقنيات المسح اآلثاري . الدراسات االنثروبولوجية . الصيانة والترميم . -2تقدم البحوث الى المجلة باللغتين العربية أو االنكليزية .
 -3يطبع البحث على ورق ( ،)A4وبنظام ( ،)Microsoft Wordوبمسافات مفردة بين
االسطر ،وبخط  Simplified Arabicللغة العربية ،و  Times New Romanللغة
االنكليزية ،ويسلم على قرص ليزري ( ،) CDوبنسختين ورقيتين.
 -4يطبع عنوان البحث وسط الصفحة بحجم ( ،)16يليه اسم الباحث ودرجته العلمية ومكان
عمله كامال والبريد االلكتروني ( ،)e-mailبحجم ( ،)15وباللغتين العربية واالنكليزية.
 -5يجب ان يحتوي البحث ملخصا باللغتين العربية واالنكليزية على ان ال تزيد عن ()100
كلمة.
 -6تضمين البحث كلمات مفتاحية تتعلق بعنوان البحث ومضمونه.
 -7تكتب ارقام الهوامش بين قوسين وترد متسلسلة في نهاية البحث بحجم ( ،)12لكل من
المصادر العربية واالنكليزية.
 -8تكون أبعاد الصفحة من كل االتجاهات من االعلى واألسفل ( )2.45سم ،واليمين واليسار
( )3.17سم.

 -9ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة علمية أو مستال من ملكية
فكرية لباحث أخر ،وعلى الباحث التعهد بذلك خطيا عند تقديمه للنشر.
 -10يلتزم الباحث باتباع االسس العلمية السليمة في بحثه.
 -11يلزم الباحث بتعديل فقرات بحثه ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسلوب النشر في المجلة.
 -12ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ( ،)25صفحة وفي حال تجاوز العدد المطلوب يتكفل
الباحث بدفع مبلغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره ( )3000دينار.
 -13ال تعاد اصول البحوث المقدمة للمجلة الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
 -14ترقم الجداول واالشكال على التوالي وبحسب ورودها في البحث ،وتزود بعناوين ،وتقدم
بأوراق منفصلة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.
 -15يشار الى اسم المصدر كامال في الهامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في
نهاية الهامش.
 -16يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثه من اخطاء لغوية وطباعية.
 -17تعمل المجلة وفق التمويل الذاتي ،لذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة (،)100000
مائة الف دينار عراقي فقط ،يضاف لها أجور االستالل البالغة ( ،)15000الف دينار.
 -18يزود كل باحث بمستل من بحثه ،أما نسخة المجلة كاملة فتطلب من سكرتارية المجلة لقاء
ثمن تحدده هيأة التحرير.
 -19ترسل البحوث على البريد االلكتروني للمجلة:
uom.atharalrafedain@gmail.com

ثبت احملتويات
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

1

خالد سالم إسماعيل

توطئة

34-3

صفوان سامي سعيد

مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية

56-35
92-57
136-93

فاروق إسماعيل

مراد رعد مشكور

بالد َي ّسان ابان القرن  18ق.م
مضامين النصوص المدرسية من العراق القديم في ضوء النصوص

شيماء علي احمد

المسمارية المنشورة وغير المنشورة

سروود طالب محمد طاهر

مظاهر تأقلم االنسان مع الحياة في بالد الرافدين

عبد هللا بكر عثمان

في ضوء المشاهد الفخارية والكتابة الصورية
المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل االنشائي

 164-137منى عبد الكريم حسين القيسي

180-165

202-181
232-203
266-233
282-267

مصطفى يحيى فرج
ياسمين عبد الكريم محمدعلي
رأفت نجيب فتوحي

محمد راضي زوير المقدادي

لمبنى الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم
(نماذج منتخبة)

مشــروع ري مدـينـة نـمرود وزراعتـها فــي عهـد الملك آشور-ناصر-ب ــال
الثـاني ( 859-883ق.م) دراسة في ضوء النصوص المسمارية
ونتائج التنقيبات االثرية

المشترك اللفظي الصرفي في اللغة السريانية (الفعل السالم أنموذجا)

علي عبيد شلغم

المخافر التراثية في محافظة المثنى

مصطفى كاظم سهل
رائد رحيم خضير

(مخافر الغليظة والعارضيات والصافي أنموذجاً)

تأريخ سكن االنسان لألرض من خالل سفر التكوين

سهيلة كاظم مدلول

العمارة الخورية في ضوء نتائج تنقيبات تل باسموسيان – تل الديم –

فائز هادي علي

تل عصفور

المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل االنشائي لمبنى
الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم
(نماذج منتخبة)
منى عبد الكريم حسين القيسي

(*)

تاريخ قبول النشر2021/8/15 :
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الملخص:

دأب المعمار في العراق القديم على العناية بالهندسة العمارية لمبنى الزقورة وتجديد بنائها

إذ تعد من أهم المباني الدينية ضمن العمارة الدينية التي تحتل مراكز المدن العراقية القديمة إذ

حافظ عليها المجتمع العراقي القديم بشكلها وهويتها العمارية التي تعكس فكره الديني عبر الزمن.

من هذا فقد تركز البحث على دراسة الهندسة العمارية والمعالجات الهندسية التي أصبحت كتقنية

جديدة ضمن مراحل بناء الهيكل االنشائي لمباني الزقورات الجديدة بمراكز المدن العراقية القديمة.

الكلمات المفتاحية :الزقورة ،الهندسة العمارية ،المراحل التطويرية ،المصطبة البنائية ،الهيكل

االنشائي.

Developmental Stages and Engineering Technical
Treatments for the Architecture of the Structural
Construction of the Ziggurat Building in the Cities of
)Central and Southern Ancient Iraq (Selected Samples
Munah Abdel Karim Hussein Al – Qaisi
Abstract:
The architecture in ancient Iraq has been taking care of the architecture
of the ziggurat building and the renewal of its construction، as it is one of
the most important religious buildings within the religious architecture
that occupies the centers of the ancient Iraqi cities، as the ancient Iraqi
society preserved it in its form and architectural identity that reflects its
(*)

استاذ مساعد دكتور في كلية االثار  /جامعة الكوفة.
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religious thought through time. From this، the research focused on the
study of architecture and engineering treatments that became as a new
technology within the stages of building the structural construction of the
new ziggurat buildings in the centers of the ancient Iraqi cities.
Keywords: Ziggurat، Architectural، Development Stages، Mustaba
Building، Structural Structure.
المقدمة:

الزقورة صرح عظييم وشياه مييز حايارة وادا ال ارفيدين ونبعيت عمارتهيا مين فكير ع ارقيي

يز للعميارة الدينيية التيي
أصيل لتحقي غايته وطموحيه الهندسيي والعميارا ببنائهيا لتكيون عنوانيا ممي ا

توسييطت م اركييز المييدن القديميية  ،اذ عكييس تارياهييا العمييارا جييانبين مهمييين أولهمييا فلس ي ة ال كيير

الديني  ،والثاني تطور هندسة العمارة الدينية في المجتميع الع ارقيي القيديم لتيمتي منهيا أهميية د ارسية
ه ييذا البح ييث لتع ييد ه ييذه الجواني ي

بمثاب يية م ييرحلتين تط ييويريتين أض ييافت لمبن ييى الزق ييورة جمل يية م يين

الاص ييائأ وأص ييبحت الس ييمات الااص يية بهندس يية عمارته ييا  ،ل ييذا ه ييدل البح ييث إل ييى بي ييان أهمي يية
المرحلية التطويريية الوليى التيي عكسيت م هيور ال كير اليديني عليى الزقيورة بتحدييد شيكلها وهويتهييا

العمارييية  ،فايين عيين إب يراو دور المعمييار فييي الع يراق القييديم وإمكانياتييه المتمي يزة بابتكييار الجديييد
وإدخييال تقني يات هندسييية متطييورة ضييمن م ارحييل ببنائهييا لتكييون مرحليية تطويرييية ثانييية .لتكييون هييذه

التقنيييات المعالجيية ضييمن د ارسيية البحييث ايضييافة الجديييدة لد ارسييات كثي يرة تناولييت موضييوا الزقييورة
وبشكل موسع بالكت

ورسائل الماجستير والبحوث العلمية التيي اقتصيرت عليى العيرل والوصي

واالستشهاد بآراء المنقبين لذلك جميعها افتقرت الى التحليل الهندسي ومعرفة كيفية ت كير المعمار
آني ييذاع وتعاملي ييه مي ييع نتي ييائئ المتطي ي يرات البيايي يية الطبوغ ار يي يية علي ييى الزقي ييورة ليقي ييدر سلسي يية ابتكا ارتي ييه

ومعالجات هندسية وتقية بمسلوب علمي وعمليي بحيت لطيرح مارجيات جدييدة مين أنظمية هندسيية
وانماط لعناصر عمارية التي أصبحت سمات وخصائأ عمارية للزقورة ومقارنتها بالعلور الحديثة

للهندسيية العمارييية لألبنييية .لييذلك سييول ييينهئ البحييث مناقشيية الموضييوا بعييد المقدميية وفي محيياوره
بعي ييرل تي يياريخ مبني ييى الزقي ييورة ووص ي ي

نمي يياذج ماططي ييات لمثلي يية منتابي يية مي يين وقي ييورات ومقارني يية

عناصيرها العماريية وماططاتهييا الهندسيية والتقنييات الماييافة المعالجية ومنهيا اختييياره أسيس متينيية

للزقييورة والتطييير والييوقي ي للطبقيية البنائييية الولييى منهييا فايين عيين ابتكييار الجييدران االسيينادية أو

الساندة لدفع ضطط التربة والمدعمة بدعامات  ،فان عن بييان قيدرة المعميار عليى تيواون المبنيى
عن طري التواون بين وون البناء وجاذبية الرل وايشارة إلى قرول البياية ومتطيراتها وتمثيرها

فييي عمييارة الزقييورة .ولتططييية الموضييوا مسييتعينة بالمصييادر والم ارجييع العلمييية التييي تناولييت جواني

ميين موضييوا البحييث  ،كمييا تاييمن خ يرائط وصييور وماططييات لعمييل الباحييث  ،وبالمقابييل لجييل
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منى عبد الكريم حسين القيسي

المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل
االنشائي لمبنى الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم

اسييتكمال هييذه الد ارسيية هنيياع أسييالة عييدة البييد ميين مراعاتهييا بييدءا ميين كيفييية بلييورة الفكييار الهندسيية
العمارييية وتطورهييا التييي توصييل اليهييا المعمييار التييي سييبقت علييم الهندسيية المعمييارا الحييديث الكثيير
الاييع

ميين  4000سيينة ماييت وكيفييية تبنييي أسييلوب المعالجيية لتنف يي جوان ي

بالبنيياء وجعلهييا

مكي ة مع البياة بمواد أولية بسيطة وجعلها أكثر متانة وصيمود أميار تقيادر اليزمن ومين ثيم الايروج

بمهم النتائئ للبحث العلمي المدرجة بنهاية البحث.
أوال  -مبنى الزقورة:

ورد أول ذكر لسم الزقورة وبشكل صريح في العصر البابلي القيديم بصييطة siq(q)urratu

أو  sequrratuوجمعها  ziqqurretuأو siqqurratuالمشت من المصدر (ال عل) zaqaru

والي ي ييذا يعن ي ي ييي العل ي ي ييو و االرت ي ي يياا  ،وه ي ي ييذه الص ي ي يييطة الي ي ي يواردة مشي ي ييتقة م ي ي يين الص ي ي يييطة االكدي ي ي يية

) ziqqurratu(mوالتي تعنيي بيرج المعبيد أو المعبيد العيالي أو الميدرج

()1

ليقابلهيا بيالمعنى باللطية

السييومرية بصيييطة ( ) U6–NIRوالتييي تعنييي أياييا المعبييد العييالي ( ،)2كمييا وردت التسييمية فييي
النصي ييو

اآلشي ييورية التي ييي جي يياءت بصي يييطة ()zi-iq-qu-ur-ra

()3

 ،لي ي يمتي أسي ييم الزقي ييورة في ييي

العصيير البييابلي الحييديث فييي كتابييات الملييك نبوبنصيير بصيييطة  ، zi-ik-ku-ratأمييا فييي كتابييات
الملك نبوخذنصر الثاني فقد وردت بصيطة .)4( zi-ku-ra-at

الزقورة عبارة عن مبنى ذا طبقات مدرجة يتراوح عدد طبقاتهيا ميا بيين ( )7 – 2طبقيات ذو

قاعدة عرياة بمشكال هندسية منها ذات قاعدة مستطيلة الشكل التي شياا تصيميمها بميدن وسيط

الع يراق القييديم وجنوبييه فييي العصيير السييومرا القييديم كمييا فييي وقييورة أور ون يير والوركيياء  ،وأخيير
بشكل قاعدة مربعة التي كانت منذ العصر البابلي القديم مدينة دوركوريكيالزو (عكركيول

()5

 ،قيد

يصل طول ارت اعها ضلعها إلى ( 100ر) تقريبا ويتم بناء معبد أو حجرة (مزار) في قمية الطبقية

الخيرة العليا من الزقورة إذ تشكل الطبقة الخيرة من الزقيورة ( ..)6ويتصي

نظيار الشيكل الهندسيي

للزقييورة ب يمن يكييون كييل طيياب أضييي ميين سييابقه باتجيياه القميية ولييه ش يرفه يمكيين االرتقيياء إلييى هييذه
الطبقييات عبيير سييلم يبنييى ميين الجيير أو اللييبن المكسييو بالقرميييد و بييالطوب الحميير الكثيير صيينبة
وترت ع الزقورة إلى سبعة أو ثمانية طواب

(.)7

ثانيا – عمارة الزقورات أهم نماذجها المنتخبة في مدن وسط العراق القديم وجنوبه:

شيد مبنى الزقورة في المدن العراقية القديمة الرئيسة بوسط العراق القديم وجنوبه لتصبح من

أهم المعالم الدينية للمدينة بل من أهم مراف (العمارة الدينية) التي توسط مراكزها في قيل قيرول
بياية طبيعية واحدة للمنطقة متشابهة بعناصرها البياية وطبوغ ار ية الرل ومادة البناء التي أجاد
بها هذه البياة لتظهر مد مقاومية وتيمثير مبياني الزقيورات فيي قيل هيذه الظيرول البيايية للمنطقية

التي خلقت بدورها قيرول بيايية عماريية متشيابهة خاضيعة لهيذه الظيرول أدت إليى تصيدا وتلي
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بهيكليية أغلي

ميين جان ي

مبيياني الزقيورات .ولهميتهييا الكبييرة لييد المجتميع الع ارقييي القيديم ميين الناحيية الدينييية

وكونهييا عنص ي ار رئيسييا ضييمن العمييارة الدينييية ميين جان ي

آخيير ممييا حمييل ملييوع الع يراق

القديم أن يوجهوا كل اهتمامهم صوب تجديدها وإعادة بنائها ومنهم المليك أورنميو إليى إعيداد حملية
يعادة بناء وتجديد مباني الزقورات بالمدن العراقية القديمية لتصيل أعيداد هيذه الزقيورات لكثير مين

 30وقييورة بشييكل مجموعييات كبييرة فييي وسييط العيراق القييديم وجنوبيه وحتييى مدنيه الشييمالية اعتمييادا
على ما كش ته أعميال لتنقيي

فيي المواقيع العراقيية القديمية  ،كميا أثبتيت التحرييات بيمن معظيم هيذه

الزقورات قيد تيم بنااهيا خينل حكيم المليك أور نميو فيي العصير السيومرا الحيديث أا نهايية اللي

الثال ييث ق.ر ومنه ييا ف ييي مدين يية أور والورك يياء ودوركوريك ييالزو(عقرقول) وغيره ييا م يين الم ييدن وس ييط
وجنييوب الع يراق القييديم ( .)8وبسييب

العييداد الكثي يرة ميين نميياذج مب ياني الزقييورات المكتش ي ة بالمييدن

العراقية القديمة إذ ال يسعنا الخذ بجميع أمثلتها في هذه الدراسة ،لذلك سول نمخذ بعض المثلية

من وقورات هذه المدن التيي شيهدت تطيو ار تقنييا هندسييا بعمارتهيا إن كيان عين طريي إعيادة بنائهيا
أو ترميمها أو تشيد وقورات جديدة وف التقنية الهندسية الجديدة التي سول ييتم عرضيها فيي ميدن

جنوب العراق القديم ووسيطه وبحسي

قيدمها التيارياي .ليذلك سيول ييتم أوال بعيرل عميارة الزقيورة

الكبيرة بمدينة كيش التي لم تكن ضمن حملة أعمار مبياني الزقيورات للمليك أورنميو وذليك يعطياء

صييورة أوضييح لعمييارة الزقييورات قبييل العصيير السييومرا الحييديث (عصيير أور الثالثية) وميين ثييم وقييورة

مدينة اريدو ...الخ.

 -1زقورة مدينة كيش:
كش ي

التنقيبييات الثرييية قييي مدينيية كيييش (تييل السيينگرة)

()9

عيين كتلتييين كبيييرتين مت يياوتتين

بييالحجم كانت يا مشيييدتا ميين اللييبن المسييتوا المحييدب بالنظييار ذات يه الييذا بنيييت عليييه مبيياني العصيير

السومرا القديم لذا حددوا المنقبون تارياها بمنها تعود إلى عصر فجر السنالت الثالث ( .)10وتم
تييرقيم الزقييورتين الصييطيرة ب( )Z2أمييا الكتليية الكبيير التييي عرفييت ب يالزقورة الكبي يرة ب يرقم ( )z1التييي

أكييدت أعمييال التنقيب ي

ب يالموقع بييمن ت يم بنااهييا فييوق بقايييا مسييتوطن قييديم يعييود إلييى عصيير فجيير

السيينالت الثيياني بعييد فييرن طبقيية ميين التيراب لتقيور فوقهييا بنيياء أسييس الزقييورة وبارت يياا ( 1،30ر)
المبنية من قطع اللبن المستوا المحدب ذات الليون الرميادا ( .)11ومين الجيدير باليذكر فقيد كشي

على ارت اا (3ر) تقريبا على طبقة من الرماد بسمك (1ر) تتالل بدن الزقورة (.)12
 -2زقورة مدينة أريدو:

شيييد مبنييى الزقييورة بمدينيية اريييدو

التنقيي

()13

فييي الجهيية الشييمالية الطربييية ميين المدينيية إذ أكييدت أعمييال

بييمن الملييك أورنمييو هييو ميين قييار بتمسيييس هييذه الزقييورة بمدينيية أريييدو اسييتنادا إلييى خييتم أجيير

الزقورة باسمه الذا تم الكش

عنها على الجان

اليسر في درجات سلم الزقورة (على غرار بنياء

معابد مدينة أور) .إال أن أجر باقي أجزاء مبنى الزقورة كانت ماتومة باسيم ح ييده المليك شوسيين
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الييذا يعييود لييه ال اييل فييي بنيياء وقييورة ايلييه انكييي فييي المدينيية ( .)14شيييدت الزقييورة بشييكل مسييتطيل

بلطي ييت أبعادهي ييا بنحي ييو  5،46×8،61ر  ،بارت ي يياا 9،5ر تقريبي ييا  ،بنيي ييت مي يين قطي ييع اللي ييبن بقيي ييا
 7×16×27سم(( .)15الشكل رقم .)1

تييم بنيياء مبنييى الزقييورة فييوق أنقييال سلسييلة ميين المعابييد المتعاقبيية التييي يعييود تيياريخ أقييدر معبييد

فيها يعود إلى عصير العبييد فيي اللي

الايامس ق.ر

()16

كميا كشي ت أعميال التنقيي

والتحيرا فيي

المدينيية وبالتحديييد بييالقرب ميين الزاوييية الشييرقية ميين الزقييورة ع ين قطييع ميين اللييبن المسييتوا المحييدب
الشييائع بالبنيياء فييي منتص ي

الل ي

الثالييث ق.ر ممييا يييدل علييى مال ييات لبنييية تعييود إلييى عصيير

السنالت السومرية ( .)17أما من الناحية العمارية فلم يعثير عليى معابيد يعيود تارياهيا إليى العصير

السيومرا القيديم فييي المدينية ولربميا ملييوع سينلة أور الثالثية ( 2004– 2112ق.ر) قييد هيدموا مييا

هو قائم من الجدران معابد أو أبنية وتم تسوية ارل المدينة بمنقاضيها لتكيون مهياية لبنياء أبنييتهم

الاامة الجديدة ومنها الزقوره .وهذا قد أستنتئ على ضوء ما كش

عنه من أعمال التنقي

باشرت أعمالها في ووايا وقورة المدينة ومنها الزاوية لشرقية والزاوية الجنوبية بالكش

مباني ومنها جدران غرل معابد أقدر من ومن بنائها ومنها يرجيع السيب

التي

عين أنقيال

فيي اخت ياء معظيم معيالم

مباني المعابد ،وإن الملك اورنمو ( 2111 -2094ق.ر) هو من قار بإوالة بقايا المعابد وتسويتها
بييالرل لجييل بنيياء الزقييورة اذ ال ي صييل بييين المعبييد السيياد

والزقييورة إال الشيييء القليييل ميين ح يرة

المعابييد بمدينيية أريييدو( .)18وهييذا اليينمط ميين البنيياء علييى غ يرار الكثييير ميين المثليية للزقييورات بالمييدن

العراقية القديمة التي نالتها حملة الملك اورنمو بتجديدها وإعادة بنائها فيوق وقيورات أقيدر أو مبياني
قديمة ومنها وقورة مدينة ن ر التي تم بنائها على مباني أقدر(.)19

 -3زقورة مدينة الوركاء:

أكييدت البعثيية التنقيبييية فييي مدينيية الوركيياء

الثانيية وهييي حيارة (إا  -انييا)
(إنانا )Inanna -

()22

()21

()20

بييمن تييم تشيييد مبنييى الزقييورة فييي المنطقيية الدينييية

الواقعية عنييد الجهيية الطربيية ميين المدينية التييي تايم معبييد اآللهيية

وقد تم بنااهيا عليى أنقيال طبقيات هيذا المعبيد بعيد إ اولية الطبقتيين الوليى

يزء كبي يير م يين الطبق يية الثاني يية م يين المعب ييد الت ييي يع ييود تارياهم ييا إل ييى العص يير الس ييومرا الق ييديم
وأج ي ا
والمقاميية فييوق مصيياط

بنائييية علييى غيرار معبييد الطبقيية الثالثيية ( .)23وقييد أميير الملييك أورنمييو بهييدر

مص ييطبة جدي ييدة بقي ييا

( )68×62ر لتك ييون قاع ييدة أرض ييية تس ييتند فوقه ييا الطبق يية الول ييى للزق ييورة

الطبقة الولى وتسيويتها بيالرل إليى مسيافة بعييدة مين هيذا المعبيد لجيل تشييد الزقيورة( .)24لتشييد

بقيييا

( )55 × 49ر  ،أمييا االرت يياا المتبقييي منهييا بنحييو 14ر تقريبييا

()25

(الشييكل رقييم  .)2وبنيياء

على ما تقدر فمن هذه التقنية في البناء والتي أمر بها الملك أورنمو لتشيد وقورة مدينة الوركاء هي

التقنية ن سها التي تم بنيت بها وقورة مدينة اريدو وهي تسوية منطقية بنياء لمبياني أقيدر ذات قواعيد
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بنائية مؤل ة من عدة طبقات بنائية من مباني المعابد المتعاقبة الموجودة بالمدينتين وجعلها قاعدة

قوية لجل بناء وقورة جديدة.
كما أكدت أعمال التنقي

بمن هذه الزقورة كانت تتمل

من طبقيتين بنيائيتين .وقيد تيم اسيتادار

تقنية جديدة بعمارة بناء الزقورة وهو إضافة طبقيات الحصي ارن بيين صي ول قطيع الليبن فاين عين
مجموعات مين حيزر القصي

والسييما بيالجزاء العلييا مين الزقيورة كميا تيم عميل قنيوات أفقيية تتاليل

بييدن الزقييورة بييين صييول اللييبن تمييرر خنلهييا ح يزر القص ي الجييل امتصييا

دخول الهاء عبرها (.)26

الرطوبيية ميين خيينل

 -4زقورة مدينة أور:

أمر الملك أور نمو ( 2111 -2094ق.ر) بتشييد وقيورة أور وشيرا ببنائهيا بمدينية أور(،)27

وهييذا اسييتنادا إلييى أجيير غيينل الطبقيية الولييى للزقييورة الماتوميية باسييمه

()28

وأكمييل ميين بعييده مهييار

البناء ابنه الملك شولكي ،والتي خصصت لعبيادة آليه المدينية اليرئيس وحاميهيا إليه القمير ( نينيا -
سيين) .وكيان أمير بنائهيا ضيمن حملية المليك أورنميو لبنياء وإعيادة تجدييد أبنيية الزقيورات فيي الميدن
العراقييية القديميية  ،إذ تعييد أفاييل وقييورة فييي جنييوب بييند ال ارفييدين ميين الناحييية العمارييية ومقاومتهييا
للظرول البياية ومن المباني الروا والشهر والقدر ضمن ايرث المتبقي من العمارة الدينية فيي

حاارة بند الرافدين( .)29تم بناء الزقورة بالجان
مركز مدينة أور والتي هي بالسا

الشيمالي الطربيي مين المنطقية الدينيية التيي تمثيل

مشيدة فوق مصطبة بنائية بارت اا 175سم تقريبا(.)30

امتاوت وقورة أور بشموخها وصمودها أمار تقادر الزمن مقاومة الظيرول الطبيعيية الحت اقهيا

ببقايا طبقاتها ومنها الولى وصممت بشكل مسيتطيل بنحيو  43×62،5ر وبارت ياا 11ر تقريبيا ،
وقد تم الكش

على أجزاء من الطبقة الثانية بنحو  36×26ر بمرت اا  5.35ر  ،ويعتقد بمن كان

للزق ييورة طبق يية ثالث يية بقي ييا

 20 ×10ر واالرت يياا المتبق ييي 2،80ر تقريب ييا ليعلوه ييا معب ييد ص ييطير

خصأ لإلله عرل بالمعبد العلوا
أكدت أعمال التنقي

()31

(الشكل رقم .)3

بيمن المليك أورنميو بنيى وقيورة مدينية أور فيوق أنقيال وقيورة أقيدر يعيود

تارياهييا إلييى سيينلة أور الولييى ممييا يؤكييد هييذا الب يراج أو الطييرل المن صييلة المتبقييية تحييت السييلم
المامي أو الوسطي التي يعيود بنائهيا لين س هيذا التياريخ ،كيان شيكلها متمييز فيي بيدن الزقيورة كميا
كانت بمثابة دعامات ساندة للسلم المركزا للزقورة

()32

(الشكل رقم  )3التي ت يتح عبير ميداخل مين

الساحة المامية للزقورة  ،شيد البيرج الشيمالي ليكيون مطيبخ للمعبيد اسيتنادا إليى كشي
بالبرج .أما البرج الجنوبي فكان بمثابة مقار يقامة ايله الرئيس (.)33

ارف ي بنيياء الزقييورة الجديييدة بمدينيية أور إج يراءات جديييدة وهييذا مييا تييم الكش ي

بقاييا الرمياد
عنييه بالطبق يية

الولى للزقورة إذ شيدت وف تقنية عالية من البناء وتصميم عميارا هندسيي متمييز ومنهيا تطليي

الواجهي ييات الجي ييدران الاارجيي يية الربعي يية للزقي ييورة بي يياآلجر (الم اي ييور) وكي ييان بسي ييمك ح ي يوالي ثمانيي يية
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أقدار( .)34تسندها دعامات بنائية تميل مع مينن الجدار نحو الداخل بزاوية ميل بسيطة لتكتس

الزقييورة بشييكل جديييد ميين خيينل خل ي امتييداد وارت يياا أكثيير لجييدرانها فا ين عيين إض ي اء ضيياامة

للجييدار( ،)35شيييدت هييذه الييدعامات بعييرل  2،60ر  ،وتبييرو عيين مييتن الجييدار بمسييافة  45سييم
بشكل متسلسل بلطت المسافة المحصيورة بينهيا بنحيو 4،4ر  ،بعيدها تيم تططيية بيدن الزقيورة بشيكل

إوار بطبقيية سييميكة ميين مييادة القييار الهييدل منييه هييو إسييناده الجييدار وجعلييه أكثيير متانيية وقييوة فايين
عيين فييرن طبقييات الحص ي ارن إلييى جان ي

حييزر القص ي

المحبييوع لترص ي

بييين ص ي ول اللييبن إلييى

جانبهيا عميل ثقيوب مسيتطيلة الشيكل تاتيرق بيدن جيدار الزقيورة بيين صي ول الليبن لجيل اليتالأ
من مياه المطيار المتسيربة إليى ليكيل مبنيى الزقيورة  ،المبنيي مين ميادة الّلينبن( .)36وعليى ضيوء ميا

تقييدر فميين الرجييح قييد تييم بنيياء دعامييات الزقييورة وف ي نظييار شييكل الطلعييات والييدخنت التييي تتالييل
جدران المباني الدينية المجاورة لها وهو نظار خا

جمالية

بالبنية الدينية بالعراق القديم لتاي

لهندسة العمارة الدينية عن طري تنسي عار للتحليات العمارية التي تكسو جدران الزقورة والمباني
الدينية بمركز المدينة وجعلها على نس واحد.

 -5زقورة مدينة دوركوريكالزو (عقرقوف):

أمر الملك كوريكالزو ببناء الزقورة بمدينة دوركوريكيالزو

المكش

()37

وهيذا اسيتنادا إليى بعيض اآلجير

ضمن تبليط سنلم الزقورة الذا ختم باسم هذا الملك فان عين أسيم ايليه إنلييل والمعبيد

الييذا شيييد لجلييه وأسييمه (أا – يييو  -كييال) .أمييا الزقييورة فقييد سييميت بمسييم ( أا – كييي – نييير (
) ) E-GI-NIRوالييذا يعنييي البيييت الطيياهر  ،ليييتم تشيييدها ضييمن المنطقيية الدينييية التييي تحتييل

مركز المدينة (.)38

اختل ت اآلراء في ارت اا الزقورة استنادا إلى عدد طبقات الزقورة التي اعتقيد بمنهيا كانيت ذات

طبقات كثيرة ربما تصل إليى سيت طبقيات أا ميا يصيل ارت اعهيا الحقيقيي إليى 78ر تقريبيا  ،أميا

العلو المتبقي منها فيبلغ بنحو  57ر تقريبا ،إذ بليغ ارت ياا الطبقية الوليى مين الزقيورة بنحيو  33ر

تقريبييا المصييممة بشييكل مربييع بقيييا
الزقييورة ليصييبح القيييا

67،6 × 69ر وبعييد إضييافة سييمك الجييدار الييذا يطلي

بنحييو  78 × 78ر

()39

بييدن

( ،الشييكل رقييم  )4وكييان هييذا الجييدار مبنييي ميين

اآلجيير مييع مييادة القييير المالييوط بكسيير ميين حجيير الكلييس كمييادة رابطيية ويميييل نحييو الييداخل بمقييدار
 10سم لكل 2ر من ارت اا الطبقة ليبلغ عند قمتها المييل بنحيو  1،65ر تقريبيا .وتالليت الواجهية

الاارجييية لهييذا الجييدار سييت دخيينت وسييبع طلعييات بنائييية للاييلع الواحييد ميين أضيينا الزقييورة
كمييا أكييدت أعمييال التنقيي

التييي أجريييت بمنطقيية الزقييورة بمنيه تييم بنااهييا وفي نظييار خييا

()40

 ،ومنهييا

إجراء قبل تشيد الطبقة الولى للزقورة تم فرن طبقة من التراب الحمر ومن ثم أضي ت طبقة من

الرمل الناعم ومن ثم فوقه فرشت طبقية أخير مين التيراب الحمير ميرة أخير  ،اعتقيدت البعثية بيمن
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الطرل من هذه الطبقات منع تصدا البنياء وإسيناده عليى طبقية متسياوية بمقاومتهيا للايطط (.)41

ومن المرجح أياا كان الطرل من هذه الطبقات المتكيررة لميواد ماتل ية كيان لالي طبقية سيميكة
متجانسيية بالتماسييك يمييا بينهييا ولجييل خل ي أرضييية مسييتوية لسييطح كلسييي متعييرج ميين الصييع
تسويته ليكون قاعدة مستوية لبناء مسطبة الولى للزقورة.

كما كش ت البعثة التنقيبية بمن وقورة كوريكالزو كانت طريقة بنائها غريبة عن التقنية المتبعة

في بناء الزقيورات السيابقة ،التيي شييدت مين الليبن والطيين كميادة رابطية وبشيكل صي ول مين الليبن
ت صل بيين  9-8مين هيذه الصي ول شيبكة مين النابيي

(البيوارا) لت يرن عليهيا طبقية بسيمك 8

سم مين الرميل والحصيى فاين عين ل يات مين الحبيال بقطير  10سيم تن يذ بيدن البنياء لجيل تقويية

البناء(.)42

عييزو المعمييار الع ارقييي القييديم مبنييى الزقييورة ب ييرن حييزر ميين القص ي

المبنى إلى العلى إذ تم وضع بيين كيل صي

وآخير طبقية مين القصي

الص ي ول مييابين (  ) 18 - 5سييال ميين اللييبن لي ص ييل بييين ص ي
طبق ييات القصي ي

(الحصييير) ميين أس ي ل

لتبليغ كيل صي

مين هيذه

وآخيير طبقتييين أو أكثيير م يين

الب ييردا وق ييد وض ييعت بش ييكل متع يياكس عل ييى أن ال تتق يياطع وك ييان الط ييرل منه ييا

إض اء قوة أكثر بتماسك البناء ومقامته للرطوبة والتصدا .كما اخترق بدن مبنى الزقورة عيدد مين
القنوات الفقية تن ذ من جهة إلى أخر إلى جان
أو ثقوب مستطيلة الشكل تقريبا بقيا

حزر القص

لتنتهي إلى الاارج بشكل فتحيات

( 14×25سم) و( 15×27سم) وكانت بشيكل شيبكة غيير

متقاطعة وبشكل متناس مع عرل البناء الطرل منها كشبكة تهوية للزقورة (.)43
ثالثا  -المراحل التطويرية لعمارة مبنى الزقورة بتاريخ العمارة العراقية القديمة:

يعد مبنى الزقورة من أهيم النتاجيات العماريية للعميارة الدينيية بيالعراق القيديم وقيد داميت عيامرة

تحمييل سييمات خاصيية بهويتهييا العمارييية ببنائهييا الهائييل لتكش ي

لنييا عيين تيياريخ عمارتهييا الييذا ميير

بمي ييرحلتين تطي ييويريتين أساسييييتين في ييي تي يياريخ عمارتهي ييا بالمي ييدن العراقيي يية القديم يية  ،بي ييدأت المرحلي يية

لتطويري يية الول ييى كمرحل يية فكري يية مت ييمثرة ب ييال كر ال ييديني للمجتم ييع الع ارق ييي الق ييديم أعطته ييا ش ييكلها
وس ييماتها العماري يية لتمخ ييذ عني يوان هويته ييا العماري يية بالعم ييارة الديني يية ب ييالعراق الق ييديم  ،أم ييا المرحل يية

التطويرييية الثانييية فتتجلييى بطريقيية ت كييير المعمييار الع ارقييي ن سييه عبيير تجني

ضييرورة بالبنيياء بمييادة

قابليية لننييدثار مييع تقادمهييا الزمنييي لييذلك أضييال تقنيييات هندسييية جديييدة علييى م ارحييل بنيياء الزقييورة

طورت من هندسة عمارتها .وهما كما يمتي:

-1المرحلة التطويرية االولى :تأثير التطور الفكر الدديني فدي السدمات والهويدة العماريدة لمبندى

الزقورة:

كييان أول قهييور لمبنييى الزقييورة فييي تيياريخ الع يراق القييديم فييي عصيير الوركيياء  3700ق.ر

()44

وهذا استنادا إلى صور المشاهد ال نية المجسدة على بعض الختار المنبسطة التي تعيود إليى تليك
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الحقبة تظهر صور لشكل الزقورات

()45

االنشائي لمبنى الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم

(الشكنن  5و  .)6ومن جان

أخر فقد أكدت الدراسات

العمارييية بمجييال العمييارة العراقييية القديميية بييمن مبنييى الزقييورة كانييت بالصييل عبييارة عيين دكيية بنائييية

صلدة التيي تعيرل بالمصيطبة البنائيية وذليك بعيدما بيدأ بتمسييس وبنياء المعابيد القديمية بشيكل أكثير

تعقيدا وذلك ببنائها عليى هيذه المصياط
بشييكل واضييح

()46

البنائيية  ،ليكيون المعبيد عليى االرت ياا المطليوب ليظهير

ليكييون أول المعابييد المشيييدة فييوق المصيياط

الييذا كش ي

الحادي ية عشييرة بسلسييلة المعابييد بمدينيية أريييدو فييي طييور العبيييد ال اربييع

()47

عنييه بمعبييد الطبقيية

والبييد م ين هييذه التح يوالت

المهمة كانت ضمن سلسلة المتطيرات بمسلوب فن العمارة التي شهدتها العمارة العراقية القديمة في
الحقبية الزمنييية ميين الطبقيية الاامسيية والرابعيية بمدينيية الوركياء إذ تييم الكشي

عين أسييلوب بنيياء معبييد

ايله آنو في مدينة الوركاء ببنائه معبدا عاليا يقور على مصطبة (دكة) بنائية غير متناسقة وبناء
علييى البحييث عيين تيياريخ بنيياء هييذا المعبييد الييذا رجييح بمنييه البييد ميين أن يه قييد تييم بنييااه بتيياريخ أقييدر
وبالتحديد من عصر العبيد أو بداية عصر الوركاء لكونه بقياسات هندسية أصطر من أبنية معبيد

اآللهة إينانا ضمن مركز مدينة الوركاء ولكن السيتمرار تهديميه وتسيوية بقاييا أنقاضيه وإعيادة بنيااه
بيين س مكييان الموقييع للمعبييد أصييبح بالتييدريئ المعبييد عييالي يقييور علييى المصييطبة (دكيية)( ،)48لي يزداد
يمييا بعييد عييدد هييذه المصيياط

الواحييدة تعلييو الخيير كمييا كشي
لتصبح عدد من المصاط

البسيييطة القديميية باالرت يياا لتصييبح بطبقتييين (مسييطبتين بنييائيتين)
فييي معبييد جمييدة نصيير بموقييع تييل العقييير وميين ثييم تطييورت ال كيرة

البنائية بشكل الطبقة الواحدة فوق الخر لتتجسد بشيكل ميدرج بنيائي

ليقت ييرب م يين ش ييكل الزق ييورات النه ييائي ذات الطبق ييات المتع ييددة كم ييا قه يير ف ييي العص ييور التارياي يية
النحقة بهياة مبنى مدرج هائل شاه االرت اا ( .)49وهنا تجلت لنا وبشكل واضح تطور المرحلية
الولى من تمريخ عمارة الزقورة  ،وعلى مر تاريخ هيذا التطيور بعميارة الزقيورة اليذا بيدأ منيذ اللي

ال اربييع كييان تييمثير الم هييور اليديني للمجتمييع الع ارقييي القييديم الييذا انعكييس بشييكل مباشيير علييى شييكل
مبنى الزقورة والسيما وجيود مبنيى المعبيد العيالي فيوق اعليي طبقية وبحسي

اعتقياد الماتصيين بمنيه

كييان دار اسييتراحة وسييط طري ي ايلهيية التييي تعييرج إلييى السييماء أو عنييد هبوطهييا ميين السييماء إلييى

المعبييد ال يرئيس فييي الرل( .)50وان أكث ير ت سييير للزقييورة هييي إن هنيياع معبييدين م يرتبطين تمامييا،
احدهما أعلى قمة الزقورة واآلخر أرضي عند نهايتها بالس ل .وهناع من يعتقد بمن المعبد العالي
هو مكان استراحة مؤقتة لإلله في طريقه بين السماء و المعبد الس لي .وان مدرجات الزقورة ت سر
على أنهيا إميا مجيرد واسيطة للصيعود المناسي

إلى السماء من الرل (.)51

إليى المعبيد العيالي ،أو إنهيا نيوا مين السينلم ترت يع

وعلييى ضييوء مييا تقييدر فقييد أتييت هييذه التطييورات العمارييية ابتييداء ميين بنيياء المصيياط

البنائييية

وعنقتهييا بمبنييى المعبييد الييذا يعلوهييا ولييو تتبعنييا لهييذه التطييورات لوجييدنا أن العنص يرين ( المعبييد
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والمصييطبة البنائييية ) إنهمييا العنص يران الرئيسييان اللييذان ال يطيبييان عيين مبنييى الزقييورة بييل يشييكنن

هويتها العمارية منذ البداية  ،إال أن حدث هنياع تطيير فيي موقيع المعبيد وحجميه فاين عين شيكل
وع ييدد وحج ييم المص يياط

البنائي يية نتيج يية الم ييؤثرات لألفك ييار الديني يية وتجس يييدها بع ييدما اهت ييد إلي ييه

المعمييار الع ارقييي القييديم ميين معرفيية بنيياء هييذه المسيياط

البنائييية لتقييور مقييار أسييس جييدران المعابييد

القديمية فايين عين رفييع مبنيى المعبييد عيين الرضيية المجيياورة لسيباب ودينييية إليى جاني

الوقائييية ومنهييا حمايتهييا وت ييادا جرفهييا بسييب
المنح والرطوبة من جان

هييذه المصيياط

ياييانات مييياه النهييار ميين جان ي

الهييدال

 ،ووقايتهييا ميين

آخر ليصبح هذا المعبيد (المعبيد العيالي) وذليك بعيد تتطيور فكيرة بنياء

عبيير تيياريخ العمييارة العراقييية القديميية لي يزداد عييددها المصيياط

البسيييطة القديميية

باالرت اا لتصبح بطبقتين (مسطبتين بنائيتين) وفي هذا التطور حدث تطيير جيوهرا فيي مصيطبة

دور بمثاب يية أس ييس المعب ييد لتك ييون اكب يير م يين المعب ييد م يين حي ييث ع ييدد
المعب ييد الت ييي كان ييت ت ييؤدا ا
المصاط

ذات الحجار الكبيرة وبمساحة أوسيع  ،بينميا يكيون المعبيد قيد أصيبح أصيطر حجميا أو

بييذات المسيياحة فييوق هييذه المصيياط

الكبيير حجمييا والوسييع مسيياحة .والبييد لهييذه المسيييرة الطويليية

لعمارة الزقورة ابتداء من ابتكار ال كرة حتى تطبيقها بالعمارة الدينية وترسيياها بيال كر الع ارقيي البيد
هناع من الحاجة إلى الوقت الطويل والنور لتطبيقها حتى قهرت لنيا خينل عصير الوركياء ليذلك

من الرجح انه تم تن يذ كيل هيذه التطيورات بوقيت قيد سيب تياريخ هيذا العصير لتاتمير ال كيرة وييتم
تطبيقها وتظهر بشكل واضح بال كر العراقي القديم ،لتصل لنا صور متكاملة مبنى الزقورة مجسدة

بمشاهد الختار االسطوانية في هذا العصر.

 -2المرحلة التطويرية الثانية :التطور الهندسي المعالجات التقنية لعمارة مبنى الزقورة:

بعييد العييرل السيريع للهندسيية العماريية لمبيياني الزقييورات فييي بعييض المييدن العراقييية القديميية تييم

تسجيل سلسلة من المعالجات الهندسية لعمارة مبنى الزقورة لتكون بمثابة المرحلة التطويرية الثانية
التييي م ييرت عل ييى هندسيية عم ييارة الزق ييورة الت ييي جيياءت نتيج يية تظ ييافر الجهييود العماري يية الت ييي ب ييذلها

المعمييار الع ارقييي القييديم فييي إداميية المبيياني العراقييية القديميية ومنهييا والسيييما مبيياني الزقييورات بالمييدن

العراقييية القديميية لتكييون هييذه المعالجييات ابتكييارات تقنييية هندسييية تمكيين ميين ادخالهييا ضييمن م ارحييل
بناء الزقورة والتي جعلت من هندستها العمارية أكثر رصانة مميا سياعدها فيي صيمودها فمصيبحت

الطيول عمي ار بتيياريخ العميارة الدينييية للعميارة العراقييية القديمية شيياماة تتصيدر مبانيهييا بيل أصييبحت
من أهم معالمهيا بم اركيز الميدن العراقيية القديمية

()52

ولتيمتي هيذه التقنييات الهندسيية بمتطييرات بينمط

فيين عمييارة الزقييورات والسيييما الزقييورات التييي تييم تشيييدها فييي العصيير السييومرا الحييديث فييي نهاييية
الل

الثالث ق .ر التي تعود لهذا التاريخ معظم مباني وقورات المدن بالعراق القديم لتمتي سلسيلة

ميين المعالجييات الهندسييية لعمييارة مبنييى الزقييورة لتكييون بمثابيية المرحليية التطويرييية الثانييية التييي مييرت
على عمارة هندسة الهيكيل اينشيائي لمبنيى الزقيورة بعيدما تمكين المعميار الع ارقيي القيديم مين أجيراء
146

منى عبد الكريم حسين القيسي

المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل
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د ارسيية مستفيايية مسييبقة لمبيياني الزقييورات وميين جوان ي

عييدة نييتئ عيين رصييدها جميييع السييلبيات

بمباني الزقورات القديمة من حيث طبوغ ار ية أرل المنطقة ونوا التربة ومد تحملهيا لثقيل البنياء

ونمييط التاطيييط الهندسييي لمبنييى الزقييورة فايين عيين نييوا مييادة البنيياء التييي هييي ميين أهييم المعوقييات
التي شاركت هذه العوامل بتصدا بدن المبنى وخس ها  ،ومنها تمكن من تسجيل سلسلة من هذه

المعالجات التقنيية لهندسية عميارة الزقيورة التيي أدخلهيا المعميار الع ارقيي القيديم ضيمن م ارحيل بنائهيا

وبمهنييية عالييية  ،ولييذلك عيين طريي د ارسيية مستفيايية وبشييكل علمييي وفي عمييارة هندسييتها والبيايية
المحيطة سول يتم عرضها هذه المعالجيات بشيكل محياور متسلسيلة تباعيا ميع م ارحيل عمليية بنياء

الزقورة وكما يلي-:

أ -أختيار موقع مبنى الزقورة:

كييان اهتمييار الملييك أورنمييو بمعمييار واعييادة بنيياء وقييورات المييدن العراقييية القديميية كبي ي ار إذ تييم

تجديييد معظييم مبانيهييا فييي مييدة حكمييه وكانييت هييذه الحمليية علييى الرجييح ضييمن حملتييه التييي وجههييا
صوب أعمار مراكز المدن القديمة في وسط العراق القديم وجنوبه لذلك البد من إعادة بناء وترميم

مباني الزقورات ضمن العمائر الدينية بمراكز هذه المدن .وبسب
أعمارهييا ثييم إعييادة بنائهييا وف ي تقنييية هندسييية جديييدة تاييي

تهالك مباني الزقورات فنبد مين

لهييا رصييانة تجعلهييا أكثيير قييوة ومتانيية

والحيلولة دون تصدعها لنها تعد من أهم مباني العمارة الدينية التي تتصدر هذه الم اركيز  ،بيدليل

قيامه بهدر مباني وقورات قديمة وإعادة بنائها من جديد  ،أو بناء وقورات جديدة فوق سلسلة معابد
مشيييدة مسييبقا بمركييز المدينيية  ،إال إن قييد أهملييت الكثييير ميين مبيياني الزقييورات التييي لييم تكيين ضييمن

هذه المراكز المدن مثل وقورة كيش (تل سنگرة) بدون اعمار ضمن هيذه الحملية  ،ليذلك فنبيد قيد
جاء اهتمار الملك أورنمو بإعمار مباني الزقورات ضمن اهتمامه بمعمار م اركيز الميدن .وعنيد بنياء

الزقييورات بم اركييز المييدن العراقييية القديميية ورد هنييا أميرين هييامين أولهمييا :هييو بسييب

تحديييد مسيياحة

المركيز اليذا تيم أشيطاله بمعظيم المبياني الدينيية كيان عليى المعميار الع ارقيي القيديم أن يتقييد ضييمن
هييذه المسيياحة للعمييارة الدينييية بييالمركز (بمنطقيية المعابييد) لييذلك لييم يكيين أمامييه إال أن ياتييار موقييع

الزقورة القديمة أو التاحية بمبنية معبد ضمن المركز بحيث تكون مساحته الرضية كا ية ينشاء
وبناء مبنى وقورة جديدة .والمر الهار الثاني واالهم :وهو البد من بناء الزقورة الجديدة فوق مباني

أقدر إن كانت أنقال لزقورة كما في وقورة أور الشكل ( ، )3أو سلسلة معابد أو أبنيية قديمية مثيل

وقييورة اريييدو والوركيياء (الشييكنن ( ))2(،)1وال سيييما كونهييا ذات طبقييات قائميية فييي الموقييع ن سييه
لتشييكل أسييا

(ارضييية) قييوا للمبنييى وهييذه هييي التقنييية الجديييدة التييي ت يرتبط بييالمحور الثيياني التييي

أدخلها المعمار العراقي ضمن مراحل بناء الزقورة وذلك بعد إدراكه لهشاشة تربة الرل التي تقار

عليهييا مبنييى الزقييورة ومييد ضييع

تحملهييا لووان ثقييل مبنييى الزقييورة (وون مييادة البنيياء) وبسييببها
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تعرل معظم مباني الزقورات لهبوطها أو خس ها مما يعرضها للتصدا جراء الاس
كما كش ته أعمال التنقي

وهو واضح

بتدمير أجزاء كبيرة من بمبنيى وقيورة مدينية كييش (تيل أنطيرة) بيمن سيطح

الطبقة الولى أصبح ساحة لمعبد يعود للعصر البابلي الحديث (.)53

ب  -انشاء قاعدة قوية إلسناد مبنى الزقورة:

بعد تحديد موقع مبنى الزقيورة الجدييدة قيار المعميار الع ارقيي القيديم بنائهيا عليى أنقيال مبياني

أقدر كما كش ت أعمال التنقي

في بناء وقورة مدينة الوركياء التيي بنييت عليى سلسيلة معابيد اآللهية

(إأنا) بعد تسوية الطبقة الولى ومعظم الطبقة الثانية مين المعبيد لجيل بنياء وقيورة االلهية إانيا
اذ يعود تاريخ مبنى أول معبد في الطبقة السادسة اليذا يعيود تمريايه إليى منتصي

(اللي

()54

ال اربيع

ق.ر) ( ،)55وهييذا علييى نمييط بنيياء وقييورة مدينية اريييدو ن سيه المبنييية فييوق أنقييال سلسييلة ميين المعابييد
المتعاقبة ويعود تياريخ أقيدر معبيد لهيا إليى عصير العبييد فيي اللي
ببنيياء الزقييورة علييى أنقييال وقييورة أقييدر مثييل وقييورة أور بييدليل كشي

الايامس ق.ر ( .)56أو الشيروا

علييى البيرجين الشيرقي والطربييي

الواقعين تحت سلم الزقورة المركيزا إذ مييزت عميارتهم ببيدن الزقيورة بالنظيار ن سيه فيي بنياء السينر

والبراج لبناء الزقورات القديمة وكانت وقي تهميا الساسيية دعاميات يسيناد السيلم المركيزا للزقيورة

فايين عيين وضييي تهما الدينييية (أحييدهما كييان معبييد واآلخيير مطييبخ اسييتنادا للرميياد الموجييود بييالبرج)
ويعييود تارياهم يا إلييى سيينلة أور الولييى

()57

(الشييكل رقييم  .)11وهنييا علييى االرجييح البييد ميين ان

مبناها قد تصدا وتعرل للهدر .وقد حدثت هيذه العمليية عنيدما أصيبح وون الزقيورة أعليى مين قيوة

تحمل الرل ليكون هناع هطول (تاس ) في الزقورة ونتيجته حدوث شقوق في الجدران وتعتمد

كبر وقوة هذه الش وق على نسبة الهطول .وهذا ما فطين إلييه المعميار الع ارقيي القيديم بيال طرة لكيل
هذه السلبيات وقدر بكل حر ية المعالجات الهندسية بعمارة الزقورة بما يناسبها مقارنة مع الدراسات

الحديثة للهندسة العمارية المتطورة.

إذ أن من البديهي وقبل الشروا بما عمل بناء والسا

الب ييد م يين حس يياب وون ه ييذا الهيك ييل م ييع قي ييا

الرضية (السا ) بحس

أس ييا

للبناء أو عمل ليكل البناء اينشاثي

المبن ييى فا يين ع يين م ييد ق ييوة تحم ييل ترب يية

وون المبنى ومنها يتم حساب وون الحمل من عن طريي حسياب وون

المييادة البنائييية وثقييل كتليية المييادة البنائييية بشييكل بتناس ي

مييع قييوة قاعييدة البنيياء والسيييما الرضييية

(ارل الدلتا ببند ال ارفيدين) التيي أثيرت وبشيكل مباشير عليى قيوة ومتانية المبنيى مين جهية وت ياوت

عدد طبقات الزقورة التي جاءت لكثر من  3طبقات للزقورة بالمدن العراقية القديمة .كما البد مين

حسيياب عييرل القاعييدة الولييى مييع ارت يياا مبنييى الزقييورة ليكييون متناسي

لجييل ديمومتهييا لكييل هييذه

ال ت يرة الزمنييية لييو أجرينييا بعييض الحسييابات التجريبييية علييى قياسييات وقييورة أور لوجييدنا كتليية الزقييورة

تشكل مقدار مادة بناء اللبن الذا يتكون منه مبنى الزقورة ولكن االفايل حسياب وون الكتلية وهنيا
نستطيع ان نعرل قوة المبنى مقارنة مع وون مبنى الزقورة بتمثير جاذبيته
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لنطب تجربة حسابية مع الرسم كما موضح (الشكل رقم  )7على وقورة مدينة أور فيي جنيوب

العي يراق الت ييي تق ييدر المع ييدل الع ييار لكثاف يية الترب يية بالمنطق يية  1،76ط يين/ر ،)58( 2وحس يياب قياس ييات

(قواعدها) طبقاتها الثنثة لزقورة أور

()59

وف

 -1لحساب كتلة القاعدة االولى (الس لى) من الزقورة تستادر المعادلة االتية..
( الطول × العرل × االرت اا × كثافة التربية)

62،5ر × 43ر × 11ر ×  1،76طن/ر 52030 = 2طن وون الطبقة البنائية االولى

 -2لحساب كتلة الطبقة الثانية من الزقورة بالمعادلة ن سها في اعنه

 26ر ×  36ر ×  5،35ر ×  1،76طيين/ر 8813،376= 2طيين وون الطبق ية البنائييية

الثانية

 -3ولحساب كتلة الطبقة الثالثة بذات المعادلة

 10ر ×  20ر × 3،80ر ×  1،76طن/ر 985،6 = 2طن وون كتلة الطبقة البنائية الثالثة

إذن الكتلة الكلية للزقورة تساوا

 61828،976 = 985،6 + 8813،376 + 52030طن

 -4لجيل حسياب الايطط المسيلط عليى أرضيية الزقيورة ييتم تقسييم كتلية الزقيورة عليى مسياحة تربيية
قاعدة الطبقة االولى للزقورة..

الاطط المسلط على التربية =

61828،976

ر  × 62،5ر 43

=  23طن/ر2

وهييذا ال يرقم هييو أكبيير ميين قييوة تحمييل تربيية طينييية رخييوة وهشيية يتص ي

نسيييجها با يوا

وميكانيكييية ضييعي ة (تتاللهييا مسييامات كبي يرة وكثي يرة) لهييا القييدرة الكبي يرة علييى امتصييا

لذلك تكون ضعي ة المقاومة ليألووان الكبييرة ( .)61إذن كيي

فيزيائييية

المييياه

()60

صيمدت هيذه الكتلية البنائيية الايامة

آلالل السنين  ،نستنتئ من هذه االرقار بمن قد تتحق من هذه التقنية أمور ببالغ الهمية هي-:

 -1لجيل ت ييادا حيدوث حيياالت هبييوط فيي أسييس المبياني الكبييرة بسييب
تحمل االو اون الكبيرة يلجا عادة إلى ويادة مساحة قاعدة أسا
الع ارقييي القييديم اذ عمييد علييى توسييعة مسيياحة قاعييدة أسييا

المبنى

ضييع

()62

قيدرة التربيية علييى

وهذا ما عمله المعميار

مبنييى الزقييورات بشييكل واضييح لتكييون

قواعدها ذات مساحة كبيرة.

 -2ميين المنطقييي وجييود قاعييدة رابعيية للزقييورة تحييت سييطح الرل (تحييت الطبقيية الولييى) الزقييورة
تكون مسياحتها ال تقيل عين مسياحة الطبقية الثالثية العلييا وذات أسيا

قيوا متمثلية بمنقيال مبياني

اقدر مثل وقورة اور القديمة التي أصبحت قاعيدة للزقيورة الحديثية ووقيورتي (ارييدو والوركياء) عنيدما
قييار المعمييار الع ارقييي القييديم تسييوية مبيياني قديميية قائميية بشييكل طبقييات بنائييية متعاقبيية بعييدما أخييذت

قرارهييا بالتربيية واسييتقرت بييمرل طبيعتهييا هشيية بمنطقيية وسييط بييند ال ارفييدين وجنوبهييا ( لتصييبح هييذه
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الطبقييات أشييبه مييا تكييون كجييذور للزقييورة كمييا يكييون للجبييل جييذور بييالرل يسييناده) كمييا مبييين بي ي

(الشييكل  )9للحيلوليية دون هبييوط المبنييى وتصييدعها ويكييون المبنييى أكثيير اسييتقرار فييوق قاعييدة قوييية
ومستقرة  ،ومما يؤكد كنمنا تشيد وقورة مدينة دوركوريكالزو اليذا أختيير موقعهيا عليى أرل بكير
ذات طبيعة كلسية قوية وبهذه الحالة لم يحتاج المعمار إلى مباني أقدر(.)63

 - 3التطير الوقي ي لعمارة المصطبة الولى المرت عة التي تسيتند فيوق الطبقيات البنائيية المسيتقرة
بالرل  ،وبهذه التقنية قار المعمار العراقي القديم بتطير جينس بنياء الطبقية الوليى لمبنيى الزقيورة
ومنها يتم حساب الوون للمبنى من الطبقة الثانية بدل من الطبقة الولى ومنها ما جاء عن طري
تطير جنس مادة بناء الطبقة الولى للزقورة وملء ل

الطبقة بمنقال وأتربة تمتي من دفن لمبياني

قديم يية وتي يراب ت ييم تس ييويتها لعم ييل المس ييطبة وه ييذا م ييا كشي ي ته أعم ييال التنقيي ي
والوركاء ومن جان

بزق ييورات أور واري ييدو

كان الطيرل مين هيذه العمليية لتكيون أقيو وذات قاعيدة أصيل

لجيل ت يادا

هشاشة الرل ذات التربة الطرينية لدلتا وسط بند الرافدين وجنوبها المكونة من ترسيبات النهيار
لتربيية أرضييية المييدن العراقييية القديميية الواقعيية علييى حافيية النهييار

العملييية ميين تافيي

()64

وميين جاني

آخيير حققييت هييذه

الحمييل وجعلييه ضييمن الييوون المسييموح لمقاوميية التربيية عبيير تطييير الجاذبييية مييع

الح يياع علييى كتليية البنيياء الكبي يرة لمبنييى الزقييورة عيين طري ي المعادليية ال يزيائييية الييوون = الييوون ×
تسارا الجاذبية .لذلك يتم حساب وون المبنى بعيد المصيطبة االوليى ابتيداء مين المصيطبة الثانيية
الن الولييى أصييبحت قاعييدة قوييية تاتل ي

بمييادة بنائهييا عيين مييادة بيياقي المصيياط

العليييا لمبنييى

الزقييورة ليييتم رفييع مبنييى الزقييورة االكثيير اسييتق ار ار فايين عيين تقليييل عملييية جييذب االرل يقييل وون
الكتلة الكبيرة للزقورة.

ج – نظام (الجدار االسنادي أو الساندة) للغالف الخارجي للزقورة:
صممت الجيدران الاارجيية لمصياط

مبنيى الزقيورة وفي نظيار الميينن نحيو اليداخل إذ يمييل

الجدار نحو الداخل بمقدار نحو ارت اا المسطبة (الطبقة) ليبلغ عند قمتهيا لتكيون قاعيد المصيطبة
البنائية أعرل من قمتها التي صيممت وفي هيذا النظيار الجيدران الاارجيية لزقيورة مدينية أور التيي
تميل المصطبة البنائية مع ميينن الجيدار نحيو اليداخل بزاويية مييل بسييطة لتكتسي

جديييد ميين خيينل هييذا الميييل وخل ي امتييداد لجييدرانها نحييو القاعييدة

()65

الزقيورة شيكل

(الشييكنن( )9و( ، )10كمييا

جاء تصميم جدران وقورة مدينة دوركوريكالزو لذات النمط إذ كشي ت التنقيبيات االثريية عين ميننيه

في الالعين الشمالي الشرقي والشمالي الطربي نحو الداخل بمقدار 10سيم لكيل 2ر باتجياه ارت ياا
المصييطبة( .)66وتمكيين المعمييار الع ارقييي القييديم منييذ القييدر ميين التوصييل إلييى هييذه التقنييية المتطييورة
للهندسيية العمارييية منييذ أكثيير ميين  4000سيينة ماييت والتييي تسييمى حييديثا هييذه التقنييية الهندسييية
الجييدران ايسيينادية أو السيياندة ( )Retaining wallالتييي تصييمم وتبنييى لمقاوميية الا يطط المائييل
عليى الجيانبين للتربية ( (teral Earth Pressureوبعيدد مين العواميل أيايا
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فايين عيين التطييير فييي ارت اعييات الرل والتييي تتجيياوو واوييية ال ارحيية للتربيية فييي المنحييدرات غييير
الطبيعية

()68

وهذا ينطب على ارت اعات النقال والتربة التي تكونت منها المصطبة الولى أو

الطبقيية الرض ييية للزق ييورة  ،ويمك يين اس ييتعمال ه ييذه الحي يوائط لحم ييل الس ييق

المائل يية أو القبي يوات أو

السوار ذات الطوال االرت اعات الكبيرة كما أنها تتحمل ضطط الرياح مجتمعة مع ضطط التربة

ببدن المصطبة الولى ووون كتلة المبنى بطبقاتها متيمثرة بجاذبيية الرل التيي وادت مين الايطط
علييى الجييد ارن ممييا يييؤدا إلييى تل هييا وتصييدعها (الشييكل رقييم  ، )8لييذلك تحتيياج هييذه الح يوائط إلييى
أكتال أو دعامات بياروة عين البنياء يحيدد شيكل الحيائط السياند بحييث يعطيي أكبير مقاومية ممكنيه

مع أقل كمية من مواد البنياء لتقي

مقاومية هيذه الايطوط الواقعية عليى هيذه الحيوائط

قييار بييه المعمييار الع ارقييي القييديم بتطليي

()69

وهيذا ميا

الواجهييات الاارجييية اليثنث لزقييورة أور عييدا جييدار السيينلم

بج ييدار م يين اآلج يير بس ييمك ثماني يية أق ييدار تس يينده دعام ييات بنائي يية بع ييرل  2،60ر وبب ييروو 45س ييم

متباعيدة عين بعايها بنحيو 4،4ر وتمييل ميع مييينن الجيدار نحيو اليداخل بزاويية مييل بسييطة فييوق
إوار من طبقة سميكة من مادة القار الهدل منه هو إسناده للجدار وجعليه أكثير متانية وقيوة

وعلى النمط ن سه كانت وقورة دوركوريكالزو

()71

()70

،

إذ تمكن هذا المعمار العبقرا من هذه التقنية من

الح اع على سنمة الجدران الاارجية من التصدا وهنا تمتي التقنية الهندسيية لعميارة الزقيورة التيي
تيم اسييتبدال الجيدران العمودييية بجييدران مائلية بزاوييية بمسي ل الجيدار لتقيياور قييوة الجاذبيية الناتجيية ميين

( (teral Earth Pressureالمتشكلة من ويادة أحمال وون مبنى الزقورة .والجدار الرابع المواجه

للسنلم التي تقور مقار الجدران الساندة يسناد الجدار ولسيما السيلم المركيزا أو الوسيطي بإسيناده

للجد ارر على عكيس وقيورة مدينية أرييدو التيي صيمت بشيكل جيدران شياقولية أو قائمية مميا عرضيها
للتعرييية الشييديدة بجميييع الجهييات الجييدران للزقييورة مييا عييدا جييدار السييلم الييذا قييل سيياند الجييدار
وبسييب

()72

تصييميم جييدرانها الشيياقولي ممييا عييرل مقدميية الجييدران إلييى حم يل أكبيير أو جهييد شيياقولي

يكون ميؤثر بالايطط عليى السيس أو القاعيدة فييؤدا الايطط الميؤثر اليى كسير الجيدران الجانبيية

من الوسط وتهديمها وهذا ما نراه أياا بمبنى وقورة كيش التي تعرضت أجزائهيا أيايا للهيدر (.)73

مما يشير إلى ان سب

التاطيط الهندسي لعمارة الزقيورة مميا عيرل المبنيى اليى عواميل التصيدا

واالنهيار وأهمها ضطط التربة ببدن المصطبة الولى ووون كتلة المبنى مجتمعية هيذه العواميل ميع

جاذبييية الرل التييي وادت ميين الاييطط علييى الجييد ارن ممييا أد إلييى تل هييا وتصييدعها .لياييي
المعم ييار ف ييي العص ييور النحق يية والس يييما ف ييي العص يير الب ييابلي الح ييديث ق ييار بتطليي ي
المصاط

قم ييم ج ييدران

بطبقة من ايس لت (لتكون بمثابة تبليط للممرات ما بين طبقات الزقيورة ليايي

جديدة تجتمع مع مينن الجدار بسهولة للتالأ من مياه المطار من أسطح مصاط

الزقورة إلى الرل المجاورة (.)74
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د -نظام الفتحات (القنوات الهوائية) بمبنى الزقورة:

أضييال المعمييار الع ارقييي القييديم تقنييية بنائييية جديييدة ضييمن م ارحييل بنيياء مبنييى الزقييورة لتكييون
بمبنى وقورة مدينية أور عين

أحد أهم العوامل المعالجة لهندسة عمارتها إذ كش ت أعمال التنقي

ثقوب أو فتحات سميت (العيون الباكية) التي تتالل مبنى الزقورة التي رافقت عملية فرن طبقيات
الحصران وحزر من القص

بين ص ول الليبن بعميل ثقيوب مسيتطيلة الشيكل ت يتح بجيدران الزقيورة

الاارجيية ماترقيية بييدنها وقييد أعتقييد البياحثون والماتصيون بييمن الميراد منهيا هييو الييتالأ ميين مييياه
المطار المتسربة إلى ليكل الزقورة ( .)75لتتطيور هيذه التقنيية عبير تياريخ الهندسية العماريية لييتمتي
هذه ال تحات وفي نظيار يتاليل بيدن مصياط

وقيورة كوريكيالزو وبشيكل شيبكة مين النابيي

بييين ص ي ول اللييبن( .)76وبشييكل متناس ي غييير متقاطعيية مييع بعاييها ليتناس ي

تتيووا

مييع عييرل المبنييى

مكونة عدد من القنوات الفقية ما بين الالع الشمالي الطربي إليى الايلع الجنيوب الشيرقي  ،وميا

بين الالع الشمالي الشرقي إلى الايلع الجنيوب الطربيي ) لتاتيرق بيدن مبنيى الزقيورة وتنتهيي إليى

( 14×25سم) و(15×27

الاارج بجدرانها الاارجية بشكل فتحات مستطيلة الشكل تقريبا بقيا

سييم) وليييمتي اليرأا اآلخيير ميين قبييل البيياحثين عيين هييذه ال تحييات بييمن الطييرل ميين هيذه الشييبكة ه يو
تهوية للزقورة (.)77أنه بناء على ما تقدر فمن نظار ال تحات الاارجية المشار إليه فمن على الرجح

صممه المعمار العراقي القديم لت ادا ارتطار الهواء ببدن الزقورة الذا يعرضيها للتصيدا عليى مير
اليزمن ليذلك تيم مييد شيبكة مين النابيي

الهوائييية تاتيرق بيدن الزقيورة وعلييى ارت اعيات محسيوبة بييين

ص ي ول اللييبن غييير متقاطعيية وت ييتح علييى جميييع جهييات الزقييورة

()78

وعلييى الرجييح الطاييية منهييا

ليسييمح بييدخول اله يواء الجييوا ميين هييذه الثقييوب إلييى بييدن مبنييى الزقييورة دون أا مصييد ب يل يكييون
مسموح من إا اتجياه ميع متطييرات اتجياه الهيواء  ،وهنيا أصيبح الهيواء الجيوا معبيم بشيبكة القنيوات

ليمتي ب ائدة أخر وليشكل عاميل معيالئ مسياعد أخير بحسي

عليم ال يزيياء الحيديث إذ عميل عليى

نقأ وون كتلة المبنى من مقدار الثلث إليى ثلثيين وعنيدما يقيل اليوون يينعكس بشيكل طيردا عليى
قوة سح

الكتلة البنائية إلى الرل التي تعمل بقوة الجاذبية والتي تقور بتحدييد اليوون الجدييد

()79

عبيير هييذه العوامييل المجتمعيية بهندسيية عمييارة مبنييى الزقييورة التييي تسيياعد إلييى ت ييادا تصييدا وخسي
مبنييى الزقييورة بسييب

هشاشيية التربيية الرضييية لمنطقيية وسييط الع يراق وجنوب يه ،ممييا يشييير إلييى أن

المعمار العراقي القديم قدر معالجات هندسية بتصميم شبكة قنوات هوائية أدت وقي ة عماريية فيي

مبنييى الزقييورة لتنييتئ معالجييات فيزيائي ية اسييتطاعت الت يواون مييا بييين وون الكتليية البنائييية للمبنييى مييع
جاذبييية الرل فييي قييل الكتليية الكبيييرة لمبنييى الزقييورة .وميين جاني

القن ي يوات الهوائيي يية في ييي التي ييدخل بتافي ي ي

أخيير سيياعدت هيذه ال تحييات أو

وون المبني ييى (عي يين طري ي ي اخي ييتنل الي ييوون) بي ييين الكتي ييل

(المصيياط ) البنائييية المتعاقبيية التييي تركييز ثقييل أووانهييا فييي وسييط كتليية مبنييى الزقييورة ممييا يجعييل

ضييطط الييوون تتسييارا مييع جاذبييية الرل التييي يتييمثر بهييا الييوون الماييافة علييى قاعييدة المبنييى أو
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الرل المشيدة فوق مبنى الزقورة

المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل
()80

االنشائي لمبنى الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم

مميا يعكيس ميد عبقريية عقيل المعميار الع ارقيي القيديم عين

طري االفادة من علور متعددة وتسايرها لبناء الزقورة التيي دار مبناهيا إليى آالل السينين  ،فاين
عن تالأ مبنى الزقورة من المياه التي تتسرب الى بدنها عبير الشيقوق والتصيدعات التيي تحيدث
بييين ص ي ول اللييبن لييذلك عمييل المعمييار الع ارقييي القييديم ال تحييات بييين ص ي ول اللييبن وليييس داخييل

قطعة اللبن الن الماء عندما يتسرب بين هيذه الصي ول يعميل عليى إضيعال الميادة النصيقة بيين
الص ول وبالتالي يؤدا إلى إضعال المبنى برمته بعد تهالك ص ول الليبن ليذلك تهالكيت الكثيير

من الزقورات الولى مما أد إلى إعادة بناء جميع الزقورات في مدن العراق القديم.
االستنتاجات:

 -1جيياء اهتمييار الملييك اورنمييو بمعمييار وبنيياء الزقييورات عيين طريي اهتمامييه بم اركييز المييدن القديميية
وإعمار المباني الدينية ضمن هذه المراكز.

 -2شهدت العمارة الهندسية لمبنى الزقورة مرحلتين تطويريتين كانت االولى في ايل

الرابع ق.ر

متمثرة بالفكار الدينية للمجتمع العراقي القديم التي انعكست على الهويية العماريية للزقيورة .والثانيية
في نهاية اللي

الثاليث ق.ر بعيد أدخيال سلسيلة مين التقنييات الهندسيية ضيمن م ارحيل بنياء الهيكيل

اينشائي لمبنى الزقورة لتكون خطوات عنجية يدامة بنائها.

 -3تييم بنيياء الزقييورات علييى أنقييال مبييان لطبقييات معابييد أو وقييورات قديميية الطييرل منهييا لتكييون
بمثابة أرضية قوية للمبنى فان عن تراكم النقال وجعليه بارت ياا اصيطناعي لتكيون المصيطبة

أو الدكة االولى للزقورة.

 -4أضال المعمار العراقي القديم جملة من الاطوات ايضيا ية كتقنييات هندسيية معالجية لمبنيى

الزقورة لجعلها أكثر قوة ومتانة ليثبيت أن هيذا المعميار قيد توصيل إليى هيذه التقنييات الهندسيية قبيل
 4000سنة مات.

 -5عنييد أنشيياء المصييطبة الولييى للزقييورة ميين أنقييال مبيياني قديميية تمكيين المعمييار الع ارقييي القييديم
من تطير جنس بناء المصطبة عن بياقي مبنيى الزقيورة لييتم احتسياب وون المبنيى ابتيداء مين بدايية

المصيطبة الثانيية ممييا يقليل مين وون المبنييى الثقييل بتطيير قييوة سيح

الزقورة (المواونة بين الكتلة والوون).

الجيذب االرضييي لكتلية مبنييى

 -6بلط ي ييت الس ي يياحات المحيط ي يية للزق ي ييورة لجعله ي ييا ارضي ي يا ص ي ييلبة ولمن ي ييع تتس ي ييرب مي ي يياه المط ي ييار
والفياانات إلى أرضيية الزقيورة مميا تسياعد فيي وعزعية اسيس المبنيى وتزييد مين هشاشية الرضيية

والسيما بوسط وجنوب بند الرافدين.

153

مجلة اثار الرافدين  /ج  / 2مجلد 2022 / 7

 -7تم أكساء المصاط

البنائية لمبنى الزقورة بجيدران مائلية (الجيدار ايسينادا أو السياند) ميدعم

بدعامات على مسافات محسوبة لجيل تقويية الجيدار ووييادة فيي دفيع ومقاومية ضيطط وون المبنيى

متمث ار بقوة الجاذبية.

 -8صييممت الييدعامات التييي دعمييت الجييدران السيياندة المطل يية لطبقييات الزقييورة بالشييكل ن سييه فييي
الطلعات والدخنت التي تاللت ووينت المباني الدينية المجاورة لها لتتوحيد جماليية المبياني الدينيية
وتكون على نس واحد.

 -9أض يال المعمييار القييديم شييبكة ميين النابي ي

تنتهييي ب تحييات مسييتطيلة الشييكل تتالييل ص ي ول

طبقات اللبن لت ادا قوة ارتطار الهواء الجوا ببدن الزقيورة المرت يع لتيمتي ال ائيدة مين تطلطيل الهيواء
بهذه الشبكة من تقليل وون المبنى عن طري تقليل سح

الجاذبة للمبنى.

 -10اضييافة طبقييات الحصييير واالسي لت بييين طبقييات اللييبن وعلييى مسييافات محسييوبة لجييل تقوييية

الهيكل االنشائي لمبنى الزقورة.
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المراحل التطويرية والمعالجات التقنية الهندسية لعمارة الهيكل
االنشائي لمبنى الزقورة في مدن وسط وجنوب العراق القديم
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يوس

يعقوب مسكوني  ،ط  ، 3بطداد ،1961 ،

37 – 31

10- Moorey، P. R. S.: Kish Excavations، 1923-1933، oxford،1978،p 87 ff
11- Moorey، P. R. S.:A Re-Consideration of the Excavations on Tell Ingharra (East
Kish)، 1923-33، Iraq، Vol. 28، No. 1 ( 1966)، pp. 25-26
12- Lloyd،S:: Back to Ingharra: Some Further Thoughts on the Excavations at East
Kish، Iraq، Vol. 31، No. 1 (Spring، 1969)، pp. 40-46
 -13مدينية أرييدو :وحيديثا باسيم (أبيو شيهرين) ووردت تسيميتها بالكتابيات المسيمارية بصييطة ( =NUN.KI.GA

 )ERIDUوالتييي تعنييي المدينيية الطيبيية .وتقييع المدينيية فييي ميينا ض ارضييي واسييع فييي أقصييى الجنييوب الطربييي ميين
بند الرافدين يبعد بنحو ( 40كم) غرب مدينة الناصرية وعلى بعد ( 24كم) إليى الجنيوب الطربيي مين أور الثريية

 ،أشيتهرت بعبيادة إليه المدينية اليرئيس وهيو ايليه (انكيي –  )Enkiالسيومرا (اييا –  )Aiaالكيدا  ،وييزوره النيا
ميين ماتل ي

المييدن ممييا اكتسييبت المدينيية المكانيية الدينييية المرموقيية فييي الع يراق القييديم  ،وعملييت بهييا أهييم البعثييات
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