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 ق.م( ۱۹۹۵-۲۰۰4الفنون في العصر البابلي القديم )

أصببت بالتببابالتفتببذال ببعالرببركالك حصببيال ييببلكال مببفيديال ببعالك حببف فالك وبببدفال ال  بببالأ  ببيال  ببف  الرببركال
ك حصيال بيةاليتديةالعلىالكالستففبةال نالك   ي ثالك ف عال ج دب الك حصب يالك سبفتويال تبىالكسبت فع كال
أنالدجب كالأل فس فالأسل تفال  دفال  دلكال  فالجحذالكع ف  فالك ف ديالركبال فت الدختلفال عالآخبيالك   بففال

  يالك تعالستوت فال.عنالك حص

ال

 أوال. العمارة في العصر البابلي القديم :ال

 . المعابد :۱ 

 ف  ال  ففالك ح فيةالعلىالك توف دبالكألسفسديال لح فيةالك بد ديال لحص يالك سبفتويال التدببالأنالربرلالك  حفتببال
  بالكختلفبالتصغيال ج  فال دفسفال  حفتبالك حص يالك سفتويال ال ت دلبالتفالتعال:

الأ.ال  ف يالتس يالخفيجعال ست دذالك شيذالغف تفال.

الب.التتجهالأماعهال   الك ج فبالكأليت ال عالأغلبالكأل دفنال.ال

الال.ج.التتلدنالعببال نالك  لحفبال ك بخابال

الب.التتأ فال نالسف يال يش  يالد د الت فال نالج ك ت فالكأليت الصفال نالك غيفال.ال

كال تحبفثالن  بففال  .الت ت عال حفتبالرركالك حصيالك ىالركبالكألسبل بالك برشالشبدببال دبهال حفتببالعصبيلال
 ك  حفتبالركبالك    يالك ص دحالك  ستودف(ال.ال

  .ال نالأش يال حفتبالرركالك حصيال حتبالنعشتفياليتدت ف(ال عالبدف ىال.

ال

 . القصور :۲ 

  بنالأشب يالك وصب يالرب الالع بال يففالك  بنال عالرركالك حصيالإ ىالك تسفتقال عالت فءالك وصب يال       
 ف(الك  حفصيال    يكتعال ال  بالأخر فلالي ثفذال لوصب يال  بيكال حببفالك حثب يالال- صيالك  لكالنل يشال

 علىال صيال   يكتعال  بالكآلنال التت دلالك وص يال عالرركالك حصيالتفالتعال:

الأ.التغ عال سف يال كسحيالد د الت فالجبيكنالس دييال.

ال عالك وصيال.الب.التتخلذالك جبيكنالأتيكجالب فعديالتستخبفال لب فعالعنال ن

الج.ال خ  يالتف ت ففال.ال

الب.الد جبال حتبالبكخذالك وصيالغف تفال.

 الجدارية . ل.الكأليمدفباليصفبالتف  فت قالك فيشعال تلدنالسف فت فال غي  فالتف يس ف

كأليمبدفبال تبلددنال  .الكالرت ففالتف شيذالك خفيجعال لوصيال نالك  ف دبيالك ج ف دبيال مباالعبنالتتلبد 
 ك جبيكنالتف يس فالك جبكيديال.



 

 فن النحت :ثانيا.  

ش بال نالك   بال عالرركالك حصيالع   بفالكمب  اذالك   كمبد الك بد دبيالك تبعاليف ببالسبف بةال بعال     
ك حصبب يالك سببفتويال  لبببال  ل ببفال  كمببد الركبال سبب يالبد دببيال ل يدببيال ببنال ببيكلالخببف ال ببفالديببنال
كإل سببفنالدحي  ببفالسببفتوفال الي ببفالتببفالت  دببفال ببنالك   بببالك ببىالج ك بببالإ سببف ديال ثببذالكسببتافالك  لبب كال

نالكإل  يال الي بفالشب بالت ب عال ب كبالك خبففالك تبعالكسبتخب بال بعال بنالك   ببال كختفببالتوف دببال لشيك  ال 
س  يال أيبال عالك   بال عالرركالك حصيالت ف فال أصتحالر فكالأسل بالأ ال فت ال  دلال ل  بال عالرركال

الك حصيال.

 . النحت المجسم : ۱ 

الال-ت دلالك   بالك  جسفال  ركالك حصيالتفالتعال:ال

ك   ببال ك يسبفالال  هالك  فءال ك رشالد سكالتهالك تشيال  الكآل  يال بع   يال ييةالكإل فءالك رشالد تحثال -
 يأسل بال لتحتديالعنالك خصب.

 ك   فءةالخفدفيال.  كي(الت محديالك    فال  سييالتفإل فءال نالخاذف ثلبالكآل  يالنآ  يالك  فءالك ال-

التيتبشالك ت فثدذالخ رةاليتديةال  فالل جال ي نال.ال-

  تىالك وب دنال.ال   دذالدغ عالك جسفتيتبشال  د الشفففالت صفالأي ففالدغ عالك صبيال يبكءالال-

ال محبالأ جفيال ل  يالبكخذالتج دفالك حدنالغف تفال.ال-

الر فكالأع فذال  تديال نالك تي  لال.الال-

ك  جبيال وب ال إ  بفال كستخب بال عالك   بالك  جسفالأيثيال نالخف يال عالك ت فدرال الإرال فالتوتصيالعلبىال-
التحبكلالك ىالكستخبكفال  كبالأخيىال.

 

ال. النحت البارز :٢ال

 ت دلالك   بالك تفيلال عالرركالك حصيالتفالتعال:ال

الكستخب بال عالك   بالك تفيلال  كبال ختلفيال.الال-

ركبال  كمد ال ختلفيالتدبالأنالأغلت فالتصبال عال جفذالكسبتخبكفالك ببدنال بعالت  يك  جت ب الك  بب عالال-
 ن ثذال سليال   يكتع(ال.

 ع  جبال فيبكبالك   بالك تفيلالتتيكعياليتديةال ثذال حف جيال دفبالك  اتسال.الال-

 كستخبكفال  كعبالتبك ديال  فالدحيفالبالنك     ي(الن سليال   يكتع(ال.ال.ال-

ال نالأش يال  فرجالك   بالك تفيلالرعال سليال   يكتعال.ال-

ال



ال:الالثالثا. األختام االسطوانيةال

 ت دلبالكألختففالكالس  ك ديالتفالتعال:

الع لبال عالأ  كعال ختلفيال نالك  جفيةال.ال-

 كالس  ك عال.  حالك ختفشيفذالعلىالسو ديالك  فيال أسل بالكألر فكالت  عاليتديال عال جفذالتال-

التحم فال    بالتح فديال ف ويال تحم فالكآلخيال دسالير كال.الال-

الك  دذالإ ىالكستخبكفالكألسل بالك لخي عال عال ذءالك فيكغفبال.ال-

   كمدح فالركبالعا يال  ديالت  كمد الكألختففال عالك حصيدنالك س  يشال كاليبش.ال-

ال      

  بب يال  كمببد الصببيكعالكألت ببفذالك حببيكةال بب الك يف  ببفبالك  ت  شببياليغببفالي  ببهال  مبب عفالالالالالالال
سبب  يدفال أيبدببيالإالالأنالك   ببفبالك تببفتلعالك وبببدفالع بببالإ ببىالإ  ببفياليف  ببفبال ت  شببيالجبدبببةال ثببذال

 ك يف  فبالكألس  يديالك  ج  ي.
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