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األكديالعصر   



 

االكديفن العمارة    



 

االكديفن النحت    



مسلة نرام سين )مسلة النصر 
) 

ستة  راتفاعهاٌبلغ . لبل المٌالد، وتتواجد حالٌاً فً معرض اللوفر فً بارٌس ٢٢١٨-٢٢٥٤ ماٌماربإلى زمن االمبراطورٌة االكادٌة وهو  سٌن لناراممسلة النصر  تعود

ألدام، وتم نحتها فً حجر جٌري وردي. وهً تمثل ملن االكاد نارام سٌن لائداً للجٌش األكادي منتصراً على الجٌش اللولوبً، وهم شعب لروي من جبال زاغروس .  

ثناء السٌر فوق المدافعٌن ا أتروي لصة الملن وهو ٌعبر المنحدرات الشدٌدة إلى أراضً العدو ؛ على الٌسار تتواجد الموات اإلمبرٌالٌة المنظمة التً تحافظ على رتبته

تظهر الموى المعارضة الضعٌفة والفوضوٌة وهً تُلمى من . سٌن كالبطل شاهماً بوجه عدوه ولواته الفتاً األنظار نارامٌظهر . الفوضوٌٌن الذٌن ٌنكسرون وٌهزمون

من المفترض أن ٌنمل هذا طبٌعتهم . سٌن نفسه لد داسها تحت ألدامها نارامسٌن بأن ٌرحمهم، على الرغم أن  نارامفوق سفح الجبل، تخرلها الرماح، تهرب وتتوسل 

.تبرٌراللفتحالهمجٌة وغٌر المتحضرة   

 

، مع بماء الملن فً بشكلها المطريتمثّل هذه المسلة االنتصار . تظهر معظم صور الغزو أفمًٌا مع تمركز الملن فً الجزء العلوي منها. تُعّد المسلة فرٌدة من نوعها

كانت . سٌن ٌظهر مرتدٌاً خوذة نُحت علٌها لرن الثور وتظهر كوجه أسد نارامالجانب الفرٌد الثانً للمطعة هو أن . الجزء العلوي ولكن ٌمكن ألي شخص آخر أن ٌراه

سٌن هو غاٍز منتصر نتٌجة  نارامتخبر هذه المسلة فً جوهرها المشاهد أن . الخوذ من هذا النوع فً ذلن الولت الذي تم فٌه طلب المسلة تُلبس فمط من لبل اآللهة

لمكانته اإللهٌة. لكنه ٌظهر فٌها أًٌضا أن نارام سٌن ٌحدق نحو نجمٌن. وهذا ٌدل على أنه على الرغم من أن نارام سٌن هو إله ، إال أن إنجازاً كهذا ال ٌتحمك إال من لبل 

.الملون المتوفٌن، أي أنه ال ٌعّد ألوى اآللهة  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 

 



 



 

االختام االسطوانٌة   



 



 العصر البابلي القديم



 العصر البابلي القديم



 
 النحت



 العصر البابلي القديم

 االختام االسطوانٌة 



 



:مسلة حمورابي   

سجل حمورابً هذه الموانٌن على مسلة كبٌرة من حجر الدٌورانت األسود، طولها 225 سم، ولطرها 60 سم.  

وجدت فً مدٌنة سوسة عاصمة عٌالم، أثناء حفرٌات البعثة التنمٌبٌة الفرنسٌة )1901-1902(. وهً موجودة 

فً متحف اللوفر الفرنسً. وٌعود سبب وجود الوثٌمة فً عٌالم هو أن ملن العٌالمٌٌن شولرون ناخون تا غزا 

بالد بابل فً المرن الثانً عشر ق.م، ونمل كل ما استطاع نمله إلى عٌالم، وحرم البابلٌون من هذه الوثٌمة حتى 

 لدوم كورش الكبٌر الذي ضم عٌالم إلى ملكه عام 540 ق.م.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1



