
ک تل بزرگ 

ده اند. بنا ش

وف نزديک 
  ر دارد. 

ن بوده ويا 
بختياری به 
) در درون 
ختر سوسا 

ی پرستيدند 
ارد که آنرا 

د که برروی يک

ياکان ايرانيان ب

يگورات اکار کو
ران قراراشان اي

سه و شن پنھان
 چغا در زبان ب
د (بين النھرين
تر به سمت باخ

ه خدايی که می
شده باشد قرار د

ی گفته می شود

ايرانيان يا ني ھا،

ق امروزی، زي
اليک نزديک کا

يران در زير ماس
دارد.  چوغا يا
الت بين دو رود
فول سی کيلومت

شاره دارد وبه
ورات ساخته ش

  زنبيل
شد به ساختمانی

  شده است. 

بابلی ھ ه دست

نصيريه در عرا
ت و ديگری سيا

دربيشتر نقاط اي
ز خاک بيرون د
که بيرون از فال
ب باختری دزف

ه خدا پرستی ا
تر از خود زيگو

گفته می
پيش از

(چغا)غا
خوانده می ش»

باشدساخته می

د ساخته شده به
 شھرت دارند.

ھر اور نزديک ن
ستان ايران است

ساخته اند که د
ن است که سراز
گوراتی است ک

کيلومتر جنوب 
   .است

ت که بيشتر به
ظر ميرسد پيشت

ه می شوند. گف
 شده بود ولی پ

  می گذرد.

چوغ
»زاگارو« واژه

ز سطح زمين با

دره بين دو رود
ی پله دار نيز ش

رات بزرگ شھر
زنبيل در خوزس

در فالت ايران س
ان يکی از آنان
تان يکی از زيگ

٤٢ زيگورات
ز ساخته شده ا

ز
ی
ت
ه

D
م
ی
ن
ه
ی

با
ه
ی

شانه ھايی ھست
ی که بنظن انبار
  .دھند

قدس ديگر ديده
د ديگرطراحی ش
را تمام کند در م

ران اشکانيان با
يی که بلند تر از

گورات که در د
ت ھا به ھرم ھای

يگورات، زيگور
، چوغا (چغا) ز

ھای گوناگونی د
جموعه خوزستا
ستغا زنبيل خوز
شده است. اين

کيلومتری اھواز 

سال پيش از 
 پادشاھی بنامی

در بزرگداشت 
اک ساخته شده

 Dur  اونتاش
که به چم ست

اونتاش می )
ست اگر اين
ت معبد ساخته
ر آن زندگی می

اختمان آن با
 شده است که
ر را نشان می
ن زيگورات نش
ر زير ساختمان

بت می دسشا ني

زده جايگان مق
يست و دو معبد

واند آنھا رشا بت

در دور ات  که
ک يا برروی جاي

نه ھای مھم زيگ
 ھا يا زيگورات

نه ھای مھم زي
ر عراق امروز

 ھا ساختمان ھ
پنھان است. مج

است.  چغ» په
يران ساخته ش

٨٠_ ودر ش)

١٢٥٠ زنبيل 
مسيح از سوی

شا،يير پـــش ن
 بنام اينشوشنيا

 

دور" شھرصلی
Un  "بوده اس

(کاخ) ) شھر
 مشخص نيس
ات به صورت
شد چه تعداد در

  ند.

زيگورات وسا
 ھايی دوره

 محدوده شھر
درون ساختمان
ش شده است. در
ياونتاش نپـــير 

نه ساختمان ياز
ر اين مکان بيس

شيونتاش نپـــير 

زيگور
از خاک

از نمون
اين بنا

از نمون
بغداد در

ايالمی
ھنوز پ

تپ«چم 
فالت اي

(شوش_

چوغا
زايش م
اونتاش
خدايی
است. 

نام اصل
ntash
(معنی)
باشد.
زيگور
ششده با
کرده ان

تمام ز
ديوار
ظاھرا
دھند. د
پيشکش
ھم به ا

در ميان
شود در
آنکه او

  



ص داشته و 

شش  یشھر
  شده است.

به عنوان  ١

يگورات در 

پنھان است 

رای زندگی 

  

اختصاصرده ھا 

ش در جايگاه ،
ک بيرون آورده ش

١٩٧٩ در سال 

خش ھايی از زي

و در زير خاک پ

شا بريش نپـــير

  

ی رسيدگی به مر
    شته است.

اخته شده باشد
نی از زير خاک

ه يونسکو آنرا

ز شده بود و بخ

 وجود داشته و

ه پادشاه اونتاش

 محلی ھم برای
شاھی قرار داش

سال پيش سا ٣
ن شناسان ايران

ر ايران است که

در منطقه آغاز

گری در منطقه

ی بوده است که

ند که بيرون آن
جا گور ھای پادش

٣٢٦٢يعنی  ١
 به ھمت باستان

 خشت و گل در

١٩٧٠ی سالھا
 

ه زيگورات ديگ

ستا ويا شھری

ادشاھی می مان
 است که در آنج

٢٥٠ از سال
ات چوغا زنبيل

ی بزرگمان ھا
   کرده است.

يوفيزيکال) از س
ايی شده است.

 بر اين است که
  ر آورد.

 اين منطقه روس

ورات به قصر پا
گر قرار گرفته 

پيشکه ورات 
ه باشد. زيگورا

ل يکی ازساختم
 گذاری و تاييد

يوژيی فيزيکی (
 يونسکو شناسا

 زمين شناسان
 نيز از خاک در

راين است که
  

ھی ديگر زيگو
 آن پنج اليه ديگ

زيگو می دھند 
ه قرار داشتهسال

ات چوغا زنبيل
باستانی شماره

ش ھای جغرافياي
از سوی ١٩٧

استانشناسان و
تی بزودی آنرا

استانشناسان بر
ته است.ش ساخ

در نگا
درزير

احتمال
ھزار س

زيگور
محلی ب

پژوھش
٩سال 

باور با
و بايست

باور با
مردمش



شگاه خدايی 
و آثار شھر 

 بخش ھای 

پادشاھی در 
ساختمان با 
دند که ھمه 

که در ھفت 

ه وبا رمندان
ت گچبری و 
يفورم روی 

  ی بخشد.

 که نگھبان 

 رود برای 
 مرحله دوم 

می تواند به پيش
و مھر پادشاھی

 ھا ودر ميانه
  ست. 

داده اند. محل پ
شھر سه گونه س
بھم پيوسته بود

شبيه گور ھايی ک
  ھستند.

تمان بسيار ھنر
  گچ و تزيينات
ت وبصورت کاني
بايی ديگری می

يم ديگر شير)

 که احتمال می
خته شده باشد.

گ است که ھم م
ايانگر قدرت وم

در درون ديوار
ھنوز پا برجا اس

درون خود جا د
  در اطراف ش
ھرو ھای دراز ب

نج طبقه گور ش
و باشکوه تر ھ

  

. ساختاست ته
زيين شده است.
قش بسته است
ساختمان را زيب

م بدن دال و ني

ه اندد يافت ش
 دو مرحله ساخ

ی زيبا و بزرگ
زيرا نما ،ومردم

پا برجا است. د
 شده است که ھ

ار زمين را در د
فته بوده است.
 است که با راھ

ری شده است پن
شتر ومجھز تر و

آجر) بھره گرفت
ب پخته دارند تز
ه ھای ايالمی نق
ه کاری شده و س

شير و دال (نيم

 و اجاق ھايی
سد زيگورات در

ديوار آن بقدری
ر زندگی شاه و

شده بود ھنوز پ
می شودساخته

ھکتا ١٠٠دود
ورات قرار گرفت
اند قرار داشته

ره يک نامگذار
گورات البته بيش

ت ھای پخته (آ
ر ھايی که لعاب
ه بر آنھا نگاره
 روی آنھا کنده

ی از گاو نر وش
  ه است.

کوره ھا "اتير
ت. بنظر می رس

 اندازه شھر و د
 و ھم به منظور

ششھر ساخته
 ايالمی مربوط م

ا دارند و در حد
متری زيگو ٤٥

پادشاھی می ما

شمارکاخ بنام ه
. گور ھای زيگ

وگاھی از خشت
سنگ ھا و آجر
ن آجر پخته که

سترند که با د

ت مجسمه ھايی
ر آنجا يافت شده

روھورا - ميتيک
ر می رفته است

ی می شود که 
کش شده باشد

ت که در مرکز ش
 ھای گوناگون 

ر کيلومتر درازا
٥٠صلی و در

لن ھای بارگاه پ
  اند.

که الر ھای کاخ
ده وجود دارند.

ز خشت گلی و
ه شده است با س
می شود. ھزاران
يوارھا وجود دار

که ساخت  شده
رات بوده اند در

ريرشا و کيشمي
بکار موزاييک
  بوده است.

ور از آنجا ناشی
 پرستيدند پيشک

  نيز ھست.

قه از زيگورات
نی که به دوره

ھای شھر چھار
ی در ورودی اص
ھايی که به سالن
 خاک در آمده ا

تاالر يکی از اين 
بناک) بدست آمد

ان زيگورات از
 معماری ساخته
 در آنجا ديده م
وشته شده بر دي

ھای لعاب داده
 ورودی زيگور

کير"يکی معبد 
 و پخت آجر و
مل چندين اليه ب

اين باو
که می
سازی

دو طبق
گوناگون

ديوار ھ
زديکین

سالن ھ
از زير

در زير
ه (کبتپ

  

ساختما
اصول
شيشه
آنھا نو

سفال ھ
درھای

در نزد
ساخت
آن شام



تروکه نشده 
بانيپال" در 

بودن چوغا 
و به احتمال 

را  ی ديگر
که در  دان.

ھمه سالمت 
يران کشف 

   است.

اکبرداری و 

 دارسی بر 
و  تلثر غف

شده است به 
ه انگلستان 

ب رسانی را 
ی از شوش 
فت تپه می 

ت ولی شھر متر
ری بنام "آشورب

  

ناگون مقدس ب
 بوجود آورد و

ھا معبدرمندان 
و ديگر باورمند

 که بيشتر از ھ
در ايی است که 

کنده کاری شده

خا ١٩٦١تا  ١

ی قرارداد ناکس
انی ايران در اث

ف نفت انجام ش
ستخراج نفت که

  صله ندارد.

ودخانه است آب
تا مردم کانالی 

ين کانال از ھف

دامه نيافته است
از شاھان آشور

ی بزرگ و گون
ز دينی تازه ای
استه است باور
ان به ديگران و

زيگوراتی است
 نوع زيگوراتی

شا برآن کينپــير

٩٥١ سالھای 
  د.

ين ھايی که طی
ی از آثار باستا

ه منظور اکتشاف
ا محل اسرت زي

متر بيشتر فاص 

سطح روتر از 
ستور داده است
گورات بکنند. اي

شا ادياش نپـــير
 تا اينکه يکی ا

وجود معبد ھای
آن بوده تا مرکز
وبوده و می خ
ز احترام ايرانيا

   ست.

زنبيل يکی از ز
 محل نخستين

نيد نام اونتاش 

حله پيشتر بين
شود ت داده می

ستان به سرزمي
ی شده ويا برخی

نفجار ھا که به
ز بين برده است

٣٠٠بيل تقريبا

ست و چون باالت
نديشيده. او دس
 کرخه) به زيگ

س از مرگ اونتا
زندگی کرده اند

 

ند که به دليل و
شا برآيش نپــير

ردن دين تازه نب
شانه ای است از
 شده نيز آمده ا

گورات چوغا ز
انده است. اين

.  

در اينجا می بيني

يل در شش مرح
 گيرشمان نسبت

سلط دولت انگلس
گر باستانشناسی

  .  ست

می دھد برخی ان
 آثار ديگر را از

چوغا زنبورات

 قرار گرفته اس
چاره ای برآن ان
ه چواسپس =

تمان سازی پس
مواره در آنجا ز

ب کرده است.

راين باور ھستن
اونتاش ورند که

رش بوجود آور
که اين خود نش
بابلی ھا منتشر

ظاھرا زيگ
و کامل ما
.شده است

تبری که د

چوغا زنبي
صی رومی بنام

خوزستان و تس
ديگ ھای تشاف
برده شده اس ين

 زمين نشان می
يا زيگورات و

با محل زيگو ن)

" (دز) امروز
شا چيتاش نپير

ی شد (رودخانه

که ساخت است 
نکرده اند و ھم
مسيح آنرا خراب

نشناس برباستا
اشته وبراين باو
ند. البته منظور
ھم قرار بدھد. ک
گ که از سوی ب

اين کار به شخص

فت در منطقه خ
بود مانع از اکت

از بيت انگليس

 وآزمايش ھای
ل صدمه زده وي

(مسجد سليمان 

 رود "اآلئوس"
ت. بنابراين اونت
 آنجا يافت می

نشانه ھا بر آن
م آنجا را ترک ن
پيش از زايش م

 از دانشمندان ب
بسيار اھميت دا
ين شوش گردان
جا و در کنار ھ
ر کوروش بزرگ

ف شده است و ا

نف فختانه اکتشا
 دست آنداخته ب
اری شرکت نفت

لرزه نگاری ھا
وغا زنبيلچات

ل آن بوده است

ات در نزديکی
 می کرده است
که آب تازه در

.  

نگرچه 
و مردم
پ ٦٤٠

برخی 
زنبيل ب
جايگزي
در يکج
منشور

اکتشاف

شوربخ
آن ھا 
ندانم کا

ديگر لر
زيگور
مشغول

زيگور
مشکل

يی کجا
گذشته.



سرازير بوده 
(در  "نتاش

داده می شد 
 ھارا نشان 
ر سه ھزار 
ود است که 

زرگ داشته 

يگورات در 

و ساختمان 
ھای زيادی 
 خدای بابل 
ھستند که به 

برج "که به 
ر بوده است 

سوی شوش س
دور اون"کل در 

دين بستر گذر د
ن تصفيه خانه

زی است که درا
ترين در نوع خو

رگ با درھای بز
  

 شود و خود زي

ھم داشته اند و
 شده شباھت ھ
" است که به
 ظاھرا مدعی ھ

انجيل است ک و
ھشت" مشھور

 

ا فشار زياد از 
 برای رفع مشک
ت و آب از چند
ستر يکی از اين
ماری و شھرسا
فيه آب قديمی تر

 سالن ھای بزر
ن تکيه دارند. 

 

ه گور 
ت شده 
شده اند 
ھا پس 

وار آن ديده می

 ھای زيادی با
و عراق ساخته

رات "اتمنانکی"
ابل ساخته اند.

تورات و انی در
ان بھکه به "پلک

 

ن آن زمان ھم با
ده نبوده است.

ستفاده شده است
فرتور کناری بس
ين شاھکار معم

اين نوع تصف .

گ بوده است که
 به ديوار بيرون

  است.  داشته

رد مرسوم بود
ر اين گور يافت
اند سوزانده ش
لوم شده مرده ھ

حياط شھر وديو

بلی ھا شباھت
ر ناحيه بغداد و
 از اين زيگور

ه ديگر باشا ر"
 البته اين داستا
 و نام ديگری ک

شده است چون
دده و قابل استفا
سيستم تصفيه اس
 استفاده شود. ف

اي ھم باقی است.
 رخ داده است.

سه خانه بزرگ
ساخته شده اند

اختصاص دکو)

خاورميانه نام دا
يک اسکلت در
ندگی می کرده

يی است که معلو
   می شده اند.

باقيمانده ھای ح
  . می شود

ايالمی ھا و باب
يگوراتی که در
 شده اند. يکی
راه و " نبوکدنظ
شت" می رسد.
ل در بلندی آن

ش می  گل و الی
د گل و الی کرد
ر اونتاش) از س
ب زالل و قابل 
دھد که ھنوز ھ
 پيش در ايران

ه کاخ بصورت س
اف کاخ اصلی س

( نوسکبابلی ھا

يی که امروز خا
 است. گرچه ي
در اين شھر زند

ين تنھا جايد) ا
مرگ سوزانده

 فرتور کناری ب
صله دور ديده می

 نظر فرھنگی ا
زيگشده با ديگر
ه بابل ساخته

شاه بوپولسار"
 اند تا به "بھش
رات چوغا زنبيل

 از کرخه پر از
توليد
شھر
تا آب
می د
سال

   است.

ه شھر گويا سه
ه در اطراق ھا ک

 ھا وبه خدای ب

سر ايران و جاي
قرار می گرفته
ن و زنان که د
مرده رواج دارد
از م

در
فاص

از
زستان ساخته ش
ت ھا در ناحيه

نب" دھند و آنرا
می گفتهاد آن 

 شباھت زيگور
  .شد

اين بخشختانه

ن رواج داشته

ر در ورودی به
بسياری از اتاق

عبد ھم به بابلی

ور که در سراس
 در زير کاخ ق
ولی ديگر مردان
ز ھم سوزاندن م

در خوز ات که
 بيشتر زيگورات

نسبت می" ک
رتفاع بسيار زيا
مشھور است. 

می باش داده اند

شوربخ

در ايرا

در کنار
است. ب

يک مع

ھمانطو
پادشاه
است و
(امروز

زيگور
دارند.

"مردوک
دليل ار

م بابل"
به آن د



   
 
 


