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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
نحف ننعـ اآلف بكؿ نتاجات اإلبداع اإلنساني التي أنجزت بالعمؿ المستمر والجيد
الشاؽ الذي قاـ بو اإلنساف  ،ذلؾ المخموؽ الذي حباه اهلل بكؿ مقومات اإلبداع والتطور

والرقي منذ وجوده عمى الكرة األرضية .واستطاع اإلنساف أف يخمؽ نظاماً اجتماعياً معقداً

الثقافي ،ويمكف أف نطمؽ عمى ىذا النظاـ مصطمح (حضارة) .وال
يمكنو مف زيادة نتاجو
ّ
لكؿ حضارة
ي ّ
يخفى عمى أحد مف أف الحضارة ترتكز عمى عناصر أربعة تعد العمود الفقر ّ

وىي:

اوال  :قوة اٌالقتصاد مف حيث الوفرة والتنوع.

السياسي
ثانيا  :التنظيـ
ّ
ثالثا :العادات والتقاليد الخمقية والقدرة عمى متابعة التطور الفكري
والفني.

واألخيرة تبدأ عند االستقرار واألمف وحيف ينتيي االضطراب والقمؽ والخوؼ ألنو اذا ما أمف
االنساف عمى حياتو بكؿ تفصيبلتيا تحررت في نفسو دوافع التطمع الى المستقبؿ وعوامؿ
الخمؽ واإلنشاء ،بعدئذ تكوف الحوافز الطبيعية سبباً لتوقده الفكري في طريقو لفيـ الحياة

وازدىارىا والحضارة مشروطة بطائفة مف العوامؿ ىي التي تستحث خطاىا أو تعوؽ مسراىا،
وأوليا العوامؿ الجيولوجية  ،ذلؾ أف النشاط الحضاري لئلنساف يحصؿ حينما تكوف األرض

سيمة المراس والتغيرات التي تحصؿ عمييا محدودة ومسيطر عمييا  ،ذلؾ أف الحضارة

الكرة فجر مف جديد األرض،
مرحمة وسط عصريف جميدييف ،فتيار الجميد متى ما عاود ّ
بحيث يطمس منشآت اإلنساف بركاـ مف ثموج وأحجار ويحصر الحياة في نطاؽ ضيؽ مف
سطح األرض ،إذ تموت النباتات والحيوانات نتيجة ىذا الزحؼ ،كما أف الزالزؿ إذا ما

تحركت ابتمعت كؿ شيء فوقيا ،وأنيت كؿ جيد حضاري  ،اف مثؿ ىذه الظروؼ

الجيولوجية تعيؽ نشاط اإلنساف وتمنعو مف التقدـ والتطور ،ثانيا العوامؿ الجغرافية ،فح اررة
األقطار االستوائية وارتفاع نسبة الرطوبة وكثرة الطفيميات ال تيييء لمحضارة أسبابيا لما
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يسود تمؾ األقطار مف خموؿ وأمراض ،كذلؾ التضاريس األرضية وطبيعة المناخ والقرب
والبعد عف الطرؽ الرئيسية لمتجارة ووفرة المياه التي ىي وسيمة الحياة كميا عوامؿ تدخؿ

بشكؿ مباشر ايجاباً أو سمباً في نشأة الحضارة وازدىارىا.

ثالثا العوامؿ االقتصادية وىي مف العوامؿ الميمة التي تقوـ بدور كبير في النشاط

خمقي رفيع ومع ذلؾ يظؿ
ي ،فقد يكوف لشعب مؤسسات اجتماعية منظمة وتشريع
الحضار ّ
ّ
في مرحمة الصيد اذا ما اعتمد في وجوده عمى ما عسى أف يصادفو مف قنائص فقط ،دوف

سعي الى تنوع مصادره االقتصادية ،فإنو يستحيؿ أف يتحوؿ مف اليمجية الى الحضارة تحوال

تاما.
رابعا قد يؤثر الدـ في الحضارة بمعنى أف األمة قد يعوقيا أو يدفعيا -في مرحمة
معينة -الى األماـ كونيا تنشا مف عناصر مف الناس أدنى أو أعمى مف سواىا ،ولو انعدمت
ىذه العوامؿ يجاز لمحضارة أف يتقوض أساسيا.

وبيذه العوامؿ التي ذكرناىا أعبله وبالعمؿ الدائب المخمص المستمر الذي مارسو
اإلنساف منذ وجوده عمى االرض تحققت االبداعات الخبلقة التي جاءت بيا الحضارة
اإلنسانية ،وأف كؿ ما حصؿ عميو اإلنساف مف قيـ حضارية ومكتشفات جاءت مف خبلؿ
فيمو لمتطمبات الحياة ومواصمتو العمؿ ،ولوال ىذا الفيـ والعمؿ لما استطاع اإلنساف أف

يصؿ الى المستوى الحضاري الذي وصؿ اليو في عصرنا الحاضر.

يادي في المنجز الحضاري اإلنساني،
وقد كاف لئلنساف العراقي القديـ دور كبير ور ّ
لما لو مف قدرة عمى الفيـ واالبداع في كؿ مجاالت الحياة.

د .عبد الحميد فاضل البياتي
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الفصل األول
العصور الحجرية
يمكننا تقسيـ العصور الحجرية التي مر بيا اإلنساف الى ثبلث مراحؿ استنادا
لطبيعة النتاج الحضاري ونوع األدوات المستخدمة مف حيث حجـ األدوات الحجرية وطبيعة
المواد الداخمة في صناعتيا واسموب تكييفيا ،وتعدد أشكاليا وتبايف استخداماتيا.

وىذه المراحؿ ىي :
-)600،700

أوالً  :العصر الحجري القديم(بوليوليثك) (

( )12،40ألف سنة قبل الميالد .

لو أخذ بنظريات العمـ المعاصر في سرعة تغيرىا

– لقمنا إف الكائف الذي جسد

إنسانيتو حيف تعمـ الكبلـ كاف أحد األنواع القادرة عمى المبلئمة بيف نفسو و البيئة التي بقيت
قروناً متجمدة*.

فقد استطاع ىذا المخموؽ العظيـ أف يكتشؼ النار ونحت الصخر والعظـ ليصنع

أسمحة وآالت فميد السبيؿ لظيور الحضارة.

لقد وجدت بقايا عظمية كثيرة ترجع الى ىذا اإلنساف السابؽ لمتاريخ ففي سنة
 1929كشؼ شاب صيني وىو عالـ بالحفريات الحيوانية والنباتية وىو(و.س.بي)
 Peiفي كيؼ عند (تشوكوتيف) عف جمجمة .وقد قاؿ فييا العمماء مثؿ

*

تحدد النظرية الجيولوجية القائمة االف تاريخ عصر الجميد االوؿ بسنة

الميبلد ،والمرحمة االولى التي ىي وسط عصريف جميدييف بسنة تقع بيف
الميبلد ،و  400000قبؿ الميبلد ،وعصر الجميد الثاني بسنة
والمرحمة الثانية التي توسطت عصريف جميدييف بسنة
والعصر الجميدي الثالث بسنة

W. C.
(األب

 500000قبؿ
 475000قبؿ

 400000قبؿ الميبلد،

 375000و 175000قبؿ الميبلد،

 175000قبؿ الميبلد ،والمرحمة الثالثة التي ىي وسط

عصريف جميدييف بسنة  150000و 50000قبؿ الميبلد ،والعصر الجميدي الرابع واالخير

لسنة تقع بيف  50000و 25000قبؿ الميبلد،
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بريؿ)  Breuilو( ج اليوت سمث )

 El G.Eliot.Swithإنيا جمجمة بشرية ،ووجدت

آثار مف النار بالقرب منيا ،كما وجدت أحجار أستخدمت كآالت بغير شؾ وقد أجمعت
اآلراء عمى اف ىذه الجمجمة أقدـ ما نعرؼ عف البشرية.

وكذلؾ وجد ( دوسف (  Dawsonو (وود ورد)  wood wordعند (بمتداوف) مف
مقاطعة (سيسكس) بإنجمت ار سنة  1911قطعا مف العظـ يمكف أف تكوف بشرية وىي التي
تعرؼ اليوـ باسـ إنساف (بمتداوف) أو بأسـ (يوانثروبس)  Eoanthropusأو بإنساف الفجر )

والتاريخ الذي يحدد ليذا عمى مسافة بعيدة مف الزمف يتراوح بيف مميوف الى  125000سنة
قبؿ الميبلد ومثؿ ىذه التخمينات تدور ايضا حوؿ عظـ الجمجمة والفخذ التي وجدت في

جاوة سنة ، 1891وأقدـ العظاـ التي ال شؾ في أنيا بشرية وجدت في كيؼ نيادرتاؿ بالقرب
مف دسمدورؼ في ألمانيا سنة  1857وتاريخيا فيما يظير ىو سنة
تشبو البقايا البشرية التي كشؼ عنيا في بمجيكا وفرنسا وأسبانيا.
وكاف ىؤالء الناس قصا اًر لكف ليـ جماجـ سعة الواحدة منيا

أكبر مف جمجمة رجؿ ىذا العصر

بػ (

 40000ؽ .ـ .وىي
1600سـ 3أي انيا

200سـ )3وقد حؿ جنس جديد إسمو(

كرومانيوـ ( Gromangonبحدود سنة 20000قبؿ الميبلد  ،كما تدلنا اآلثار التي كشؼ
عنياسنة  1868بمغارة في منطقة (دور دوف) في فرنسا عمى آثار الجنس الجديد  ،كما

واستخرجت بقايا كثيرة تعود ليذا الجنس ترجع الى نفس عصره مف مواضع مختمفة في فرنسا

وسويس ار وألمانيا وويمز وكميا تدؿ عمى قوـ ذوي قوة عظيمة وقواـ فارع يتراوح طولو بيف
خمس أقداـ وعشر بوصات الى ست أقداـ وأربع بوصات ،وليـ جماجـ سعة الواحدة منيا
تختمؼ مف

(  )1715 – 159سـ  ،3وتعرؼ فصيمة كرومانيوـ  ،وفصيمة

نيادرتاؿ باسـ ( سكاف الكيوؼ) وذلؾ ألف آثارىـ وجدت في الكيوؼ  ،ويمكف تقسيـ العصر
الحجري القديـ الى قسميف رئيسيف ىما:

 .1العصر الحجري القديـ األسفؿ وأدواره الحضارية ىي:
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أ .ما قبؿ الشيمي * ،وىي الفترة التي سبقت مرحمة الشيمي ويقع تاريخيا حوالي ( )125000
قبؿ الميبلد .ومعظـ األحجار التي وجدت في طبقات األرض تدؿ داللة واضحة عمى أف

إنساف ذلؾ العصر استخدميا كما صادفيا في الطبيعة دوف صياغة أو تحوير ،لكف وجود

أحجار كثيرة ليا مقبض يبلئـ قبضة اليد وليا طرؼ حاد جعمنا نعدىا أوؿ آلة استخدميا
اإلنساف القديـ وىي المدية الحجرية( .شكؿ.)1-
ب .المرحمة الشيمي :ويقع تاريخيا في حدود سنة( )100000قبؿ الميبلد.

وقد تحسنت فييا المدية الحجرية بإرىاؼ جانبييا إرىافا عمى شيء مف الغمظة

وبتدبيبيا بحيث تتخذ شكؿ الموزة ( شكؿ-

 )2ثـ بتييئتيا تييئة تكوف أصمح لقبضة اليد

البشرية .كما وجدت أيضا أدوات حجرية أخرى تباينت في استخداماتيا وأشكاليا(شكؿ.)3-
ج .المرحمة اآلشولية * :وتاريخيا في حدود سنة(  )75000قبؿ الميبلد .ولقد تخمفت عنيا
آثار كثيرة في أوروبا والواليات المتحدة والمكسيؾ وأفريقيا والشرؽ األدنى واليند

والصيف،وانساف ىذه المرحمة لـ يقؼ عند حد اآللة التي استخدمت في المراحؿ التي سبقتو
بؿ أبدع أنواعا كثيرة مف اآلالت الخاصة كالمطارؽ والسندانات والكاشطات والصفائح
ورؤوس السياـ وسناف الرماح والمدى ،وقد تـ ذلؾ بعد تطويره لآللة القديمة مف حيث جعميا
أكثر تناسقا وأحد طرفا ،ويمكننا القوؿ أف منتجات إنساف ىذه المرحمة تشير الى مرحمة

نشطية في الصناعة البشرية (شكؿ.)4-

د .المرحمة الموستيرية * :توجد آثار ىذه المرحمة في القارات كافة ،وىذه اآلثار مرتبطة
ارتباطا يسترعي النظر ببقايا إنساف النيادرتاؿ ويرجع تاريخ ىذه اآلثار -عمى نحو التقريب-
الى أربعيف ألؼ سنة قبؿ الميبلد .والمدية الحجرية نادرة نسبيا بيف ىذه اآلثار ،إذ استعاض

عنيا اإلنساف بآالت جديدة قواميا رقيؽ عمى الرغـ مف كونيا مف الحجر وأخؼ مف المدية
* الشيمي ،نسبة إلى مدينة (شيمز) بفرنسا والتي وجد فييا اوؿ مرة اثار تعود لمرحمة
الشيمي

*

نسبة إلى موقع (سنت اشوؿ) بفرنسا وجد فيو الوؿ مرة اثار ىذه المرحمة

* الموستيرية نسبة إلى موقع (الموستير) بفرنسا وجد فيو الوؿ مرة اثار ىذه المرحمة .
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السابقة وأرىؼ جدا وأحسف شكبل ،ىذا يعني أف إنساف ىذه المرحمة أدرؾ أىمية مميزات
اآلالت استنادا الستخداماتيا المثمى ،وىذا يعني تطو اًر كبي اًر في عممية الخمؽ واالبداع

البشري (شكؿ.)5-

 .2العصر الحجري القديـ األعمى وأدواره الحضارية ىي:

أ .المرحمة األورجناسية**.

ويعود تاريخ ىذه المرحمة الى حوالي (

 )25000قبؿ الميبلد وىي اولى المراحؿ

الصناعية بعد انحسار الجميد وفي ىذه المرحمة أضيفت الى اآلالت الحجرية القديمة آالت
مف العظـ وباستخدامات معينة تنسجـ وطبيعة العظـ التكوينية ،كما ظير الفف في نقوش
غميظة منحوتة عمى وجوه الصخر او في رسوـ ساذجة بارزة اغمبيا رسوـ نساء عاريات ،
وىذا يعني اف العمؿ المنحوت او المرسوـ اصبح احد الوسائؿ لدى انساف ىذه المرحمة

لمتعبير عف مشاعره واحاسيسو وعواطفو ،وىذا يشير الى تطور كبير في قدرات االنساف

الفكرية واالبداعية وخمؽ الوسائؿ ،ويعود ىذا التقدـ الى انساف كرومانيوـ (شكؿ – .)6

ب .المرحمة السولترية*:

ظيرت آثار ثقافة ىذه المرحمة في فرنسا وأسبانيا وتشيكيا وسموفاكيا وبولندة ،ويعود
تاريخ ىذه الثقافة الى حوالي ( )20000قبؿ الميبلد .ونبلحظ في ىذه اآلثار تنوعاً جديداً في
اآلالت وشممت مثاقب ومناشير ورماحاً وحراباً وصنعت كذلؾ أبر دقيقة وحادة مف العظـ،

(شكؿ.)7 -

وقدت آالت كثيرة مف القروف ،ومف المبلحظ أف النقوش التي نفذىا إنساف ىذه
المرحمة عمى قروف الوعؿ ىي أرقى بكثير مف النقوش التي نفذت في المرحمة األورجناسية

السابقة مف حيث التكويف والخطوط الخارجية وتناسب األجزاء مع بعضيا.

** االورجناسية نسبة إلى كيؼ (اوريجانس) بفرنسا والذي وجد فيو الوؿ مرة اثار ىذه
المرحمة .

* السولترية نسبة إلى موقع اثري في فرنسا وجد فيو اثار ىذه المرحمة أوؿ مرة .
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ج -المرحمة المجدلية**.
وظيرت اآلثار التي تعود ليذه الثقافة في أرجاء أوربا كميا ويعود تاريخ ىذه اآلثار

الى حوالي سنة(  )16000قبؿ الميبلد .وتتميز آثار ىذه المرحمة بمجموعة كبيرة منوعة مف
اآلنية الحجرية الرقيقة نوعا ما اضافة الى آنية مصنوعة مف العاج والعظـ وقروف الحيوانات
وكذلؾ أدوات أخرى تميزت الى حد ما باالتقاف كالمشابؾ واألبر(شكؿ.)8-
وفي ىذه المرحمة تميز الفف عف المراحؿ السابقة وبشكؿ خاص ما عثر عميو في

كيؼ التاميرا ،وتعتبر ىذه الرسوـ مف أدؽ وارؽ ما صنعو إنساف كرومانيوـ.

واذا ما أردنا اجماؿ الفنوف التي ظيرت في العصر الحجري القديـ نقوؿ أف أعماؿ
الحفر والتنقيب عف اآلثار في كثير مف أقطار العالـ وال سيما في فرنسا وأسبانيا وألمانيا
كشفت النقاب عف آالؼ اآلالت الحجرية التي تدؿ داللة واضحة عف تطور اإلنساف الصياد
في ىذا العصر الذي توصؿ فيو الى معرفة بضع آالت متقنة بالنسبة الى ما سبقيا مف

اآلالت* .

وعمى مر العصور أخذ اإلنساف يتفنف في صناعة أدوات العمؿ وذلؾ بربط القطع
الحجرية الحادة بقطع خشبية داللة عمى إدراكو نوعية اآللة بالنسبة لمعمؿ وربما شكميا العاـ

** المجدلية نسبة إلى كيؼ يقع في جنوب غرب فرنسا وجد فيو اثار تعود ليذه المرحمة
الوؿ مرة .
* اف االالت مرت بأدوار تطور بالنسبة إلى صياغتيا واسموب استخداميا استغرقت زمنا
طويبل فقد كاف االنساف القديـ يستخدـ الحجارة كااللة كما ىي موجودة في الطبيعة ،وبعد
ذلؾ اخذ ييذب ىذه الحجارة ويجعميا احد ويجعؿ ليا مقابض ،وبعد فترة زمنية اخرى
تعددت اشكاؿ االالت واختمفت باختبلؼ اغراض العمؿ والحاجة ،وبعد ذلؾ استخدمت

اكثر مف مادة في صنع االالت مثؿ الخشب والعظـ والعاج وتطورت اكثر بربط الحجر أو

العظـ إلى عصا مف الخشب لصنع الة معينة .
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مف الناحية الجمالية ،إضافةً الى ىذا قد وصمتنا رسوـ اإلنساف في العصر الحجري التي
حفظتيا الكيوؼ الى يومنا ىذا .ففي(التامي ار) شماؿ أسبانيا وجد(مارسمينودي سوتوال) في

مزرعتو كيفاً واسعاً أقفمتو صخور سقطت عميو عبر القروف الطويمة الماضية وقد استطمع
الكيؼ فوجد في سقفو تخطيطا غامضا لبيزوف ضخـ ( ثور بري) جميؿ الرسـ ناصع

األلواف .فمما فحص السقؼ والجدراف وجد صو ار أخرى كثيرة (شكؿ.)9 -

 1880نشر سوتوال تقري ار عف مشاىداتو ،وقد ُش ِّكؾ في الرسوـ وعدت
وفي عاـ
مزيفة في ذلؾ الوقت ،وبعد ثبلثيف عاما مف األكتشاؼ الفني في التاميرا ،أكتشفت رسوـ
جديدة في كيوؼ أخرى ،اجمع العمماء عمى أنيا رسوـ مف عيد ما قبؿ التاريخ بداللة ما

وجد بالقرب مف ىذه الرسوـ في الكيوؼ مف آالت حجرية غير مصقولة وعاج وعظـ
مصقوليف فأصبح ىذا االكتشاؼ بمثابة التاكيد عمى ما قد عثر عميو في التاميرا ،وأقر

العمماء باإلجماع بأف رسوـ كيؼ التامي ار ترجع الى العصر الحجري القديـ ومف المرحمة

المجدلية وقمة الظيور الفني في ىذه المرحمة .فرسوـ كيؼ التامي ار تميزت بالحيوية
وبالحركات العنيفة لمحيوانات وبالخصوص البيزوف

والماموث(الفيؿ) فقد صورت ىذه

الحيوانات وىي في حالة القفز واليجوـ والركض واالنقضاض والنوـ ،مما يثير الدىشة
واالعجاب بالفناف القديـ لدقة مبلحظتو ورقة مشاعره في تصوير الشكؿ الواقعي ،وقد أعتمد
ىذا الفناف التدرج الموني لؤلحمر الى القيوائي واألصفر الرمادي الى األصفر الميموني ،كما

اتسمت رسوـ التامي ار بالتخطيط الخارجي األكثر قربا مف الشكؿ الطبيعي وبابراز الحركة
الديناميكية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فرسوـ التامي ار افتقدت التكويف المتكامؿ بحيث ال تجد
مضمونا واضحا لمرسومات المنفذة وكأنما رسمت كؿ كتمة بمعزؿ عف األخرى تماما،ويمكننا
أف نقوؿ أف جدراف التامي ار وسقفيا كاف أرضية لعدة رساميف ،فقد ظيرت

ىناؾ عدة رسوـ

وضعت بعضيا فوؽ البعض اآلخر (شكؿ.)10 -
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ومف الرسوـ األخرى التي تعود الى العصر الحجري القديـ المرحمة المجدلية وما
قبميا رسومات كيؼ ( السكو) * وكيؼ (آبو) في فرنسا وىذه أبعد تاريخاً مف كيؼ التامي ار

وكيؼ (فوف دي كوؿ) في فرنسا ،إف رسوـ كيؼ السكو في أغمبيا ممونة اال أنيا تفتقد الى
التدرج الموني -ربما لمحدودية األلواف في ذلؾ الوقت -واكتفى اإلنساف القديـ في احداث
خطوط دائرية لولبية عمى السطح الخارجي لجسد الحيوانات في محاولة لئلشارة الى الفرو،
إف الجو الموني العاـ ليذه الرسومات ىو الميموني الذىبي واألصفر القريب الى القيوائي

وقميبل مف األخضر مع الموف األسود والرمادي واألحمر.

إف درجات تطور ىذه الرسومات يعود الى أف اإلنساف القديـ استعمؿ أصابعو في
الرسـ وباأللواف األحمر واألسود لتحديد الخطوط العامة واستكماال لمتمويف استخدـ شعر
الحيوانات وريش الطيور كذلؾ استخدـ تقنية* رشؽ األلواف**.

وبغض النظر عف األمور األصطبلحية التي ظيرت في كيؼ السكػو (شكؿ-

)11

فيي تعطي الشكاؿ الحيوانات وحركتيا حيوية  ،كما كانت رسومات السكو أكبر مف الحجـ
الطبيعي فرسوـ الثيراف تجاوزت الستة أمتار ،أما األبقار فتجاوزت المتريف،لذا فإنيا أي
الرسومات أفتقدت التوازف التكويني ،كما أف سوء اإلضاءة في ذلؾ الوقت حيث استخدمت
اإلضاءة الغير موجية كشعمة النار أو المشاعؿ البدائية أسيـ في عدـ التوازف التكويني.
*

السكو قرية في فرنسا عثر فييا عاـ  1940عمى مجموعة كيوؼ متصمة بعضيا ببعض
بممرات وكانت جميع جدراف وممرات ىذه الكيوؼ مغطاة برسومات لمراحؿ متعددة ،لكف

اكثر الرسومات التي حافظت عمى البقاء ىي مف المرحمة التي سبقت المرحمة المجدلية .
*

استخدمت تقنية رشؽ االلواف وذلؾ بوضع عجينة االلواف في قصبة أو عظـ مجوؼ
وبالنفخ مف الطرؼ الثاني ترشؽ االلواف عمى الرسـ المراد تموينو ،ولذا نجد في الرسـ
الواحد عدة تقنيات .

**

كانت االلواف تحضر مف االتربة الممونة مع شحـ الحيوانات وىذه االخيرة تمنح الرسومات

طبقة عازلة بتفاعميا مع االكاسيد الموجودة عمى جدراف الكيؼ ،وبذلؾ حافظت ىذه
الرسومات عمى وجودىا إلى االف .
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إف رساـ السكو حاوؿ رسـ الحيوانات عمى شكؿ قطعاف وحاوؿ كذلؾ وبذكاء
استغبلؿ النتوءات الطبيعية الموجودة عمى جدراف الكيؼ عامبلً مساعداً في تجسيـ

الحيوانات المرسومة بشكؿ جانبي تحاشيا منو لموقوع في خطأ المنظور(شكؿ.)12-
أما رسومات كيؼ(فوف دي كوؿ) بفرنسا فإننا نبلحظ بعض التدىور أو االنخفاض

أو الضعؼ فيما يخص الحركة أو انعداـ المنظور البدائي .كذلؾ االعتماد عمى الشكؿ
االصطبلحي والتحديد بموف واحد ،اضافة الى قمة األلواف التي جعمت فف الرساـ القديـ مقيد

باستخداـ الموف األسود واألحمر لتحديد الخطوط الخارجية لمشكؿ الحيواني أو اآلدمي.
وفي كيوؼ أخرى تعود لذات العصر القديـ اتخذت

الرسومات اشكاؿ يستقؿ

بعضيا عف بعض ،بحيث لـ تعد األشكاؿ ذات صبلت فيما بينيا ،فكثير مف الحيوانات
المرسومة جسدت وكأنيا مقموبة أو رسمت بشكؿ عمودي فمسألة التكويف الفني مف حيث

الحركة والتضاد والتكرار واالنسجاـ وعبلقات النسب بيف أجزاء الشكؿ الواحد وعبلقة نسبة
الشكؿ كبلً مع الجدار ومساحتو لـ تكف موجودة ،وما كاف يرى ىذا الرساـ القديـ إال ما

يرسمو بشكؿ منعزؿ عف باقي األشكاؿ بحيث يعطي األىمية الكبرى لكؿ حيواف عمى حدة،

وكؿ شكؿ حيواني ىو عالـ متكامؿ ومستقؿ يحس بو ويدركو كيدفاً يسعى اليو لغرض

االصطياد والسيطرة عميو ،لذلؾ نراه في بعض الرسومات قد أصاب الحيواف بسيـ تعبي ار عف
رغبتو في تحقيؽ ذلؾ في الواقع.

أما بالنسبة لمنحت فإف اإلنساف القديـ ناد ار ما نحت أشخاصا اذ نحت بعض
التماثيؿ الصغيرة مف الحجر أو العظـ أو المحفورة نحتاً بار اًز وجميعيا تمثؿ نساء مكتنزات

األرداؼ والصدور في اشارة الى الحس بالجنس اآلخر ،والى فكرة التكاثر والنماء .كما نحت
أيضا بعض الحيوانات التي شكمت بالنسبة لو أىمية بالغة لكونيا طعامو أو وسيمة عممو

كالغزاؿ والحصاف والثػور الوحشي (شكؿ.)13-
عمى أف أىـ األمثمة التشخيصية مف ما ورد ذكره ىو تمثاؿ إلمرأة

معموؿ مف

العاج عثر عميو في جنوب فرنسا أطمؽ عميو العمماء اسـ(فينوس براسمبوي) (شكؿ )14 -

وقد حدد شكؿ ناب الماموث المعموؿ منو التمثاؿ  ،الشكؿ

الخارجي لمتمثاؿ ،إذ نبلحظ
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التمثاؿ وىو يستدؽ عند األرجؿ المصفوفة مع بعضيا في حيف يتسع ويتضخـ التمثاؿ في
الوسط عند األرداؼ والصدر وىي األجزاء التي أكد عمييا النحات القديـ في كؿ تماثيمو

النسائية ،أما الرقبة والرأس فقد تميزت باالختزاؿ شأنيا شأف األطراؼ السفمى .كذلؾ عثر في
أواسط أوربا وبالتحديد في النمسا عمى تمثاؿ أطمؽ عميو اسـ( فينوس فمندورؼ) الذي حاوؿ
النحات القديـ بكؿ اجتياد وامعاف ابراز األعضاء ذات العبلقة بالخصب والنماء والتكاثر عند
المرأة مع إىماؿ األجزاء األخرى مف الجسد كالرأس واأليدي واألرجؿ فقد جسدىا بشكؿ

اختزالي وببساطة عالية في اشارة لعدـ أىميتيا بالنسبة لو في الجسد االنثوي (شكؿ.)15 -
كما عثر في فرنسا عمى منحوتة عمى وجو صخرة تمثؿ امرأة عارية بذات الصفات

الخارجية لمنماذج السابقة اطمؽ عميو اسـ (فينوس لسبيغ) (شكؿ.)16-
ويمكننا أف نستخمص مما أنتجو اإلنساف القديـ مف فنوف جممة مف المواقؼ والرؤى

التي كانت تمثؿ مواقؼ ومشاعر اإلنساف منذ فجر التاريخ تجاه ما يحيطو مف ظروؼ

طبيعية وموجودات حيوانية وبشرية تمثؿ بالنسبة لو أىدافاً يروـ امتبلكيا والسيطرة عمييا،

لذلؾ فيو يتطمع الى تمؾ االمنيات مف خبلؿ رسوماتو ،وسعى جاىدا لتحقيقيا واستطاع عبر

سنوات طويمة أف يستأنس الحيواف لخدمتو ويخضع المرأة لسيطرتو والتعايش معيا لتكويف
األسرة وتكويف المجتمعات ،فخمؽ الحضارة.
ثانيا  :العصر الحجري المتوسط ( )8000-12000قبل الميالد

البد مف أف تكوف ىناؾ مرحمة انتقالية ما بيف العصر الحجري القديـ والعصر

الحجري الحديث وىذه المرحمة أطمؽ عمييا بالعصر الحجري المتوسط وتقع ىذه المرحمة في
فترة التحويؿ الجيولوجي الرابع الذي جاء بعد العصر الجميدي األخير.
ويعد العصر الحجري المتوسط قفزة نوعية في تاريخ التطور البشري إذ بدأ اإلنساف
في ىذا العصر بمحاوالت النتاج القوت ،واستأنس بعض الحيوانات واعتمد عمييا في حياتو،

كذلؾ قاده فكره الى ابتكار القوس والسيـ الذيف اسيما في خمؽ تحوؿ اجتماعي كبير في
حياة البشر وساعد كذلؾ في تسييؿ عممية الصيد بشكؿ أدؽ وبخطورة أقؿ.
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كما أف مخمفات إنساف ىذا العصر اثبتت أنو كاف يعيش ضمف تجمعات كاف ليا
دور في خمؽ األماف واالطمئناف والتحدي لمواجية الصعاب الطبيعية والحياتية ،كما

استطاعت ىذه التجمعات أف تشغؿ أراضي أوسع ،وعممت عمى تطوير األدوات الى األحسف

وبما ينسجـ وطبيعة اإلنساف وعممو.
وتتميز مواقع ىذه المرحمة في العراؽ بأنيا مواقع مكشوفة أي أف اإلنساف لـ يعش
فييا في الكيوؼ والمغاور إال استثناء ،وأقدـ ىذه المواقع ىي (زاوي جمي) عمى الزاب

األعمى قرب كيؼ شانيدار وربما كانت ىذه القرية مف أوائؿ القرى التي سكنيا اإلنساف بعد
نزولو مف الكيؼ ،وقد أظيرت التنقيبات ما يشير الى تقدـ في المعتقد الديني  ،إذ وجدت
بعض األدوات مدفونة مع جثث الموتى مما يعطي مؤشر عمى وجود بعض الطقوس
والشعائر الخاصة بالموت والحياة األخرى.

وفي ىذا العصر أخذ اإلنساف يستفيد مف جمود الحيوانات التي يصطادىا إذ قاـ

بخياطتيا بدليؿ ما وجد مف ابر الخياطة البدائية المصنوعة مف العاج بيف اآلثار  ،ومما تقدـ
نستطيع القوؿ أف إنساف ىذه المرحمة وصؿ الى درجة مف التطور الفكري واإلبداعي
وانسحب ىذا كذلؾ عمى الفف حيث وجدت مشاىد مرسومة لعممية الصيد ومطاردة
الحيوانات.

وىذه الرسوـ تميزت بكونيا ذات لونيف األسود واألحمر كما أنيا ذات تعبير قوي

وحركة معبرة تؤكد دقة مبلحظة اإلنساف لتمؾ الحيوانات .ولقد ظيرت ىذه الرسوـ عمى
جدراف كيؼ(فولتوروتو) في أسبانيا ،وتميزت رسوـ العصر المتوسط بشكؿ عاـ بشكميا
االصطبلحي ،حددت بالخطوط الممونة ،خالية مف التدرج الموني ،تعتمد األسود واألحمر ،

كذلؾ يمكف مبلحظة التأكيد عمى الحركة وباألخص حركة العضو الفاعؿ في الشكؿ
المرسوـ ،واضافة الى ذلؾ ىناؾ أيضا مضموف بدائي مبسط لبعض المشاىد.
ثالثا  :العصر الحجري الحديث (  )4000-8000قبل الميالد

يعتبر ىذا العصر ثورة كبيرة قاـ بيا اإلنساف اتجاه الطبيعة وخمؽ األفكار

والمعتقدات وأدوات االنتاج ،فقد أصبح اإلنساف منتجا إذ قاـ بتطوير ما بدأ بو في العصر
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الحجري المتوسط فيو في ىذا العصر قاد ار عمى انتاج غذائو .وحفر الترع واستصبلح
األراضي التي زرعيا ،فكاف ىذا العصر األساس لقياـ الحضارة الناضجة فيما بعد ،وتبعا

لما تقدـ فقد تبدلت حياة اإلنساف االجتماعية ومعتقداتو وطقوسو الدينية وتطورت وتنوعت

أدواتو في الزراعة وبدأت القرى والمستوطنات بالنمو التدريجي ،كما شاع في ىذا العصر نوع
مف الفخار السمج الذي كاف قد عرفو في منتصؼ العصر الحجري المتوسط ،ولو بنطاؽ
ضيؽ .كذلؾ توصؿ اإلنساف في ىذا العصر الى الحياكة واستفاد مف جمود الحيوانات ،كما
أفرزت الحياة االنتاجية مرحمة جديدة مف العبلقات االجتماعية وترابط المجتمعات الزراعية،

وبدأت مرحمة جديدة في البناء األسري إذ ظيرت مرحمة سيادة األب ،مما أدى الى تنظيـ
الحياة االجتماعية وخمؽ قوة جديدة وفعالة في االنتاج.
وقد تطور الفف بشكؿ ممحوظ في جميع أنحاء العالـ ،وأصبح لكؿ تجمع بشري في

موقع ما خاصية معينة يتميز بيا عف اآلخر.

كما وارتبط ىذا الفف بالمعتقد الديني فقد ظيرت دمى طينية صغيرة تمثؿ نساء
عاريات ،بالغ الفناف باظيار انوثتيف رم اًز لمخصوبة والتكاثر وقد عرفت فيما بعد باآللية األـ

التي قدسيا االنساف القديـ ،واستخدـ إنساف العصر الحجري الحديث سطوح اآلنية التي
صنعيا مف الحجر والطيف والفخار لحفظ الفائض مف االنتاج الزراعي ،بتسجيؿ بعض

المصورات والزخارؼ ذات العبلقة بالمعتقدات الدينية البدائية ،وقد كاف ىذا النمو الفكري

العقائدي اساساً لنشوء الديانات في العالـ القديـ ،وأضافة الى الرسـ والنحت فقد بدأت ايضا
الحاجة لفف آخر ىو بناء المسكف.

ويمكننا بعد االستعراض البسيط لمعصر الحجري الحديث ونشاطات االنساف فيو

اجماؿ الجيد الحضاري والفني ليذا العصر ،وىي التوسع في تطور الفف التشكيمي بأنواعو
ومواده المختمفة ومواضيعو واف كانت في الغالب ذات طابع طقسي ،التأكيد عمى الشكؿ
اإلصطبلحي ،االىتماـ بالتزييف بالزخارؼ البسيطة والتي تباينت عمى وفؽ أماكف وجودىا ،
التوسع والتحسيف في استخداـ اآلالت واألسمحة ،واختراع أدوات أخرى مثؿ البكرات والرافعات

والمبلقط والفؤوس والمعازيؽ والسبللـ والمعازؿ والمناشير والخطافات لصيد األسماؾ واالبر
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لمخياطة وفي ىذا العصر أخترعت العجمة أيضا ،وليكف في عممنا أنو ليس مف السيؿ أف
نقدر ما أداه اإلنساف قبؿ التاريخ تقدي ار دقيقا وتاما ألننا مف جية ال ينبغي أف ننساؽ وراء

الخياؿ في تصوير حياتو بحيث نبرر عمى وفؽ الشواىد اآلثارية ،ومف جية أخرى فاننا نشؾ

كثي ار مف أف تعاقب آالؼ السنيف قد محى كما ىائبل مف اآلثار لو بقيت لضيقت المسافات
والزالة سوء الفيـ بيف اإلنساف األوؿ واإلنساف الحديث ،ومع ذلؾ فما بقي مف آثار يجعمنا
نثمف وبتقدير عاؿ الجيد العظيـ الذي بذلو ىذا اإلنساف.
فن اإلنسان البدائي
إف الفف البدائي كممة ليا مدلوؿ واسع ،فيي ال تعبر فقط عف فنوف اإلنساف األوؿ
الذي عاش في العصور الحجرية ،بؿ تعبر ايضا عف فنوف الشعوب البدائية التي ال تزاؿ
تعيش الى اآلف عمى وفؽ رؤيتيا البدائية في أماكف متفرقة مف العالـ ،وأكثر مف ذلؾ فإف
بعض الباحثيف يروف أف فنوف األطفاؿ في مراحميا المتقدمة توضح المراحؿ التي مر بيا فف

اإلنساف القديـ  .لقد مارس اإلنساف القديـ العمؿ الفني منذ آالؼ السنيف واعتمد عميو حتى

غدا شكبل لمتعبير عف مشاعر االنساف وأفكاره وأحاسيسو ومزاج اإلنساف ،وأصبح بالنسبة لو
معيار لمتعرؼ عمى الواقع الحياتي اليومي.
إف مف يروـ دراسة فنوف اإلنساف القديـ ال بد لو مف التعرؼ أوال عمى الحياة
االقتصادية والظروؼ البيئية والمعانات اليومية التي عاشيا اإلنساف القديـ والتي كانت ليا

انعكاسات في األساليب الفنية التي أتبعيا ،فحيف كاف اإلنساف خبلؿ العصر الحجري القديـ

متنقبل غير مستقر يعتمد في اقتصاده وحياتو المعاشية عمى الصيد وجمع القوت كانت
وسائؿ التعبير عنده تتصؿ اتصاال وثيقا بيذه المؤثرات

والظروؼ وحيف تدرج في التطور

وانتقؿ الى حياة الزراعة واالستقرار تبدلت حياتو االقتصادية تبدال جوىريا ،وتبع ذلؾ تغيير

ادواتو وأساليب حياتو اليومية .فظيرت وسائؿ تعبيرية فنية جديدة تتسـ بتصميميا عقميا قبؿ
تنفيذىا عمميا ،كاف منيا البناء وتطور فنونو المعمارية وكانت صناعة الفخار واإلبداع فييا
وكانت ىذه وسائؿ جديدة في التعبير عما يكنو مف مشاعر وأحاسيس ورغبات ،اضافة الى
حاجتو اليومية ليا وظيفيا.
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إف قصة فف اإلنساف البدائي ما تزاؿ متداولة حتى يومنا ىذا ،فاعماؿ الفف البدائي
الحديث موجودة في بقاع كثيرة مف العالـ وفي جزر البحار الجنوبية وروديسيا وأمريكا

الجنوبية وخير مثاؿ عمى ذلؾ فف( البوشماف) ففي الجيات النائية مف جنوب أفريقيا يسكف
نوع مف الناس يعرفوف بسكاف األدغاؿ ليـ لغة خاصة وحياة بدائية ،ويظف أنيـ منحدروف
في األصؿ مف سكاف أفريقيا األصمييف وىـ يعيشوف اآلف في مجموعات ال تزيد عمى بضعة
آالؼ وليؤالء ثقافة خاصة وفف عظيـ لقى اىتماما كبي ار مف قبؿ الباحثيف واآلثارييف

والفنانيف.

وتوجد األعماؿ الفنية لمبوشماف عمى وجوه الصخور وأغمب الظف انيا رسمت
بأطراؼ العظـ المدببة ،ولونت بألواف زيتية صنعيا مف األلواف األرضية الترابية ومزجيا
بالشحـ الحيواني.

وفف البوشماف أكثر التصاقا بالنموذج الطبيعي وأكثر واقعية وأصدؽ تعبي ار عف

الطبيعة ،ورجؿ البو شماف يعالج بصفة تشكيمية الموضوع مف حيث الشكؿ والموف والحركة،
فالموضوع بالنسبة لو ىو الواقع ال الرمز ومعظـ الرسومات التي رسميا وحيدة الموف وتمثؿ
الحيوانات التي تجري أو مناظر الصيد كما أنيا تظير في مجاؿ البعديف دوف ظؿ أو تجسيـ
إال أنيا تؤكد عمى الحركة.

إف أىـ مميزات رسومات البوشماف ىو ما تحممو مف قيـ جمالية تشكيمية اضافة

الى كونيا مشبعة بقيـ دينية (سحرية).
لقد فقد فف البوشماف صفاتو األصيمة باحتكاكو باإلنساف المعاصر وفقد عمى أثر
ىذا الكثير مف تقاليده وعاداتو ،في حيف استميـ عدد مف الفنانيف المعاصريف في أوروبا فف

اإلنساف الحجري القديـ وفف البوشماف واألكثر مف ذلؾ فقد شدوا الرحاؿ الى مناطؽ ىذه

القبائؿ البدائية واطمعوا عمى نتاجاتيـ الفنية فنقموا جانباً مف ىذه الفنوف وبأساليبيـ الخاصة،

ومف ىؤالء الفنانيف (كريفوه) الذي وجو األنظار الى فنوف الشعوب في أمريكا الجنوبية،

وفنوف قبائؿ البوشماف في جنوب أفريقيا ،و(ىيوـ فنست) الذي نقؿ أنماط غينية الجديدة الى
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أوروبا ،والنحات األلماني (أرنست بارالخ) الذي تأثر بالتماثيؿ األفريقية اضافة الى (كوكاف)
و(بيكاسو) المذيف درسا الفف البدائي بشكؿ واسع ونش ار مبادئو في العصر الحديث.

الفصل الثاني
الفن في العراق القديم قبل إنشاء الحكومات (القرن )30-50
قبل الميالد
إف وادي الرافديف مف الناحية المغوية تعني أرض بيف النيريف إال أنيا مف الناحية
الحضارية تشمؿ منطقة أكثر اتساعا فيي تتجاوز جانبي النيريف العظيميف والسيما باتجاه
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الجنوب الشرقي ،حيث تمتد عميقا في ببلد إيراف الحالية ،وعمى ىذا فانيا تؤلؼ سيبل واسعا
يبمغ طولو حوالي ستمائة ميؿ ،يمتد مف جباؿ أرمينيا مف الشرؽ الى الخميج العربي مف

الجنوب وينتيي غربا بالصحراء السورية  ،أما مف الشرؽ فتحده األراضي اإليرانية المرتفعة،

وىذه األرض الغنية الرسوبية والخصبة بصورة استثنائية تتمتع بوفرة أشعة الشمس
والماء،ولذلؾ ال ندىش اف نجد ىذه المنطقة المثالية في العالـ قد استوطنت في تاريخ متقدـ
جدا ،وبدأ االستيطاف في الجزء الشمالي منيا واتجو بتقمص أراضي المستنقعات تدريجيا نحو

الجنوب اكثر فأكثر.

لذا تقتضي الضرورة واستنادا لما تقدـ اختيار مصطمح عف حضارة العراؽ القديـ
يعطي الفضؿ لسكاف ىذا البمد في خمؽ الحضارة العراقية ،اذ شيدت ىذه الحضارة اطبلؽ
العديد مف التسميات المختمفة عمييا ،وكاف لبعضيا أغراض بعيدة عف العممية والدقة ،وردت

في كتابات الغربييف استناداً إلى ما جاء في الترجمة اليونانية لمتوراة ومف اف كتّاب التوراة
كتبوا شيئا عف تاريخ العراؽ القديـ مف وجية نظرىـ ،فكانت كتاباتيـ مجانبة لمحقيقة
ومتحيزة ،ومما يدعو لؤلسؼ أف الكثير مف باحثينا قد اتبعوا ما جاء بو الغربيوف مف

مستشرقيف وآثارييف ،فقد اطمؽ عمى حضارة العراؽ ،حضارة مابيف النيريف،وحضارة وادي
الرافديف ،وحضارة سومر وأكد والحضارة البابمية ،بيدؼ تحجيـ حضارة العراؽ وجعميا

محدودة بالمنطقة المحصورة بيف النيريف -دجمة والفرات -والتي سكنيا السومريوف  ،كما
خمقوا مشكمة أصؿ السومرييف أللقاء ظبلؿ الشؾ عمى دور العراقييف الحضاري في نشوء
واحدة مف المع الحضارات في العالـ.لذا نرى مف األصح تبني مصطمح ( العراؽ القديـ) أو
ببلد النيريف لمتعريؼ بالحضارة العراقية القديمةفي ىذا الكتاب.
فن العراق القديم
يكفي العراؽ فخ ار واعت از از أف يكوف نور الحضارة والثقافة البشريتيف قد انبثقت منو
عمى أيدي أىمو الذيف اتسموا بالفعالية العقمية الشديدة منذ سبعة آالؼ سنة وقد امتاز العراؽ
القديـ بأنو موطف أقدـ فنوف العالـ في العصور التاريخية ،ولقد شكمت طبيعة العراؽ وتاريخو
السياسي واالقتصادي واالجتماعي اضافة الى المعتقدات الدينية فنونو المختمفة.
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ولـ تكف وحدة الحضارة في العراؽ القديـ لتقوـ عمى أساس المقتضيات اإلقميمية أو
السياسية لمعراؽ وطبيعتو الجغرافية فحسب بؿ األكثر استندت عمى نظرة دينية شاممة لمكوف

كانت بالرغـ مف تطورىا التاريخي الطويؿ وتنوعاتيا المحمية متجانسة بصفتيا الحضارية.

وعمى الرغـ مف أف لمعراؽ نيريف عظميف فانو ينقسـ مف حيث الطبيعة الجغرافية
الى قسميف مختمفيف جنوبي وشمالي ،فالقسـ الجنوبي مف ببلد العراؽ حديث التكويف نسبيا،
ففي أثناء العصر الجميدي كاف جزءاً مف الخميج العربي ثـ أخذ يتراكـ منو في الطمى الذي

كاف يحممو ني ار دجمة والفرات مف الجباؿ بعد أف أصبح المناخ أكثر دفئا ،وىكذا أخذ جنوب
العراؽ يتكوف عمى حساب الخميج العربي الذي يعتقد انو كاف يغمر عمى األقؿ مدينة بابؿ
قبؿ تكوينيا  ،حيث عثر عمى أصداؼ بحرية في أرضيا ومف ثـ تكونت مساحة مف األرض
المسطحة الخالية مف األحجار والصالحة لمزراعة ،ويرجح أف المدف القديمة في ىذه المنطقة

كانت في بداية تعميرىا جزائر تكونت مف الطمى الذي رسبو النيراف عند مصبيما في

البحر ،ثـ انحسر عنيا الماء .ومناخ القسـ الجنوبي كثير التقمب المفاجىء وتغمب عميو شدة
ح اررة الشمس والرطوبة وال شؾ أف التربة الطينية البعيدة عف مصادر األحجار ،والفيضانات
والمستنقعات وشدة الرطوبة وارتفاع درجات الح اررة كانت كميا ذات أثر بالغ في طبيعة فنوف
ىذا الجزء مف العراؽ القديـ ،وربما ىي التي أدت الى الميؿ الى االرتفاع المبلحظ في

عمائرىا ،كما أنيا حددت المبف كمادة أساسية في العمارة وفي مجاالت أخرى فنية ،ثـ إف كؿ

ىذه الظروؼ مجتمعة أدت الى ضياع معالـ اآلثار الفنية وعدـ حفظيا بحالة جيدة.
أما القسـ الشمالي فانو يختمؼ في جغرافيتو عف الجزء الجنوبي كما سبؽ أف قدمنا
فميس فيو أرض منبسطة خصبة فيما عدا ودياف نيري دجمة والفرات وفروعيما التي يفصؿ

بعضيا عف بعض مرتفعات متموجة ،ويحؼ بيذه المنطقة أراض جبمية ،أما مف حيث

المناخ فأمطار ىذا الجزء أغزر في الشتاء مما يؤدي الى خصوبة المراعي في فصؿ الربيع
والشؾ أف قرب ىذا القسـ مف مصادر الحجارة ساعد عمى ازدىار فف النحت فيو.
إف الفف التشكيمي لمعراؽ القديـ ( النحت المدور والبارز واألختاـ والدمى الطينية

والرسوـ الجدارية والفخاريات والحرؼ اليدوية والصياغة) ىو فف متنوع ومزدىر في معظـ
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مراحؿ العراؽ القديـ ،إال أف القسـ األعظـ مف ىذه النتاجات لـ تحافظ عمى نوعيتيا األصيمة
يعد قميبل جدا والسبب يعود الى رداءة مواد تنفيذ تمؾ األعماؿ
وما عثر عميو لحد اآلف ّ
والظروؼ المناخية التي لـ تحافظ عمى الشكؿ الطبيعي الذي يجب أف تكوف عميو تمؾ
النتاجات  .إضافة الى ذلؾ كمو تعرض العراؽ الى ىجمات غزو واحتبلؿ مف قوى خارجية
حطمت وسمبت ونيبت الكثير مف ىذه النتاجات عبر التاريخ القديـ والحديث.
لقد استطاع اآلثاريوف الحصوؿ عمى كميات ال بأس بيا مف األختاـ والتي تحمؿ

طابعا تصويريا تمثؿ مراحؿ تاريخية مختمفة لمعراؽ القديـ ،وكاف ليذه اآلختاـ دور كبير في
ح ّؿ كثير مف المشكبلت التاريخية والقضايا المعقدة وسد الثغرات الموجودة في التاريخ

الحضاري لمعراؽ القديـ  ،كما أسيمت ىذه األختاـ والنقوش المنفذة عمييا بالتعرؼ عمى

التكويف الفني الذي اعتمده فنانو تمؾ المراحؿ التاريخية .

واذا ما أردنا االلماـ بجوىر الفف في العراؽ القديـ ووحدتو ينبغي عمينا استيعاب

فكرة اإللو المنبثقة مف الطبيعة والتي كانت مقبولة آنذاؾ وما يرتبط بيا مف مفاىيـ عف
الممكية بصفة مباشرة .فالوحدة التقميدية التي تجمع بيف األعماؿ الفنية في العراؽ القديـ
متأتية مف الرابطة العضوية لمفاىيـ اإللو والممؾ،ويمكننا مبلحظة ذلؾ بشكؿ كبير في األبنية
والمنحوتات والنقوش وفي كؿ عمؿ فني عراقي قديـ .وما التباينات الظاىرية الحاصمة في
االسموب إال نتيجة لتعقد ىذه المفاىيـ وتبايف مستوى الميارات الفنية واختبلؼ الظروؼ

المحيطة .لقد كاف لمفف في العراؽ القديـ صفة جمالية في التعبير فيو يعكس التصور
السومري واألكدي والبابمي واآلشوري عف اإللو والممؾ وليذا السبب كاف تاريخ فف ىذا البمد
مف حضارة الشرؽ األدنى القديـ أيسر في اإللماـ بو مف تاريخ الفف في كثير مف المناطؽ
الحضارية في العالـ ،التي أصبح الفف فييا عمى نطاؽ واسع مف وسائؿ التعبير عف

األحاسيس الفردية وعف قيـ الجماؿ الشخصية أو فمسفة الحياة.
األطوار الحضارية قبل انشاء الحكومات
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إف المنجزات الفنية المبكرة التي عثر عمييا لحد اآلف في ببلد وادي الرافديف تعو د
الى األلؼ السادس والخامس قبؿ الميبلد ،وىي ذات عبلقة وثيقة بالمناطؽ الشمالية * لمببلد،

حيث عثر عمى أواني فخارية بدائية وأدوات حجرية لتجمعات سكانية في قرية جرمر التي

استكشفت سنة (  )1948وتبعد حوالي (  )35كـ عف مدينة كركوؾ وتبعت حضارة جرمو
حضارات أخرى متفرقة ظيرت حسب تسمسميا الزمني مثؿ حسونة في الموصؿ وسامراء
وحمؼ( وىي قرية عمى نير الخابور أحد روافد نير الفرات) واألربجية وأماكف أخرى فيما

بعد.

إف تدويف فترة عصر فجر التاريخ وقبؿ انشاء الحكومات أعتمد عمى األساليب الجديدة
لمتنقيب في أعماؽ األرض وعبر الطبقات المتوالية ،واعتمد المؤرخوف في تسمية كؿ مرحمة
حضارة باسـ الموقع الذي يتـ فيو الكشؼ عف مظاىر تمؾ الحضارة أوؿ مرة.
وىكذا فنحف نق أر عف حضارة العبيد* والوركاء** وجمدة نصر***.

وكؿ ىذه المواقع تقع في الجنوب ،غير أف ىناؾ موقعيف شمالييف ال يمكف تجاىميما
ونعني بيما (سامراء وتؿ حمؼ) وكبلىما تـ التنقيب فييما سنة(  )1911حيث عثر عمى لقى
مف طراز قديـ فييما ولـ يتـ تحديد تاريخيما بصورة صحيحة إال بعد اكتشاؼ تؿ حسونة أي

*

يعتبر النشاط الحضاري في الشماؿ اسبؽ مف الجنوب ،وذلؾ لكوف الجنوب كاف مغطى

*

العبيد موقع صغير قرب اور نقب فيو اوؿ مرة سنة (  )1919اطمؽ اسمو عمى مرحمة

بالمياه والمستنقعات إلى حيف انحسارىا .

مف تاريخ العراؽ القديـ بيف عصري حمؼ والوركاء تعود إلى االلؼ الرابع قبؿ الميبلد.
** الوركاء عاصمة سومرية ومقر عدة سبلالت حاكمة وموطف كمكامش  ،ويستعمؿ االسـ
كذلؾ لمداللة عمى مرحمة مف حضارة فجر التاريخ نقب فييا اوؿ مرة عاـ .1931

***جمدة نصر موقع اثاري شماؿ شرؽ (كيش) نقبت فيو بعثة (النكدوف -مكاي -واتميف)
اوؿ مرة عاـ (  )1928 -1925وسميت مرحمة تاريخية حضارية بأسـ ىذا الموقع،
وتشخص احيانا جمدة نصر بأنيا مدينة (كدنوـ).
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بعد اثناف وثبلثيف عاما ،فأمكف تحديد ىذه الطبقات والمراحؿ المتعاقبة في التقدـ الذي قطعتو
المدنية في العراؽ القديـ .

لقد أفرزت المواد التي استكشفت في ىذه المواقع أف اإلنساف الذي سكف العراؽ

كاف حتى في أدواتو وسمع منزلو يتطمع الى ابداع أشياء فييا جماؿ أو في األقؿ أشياء يعدىا
جميمة في الحد األدنى ،فقاـ بتزييف األواني التي كانت بسيطة وساذجة وبمرور الزمف
تحسنت صناعتيا ونقشت بالزخارؼ الممونة ،ويعتقد عمماء اآلثار بأف األشكاؿ الزخرفية
نشأت عند اإلنساف القديـ نتيجة التحويرات الكثيرة التي قاـ بيا في أشكاؿ الحيوانات

واإلنساف والنباتات إضافة العتماده األشكاؿ اليندسية والخطوط المستقيمة والمنحنية ،في
حيف ذىب اعتقاد آخر لآلثارييف بأف التحويرات الزخرفية الحاصمة باألشكاؿ الطبيعية ليا
عبلقة وارتباط بقضايا سحرية ودينية معروفة آنذاؾ.

ولكف ال بد لنا أف نشير الى أف أغمب اآلثار التي عثر عمييا في أغمب المواقع

العراقية القديمة مثؿ جرمو وحسونة وأريدو وسامراء وحمؼ واألربجية والعبيد وغيرىا ضمف
المراحؿ التاريخية األولى ىي الفخاريات ،واف أىـ األطوار الحضارية التي اشتيرت بصناعة
األواني الفخارية وتزيينيا والتي يجب أف يمقى عمييا شيء مف الضوء ىي:
طور تل حسونة
تؿ حسونة تؿ صغير يقع جنوب الموصؿ بمسافة( 30كـ) قرب ناحية (أنقورة) عثر
فيو عمى عمؽ سبعة أمتار عمى مخمفات أقدـ الجماعات البشرية المعروفة التي استوطنت
العراؽ القديـ بعد إنساف الكيوؼ ،وقد دلت دراسة ىذه المخمفات عمى أف ىذه الجماعات
يعود تاريخيا الى حوالي (  )5000-5200سنة قبؿ الميبلد .وكانت مف الذيف نزلوا مف
الجباؿ المجاورة ألعالي دجمة ،وقد تركت ىذه الجماعات في أعمؽ طبقات تؿ حسونة بعض

األمتعة مف أسمحة صخرية وأدوات عظمية وأقدـ أنواع اآلنية الفخارية البدائية(شكؿ-

)17

وقد امتازت ىذه اآلنية بأنيا كبيرة الحجـ نوعا ما قميمة العمؽ محززة بخطوط عميقة وعريضة
متوازية ،ووجدت أواني فخارية ممونة ومحززة معا وبعضيا مدلوكة دلكا شديدا فظيرت وكأنيا
مصقولة ولماعة ،وعثر عمى نوع آخر مف األواني مزخرفة زخارؼ مستوحاة مف األشكاؿ
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اليندسية والنباتات المحورة .وكانت تموف معظـ الزخارؼ التي وجدت في تؿ حسونة بموف
برتقالي أو بني أو أسود.

وتعد أواني ىذا العصر مف النماذج القديمة لصناعة الفخار ،كما تعد أواني ىذا العصر

مف التجارب البدائية التي مر بيا اإلنساف القديـ.
إف جميع الفخاريات التي تعود الى طور تؿ حسونة تعتمد أشكاؿ زخارفيا بصورة عامة
عمى الحزوز والخطوط المنكسرة والمتموجة والمستقيمة ،وتعتمد عمى شكؿ المثمث كوحدة

زخرفية ايضا ،لذا يحؽ لنا أف نقوؿ أف الموضوعات التي زخرفت فخاريات تؿ حسونة لـ

اء
تكف صورية اطبلقا فنحف نجد في بعض التأليؼ المعقدة كثي ار عدـ التناظر كمياً وازدر ً
لمنظاـ والنسب ،ذلؾ ليس بسبب انعداـ الخبرة وانما عف قصد وبسبب خمؽ تنوع في الشكؿ
الزخرفي ،لذلؾ يحؽ لنا أف نقوؿ إف زخارؼ آنية تؿ حسونة ىي بداية لما يشبو اآلف الفف

التجريدي.

طور سامراء*
لقد وجدت آثار ىذا الطور في سامراء أسفؿ دور السكف العباسي وكانت ىذه
اآلثار عبارة عف أواني فخارية يرجع تاريخيا الى(

 )5000سنة قبؿ الميبلد .واذا كاف تؿ

حسونة ىي البداية لصناعة الفخاريات ليس إال فإف سامراء تشير الى تقدـ واضح واف ىناؾ
تحسنا يستحؽ الذكر في التقنية وفي الحرفة ،ذلؾ أف االستعماؿ الوظيفي راح يتحد بصفة
متزايدة مع الجماؿ الفني ،ولقد ازداد االىتماـ بالشكؿ كثي ار وغدت األواني الفخارية غنية
بالزخارؼ الى درجة أنيا أصبحت مف أدوات الترؼ الفني فما أف ينتيي الفخار مف صنع

آنيتو حتى يسمميا الى المزخرؼ

(شكؿ.)18-

وقد استطاع اإلنساف القديـ في سامراء صنع أواني أكثر إتقانا وابداعا مما سبقو،
وبذلؾ يؤكد تطوره الفكري والجمالي.

*

يقع موقع سامراء عمى الضفة اليسرى مف نير دجمة شماؿ بغداد تـ التنقيب فييا عاـ
( )1912ومف اىـ مف نقب فييا عالـ االثار (ىرتسفيمد).
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لقد عالج مزخرؼ اآلنية في سامراء بموضوعات اعتمدت األشكاؿ اليندسية تتكوف
مف تقاطع خطوط عمودية وأفقية ومائمة ومف ثـ جاءت التصاميـ اليندسية مف أمثاؿ
المربعات والمستطيبلت والمعينات المشكمة بأنطقة ،إال أنو ومف مراحؿ متقدمة انتقؿ

المزخرؼ الى االعتماد عمى األشكاؿ البشرية والحيوانية والنباتية لغرض التزييف ولكف ىذه
األشكاؿ استخدمت ايضا ضمف وحدات ىندسية ،أو ضمف تكوينات ىندسية ،مع اختزاؿ في
التفصيبلت الدقيقة ،وىذا نبلحظو في تصوير الحيوانات بصفة خاصة إذ نفذت الحيوانات
بتمكف ٍ
عاؿ وبساطة كبيرة وذلؾ ألف كؿ شيء كاف يشكؿ بتخطيط ىندسي لموحدات الزخرفية
وال يعبر إال عف جوىر األشياء ،أي الحياة التي جسدت بالحركة فبل وجود لمسكوف في
زخرفة سامراء حتى األشكاؿ اليندسية وجدت ضمف تكوينات حركية  .واذا ما دققنا النظر
في أحد األواني (شكؿ18 -أ) فإننا نبلحظ أربعة مخموقات حيوانية تشبو الغزاؿ تدور حوؿ

شجرة منفذة بشكؿ بسيط وىي قريبة الشبو بشجرة الصنوبر ،وفي صحف آخر(شكؿ18 -ب)

نشاىد أربعة طيور مائية ذات ريش كؿ واحد منيف يمسؾ بسمكة في منقاره سحبت مف
بحيرة في وسط الصحف وىناؾ ثماني سمكات تدور في نطاؽ حوؿ الطيور والبحيرة ،أما
حافة الصحف الخارجية فقد زخرفت بشكؿ ىندسي.
وعمى صحف آخر (شكؿ-

18ج) نشاىد أربع نساء انسابت شعورىف الطويمة في

اليواء ،والنسوة محاطات بحمقة مف ثماني عقارب ،ويمكننا مبلحظة التكويف اليندسي الذي
اعتمد في تكويف زخرفة ىذا الصحف إضافة الى التبسيط العالي لمشكؿ الحيواني والبشري
ٍ
وحدات زخرفيةً في آنية سامراء ،فاستمر مزخرؼ اآلنية في سامراء بالتبسيط
الذي اعتمد
واالختزاؿ في الوحدات الزخرفية حتى الوصوؿ الى التجريد الكامؿ(شكؿ 18 -د ىػ)
ومف الموضوعات التزيينية الزخرفية المحببة لدى المزخرؼ السامرائي ىو ضفيرة

الزىور التي توجد غالبا حوؿ رقاب الزىريات فيي تتألؼ مف افريز مف عناصر دائرية الشكؿ
وشبو معينية ذات متدليات أشبو بالحواشي تتدلى منيا.
أما األلواف التي امتازت بيا زخارؼ فخاريات سامراء فيغمب عمييا الموف األسود

والبنفسجي والبني ،في حيف تميؿ أرضية اآلنية الى الخضرة بشكؿ عاـ ،إال أنو في أواخر
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ىذا الطور (وأعني طور سامراء) ظيرت ألواف متعددة جديدة كاألحمر واألصفر وعمى
أرضيات برتقالية وبيضاء بدال مف الموف الواحد ،أما بالنسبة لممضاميف والموضوعات التي

عالجتيا ىذه الزخارؼ فيي غنية بالمعاني والرموز التي تشير الى فمسفة الحياة برمتيا ،فيي

تعبر عف آماؿ شعب ومخاوفو بكؿ فئاتو ،فالمعزات الدائرة حوؿ بركة أو شجرة والصميب
المفقوؼ الذي تشكمو النسوة األربع مع شعورىف المنسابة في اليواء ،إنما تقصد في كؿ
وضوح الى ما يرمز الى الحياة الدائمة المتحركة في كؿ المخموقات البشرية والحيوانية

والنباتية والتي تدور في حمقات أو مراكز ال نياية ليا.

طور تل حلف*
لقد تـ تشخيص ىذه المنطقة األثرية أوؿ مرة عاـ(

 )1911إال أف عمميات

األستكشاؼ والتنقيب تمت عاـ (  ،)1931لقد تميزت ىذه الحضارة-أعني طور حمؼ -في
مراحميا المتأخرة بإكتشاؼ طرائؽ صنع المعادف حيث أصبحت األدوات النحاسية تستخدـ
بصفة عامة ،األمر الذي أدى الى حدوث تغيرات اساسية في الصيغة الفنية وفي انتاج
إبداعات أكثر جرأة ،مف حيث التقنيات الفنية ودقة تنفيذ األعماؿ الفخارية والنحتية ،إذ
ظيرت دمى صغيرة أشبو بالتي وجدت في قرية جرمو ولكنيا تميزت في تؿ حمؼ بكونيا
دمى فخارية لنساء يجمسف القرفصاء في األغمب وقد صيغت أجساميف في كتؿ كبيرة
وبصدور مائمة الى األسفؿ ،أما الرأس فيشير بشكؿ عاـ الى مجرد شكؿ ىندسي أقرب الى
*موقع اثري بالقرب مف منبع نير الخابور احد افرع نير الفرات في المنطقة الشمالية لمعراؽ
القديـ قرب الحدود السورية حاليا ،ويرجع تاريخ ىذه الحضارة إلى (

 )4000سنو قبؿ

الميبلد ،نقب فييا العالـ االثاري (ممواف) عاـ (  ،)1931وقد امتدت حضارة تؿ حمؼ إلى
حوض البحر االبيض المتوسط.
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الكرة ،ويبدو أنو لـ يجرؤ أحد مف النحاتيف عمى أف ينجزىا والوجو خاصةً ،بشكؿ تاـ ،ربما

الرتباط ىذه الدمى الفخارية باآللية األـ أو لكونيف-الدمى -ترتبط بممارسة طقوس دينية ليا

خصوصية إليية مقدسة .لذا يقؼ النحات في منتصؼ الطريؽ وكأنو يخاؼ وال يجرؤ عمى
أف يضع ىذه التماثيؿ عمى صورتيا الخاصة بيا (شكؿ.)19 -
وفي حمؼ تميزت ايضا صناعة الفخار ،حيث عثر عمى فخاريات متعددة األنواع
واألشكاؿ فبعضيا مزيف باألشكاؿ اليندسية مثؿ الدائرة والمثمث ،وبعضيا مزيف بأشكاؿ

حيوانية(شكؿ.)20-

ويمتاز ىذا الطور الحضاري ايضا بظيور الفخار المموف بعدة ألواف وكانت بعضيا
مصقولة صقبل جيدا(لماعة) وقد عثر عمى مثؿ ىذا الفخار في الطبقات السفمى مف األربجية
الواقعة في داخؿ مدينة الموصؿ ،إذ امتازت فخاريات ىذا الموقع بانتظاميا واتقانيا وكانت

معظميا رقيقة الحافات ،وبشكؿ يدعو الى اإلعجاب.

واذا ما أردنا مبلحظة الموضوعات الزخرفية التي نفذت عمى فخاريات حمؼ فإننا سنجد
أف األشكاؿ الحيوانية حظيت بقسط كبير مف االىتماـ إذ سجمت حركات الحيواف بخطوط
بسيطة إال أنيا ناطقة بالحياة فقد رسمت الظباء التي تربض عمى قوائميا األربع وىي متحفزة
إذ ترفع آذانيا الى األعمى ،ونشاىد ايضا مف ضمف الموضوعات الزخرفية الحيوانية الطيور

الفزعة التي تتييأ فييا لمطيراف ،وكذلؾ الحيوانات التي تعدو بسرعة أو المخموقات الطائرة

بأجنحتيا المنفذة بشكؿ اختزالي في التصوير وىي متجية الى سماء مميئة بالنجوـ.لقد حاوؿ
مزخرؼ آنية حمؼ االعتماد عمى الحركة كمبدأ في التكويف وعمى أشكاؿ حيوانية مجردة
باختزاؿ الخطوط المكونة لمشكؿ  .وىذا اشارة الى الميؿ لمتكويف المختزؿ باالعتماد عمى

التجريد.

وكما لونت فخاريات حمؼ بألواف متعددة كاألصفر واألحمر والبني واألسود
وأرضيتيا كانت تميؿ الى الوردي المائؿ لبلحمرار واكتسبت مادة األلواف في فخاريات حمؼ
يدؿ عمى
نتيجة وجود األمبلح المختمفة الممزوجة بالتربة المكونة ليا .ومع أف فف تؿ حمؼ ّ
اىتماـ شديد واحساس كبير بالنباتات والحيوانات ،نجد أف األشكاؿ البشرية فيو تكوف أكثر
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ندرة ،وكاف الفنانوف يرتابوف في صياغة الشكؿ البشري ،ففي األواني القبلئؿ التي رسمت
شخوص عمييا ،نجد أف ىذه الشخوص ليست ذات تفصيؿ وعمى ىذا ال يمكف الجزـ

بالتشخيص عمى أنيا مف اآللية األـ أو مف البشر االعتيادييف.

طور العبيد:
لقد عثر في موقع العبيد عمى أنواع مختمفة مف مخمفات ميمة تعود الى العصر
المميد لمتاريخ ،وكاف أىـ ما وجد فييا مف آثار ىي الفخاريات(شكؿ.)21-
إضافة الى كثير مف الدمى الفخارية ذات الطابع المميز لحضارة العبػيد( شكؿ-

 )22وبفضؿ ىذه اآلثار أمكف التعرؼ عمى حضارة الجماعات التي سكنت العراؽ مف ذلؾ
العصر.
لقد تميزت فخاريات العبيد بصبلبتيا لشدة حرقيا ولونيا عمى األغمب أخضر
مصفر ،كما أنيا امتازت بانتظاميا واتقانيا وذلؾ لكونيا صنعت بالدوالب ولـ يتـ تشكيميا

باليد .وتقنية الدوالب زادت مف كمية اآلنية المنتجة إضافة الى تعدد أنواعيا وأشكاليا.
كالصحوف والكؤوس واألواني واألقداح ،وقد زخرفت ىذه الفخاريات بشكؿ أكثر تجريدا

باالعتماد عمى األشكاؿ اليندسية غير التصويرية مف أمثاؿ المعينات والمثمثات والمربعات
وأنصاؼ الدوائر ،كما واستخدمت الخطوط العمودية واألفقية والحمزونية والمتعرجة والمنكسرة
في تكوينات زخرفية .وقد تؤلؼ ىذه الخطوط حقوال تحوي بينيا أحيانا رسوماً مبسطة ألشكاؿ
حيوانية أو نباتية ذات تفريعات أو آدمية ولو عمى نطاؽ محدود.

ومف البلفت لمنظر انتشار حضارة العبيد في أماكف متعددة إذ ظير نمط فخاريات
العبيد في جميع العراؽ القديـ .
كما وجد في موقع العبيد الى جانب اآلنية الفخارية مجموعة مف الدمى الفخارية،

التي تختمؼ اختبلفا كبي ار في االسموب والطراز عما وجد مف دمى في حمؼ وجرمو،فقد
تميزت دمى العبيد بأنيا واقفة دوما ورشيقة وتمسؾ اإلناث بطفؿ أحيانا أو تريح في أحياف
أخرى أيدييا عمى أردافيا ،وجسدت ىذه الدمى وىي عارية وزينت باستخداـ التكفيت بحبات
صغيرة مف الفخار أو القار وضعت عمى األكتاؼ كأنيا إشارة لنوع مف الوشـ والحمي ،ويبدو
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أف النحات الذي قاـ بتكويف ىذه الدمى لـ يجرؤ عمى تنظيـ الرأس بشكؿ واقعي ،بؿ إنو راح
يطمؽ العناف لخيالو لمخروج بالشكؿ اآلدمي عف واقعو ،فاقترب إلى وجو أقرب إلى الضفدع
أو األفعى متوجة بشعور اصطناعية مثبتة بالقار ،ويصعب اطبلؽ تسمية اآللية األـ عمى

ىذه التماثيؿ والدمى وذلؾ لوجود دمى أخرى في ذات الموقع وبنفس الطراز إال أنيا لرجاؿ
عراة ،مما زاد مشكمة معرفة دور ىذه الدمى ،فمربما تمثؿ آلية أو عفاريت ذات طبيعة
طقوسية معينة.

الفصل الثالث
الفن السومري :القرن ( )24 -28قبل الميالد
مف المؤكد أف السومرييف لـ يكونوا مف السامييف النازحيف الى العراؽ القديـ ،وأف
لغتيـ ال تشبو غيرىا مف المغات السامية المعروفة وتدؿ آثارىـ عمى أنيـ كانوا قصار القامة
نوعا ما ممتمئي الجسـ ليـ أنوؼ شـ مصفحة وجباه منحدرة قميبل الى الوراء وعيوف مائمة الى
األسفؿ ،وأنيـ وجدوا وآثارىـ في العراؽ القديـ ولـ يعثر عمى آثار ليـ في أي موقع أثري في

العالـ لحد اآلف .لقد مف اهلل عمى العراؽ بمعطيات إنسانية وطبيعية كانت األساس في خمؽ
الحضارة التي ثبت أركانيا السومريوف وجعموىا مف ألمع الحضارات اإلنسانية.
لقد انطمرت المدف السومرية لمدة طويمة واختفت عف المعرفة البشرية حتى تـ
الكشؼ عنيا ،وحمت طبلسميا وألغازىا مف خبلؿ الحفريات التي أجريت منذ أواخر القرف
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التاسع عشر خاصة في (لكش) سنة (  )1877وفي (أور) سنة(  ، )1954وقد عثر عمى
خزائف ثمينة مف اآلثار الغنية الرائعة والمؤلفة مف التماثيؿ والدمى واألواني والحمي واألسمحة،

اضافة الى األلواح التي دونت عمييا الكتابات المسمارية بالمغة السومرية فتمكف عمماء اآلثار

مف حؿ طبلسميا وفيـ معانييا.
لقد كانت كؿ مدينة سومرية دولة بذاتيا يحكميا أمير يسمونو (لوكاؿ) وفي بعض
األحياف يتخذ اسـ (ممؾ سومر) وكاف الحكـ ثيوقراطيا*.

ولكؿ مدينة إلو مف اآللية تنتسب اليو.وما الممؾ أو األمير إال ممثؿ لذلؾ اإللو،

لذا فقد تجمعت بيد اإللو السمطة الدينية والدنيوية وكاف تمثالو يوضع في معبد المدينة.
لقد قسـ العصر السومري الى قسميف وسمي القسماف باسـ الموقعيف المذيف كشؼ
أوؿ مرة فييما عف وجود اثار ليذا العصر فكاف أقدميما(عصر الوركاء) وآخرىما (عصر

جمدة نصر) ،وتستحؽ المدينة األولى الوركاء التميز الكبير ألنيا كانت المدينة الممكية  ،وقد
اكتشفت سنة(. )1849
أما الموقع الثاني فيو مدينة جمدة نصر ،وتقع شماؿ شرقي بابؿ ،و عمى الرغـ
مف كوف جمدة نصر قرية فإنيا كانت المدينة التي ظفرت بشيرة واسعة عند اكتشافيا
سنة( )1926بسبب العثور فييا عمى فخار مف طراز جديد بالنسبة لما سبقو يرتبط بالرقـ

التي تحمؿ الكتابات .ومف ُيرْـ دراسة العصر السومري فعميو دراسة ىذيف القسميف سوية،
ألنو مف العسير جدا رسـ خط فاصؿ واضح بينيما ،لقد ازدىرت الحياة السومرية مف جميع
نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وبالنتيجة تطورت الثقافة ومنيا الفنوف بكؿ

أشكاليا.
العمارة

*

الحكـ الثيو قراطي ىو الحكـ الديني أو الحكـ الخاضع لسطوة رجاؿ الديف أو حكـ
الكينة
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كانت عمارة القسـ الجنوبي مف العراؽ القديـ متأثرة تأثي ار قويا بجغرافيتو مف حيث
طبيعة األرض ونوع التربة والمناخ  ،كما أف البيئة الجنوبية لـ تمد سكاف المنطقة بغير

الطيف وجذوع النخيؿ والقصب وشحت عمييـ بالحجارة ،ففي بداية العصر التاريخي كاف
السومريوف يسكنوف الجزء الجنوبي مف العراؽ حيث األرض الطينية التي تكونت مف الطمى
الذي يرسبو الرافداف عند مصبيما كما نعمـ ،وحيث كانت ىذه األماكف معرضة لفيضانات
كبيرة ،بحيث أدى ذلؾ مف جية الى استخداـ المبف المجفؼ بالشمس في البناء ومف جية

أخرى الى االرتفاع بالمدف والمباني فوؽ مصاطب تقاـ مف المبف كذلؾ تحاشيا تدمير

الفيضانات ليذه المباني في باديء األمر .ومف ثـ أخذ ىذا االرتفاع بعدا عقائديا ايضا،لذا
كانت بعض ىذه المصاطب ضخمة جدا*.
ولقد أدى عدـ وجود األخشاب أو األحجار الى استخداـ األقبية والقباب في

التسقيؼ منذ البداية وأدى ىذا بالنتيجة الى عدـ األعتماد بشكؿ كبير عمى األعمدة وبالتالي
عدـ تطورىا.
لقد ظيرت أوؿ مرة حكومات المدف الصغيرة بقيادة الوجياء الزراعييف مبلؾ
األرض والكينة في نياية األلؼ الرابع قبؿ الميبلد.وسعى ىؤالء الى إنشاء المعبد في مركز
كؿ مدينة مع ممحقاتو لممارسة الطقوس الدينية ولحفظ الذخيرة والممتمكات العينية العائدة

لممعبد إضافة الى مساكف القائميف عمى المعبد.إف أقدـ شكؿ لممعابد السومرية القديمة يعود
الى النصؼ األوؿ مف األلؼ الرابع قبؿ الميبلد.ففي مدينة أريدو مدينة إلو الماء(أنكي) تـ
اكتشاؼ ثبلثة معابد شيد احدىا فوؽ اآلخر ،ومع أف المعابد لـ تحافظ عمى ىيئتيا العامة

إال أنو باالمكاف معرفة المخطط المعماري العاـ لممعبد األعمى منيا(شكؿ-

 .)23والذي

يظير مفيوـ تركيب قائـ عمى المماثمة والترتيب المنظـ ،وىذا المعبد عمى مرتفع اصطناعي

(مصطبة) يرتقي الييا سمماف ويحوي المعبد فسحة طويمة مستطيمة (حوش) يقوـ عمى جانبيو
صؼ مف الغرؼ الصغيرة ،ويقع مدخؿ المعبد في الضمع الطويؿ ،أما المعالجة التزينية
*

يقدر بعض العمماء االثارييف المصطبة التي اقيمت عمييا ابنية نينوى بأنيا البد أف

احتاجت إلى مجيود عشرة االؼ عامؿ لمدة اثنتي عشرة سنة لفخامتيا وارتفاعيا.
30

الوحيدة في ىذا البناء ىو تقسيـ الجدراف عمى شكؿ طمعات ودخبلت عمودية تشبو الروازيف
مف داخؿ البناء وخارجو ،وقد ساعد ىذا النوع مف التزييف عمى زيادة متانة الجدراف مف جية

وايجاد قيـ ضوئية وظمية متباينة عمى سطح الجدراف اثناء تعرضيا الشعة الشمس خبلؿ
النيار.
وقد شيدت معابد أخرى عمى نفس االسموب والطراز كما في المعبد االبيض في
الوركاء (شكؿ )24 -ومعابد تؿ العقير

(شكؿ )25 -وغيرىا .إذا ما اردنا أف نتعرؼ

أكثر عمى عمارة ىذه الحقبة التاريخية فبلبد لنا اف نتعرض لممعبد األبيض والمعبد األحمر.
فاألوؿ شيد في الوركاء عمى منصة اصطناعية مرتفعة غير منتظمة في شكميا وجاء
االرتفاع مف تكرار االنيداـ واعادة البناء وعمى نفس الموقع،وليس مف شؾ في أف أصوؿ ىذا
المعبد تعود الى عصر ما قبؿ التاريخ ،لقد أخذ المعبد اسمو مف الحرـ الداخمي الواسع

(الحوش) المطمي بالبياض والبالغة مساحتو (  )16×61قدماً ،كما يوجد في المعبد صالة
كبيرة اضافة الى الغرؼ الصغيرة وكميا تتوزع حوؿ (الحوش) أو الحرـ الداخمي ويوجد في
ىذه الغرؼ المرافؽ التعبدية ودكة القرابيف والمذابح  ،ومف المبلحظ اف ىذا التصميـ في
العمارة أخذه السومريوف مف معبد أريدو باستثناء بارز ،وىو أف عمارة المعبد األبيض سعت
الى اراحة االلو ذاتو بدال مف حشود المتعبديف ،وارتفعت عف االرض العطاء المعبد تصو اًر

الىوتياً جوىرياً ،وذلؾ ألف الناس منذ األلؼ الرابع قبؿ الميبلد كانوا يرغبوف في ايجاد مراكز
اتصاؿ بيف السماء واألرض وذلؾ مف أجؿ تسييؿ ىبوط آليتيـ ،وكاف ىذا أحد األسباب

لتطور شكؿ المعابد فأصبحت الزقورات * المؤلفة مف عدة طبقات حتى وصمت الى سبع
*

الزقورة بناء يتكوف مف عدة طبقات باستثناء زقورة (انانا) في الوركاء ،يظف انيا مف طبقة
واحدة ،ويرتقى لمزقورة بواسطة سمميف عمى الجانبيف وسمـ ثالث عامودي عمى االثنيف
االوليف ،نشأت الزقورة في بادي االمر مف مصطبة قميمة االرتفاع كما في معبد (اريدو)،

ثـ صارت تتألؼ مف طبقتيف أحدىما اصغر مف االخرى مثؿ معبد (العقير) واخذ ارتفاع
الطبقات يزداد ويتضاعؼ عددىا حتى بمغ السبع كما في برج بابؿ في عيد (نبو خذ
نصر)
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طبقات وغدت ىذه الزقورات أبراجاً ىرمية مدرجة مثؿ الجباؿ وفي أعمى الزقورة يوجد معبد

صغير معد لنزوؿ اآللية،ولـ تكف ىنالؾ حاجة الى معبد كبير طالما عامة الناس ال يدعوف

الى ىناؾ بؿ كاف الكينة وحدىـ ينتظروف اإللو ييبط بعد اف يبحر عبر السماء عمى وفؽ
اعتقادىـ .أما العامة مف المتعبديف فميـ معبد كبير في أسفؿ الزقورة لممارسة طقوسيـ
الدينية.
كما أف الزقورات لونت طوابقيا المختمفة في الحجـ والنسب ،ويعتقد أف الموف

استعمؿ استعماال رمزيا ذو داللة بالحياة والموت ،فالطبقة السفمى سوداء وطميت بالقار،
وتدؿ عمى العالـ السفمي عالـ األموات والطبقة الحمراء والتي لونت باستخداـ الطابوؽ
األحمر وتدلؿ عمى األرض التي تعيش المخموقات الحية عمييا اما الطبقة العميا البيضاء وقد
لونت بالكمس فتدؿ عمى السماء عالـ اآللية والشمس حيث النقاء والوضوح والعدؿ .ويمكننا

عد زقورة أور (شكؿ – - )26أو ما تسمى بزقورة اآللية أنانا التي تعود الى نياية األلؼ
ّ
الثالث قبؿ الميبلد -أحسف الزقورات التي حافظت عمى شكميا نوعا ما وتكوينيا لحد اآلف.

أما المعبد األحمر (شكؿ – )27فيعد مف المنشآت المعمارية الميمة لمفف المعماري
السومري لممرحمة المبكرة ويقع في الوركاء ولـ يبؽ منو في وقتنا الحاضر سوى األجزاء
السفمى مف الجدراف وتمتاز ىذه األجزاء بأنيا تحتوي آآلؼ المخاريط اآلجرية وىذه المخاريط

تشبو المسامير برؤوس مستوية دائرية الشكؿ ممونة باأللواف السوداء والحمراء والبيضاء ،اذ
تـ غرز ىذه المخاريط في الجدراف بأشكاؿ ىندسية وعمى وفؽ تكوينات زخرفية وىذا
األسموب لمتزييف في العمارة دوف شؾ ىو اختراع سومري متميز ،ويعتقد أف السومرييف

استفادوا مف شكؿ الحصراف التي كانت توضع عمى أسفؿ الجدراف لحمايتيا مف التمؼ ،ولكي

يستند عمييا مف يجمس عمى األرض.

اضافة لما تقدـ فالمخاريط الممونة تخمؽ جواً لونياً جميبلً لممعبد وتعمؿ عمى التنوع

في تشكيؿ سطوح الجدراف الداخمية الضخمة المممة ،بأشكاؿ متكسرة ومتقاطعة ومتعرجة مف
معينات ومثمثات تغطي سطح الجدراف بمختمؼ األلواف ،إضافة لمعنصر الزخرفي التزييني
فإف ىذه المخاريط الممونة تعطي الجدراف قوة ومتانة وتقاوـ تأثيرات المناخ ،وليذا نراىا
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حافظت عمى الجدراف األصمية الى وقتنا الحاضر ،ويحتفظ المتحؼ العراقي في بغداد بأجزاء
مف ىذه الجدراف وىناؾ أجزاء أخرى في متحؼ بركاموف في برليف.
األختام السومرية
لقد عرؼ العراقيوف نوعيف مف األختاـ ىما األختاـ المنبسطة  ،واالختاـ
اإلسطوانية  ،وكاف الختـ المنبسط عمى شكؿ مخروط مقطوع القمة وذا قاعدة بيضاوية وقمة
مستديرة وكاف يشمؿ رسوما منحوتة بشكؿ معكوس وغائرة عمى قاعدة الختـ وتمثؿ ىذه
الرسوـ كائنات مقدسة بشرية وحيوانية اضافة الى الرموز اإلليػية (شكؿ.)28 -

ولقد استعمؿ السومريوف األختاـ المنبسطة فترة مف الزمف الى جانب األختاـ االسطوانية  ،ثـ
أخذوا يفضموف عمييا النوع األخير،عمى أف األختاـ المنبسطة لـ تندثر وانما ظمت تستخدـ

في آسيا الصغرى ،كما استخدميا الحيثيوف * وعادت الى االستخداـ في العراؽ القديـ في
عصر اإلمبراطورية اآلشورية ثـ ذاع استعماليا ثانية في العصر البابمي الجديد وظمت

تستعمؿ الى جانب األختاـ االسطوانية الى عصر السموقييف**.

حيث صرؼ النظر عف استخداميا واألختاـ االسطوانية في جميع انحاء الشرؽ.
إف الختـ االسطواني (شكؿ-

 )29ىو عبارة عف اسطوانة حجرية يوفر سطحيا

الخارجي مساحة لمنقش أوسع بشكؿ ممموس ،مف الختـ المنبسط ويكوف الموضوع اإلنشائي
المنقوش بشكؿ معكوس عمى السطح الخارجي لمختـ االسطواني عبارة عف شريط يعود

فيمتقي مع بدايتو ،وحيف يدحرج عمى الطيف ينتج افري از متصبل وسواء كاف ىذا الشكؿ مف
األختاـ قد حصؿ بطريقة الصدفة أـ أنو اخترع عف وعي ،فمنذ البداية يعكس الصفة

*

الحيثيوف شعب قديـ استوطف ببلد االناضوؿ في اوائؿ االلؼ الثاني قبؿ الميبلد وكانت
عاصمتيـ بوغازوكي .

** السموقيوف سبللة انشأىا سموقس الذي حكـ القسـ االعظـ مف ببلد ايراف واسيا
الصغرى بعد وفات االسكندر الكبير (مف القرف الرابع حتى القرف االوؿ قبؿ الميبلد) .
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السومرية الى حد كبير وظؿ عمى الدواـ الطابع المميز لمحضارة السومرية وبالطريقة التي ال
يوازييا سوى اختراع الكتابة المسمارية.

واألختاـ األسطوانية التي نجيؿ سبب ظيورىا والتي حققت تطو ار متكامبل لنفسيا

أعطتنا باستمرار أعداداً ىائمة مف الموضوعات المصورة بأحجاـ ذات مساحة صغيرة وكبيرة
ويستطيع المرء أف يعتبر ذلؾ بأنو المبدأ المميز لمتركيب األساسي في الفف السومري ،وقد

تكوف مدينة باصوليا الى موقؼ مف الحياة عميؽ الجذور ،واضافة لما تقدـ فإف األختاـ
عموما واالسطوانية خصوصاً ذات أىمية بالغة بالنسبة لمفف العراقي القديـ ،وذلؾ لسعة

انتشارىا وكثرة استخداميا وتنوع األساليب التي استخدمت في تنفيذىا اضافة الى ما تمقيو مف

ضوء عمى العقائد والطقوس الدينية واألساطير والدراسات التاريخية والحضارية ،ولقد بمغ مف
ذيوعيا أف ذكر ىيرودوت أنيا كانت بمثابة العصا يحمميا كؿ شخص تقريبا ،وكاف يمير

بيا األلواح الطينية وقوالب اآلجر قبؿ الجفاؼ بيدؼ التوثيؽ.

اما بالنسبة إلى الموضوعات التي صورتيا ىذه األختاـ فكانت متنوعة جدا فيي
تشتمؿ عمى موضوعات معينة منحت فف الشرؽ األدنى القديـ قيمة ثابتة واتجاىا محددا
كالمواكب الدينية ومناظر تقديـ القرابيف والمعارؾ ومناظر الصيد ،ومخموقات أسطورية مركبة
بشكؿ رمزي ذلؾ ألف الموضوع يصور باىتماـ عظيـ وبيالة دينية ما يؤكد األىمية الكبرى
لمعبادة التي يؤدييا السومريوف آلليتيـ ولحكاميـ ،وعبلوة عمى ذلؾ فالحيوانات الوحشية

والداجنة تحتؿ أيضاً مكانة ميمة عناصر ورمو اًز لمقوى التي تعزز حياة االنساف أو تيددىا ،
وقد تشترؾ في بعض األحياف أيضا مخموقات مركبة مف أمثاؿ النسر ذي رأس األسد أو

التنيف برأس أفعى وبأرجؿ نسر  ...الخ.

ولؤلختاـ االسطوانية جممة ميزات جعمتيا متفردة عف باقي الفنوف وىي الشكؿ

األسطواني الذي يساعد عمى التدحرج عمى الموح الطيني بسيولة ،وامكانية نسخ مانقش عمى
األسطوانة عمى الموح الطيني ،لذا فقد أنتجت ىذه األختاـ اشكاال زخرفية نتيجة تدحرجيا
عمى الموح لمرات عديدة،وصغر حجـ الختـ ساعد عمى حممو بسيولة ونقمو الى أماكف بعيدة

مما ساعد عمى انتشارىا ،ونتيجة لكؿ ىذه المزايا فقد أصبحت ىذه األختاـ كالطمسـ (لطرد
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األرواح الشريرة) وكذلؾ أصبحت اشارة لممؾ خاص أو لشخص او لسبللة معينة وحمت محؿ
التوقيع في وقتنا الحاضر .والبد مف االشارة الى اف شكؿ اإلنساف ظير أوؿ مرة عمى نقوش
األختاـ األسطوانية في بداية األلؼ الثالث قبؿ الميبلد ،وكانت المشاىد التي تمثؿ اإلنساف

ذات طابع ديني ،وقد نفذت ىذه النقوش بشكؿ بديع ودقيؽ ومتكامؿ.
األختام االسطوانية لعصر فجر السالالت
لقد توحدت جميع أشكاؿ األختاـ االسطوانية في ىذا العصر ،إذ اتسمت ىذه
األختاـ ببساطة التعبير واالتقاف النيائي لمشكؿ المنقوش.وكانت الموضوعات الدينية ىي

السائدة عمى األختاـ إضافة الى األساطير السومرية ،وتتكرر ىذه الموضوعات باستمرار

ومف المبلحظ أف أختاـ ىذه المرحمة التاريخية عادت مرة أخرى لتعالج موضوعاتيا باستخداـ
مفردات حيوانية وآدمية بعد ما تحولت في أواخر عيد ( الوركاء وجمدة نصر) وبداية عصر
فجر السبلالت الى أشكػاؿ زخرفية قاسية الػخطوط (شكؿ .)30-

واذا رأينا ىذه األختاـ بدقة وتفحص فإننا سنجد أف الفناف ضحى بالمضموف مف

أجؿ الشكؿ ،وباالعتماد عمى عنصر مف عناصر الشكؿ أال وىو الخط.
وبعد فترة مف الزمف حؿ نمط فني آخر في نقوش األختاـ االسطوانية مختمؼ عف
سابقو يؤكد عمى الخط والمضموف ايضا وعمى وبالدرجة ذاتيا مػف األىمية (شكؿ.)31 -
وفي نياية عصر السبلالت ظير نمط آخر مف النقش عمى األختاـ االسطوانية

تعتمد عمى التكور والخطوط المينة لتنفيذ الموضوعات وبصيغة تبدو وكأنيا تزيينية (شكؿ-
.)32
وفي مرحمة متقدمة مف عصر فجر السبلالت سعى الفناف السومري الى تنفيذ
أشكالو اآلدمية والحيوانية عمى األختاـ االسطوانية باسموب تجريدي فاألشكاؿ تتشابؾ أحدىا

مع اآلخر وتؤلؼ سوية شكبل بعيدا عف الطبيعة ،وقد أدى اسموب التجريد في نقش األختاـ
االسطوانية الى تبسيط واختزاؿ الشكؿ واصبح بعض أجزاءه تنفذ اصطبلحيا فالبطؿ المقرف
الذي يدفع بأسديف الى يمينو ويساره (شكؿ )33-والذي نفذ راسو عمى شاكمة رأس الثور
وأطرافو العميا بشرية في حيف نفذت أطرافو السفمى عمى شاكمة األطراؼ السفمى لمثور وىذا
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التركيب في بطؿ خارؽ لمطبيعة ،لـ يكف إال داللة رمزية لقوة خارقة لمطبيعة  ،ولـ يمكف أف
ينفذ إال باستخداـ التجريد واالختزاؿ.

إف فناف ىذه الفترة مف نقاشي األختاـ كاف يسعى وبحذر في تبسيط األشكاؿ

البشرية والحيوانية أبعد مف معاصره النحات ففي النقش عمى األختاـ ال تكوف األجساـ
مستطيمة بشكؿ مبالغ فيو فحسب بؿ أف نيايات األطراؼ العميا والسفمى لمبشر والحيواف غالبا
ما تستدؽ فتغدو خط ليس إال .

عد األختاـ ولصغر حجميا وشدة وصبلبة خامتيا إضافة الى تشابؾ
يمكف ّ
مفردات موضوعاتيا اإلنشائية وزحمتيا مسيمة بشكؿ كبير في خمؽ اتجاه رمزي تجريدي في

ذلؾ العصر.
الفنون التطبيقية
لـ يقؼ السومريوف عند النقش عمى األختاـ ودقة وبراعة تنفيذىا بؿ تجاوزوا ذلؾ

الى أنواع مختمفة مف الفنوف التطبيقية التي تمتاز بالحرفية العالية والقيمة المادية والجمالية
مثؿ الترصيع والتطعيـ والصناعات المعدنية والتحؼ العاجية.
فقد عثرت البعثة األثرية المشتركة التي اوفدىا المتحؼ البريطاني باالشتراؾ مع
جامعة بنسمفانيا والتي ترأسيا السير ليوناردو وولي العالـ أآلثاري المشيور ونقيب ىذه البعثة
في الفترة ( )1932 -1929ـ وفي أطبلؿ أور عمى (  )450مقبرة تحت األرض وبأسقؼ

مقوسة يخص بعض ىذه القبور مموؾ أور ،وكانت قبور المموؾ ىذه كنوز حقيقية لما تحتويو

مف آثار قيمة دفنت مع الموتى كجزء مف مراسيـ طقوسية وجنائزية ،وىذه تدؿ عمى التقدـ
الرائع الذي بمغتو الفنوف التطبيقية في العصر السومري وبمغ ما عثر عميو مف ىذه
الموجودات االثارية والفنية في المقابر ىو(  )1850قطعة حمي (شكؿ )34 -مصنوعة مف
الذىب المطعـ باألحجار الكريمة الثمينة والفضة واأللكتروـ

*

*  ،اضافة الى أو ٍ
اف وأقداح

االلكتروـ سبيكة معدنية تتكوف مف مزيج مصيور مف الذىب والفضة.
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لمشراب مصنوعة مف الذىب (شكؿ )35 -تمتاز بصناعة فنية عالية الجماؿ وبذوؽ رفيع
يشير الى فناف متمكف مف ادواتو ،كما تدؿ صياغة األسمحة الذىبية (شكؿ )36 -التي طعـ

بعضيا باألحجار الكريمة عمى وجود طبقة مبدعة مف الصاغة الذيف أبدعوا أيضا في الخوذة

الذىبية الحربية التي تعودالى الممؾ السومري (مسكبلمدوؾ) (شكؿ )37 -التي وجدت في
أحد القبور الممكية ،وتشير ىذه الخوذة الى الدرجة الرفيعة التي وصؿ الييا الفناف السومري
في تسجيؿ التفصيبلت الدقيقة لشكؿ غطاء الرأس الحربي عند السومرييف ،،كما وتثبت ىذه
الخوذة اقدـ محاولة لئلنساف استعمؿ فييا المعدف في صنع غطاء الرأس لحمايتو مف

اإلصابة في المعارؾ والحروب.
وجد ايضا في ىذه المقابر واحدة مف أجمؿ اآلالت الموسيقية السومرية والتي
اخذت شيرة واسعة بيف اآلثار العراقية القديمة وىي القيثارة السومرية المزينة برأس ثور

(شكؿ )38-وىذه القيثارة مصنوعة مف الخشب المطعـ بالصدؼ المثبت بالقار ،وقد زخرؼ
ذراعا القيثارة وجانبا صندوؽ الموسيقى بزخارؼ ىندسية ،أما الجزء األمامي مف الصندوؽ
فقد زخرؼ بزخارؼ مف الصدؼ ألشكاؿ آدمية وحيوانية مرتبة بعضيا فوؽ بعض تحاكي
أساطير سومرية ذات عبلقة بالمعتقدات الدينية ،أما الجزء األبرز في القيثارة فيو رأس الثور
الذي في مقدمتيا والمصنوع مف الذىب وقد رصعت لحية الثور وشعر جبيتو وعيونو بأحجار
البلزورد الكريمة إضافة الى ذلؾ فقد اثبت السومريوف أيضا مقدرة جيدة في صنع مشغوالتيـ

بأكثر مف معدف واحد ،ويمكننا عد ىذه الخصيصة ابداعاً سومرياً واحدى مميزات الفف

السومري .ولدينا عمى ذلؾ أمثمة كثيرة منيا قطعة فنية عثر عمييا في مقبرة الممكة شبعاد
مؤلفة مف جزأيف الجزء األوؿ حمقة زماـ والجزء الثاني يعمو األوؿ وىو قي ىيئة حمار وحشي

(شكؿ )39-صنعت ىذه القطعة الفنية مف سبيكة االلكتروـ ،لقد كاف الستخداـ المعدف

الفضؿ الكبير في اظيار التفصيبلت عندما يقوـ النحات بنحت قطعة فنية ما ،كما عثر في
احدى القبور الممكية عمى تمثاؿ صغير لحيواف خرافي مركب عمى ىيئة جدي مجنح (شكؿ-
 )40وىذا الحيواف يقؼ عمى قاعدة خشبية مطعمة بالصدؼ ويرتكز بأطرافو األمامية عمى

شجرة مزدىرة مصنوعة مف الذىب ويبلحظ اف ىذا الحيواف صنع مف أكثر مف مادة فالرأس
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والقوائـ األربع صنعت مف الذىب بينما ريش الجناح الذي غطى الظير مصنوع مف خامتي
الصدؼ لبعض اجزاء الريش وحجر البلزورد األزرؽ لؤلجزاء األخرى مف الريش وىذا

الحيواف المركب يرمز الى اإللو (تموز) رمز الخصب والنماء في حيف ترمز الشجرة الى
شجرة الحياة المقدسة عند السومرييف.
والبد لنا مف اإلشارة أيضا إلى مثاؿ آخر جميؿ يؤكد ميارة السومرييف في صياغة
المعدف ،وىي الزىرية الطقوسية المصنوعة مف الفضة والنحاس لحاكـ لكش (أنتمينا) (شكؿ-

 )41وىذه الزىرية مدينة بأىميتيا البالغة إلى األفاريز المحفورة التي تزينيا فبدف الزىرية

يتكرر عميو موضوع الطائر المفترس برأس أسد والذي يمسؾ بحيوانيف أربع مرات ،وقد تـ
اشغاؿ الفراغات بيف ىذه الموضوعات بتعاقب األسود مع األيائؿ والماعز ،كما يوجد افريز
آخر فوؽ ىذا االفريز وعمى كتؼ اإلناء يمثؿ ماشية مضطجعة ،في حيف شغمت رقبة اإلناء

بكتابات مسمارية محفورة بدقة عالية .ومف القطع الفنية المصنوعة مف النحاس والتي تـ

العثور عمييا في خفاجة* ،تمثاؿ صغير لرجؿ ٍ
عار يرتكز عمى قاعدة (شكؿ )42 -يعتقد أف
التمثاؿ كاف يحمؿ عمى رأسو إناء بداللة المسند المثبت عمى الرأس ،وتدؿ صناعتو عمى
إلماـ الفناف بنسب الجسـ الصحيحة كما اف استخداـ المعادف في الصب والسباكة جعؿ
النحات أكثر حرية في تحريؾ أطراؼ تماثيمو المعدنية والتعبير عف الحركات العنيفة،

ويتضح ذلؾ بشكؿ واضح في التمثاؿ الذي عثر عميو في (تؿ أجرب **(والذي يمثؿ رجميف
ممتحميف في حمبة مصارعة (شكؿ )43 -وعمى رأسييما إناء كبير وجب عمييما االحتفاظ بو
دوف سقوطو أثناء الصراع ،ويبدو اف ىذا النمط مف الصراع كاف ألىداؼ اخرى غير
الرياضة ،وقد استخدمت ىذه التماثيؿ ألغراض دينية إذ كانت تستخدـ االواني في
* خفاجة موقع اثري في منطقة ديالى شرقي بغداد نقب فيو معيد الدراسات الشرقي في
**

شيكاغو سنة .1937 -1936
تؿ اجرب موقع اثري نقبت فيو بعثة معيد الدراسات الشرقية في شيكاغو سنة

 ،1936 -1934وىذا الموقع يقع في ديالى عمى مسافة 30كـ مف شماؿ شرقي بغداد.
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االحتفاالت الدينية والطقوس العبادية التي تقاـ في المعبد حيث توضع فييا البخور لطرد
األرواح الشريرة.

ومف القطع الفنية التي عثرت عمييا بعثة المعيد الشرقي في شيكاغو عاـ

( )1937-1936عربة مف النحاس (شكؿ )44 -عثر عمييا في تؿ أجرب  ،ومع أف ارتفاع
ىذه العربة ال يزيد عف الثبلثة بوصات إال انيا تؤلؼ قطعة فريدة لبياف تاريخ النقؿ قديما ،
وىذه العربة ذات العجمتيف تجرىا أربعة حيوانات جنبا إلى جنب وربطت الحيوانات في الوسط

بنير اقفؿ بقوة عمى طوقيا ،اما الرجؿ الواقؼ الذي يقود العربة فيو رجؿ ممتح ذو شعر

طويؿ ،يده اليسرى تمسؾ بزماـ العربة في حيف رفع يده اليمنى وكأنو يحمؿ سوطاً ويبدو أف
ىذا السوط قد تآكؿ بفعؿ الصدأ.

اف ما قدـ مف القطع الفنية التي عثر عمييا في المقابر ،ماىي إال أمثمة بسيطة مف

جممة األ عماؿ الفنية الرائعة التي تبرز لنا عظمة الفنانيف وقدرتيـ في العراؽ القديـ ،فميس
ىنالؾ بمد يحؽ لو اف يتباىى بمثؿ ىذه الوفرة والجماؿ مف االثار إال العراؽ ،فكؿ ما انتج
مف أعماؿ فنية ذات قيمة مادية تعتمد الذىب والفضة فإف لمعاف ىذه المعادف يتبلشى أماـ
بريؽ االنجاز الخبلؽ المختفي وراءىا.
النحت البارز
لقد استطاع النحات السومري مف تسجيؿ وقائع الحياة اليومية عمى قطع حجرية

مختمفة ،إال أنو اىتـ بشكؿ واضح في تسجيؿ حياة اإللو والمعبد وعبلقة الممؾ بيذه الحياة،
فقد عثر في أطبلؿ المدف السومرية القديمة عمى لوحات مربعة أو مستطيمة الشكؿ نفذت
لمعابد تمؾ المدف وىي مف الحجر الجيري ويوجد في وسط كؿ منيا ثقب مركزي تتوزع حولو
مفردات المشيد المنحوت ،وىناؾ أكثر مف احتماؿ يبيف اليدؼ مف نحت ىذه األلواح بوجود

الثقب فييا ،إال أف االحتماؿ األكثر قبوالً ىو أف ىذه األلواح المنحوتة نفذت مف أجؿ تعميقيا

عمى جدراف المعبد مف خبلؿ الثقب جزءاً مف آثاث المعبد ،إال أننا نبلحظ حيف التفحص
والتمعف بيذه األلواح مقدار النضج الفني لمنحت البارز في ىذا العصر.
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ومف األلواح ذات الثقب المركزي الميمة ،لوح لمممؾ (أورنينا) ممؾ لكش (تمو)
حاليا (شكؿ )45 -إذ نبلحظ الممؾ قد نحت بحجـ كبير وىو واقؼ بالجانب األيسر مف
الموحة ،حيث يحمؿ عمى رأسو سمة تستخدـ في البناء لحمؿ مواد البناء ويرمز بيا الى

اسياـ الممؾ في بناء المعبد الذي يقدمو الى اآللية (ننكرسو) بينما نجد زوجتو وأوالده
األربعة يقفوف أمامو وأنظارىـ نحوه في تأكيد عمى بياف مساندتيـ لو في بناء المعبد ،أما
أسفؿ الموحة فنجد الممؾ  -المبالغ في حجمو مف قبؿ النحات إلظيار أىميتو

– جالسا

بالجانب األيمف مف الموحة وماسكا بيده فأسا وأمامو أوالده ويقؼ خمفو خادمو يحمؿ ابريؽ
الشراب ،وىذا المشيد يشير الى اإلحتفاؿ بمناسبة بناء المعبد ،ولقد قاـ النحات بحفر
أسماء األشخاص الموجوديف في الموح عمى مبلبسيـ وذلؾ تقدي ار ليـ ولحفظ دورىـ

التاريخي في بناء المعبد ،لقد استطاع نحات ىذا الموح أف يخمؽ حالة مف التوازف اإلنشائي

وتوزيع المفردات بشكؿ جميؿ حوؿ الثقب المركزي بحيث لـ يعد ىذا الثقب يشكؿ خمبلً،
وانما اصبح جزءا مف التكويف اإلنشائي لمموضوع  .كما أف اإلنشاء العاـ ورغـ الجمود

الواضح في األشخاص وغياب المنظور الصحيح كاف الفناف موفقا في ترتيب االشخاص
عمى الموح ومف ثـ حقؽ توازنا بيف الممؾ واقفا وخمفو ابنو في اعمى يسار الموح ،وبيف
الممؾ جالسا وخمفو احد اتباعو في يميف اسفؿ الموح ،فضبل عف التوازف بيف األشخاص

اآلخريف في القسميف األعمى واألسفؿ وىكذا تـ ترتيب األشخاص حوؿ الثقب دوف ارباؾ
في المشيد العاـ لموح ،كما اف التنويع في حركة الممؾ بيف الوقوؼ والجموس يبعد االنشاء
العاـ عف الممؿ عند

المشاىدة  ،وىناؾ الواح نحتية ذات ثقب مركزي عالجت

موضوعات اخرى كانت محببة لدى العراقييف القدماء وقد نفذىا الفناف باىتماـ وىي حفبلت

الشراب (شكؿ )46 -حيث قسـ ىذا الموح الى ثبلثة افاريز افقية ،نشاىد في االفريز

االعمى مشيداً لحفؿ شراب تظير فيو امرأة جالسة عمى كرسي الى اليسار وخمفيا خادمتيا

والى اقصى اليميف يجمس رجؿ  ،ويظير ك ّؿ منيما يمسؾ بقدح شراب بيده وبغصف نباتي
في اليد األخرى ويظير في المشيد بيف الرجؿ والمرأة ثبلثة اشخاص احدىـ يعزؼ عمى
جزأه الثقب المركزي
آلة موسيقية واآلخراف يقوماف بتقديـ الشراب ،اما االفريز الثاني فقد ّ
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الى قسميف يسار الثقب رجبلف يحمبلف جرةً كبيرة اما يميف الثقب فيناؾ شخص يقود

حيواناً ،اما االفريز الثالث الذي تحطـ جزء كبير منو ولـ يبؽ سوى جزء صغير فنشاىد

فيو رجبلً اماـ عربة يجرىا اربعة حيوانات .ويبدو اف االفريزيف الثاني والثالث ىما مشيداف

لتقديـ اليدايا مف كؿ انواع المشروبات واالواني والحيوانات المنذورة والعربات أو ما تحممو.
إلى المرأة في االفريز االوؿ ،وقد حاوؿ النحات استغبلؿ الثقب المركزي لفصؿ المشيد في

االفريز االوؿ عف البقية إشارةً ألىمية الشخوص الموجودة فية بحيث اصبح الثقب المركزي
العاـ لموح.
جزءاً مف التكويف ّ
ومف المنحوتات البارزة األكثر أىمية مف حيث حجميا وموضوعيا فقد عثر في

مدينة (لكش) عمى منحوتة بارزة تسجؿ االنتصارات الحربية لمممؾ (اناتـ) عمى مدينة (اوما)
المجاورة وتعرؼ ىذه المنحوتة البارزة (بمسمة العقباف) * (شكؿ )47 -وىذا العمؿ النحتي
الشيير الذي تمثمو ىذه المسمة يشرؾ التاريخ والديف معا في تخميد ذكرى عمؿ حربي.
والمسمة لوح مف الحجر الرممي يبمغ ارتفاعيا(

 ) 1.88ـ وعرضيا(  ) 1.33ـ

ابتداء مف
وسمكيا( )11سـ مدورة مف األعمى ،وىذا العمؿ يضـ خبلصة مجرى المعركة
ً
األعمى إلى األسفؿ وفي الوقت ذاتو يقدـ جانبا المسمة توضيحات تكميمية لما حدث ،فعمى
أحد الجانبيف تظير األعماؿ البطولية لممحاربيف وعمى الجانب اآلخر نرى التدخؿ الحاسـ

لآللية ،يشغؿ المسمة عدد كبير مف مقاتمي لكش في تشكيمة متماسكة وىـ يحمموف تروسا

مف الجمد ،وقد استعدوا لميجوـ برماحيـ ويقؼ الممؾ عمى رأس جنوده وقد غطى جسمو بجمد
واؽ سميؾ ،وقد حاز عمى النصر في المعركة واف جند الممؾ يسيروف عمى جثث األعداء
المتساقطيف ،وفي جزء آخر مف المسمة نشاىد العقباف وىي تنيش أجساد الصرعى ،وفي

أسفؿ ىذا المشيد نبلحظ مقاتميف وقد تعرت صدورىـ وىـ يحمموف رماحيـ دوف تروس
*

لقدعثر عمى ىذه المسمة القنصؿ الفرنسي في البصرة (دي سارزؾ) اثناء تنقيباتو التي

أجراىا في مدينة لكش خبلؿ الفترة مف (  )1891-1877ويعود تاريخ ىذه المسمة الى
( )2500سنة قبؿ الميبلد .وقد أعيد بناء المسمة مف قطع عديدة وتمؤل الكتابة المفصمة
الفراغات بيف الصور.
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ويتولى أيضا الممؾ قيادتيـ وىو في األماـ لكنو يركب عربتو الحربية ويموح بأسمحتو وىي
رمح بيده اليسرى وسيؼ قصير محدب بيده اليمنى ،أما المشيد الثالث عمى ىذه الجية مف
المسمة ،وىو األسفؿ نبلحظ فيو تقدـ رجاؿ لكش إلحصاء موتاىـ في ميداف المعركة في

حيف راح الممؾ في حفؿ لسكب الماء المقدس وتقديـ القرابيف الى األموات األبطاؿ.
أما الجانب اآلخر مف المسمة الذي خصص لتدخؿ اإللو(ننكرسو) إلو لكش والذي
أسيـ في دعـ الممؾ ومؤازرتو في معركتو ،فقد ظير (ننكرسو) وىو يحمؿ في يده اليمنى

صولجاناً ويرتدي مبلبس مموؾ عصر فجر التاريخ وقد تعرى الجزء العموي مف جسمو،

ووزرتو تبدأ مف الخصر مربوطة بحزاـ سميؾ ،و لو لمة شعر كبيرة في مؤخرة رأسو ولحية

طويمة جدا ،ويمسؾ بيده اليسرى شبكة وقع فييا األعداء أسرى ،ولمشبكة جامع صيغ بشكؿ
نسر لو رأس أسد وىو يعتمي أسديف ،وىذا -رمز لمموت -ويضرب(ننكرسو) بالصولجاف
الذي يحممو بيده اليمنى األسرى وىـ داخؿ الشبكة.

وىناؾ جممة مف المبلحظات الفنية عمى ىذه المسمة وىي عدـ ضبط النسب في
نحت الشخصيات ويتضح ذلؾ جميا في قصر رقبة اإللو(ننكرسو) اضافة الى الخشونة في
صياغة الشخصيات األخرى ،كذلؾ تميزت ىذه المسمة بالبساطة ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد
استطاع النحات أف يصور مجموعة كبيرة مف الناس في مساحة محدودة بدوف أف يخؿ

بتوازف التكويف .وخاصة في القسـ األسفؿ مف المسمة كما نبلحظ محاولة بسيطة لمعالجة
المنظور .إذ كاف الصؼ األمامي مف الجنود أكثر انخفاضا مف الصؼ الخمفي ويستر
نصفو ،ولكنو في نفس الوقت فشؿ في جعؿ الصؼ األمامي أصغر مف الصؼ الذي يميو.
األواني
إف أواني عصر فجر السبلالت السومرية امتازت بالمسحة الدينية بشكؿ عاـ مف

ناحية االستخداـ أو مف ناحية الموضوعات المصورة عمييا واستمر ىذا التقميد الحقا.
ومف أشير األواني الحجرية وأبدعيا ما أكتشؼ في مدينة أور والتي يعود تاريخيا
الى األلؼ الثالث قبؿ الميبلد( .شكؿ-

 )48وىي طاسة منخفضة العمؽ مف حجر

السيتياتايت األزرؽ المخضر الموف ،وقد نحت عمى سطحيا الخارجي نقش بارز يمثؿ خمسة
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ثيراف نفذىا الفناف بأجساـ جانبية بينما ظيرت وجوىيا بشكؿ أمامي ،واستطاع مف صنع ىذا
اإلناء أف يسد الفراغ الحاصؿ عمى سطح اإلناء بسنبمة كبيرة نقشيا خمؼ كؿ ثور وبشكؿ
افقي وباتجاه عكس اتجاه حركة الثيراف  ،مف أجؿ خمؽ حركة دينامية مستمرة غير مممة

وباتجاىيف متعاكسيف كما أبدع نحات ىذا اإلناء باظيار الحركة في جسـ الثور وأبرز
عضبلتو وبعض مفاصمو ،واىتـ ايضا بتجسيد االنفعاالت التي تبدو في وجو الثور مف
خبلؿ القسوة في نظرات عيوف الثيراف وفي طيات أجفانيا ومف المبلحظ أف رسوـ السنابؿ

والثيراف ظيرت بكثرة في حضارة العراؽ خاصةً في الوركاء ،ويرجح أنيا كانت مقدسة عندىـ
ونبلحظ أف النقوش والمنحوتات البارزة عمى آنية ىذه الفترة مبالغ فييا مف قبؿ الفناف أحيانا،

إذ تقترب مف التجسيـ(كوروليؼ) وىذا يفسد مظيرية اإلناء الخارجية ،ويبدو ىذا واضحا مف
اإلناء الحجري الذي عثر عميو في الوركاء وقد نقش بنقوش تمثؿ حيوانات برزت رؤوسيا مف

سطح اإلناء (شكؿ )49 -وىذا يعني أف النحت يظفى عمى شكؿ اإلناء ،كما أف الوضعيات
المعقدة التي ينفذىا النحات عمى اآلنية زادت مف تعقيدات الشكؿ وبالتالي أدى ذلؾ الى
االىتماـ باألجزاء المعبرة ،عف الفكرة واىماؿ باقي أجزاء الشكؿ ،ويبدو أف الفناف جواد سميـ
استفاد مف ىذه المعالجة في نصب الحرية في بغداد ،وذلؾ باختزاؿ بعض االجزاء والتأكيد
عمى أجزاء أخرى مف أجؿ تحقيؽ قوة تعبيرية أكبر.

ومف األواني الميمة والجميمة في حضارة العراؽ وفي فف النحت البارز ما عثرت

عميو البعثة األلمانية في الوركاء عند معبد اآللية( أنانا) (شكؿ-

 )50ويدعى ىذا اإلناء

المصنوع مف حجر األلبستر باإلناء النذري وىو عمى شكؿ مزىرية طويمة أشبو بالقدح،
يرتكز ىذا اإلناء عمى قاعدة مخروطية ،ويمكف اعتباره مسمة صورت عميو قوانيف ذلؾ

المجتمع خبلؿ تمؾ المرحمة التاريخية .وعمى ىذا اإلناء البالغ طولو(  )105سـ والذي يرجع
تاريخو الى (  )3200قبؿ الميبلد .أربعة أفاريز يعمو بعضيا اآلخر ويفصؿ بينيما اشرطة
ناتئة ،وتدور سمسمة المنحوتات البارزة حوؿ اإلناء ،وموضوعة اإلناء صورة شاممة لموكب
ديني ،باستعراض طويؿ لشخوص يقدموف القرابيف والحيوانات المنذورة الى اآللية (أنانا)،

وقائد ىذا الموكب رجؿ يرتدي لباسا مصنوعا مف نسيج شفاؼ مشبؾ وبصحبتو مساعداف
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أحدىما يحمؿ سمة فاكية ،واآلخر حزمة مبلبس كبيرة ،أسفؿ ىذا اإلفريز عدد كبير مف
الخدـ العراة يسيروف في المواكب يحمموف السبلؿ واألباريؽ والجرار النذرية التي تحوي

الفاكية والمشروبات ،أما اإلفريز الثالث فيحوي موكب األغناـ المنذورة وأسفؿ ىذا األفريز
الرابع والذي يصور أصؿ الحياة كميا ،وىو عبارة عف صؼ مف السنابؿ وفسائؿ النخيؿ
وكأنيا فوؽ صفحة مف الماء ،والمجسدة بخطوط متعرجة في أسفؿ اإلناء.
واذا تفحصنا اإلفريزيف الثالث والرابع نجدىما يرمزاف الى الحالة االقتصادية حيث

وفرة المياه والمزروعات والحيوانات ،أما اإلفريزاف الثاني واألوؿ فيما رمز لتكريس ىذه
الخيرات لآللية التي كاف ليا الدور الكبير في ىذه الخيرات.
في ىذا اإلناء حاوؿ النحات بدوف تقييد شديد إحالة المفردات المنحوتة عمى اإلناء
مف شخوص وحيوانات ونباتات الى صورة عضوية مركبة يشار فييا الى السمطة الكينوتية،

مف خبلؿ التبلعب بحجـ المفردات وموقع اإلفريز عمى اإلناء .لذلؾ نجد أف اإلفريز الذي

فيو اآللية ىو أكبر األفاريز وفي القمة .أما المبدأ التجريدي الذي اعتمده النحات مف تركيب
الصورة فيو يتألؼ ببساطة مف تركيب بسيط لصفوؼ في تكرار ايقاعي ،أما األشرطة البارزة
والفاصمة بيف األفاريز والخالية مف النقوش فقد وظفت بذكاء كأطر لؤلفاريز المنحوتة وكذلؾ
استخدمت كمعادؿ تكويني لخمؽ فضاء يعادؿ زحمة المفردات عمى سطح اإلناء.
النحت المدور (المجسم)
لقد قامت مجالس الوجياء ومجالس الشيوخ بدور رئيس في العراؽ القديـ وذلؾ في
نياية االلؼ الرابع وبداية االلؼ الثالث قبؿ الميبلد وسبب ذلؾ يعود الى اف ىذه المرحمة ىي
مرحمة تكويف الحكومات الصغيرة غير المستقرة سياسيا التي لـ تممؾ السمطة المطمقة و عمى
الرغـ مف ذلؾ حافظ الفناف عمى شخصيتو وذاتو مف خبلؿ عممو الفني المطموب في اطار

المفاىيـ والقيـ الفنية التي كانت سائدة انذاؾ .ولقد كاف لفف النحت المدور االثر الكبير في

تجسيد تمؾ المفاىيـ والقيـ ،وقد تمكف السومريوف مف اتقاف ىذا الفف بشكؿ الفت لبلنتباه ولو
جادت عمييـ الطبيعة بالخامات الصالحة لمنحت لكاف ىناؾ كـ ىائؿ مف المنحوتات يفوؽ ما
موجود حاليا .ومع ىذا فاف ما ىو موجود مف المنحوتات يعد انجا از عظيما لمسومرييف ومف
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ضمف المنجزات الجميمة راس المراة مف الرخاـ االبيض بالحجـ الطبيعي (شكؿ )51 -عثرت
عميو البعثة التنقيبية التي اجريت عاـ (  )1939-1938في مدينة الوركاء وقد عرؼ حيف

العثور عميو باسـ(راس فتاة الوركاء) ويتسـ وجو ىذا الرأس بالتعبير والحياة ،اضافة إلى

اجتياد النحات إلظيار العظمة والوقار عمى مبلمحو ،حتى اعتقد بعض العمماء أنو يمثؿ
آلية سومرية .لقد نحت ىذا العمؿ الفني باىتماـ كبير وىو ليس قطعة مكسورة مف تمثاؿ
كامؿ وانما ىو جزء مف (بورتريت) مركب مف أجزاء ذات طبيعة مادية مختمفة ،إذ كاف

لمرأس في األصؿ عيناف وحاجباف كفتت فييما مواد ممونة مف الحجر والصدؼ ،والجزء
الخمفي مف الرأس نحت بشكؿ مسطح وأحدث فيو جممة مف الثقوب لتثبيت أجزاء أخرى

مفقودة ،وحفر عمى سمت الرأس اخدود عميؽ أعد لكي يوضع فيو شعر اصطناعي مف
صفائح الذىب.

وعمى الرغـ مف الحفر التي أصابت ىذا الوجو واألنؼ المكسور فإف التعبير في

ىذا الرأس كبير ،ويبدو لنا ونحف ننظر إلى العينيف كأنيما حيتاف عمى الرغـ مف خمو
المحجريف منيا ،أما الشفتاف فإف تموجيما الذي أكممتو الوجنتاف يعطياف انطباعا كبي ار
بالنطؽ ،ويبلحظ في ىذا الرأس الطابع السومري المميز الذي يتضح في الحاجبيف المقوسيف
الغائريف والتقائيما عند منتصؼ األنؼ والعينيف الكبيرتيف الغائرتيف والمبالغ فييما و في

شكؿ الشعر االصطبلحي أيضاً ،كما يعتقد بعض عمماء اآلثار أف ىذا واحد مف أىـ ما
نحتو السومريوف مف تماثيؿ بشرية تحاكي الواقع.

ومف األعماؿ النحتية المجسمة السومرية التي تعد عبلمة بارزة لمفف في العراؽ
القديـ ما عثر عميو رئيس البعثة التنقيبية لمعيد الدراسات الشرقية في شيكاغو الدكتور

(ىنري فرانكفورت) * إذ عثر عمى مجموعة مف التماثيؿ يبمغ عددىا إثنى عشر تمثاال



*ىنري فرانكفورت آثاري أمريكي مف أصؿ ىولندي نقب وبعثتو األمريكية المرسمة مف معيد
الدراسات الشرقية في منطقة تؿ أسمر وتؿ أجرب وخفاجي في ديالى ،واستمرت عمميات
التنقيب مف عاـ (. )1935-1930
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(شكؿ )52 -مف الحجر الموصمي وجدت ىذه التماثيؿ الحجرية في معبد اإللو (ابو) في تؿ
أسمر (أشنونا) في ديالى وتتراوح ارتفاعاتيا بيف (  )72-25سـ  ،لقد كانت معظـ التماثيؿ
الصغيرة السومرية لرجاؿ ليـ لحى طويمة مستطيمة وشعر رأس في وسطو فرؽ عريض

وتتدلى خصمتاف مف ىذا الشعر عمى جانبي الوجو حتى تصبلف إلى الصدر ،ويظير في
بعض األحياف بعض الرجاؿ الذيف ىـ مف طبقة أوطأ حميقي الرأس والوجو ،ويكوف القسـ
العموي مف الرأس عاريا عمى الدواـ واليداف متشابكتيف معا أماـ الصدر قبضة اليد اليمنى

عمى قبضة اليد اليسرى وقد تمسكاف بكأس كبير أحيانا.

وقد نحتت ىذه التماثيؿ بشكؿ مبسط وبنسب غير صحيحة استوحى الفناف شكؿ
االسطوانة والمخروط في عمؿ تماثيمو ،لذلؾ جاءت ىذه تماثيؿ جامدة خالية مف الحركة بما
يؤكد موضوع التعبد .لذا سعى النحات لخمؽ فراغ بسيط بيف األيدي المضمومة إلى الصدر
والجسـ في محاولة لخمؽ موازنة وحركة بيف الكتمة والفضاء وجعؿ القدميف كبيرتيف نوعا ما

لزيادة استقرار التمثاؿ عمى القاعدة وحفاظا عميو مف الكسر.
يبلحظ في ىذه المجموعة مف التماثيؿ استمرار الطابع السومري التقميدي المميز،
حيث اتساع األعيف والتقاء الحواجب واالختزاؿ في التفاصيؿ إعتماداً عمى الشكؿ اليندسي،
وانعداـ الحركة تقريبا بما يوحي بالطابع الديني ليذه التماثيؿ ،إال إف ىنالؾ اثنيف مف ىذه

التماثيؿ ليما أىمية خاصة ،فيذاف التمثاالف أكبر حجما مف كؿ ما ورد في المجموعة ،وىما

لرجؿ وامراة كبلىما يمسؾ بقدح صغير في ايدييما الصغيرة وليما عيوف واسعة غير طبيعية
لمداللة عمى التبصر والمعرفة العميقة وقد برز في ىذه العيوف بؤبؤ كبير جدا مطعـ بالموف
االسود باستخداـ القار وىما يرفعاف راسييما الى االعمى بكؿ خشوع وىدوء كانيما يتطمعاف

الى شىء اكثر منيما رفعة وسمواً ،ويعتقد اف تمثاؿ الرجؿ يمثؿ االلو (ابو) صاحب المعبد
وزوجتو ،اال اف التمثاؿ اليحمؿ أية صفات خارجية يستطيع بيا المرء اف يميز االلو بصفة

عامة مف امثاؿ غطاء الراس المقرف او بعض الكتابات ،لذا يعتقد البعض انو تمثاؿ لكاىف
 يوجد اربعة تماثيؿ مف ىذه المجموعة في المتحؼ العراقي أما البقية فتوجد اآلف في
متحؼ معيد الدراسات الشرقية في شيكاغو.
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او امير عظيـ كاف يمثؿ االلو ،في حيف راح البعض العتباره االلو ابو استنادا لبعض
النقوش البارزة الموجودة عمى قاعدتو والتي انفرد بيا دوف سواه مف المجموعة.

اما نحات المنطقة الشمالية لببلد سومر فمـ يتقيد بالتقاليد المتبعة في تماثيؿ

المنطقة الجنوبية ،حيث فضؿ التماثيؿ الجالسة عمى التماثيؿ الواقفة المتعبدة ،فظير في
مدينة (ماري)  تماثيؿ كثيرة غمبت عمييا ىيئة الجموس منيا (شكؿ )53 -تمثاؿ مف حجر
الكمس بارتفاع  26سـ لممغنية (اورنانش) وعثر عميو في معبد (نيني از از) بمدينة ماري

ويعود الى النصؼ االوؿ مف االلؼ الثالث قبؿ الميبلد .ويبدو التمثاؿ دقيؽ المبلمح لو شعر
مصفؼ وتدال خمؼ الظير ويمكننا اف نبلحظ التموجات المنتظمة لمشعر بما يشير الى

تمكف النحات مف الخامة وقدرتو عمى تجسيد الحركة .أما الرأس فصغير والعيناف واسعتاف
كما ىي عيوف السومرييف والحاجباف ممتقياف عند أعمى األنؼ ،وقد رصعت العينيف

والحاجبيف باستخداـ الحجارة الممونة .واليداف ميشمتاف وىي في حالة حركة إلى األعمى
وكأنيا كانت تحمؿ آلة موسيقية أما أسفؿ الجسـ فمغطى برداء بو خصؿ مف الفراء ويظير
ىذا الرداء األرجؿ التي تأخذ شكبل متعامدا والساؽ األيمف تعمو الساؽ األيسر ،ويوضح ىذا
التمثاؿ تقدما ممحوظا في فف النحت واىتماما كبي ار في اظيار الجسـ والمبلمح ويعبر عف
خصوصية في التشكيؿ وحرية في األسموب .ويبدو أف تماثيؿ األلؼ الثالث قبؿ الميبلد مف
ماري وتؿ الحريري تقع اآلف قرب البو كماؿ عمى بعد 2كـ مف الضفة اليمنى مف الفرات،
وقد قامت بعثة فرنسية منذ 1933بالتنقيب الواسع فييا ،وخضعت ىذه المدينة لمسيطرة
األكدية ولمموؾ سبللة أور الثالثة ،واستوطنتيا في نياية األلؼ الثالث قبؿ الميبلد قبائؿ
االمورييف التي أسست سبللة مستقمة مف أشير مموكيا (زمريميـ) وقد ضميا حمورابي إلى
مممكتو.
 عمى الرغـ مف وجود كتابة عمى التمثاؿ تشير إلى أسـ المغنية إال اف التمثاؿ يحتمؿ اف
يكوف لرجؿ يظير يغني في المعبد عمى انو امرأة أو انو مف جنس ما بيف الذكر واألنثى

يستخدـ في المعبد لمغناء ،بداللة تعري الجزء األعمى مف جسمو كما ىو زي الرجاؿ،
ولعدـ وجود أثداء كونو إمرأة (المؤلؼ).
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ماري اتسمت بمبلمح الوجوه المميزة احداىا عف األخرى وكاف كؿ وجو يحمؿ مبلمحو التي
تدؿ عمى صاحبو  ،عمى الرغـ مما بيف ىذه التماثيؿ مف تشابو عاـ في السمات المميزة ليا،

اضافة لما تقدـ فإف السومريوف حاوؿ ادخاؿ النحت في العمارة أيضا كجزء تزيني مكمؿ

لمعمارة ففي أحد معابد تؿ العبيد يعود الى األلؼ الثالث قبؿ الميبلد وضع تكويف نحتي عمى
أعمى المعبد (شكؿ )54 -ىذا التكويف النحتي البارز الذي يمثؿ اإللو ننكرسو و ىو عمى
شكؿ نسر وبرأس أسد وقد امسؾ بأظافره غزاليف متدابريف ،وقد اطر ىذا التكويف بإطار

نحاسي أعد ليحدد شكبل تناظريا منظما يشير إلى اليدوء الذي يسود ىذا المعبد وىذه القطعة
البارزة محفوظة اليوـ في المتحؼ البريطاني كما حاوؿ النحات إشغاؿ جدراف المعبد الداخمية

بأفاريز منحوتة بشكؿ بارز ومف مواد مختمفة حتى يضيفي جو تزيني عمى المعبد ويزيد مف
الحركة عمى الجدراف دفعا لمممؿ والرتابة ،وكانت موضوعات ىذه الجداريات النحتية تتحدث

عف تربية الحيوانات وصنع األلباف (شكؿ )55 -وقد نفذت ىذه الجداريات بارتفاع يتراوح بيف
( 22 – 20سـ) وباستخداـ االصداؼ البيضاء والوردية وعمى خمفية سوداء ،تميزت ىذه
األفاريز بتكويناتيا اإليقاعية المتنافرة وخاصة الشخصيات المركزية لمتكويف .إف ىذا النوع
مف المنحوتات التزينية المعمارية سواء كانت عمى الجدراف الداخمية أو الخارجية لمعمارة
ظيرت ألوؿ مرة في تاريخ الفف العالمي في ىذه الفترة.
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الفصل الرابع
األكديون القرن ( ) 23-24قبل الميالد
لقد انتيى حكـ السومرييف الى اخر ممؾ منيـ يدعى

(لوكاؿ زاكيزي

*) الذي

كاف شديد الظمـ والجور متعسفا وفي زمنو كثرت المنازعات بيف حكاـ الواليات السومرية،
مما أدى الى إضعاؼ حكمو وتزايد قوة الجنس السامي الذي ىاجر مف الجزيرة العربية

واستقر في ببلد النيريف الخصبة ،وظيرت تجمعاتيـ في بعض المدف الواقعة شماؿ االقميـ
السومري مثؿ مدينة(كيش) ولـ يمبث أف جاء عصر لوكاؿ زاكيزي الى نيايتو بعد حكـ داـ
تسعة وعشريف عاما ،عمى يد قائد السامييف المعروؼ( سرجوف األكدي)**.

* لوكاؿ زاكيزي يعني ىذا االسـ الممؾ الذي يرفع اليد اليمنى.
**

سرجوف األكدي ابف لساقي الممؾ انخرط في الجندية وقدر لو أف يأسر لوكاؿ زاكيزي

بعد ىجومو عمى الوركاء ودحر ممكيا األسير ومف ثـ حبس سرجوف لوكاؿ زاكيزي في
قفص وعرضو أماـ الناس عند بوابة معبد إنميؿ في نفر.
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لقد استطاع سرجوف األكدي فرض سيطرتو عمى الببلد وتوحيد دويبلت المدف ومف
ثـ اقامة امبراطورية واسعة األرجاء عرفت باإلمبراطورية األكدية نسبة الى مدينة أكد ***.
والتي اتخذىا عاصمة لو  ،واألكديوف الذيف تزعميـ سرجوف في إقامة اإلمبراطورية الجديدة

ىـ مف قبائؿ الجزيرة العربية التي استوطنت في ببلد الرافديف في عصر مبكر جدا ربما منذ
األلؼ الرابع قبؿ الميبلد.
وقد عاش ىؤالء جنبا الى جنب مع السومرييف وتفاعموا معيـ قبؿ أف يتمكنوا مف

االستيبلء عمى دفة الحكـ ،ومف المعروؼ أف ىؤالء األكدييف كانوا يتكمموف المغة األكدية
التي ىي فرع مف فروع لغة الجزيرة األـ التي تفرعت منيا األكدية والبابمية واآلشورية
واآلرامية والعبرية والعربية ،وكميا تسمى بالمغات السامية وقد استخدـ األكديوف في كتاباتيـ
الخط المسماري.

إف وجود األكدييف وتعايشيـ مع السومرييف أدى الى تأثير أحدىـ باآلخر ففي

نطاؽ المغة استعار االكديوف كثي ار مف الكممات والمفردات السومرية ومف جية اخرى نجد
عدداً مف المفردات في المغة السومرية ذات االصؿ األكدي اال اف ىناؾ حقيقة واضحة ويقر
بيا الباحثوف في حضارة العراؽ القديـ مفادىا اذا ما استثنينا الجانب المغوي عند السومرييف

واالكدييف يمكننا اف نقوؿ اف السومرييف واالكدييف انصيروا في بوتقة حضارة واحدة حتى

اصبح مف الصعب عمى المرء اف يميز بيف ما ىو سومري االصؿ و ما ىو اكدي االصؿ.
ومف االمور التي تسجؿ تاريخيا لبلكدييف ىو استمرارىـ عمى النيج الذي اتبعو

اسبلفيـ السومريوف ولـ يسعوا الى تقويض ما ورثوه وفي كافة المجاالت،فمـ يكف ىنالؾ أي
توقؼ في تقدـ المدنية وال نكوص في التطورات الفنية االبداعية ،اال اننا ومع ىذا كمو نبلحظ
الطبيعة السامية اخذت تفرض نفسيا تدريجيا وبادراؾ ٍ
عاؿ ألىمية العمؿ الفني ،حتى راحت
تطبع المسحة الخاصة بيا وعمى وفؽ خياليا وتامميا عمى اعماليا الفنية وعمى الرغـ مف اف
***

أكد عاصمة األكدييف ال يزاؿ موقعيا اآلف غير معروؼ ويعتقد أنيا كانت تقع بيف

مدينتي الحمة والحصوة.
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العصر االكدي لـ يدـ اال قرنا ويزيد قميبل وعمى الرغـ مف قمة مصادر النتاج الفني اال اننا
نستطيع اف نميز الفف االكدي وايضا جممة مف مظاىر التطور االبداعي ضمف مدتو

القصيرة ولـ يكف ىذا االمر مجرد عارض بؿ طبقا لروحية الجنس االكدي الذي يرفض

الجمود باالجماع ،كما يعد االكديوف الوجود حالة مف التغير المتواصؿ والتطور المستمر،
وعمى خبلؼ الفف في العصر السومري كانت المعضمة الرئيسة لمفف االكدي ليس الصراع
كثي ار بيف التجريد والطبيعة ،بؿ اطبلؽ االعماؿ الفنية مف حالتيا الجامدة وتحويميا الى حرية

في التكويف والحدوث ،ذلؾ الف موقؼ ىذا الجنس (االكدي) المتطمع الى الحياة يعبر عف
نفسو بسعادة اوسع حيف تمثيمو لمحركة.
النحت البارز
لقد اتقف االكديوف النحت متأثريف بالسومرييف اذ كاف النحت السومري مصدر الياـ

وأساساً لبلكدييف ،أال اف االكدييف فاقوا معممييـ بعد زمف قميؿ مف تعمميـ ىذا الفف الجميؿ.
اذ امتاز االكديوف بحساسية عالية بالمادة وسيطرة كاممة عمى عناصر التكويف أإلنشائي،

لذلؾ نرى الفناف االكدي ييتـ بالميونة ومعالجة التكوير ا لمتدرج والدقة في التفاصيؿ
التشريحية أكثر مف الفناف السومري ،ومف المبلحظ اف الفناف االكدي حاوؿ اف يخمؽ مف
شخصية االنساف قوة خارقة تقترب مف االلوىية ولكف بشكؿ يختمؼ عف الرؤية السومرية
السابقة ،فمقد صور االكديوف االنساف بقامة طويمة ممشوقة وبتفصيبلت دقيقة لمتشريح

ولطيات المبلبس وحركتيا وبعيوف واسعة وبحواجب معقودة.

ومف المؤسؼ حقا ىو ندرة ما وصؿ الينا مف المخمفات االثارية واالعماؿ الفنية
العائدة ليذا العصر ،اال اف اىـ ما عثر عميو ضمف ىذه الندرة ومف النحت البارز (مسمة
النصر) * (شكؿ.)56-
*

مسمة النصر :لوح مف الحجر الرممي سجؿ عميو الممؾ االكدي نراـ سيف انتصاراتو عمى
االقواـ الموبية التي تسكف المناطؽ الجبمية الشرقية لببلد فارس ،عثر عمييا عاـ 1897
في سوسة اثناء تنقيب ميندس فرنسي اسمو (جاؾ دي موركاف) كاف يعمؿ مدي اًر
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والمسمة يبمغ ارتفاعيا المتريف ومتر واحد مف أعرض نقطة وقد نحتت بوجو واحد
بنحت بارز ،وقد سرقيا مف (سبار) مدينة إلو الشمس الممؾ العيبلمي (شوتروؾ) كجزءاً مف
غنائـ سبار حيف اليجوـ عمييا ووضعيا في مدينة سوسة حيث وجدت.

وىذه المسمة المحفوظة اآلف في متحؼ الموفر وعمى الرغـ مف حالة التمؼ التي
تعرضت ليا ال تزاؿ تحتفظ بمكانة خاصة بيف األعماؿ الفنية في النحت البارز في الشرؽ
األدنى القديـ .

يوجد في أعمى المسمة نجوـ كبيرة ذات رؤوس ثمانية ،وترمز ىذه النجوـ في

األغمب الى إلو الشمس ،ولقد أخذ المبدأ الذي طغى عمى كؿ الفف األكدي

– أي مبدأ

الحركة – يظير جميا في مسمة نراـ سف مف حيث تمثيؿ الشخوص الفردية ومف حيث
التركيب الكمي لمموضوع ،ففي حركة المنتصريف المتقدميف الى األماـ وفي تراجع العدو

وكذلؾ تصوير بيئة المعركة مف حيث التضاريس واألشجار كميا تنطؽ بالحركة والواقعية،
ويبدو أف األكدييف أوؿ مف استثمر المنظر الطبيعي في النحت البارز بشكؿ يحاكي الواقع،
اضافة الى ذلؾ فإف الشكؿ العاـ لممسمة ىو عمى ىيئة جبؿ وكأف الفناف حاوؿ التأكيد عمى
موقع المعركة واالشارة الى رمزية الجبؿ كداللة لمشموخ والسمو الذي يتصؼ بو الممؾ
نراـ سف.

يوجد في المسمة أربعة خطوط أحدىما فوؽ اآلخر تشير الى الطبيعة المرتفعة

لؤلرض وىذه الخطوط تبدأ بشكؿ مائؿ مف أسفؿ يسار المشيد التصويري لممسمةالى أعمى
اليميف ،ويرتقي ىذه الخطوط جنود نراـ سف ويتقيقر أعداؤه عمى ذات الخطوط األربعة ،أما
عمى الجية اليمنى فيناؾ أشجار وقد توج المنظر كمو بجبؿ مخروط الشكؿ وفي قمة

الخطوط نشاىد نراـ سف وىو يضع عمى رأسو خوذة ذات زوج مف القروف وقد تسمح بسيـ
وفأس وقوس وارتفع كثي اًر عمى مف معو مف المحاربيف وىو يطأ بقدميو أحد األعداء

الساقطيف أرضا ،وقد اعتمد النحات أف يجعؿ نراـ سف مركز االىتماـ بالمسمة كميا وذلؾ
لمتحؼ االثار المصرية .وبعدىا نسب رئيساً لموفد االثاري الفرنسي لمتنقيب في ببلد

فارس.
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بأف يجعمو في وسط المسمة وبحجـ أكبر مف باقي الشخوص .ومف الواضح اف الكتابات
الموجودة عمى المسمة أصبحت جزء مف التكويف الفني والتاريخي لمفف االكدي.

لقد جسدت ىذه المسمة الوحدة في المضموف والوضوح في التكويف وعمى ارضية

واحدة بخبلؼ المسبلت وااللواح النذرية السومرية التي كانت مقسمة عمى شكؿ اشرطة افقية
تقسـ التكويف العاـ لمموضوع.
اف النزعة الواقعية تتضح في معالجة التفاصيؿ لمشخصيات وبصورة خاصة

شخصية الممؾ نراـ سيف فالمبلبس الضيقة التي يرتدييا اعطت النحات االمكانية في ابراز
العضبلت بشكؿ دقيؽ وجيد وخاصة في نحت االيدي واالرجؿ والكتؼ ،اضافة الى ضبط
نسب الجسـ وبشكؿ واقعي أكثر مف المنحوتات السومرية القديمة.
اف براعة النحات االكدي تجسدت ايضا في التبلعب بحجوـ األشخاص واألشجار

والجبؿ والنجوـ وعمى وفؽ األىمية الرمزية لكؿ ىذه المفردات ولكف بشكؿ ال يثير التناقض
أو انتباه المشاىد وىذا يعود الى االجادة في صياغة التكويف الذي سيطر عميو الفناف .
وأخي ار فاف مسمة نراـ سف تعد مف أعظـ األعماؿ الفنية في العالـ القديـ ويزيد
أىميتيا انيا أقدـ عمؿ فني عظيـ أخرجتو يد فناف مف الجنس السامي وتفوؽ فيو عمى
معممو.

النحت المجسم
اف الذي وصؿ الينا مف نتاج األكدييف الفني في مجاؿ النحت المجسـ يعد قميبلً

جدا قياسا لما خمفو السومريوف لنا مف منحوتات مجسمة وبارزة كما ويعتبر قميؿ بالنسبة

لمفترة الزمنية التي ساد بيا األكديوف وربما مرد ىذا ىو عدـ العثور عمى العاصمة أكد لحد

اآلف والتي يمكف أف تكشؼ لناعف عجائب الفف األكدي حيف العثور عمييا،إضافة الى ما
أصاب الفف األكدي مف دمار وسرقة عمى ايدي الغزاة والسراؽ .بحيث لـ يبؽ إال القميؿ
وكسر محطمة.
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إال أف مف أبدع األمثمة عمى النحت األكدي المجسـ ىو الرأس البرونزي البالغ
ارتفاعو (  )36.5سـ  ،والذي يعود الى النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميبلد .وقد
اكتشفو في نينوى العالـ أآلثاري اإلنجميزي (ممواف) عاـ

 (1933شكؿ  ، ) 57 -ويمكف

الجزـ بأف ىذا التمثاؿ يمثؿ مؤسس السبللة الحاكمة نفسو ،لقد كاف ىذا الوجو البرونزي
مدىشا الى درجة انو يجعمنا نقؼ حائريف اماـ سمو الشخصية ووقارىا المتجسد في كؿ
تفصيبلت الوجو فالعينيف واف كانتا قد اقتمعتا ومحجراىما فارغاف إال انيما تشعاف بريقا

ولمعانا ،وىناؾ بسمة خفيفة تغدو صارمة وأبية في ذات الوقت وىي تظير عمى الشفتيف
المدنتيف الرقيقتيف ،واما شعر الرأس المصفؼ بشكؿ بارع ودقيؽ يمفت النظر قد شد وثيقا
حوؿ جبيتو وعقد في قفا رقبتو عمى شكؿ لمة أمسكت بيا ثبلث حمقات مف الذىب ،أما
شعر المحية المجعد المنفذ بدقة واتقاف فقد أضفت عمى جماؿ الوجو جماؿ الفف والصنعة ،إف

رأس سرجوف األكدي يعد شاىدا رفيعا جدا عمى فف النحت األكدي لممعادف والمتطور تطو ار
ساميا والذي استطاع اف يتفوؽ تماما عمى الفف الرفيع لمنقش والنحت عمى المعادف ابتداءا
بالسباكة المجوفة وانتياءا بادؽ النقوش التي يعجز عف تنفيذىا كثير مف النحاتيف والحرفييف
في الوقت الحاضر ،وعمى الرغـ مف ىذا التطور اليائؿ الذي أفرزه ىذا الرأس في النحت
والسباكة إال أننا نبلحظ في ىذا العمؿ الفني تأثي ار واضحا لمفف السومري مف خبلؿ مقارنتو

بغطاء الرأس لمممؾ السومري (مسكبلمدوؾ) حيث يتضح مدى الشبو بيف رأس سرجوف

البرونزي والخوذة العسكرية الذىبية لمممؾ السومري التي وجدت في مقبرة اور الممكية .كذلؾ
يظير التأثير السومري أيضا في التقاء الحاجبيف في أعمى األنؼ.
ومف األعماؿ الفنية التي تبرىف عمى أف النحاتيف األكدييف كانوا مسيطريف تماما

بشكؿ قوي عمى المادة التي يستخدمونيا في النحت حتى واف كانت مف أصمب الحجارة

وخاصة حجر الديورايت ،فمف ىذا الحجر المتماسؾ تـ نحت عدة تماثيؿ لمممؾ (مانشتوسو)
ابف سرجوف ،ففي واحد مف ىذه التماثيؿ (شكؿ-

 )58الذي لـ يبؽ منو سوى الجمباب

الميدب  -الجزء األسفؿ مف التمثاؿ -والبالغ ارتفاعو ( 94سـ) ويرجع تاريخو الى النصؼ
الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميبلد وقد عثر عميو في مدينة سوسة ،وىو محفوظ اآلف في
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متحؼ الموفر ،وعمى الرغـ مف عدـ وجود الجزء األعمى مف ىذا التمثاؿ الذي يمكف أف
يجسد الشخصية وموضوعة التمثاؿ ،إال أننا نتحسس في ىذا الجزء نبض الحياة الذي

استطاع النحات تجسيده بأىداب الجمباب المائمة بحركة متناغمة مع حركة الطيات التي

توضح حركة الجسـ الحي تحت الجمباب .اضافة الى القيمة التاريخية المتجسدة بالكتابات
المسمارية التي احتواىا ىذا الجزء مف التمثاؿ.
كما عثر عمى تمثاؿ

* فاقد الرأس منحوت مف حجر البازلت ارتفاعو ( 1.37ـ) في

مدينة آشور (شكؿ )59 -والتمثاؿ يمثؿ رجبل بييئة الوقوؼ ممتحيا ومشابكاً األيدي متعبداً،
يرتدي ما يشبو الوزرة وتمنطؽ بحزاـ عريض ،وتزيف صدره العاري قبلدة ظير جزء منيا

عمى الرقبة مف الخمؼ وىو فاقد جزءاً كبي اًر مف القدميف واليديف وجزءا مف الذراع األيمف .إف

اسموب التنفيذ الطبيعي لمجسـ البشري الذي جسد بكؿ واقعية ،والشكؿ المدبب تقريبا لمحية –

الذي ىو مف خصائص الييئة األكدية

– اعاف الباحثيف عمى ارجاع التمثاؿ الى العصر

األكدي ،ويمكننا اف نبلحظ في ىذا التمثاؿ التأثر بالموروث الفني لمنحت السومري
فموضوعة التمثاؿ مف الموضوعات السومرية التقميدية التي تواصؿ حضورىا في العصر
األكدي عمى الرغـ مف التحوالت الفكرية التي حصمت حينذاؾ ،كما نبلحظ سيادة الروحية
السومرية اليندسية في تشكيؿ التمثاؿ ،فموح الكتؼ قد نفذ بنسبتو الصحيحة ولكف بشكؿ

دائري ىندسي جميؿ يعطي احساسا بالحركة ،كما اخرجت الوزرة بشكؿ مخروطي مع

اكسابيا حيوية مضافة عف طريؽ اظيار تموجات طياتيا الخفيفة ،والتي تعد واحدة مف
المؤشرات عمى العائدية االكدية .ومف جممة ما عثر عميو مف العصر االكدي مسمة الممؾ
(مانشتوسو) التي وجدت في مدينة سوسة وىي محفوظة في متحؼ الموفر( ،شكؿ-

)60

والمسمة مصنوعة مف حجر الديورايت عمى ىيئة ىرـ رباعي طويؿ فقد جزء كبير مف قمتو،
*

لقد تـ العثور مؤخ ار عمى رأس في مدينة اشور وىو اآلف ضمف موجودات المتحؼ

العراقي ،واكتشؼ مف خبلؿ المطابقة لطبعة منطقة الكسر في العنؽ انو يعود الى
التمثاؿ قيد الدراسة نفسو والموجود جسمو حاليا في برليف.
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وقد غطيت المسمة كميا بكتابات مسمارية ،تعد ىذه المسمة وثيقة تاريخية قيمة وانجا از فنيا
سبؽ مسمة شريعة حمورابي بخمسمائة سنة.

األختام األسطوانية:
إف ندرة المنحوتات االكدية قد عوضتو لنا مجموعة مف األختاـ األسطوانية التي
عثر عمييا في بعض المواقع االثارية ،وكاف لميارة نقاشي األختاـ االكدييف ونبوغيـ الفني
في اختيار الموضوعات الدور الكبير في خمؽ مقياس جديد لفف النقش بالعراؽ القديـ،

فالفناف االكدي ابدع في تجسيد االساطير والمبلحـ والقصص األدبية وصياغة مفردات
التكويف والشكؿ ليذه الموضوعات ،وكانت ممحمة كمكامش وبطوالتو واحدة مف أىـ
الموضوعات األساسية ألختاـ الفترة االكدية(شكؿ.)61-
ويمكف اف نصنؼ األختاـ األسطوانية الى ثبلث مراحؿ تطويرية وىي مرحمة النقش

عمى األختاـ التي تعود الى بداية الحكـ االكدي والتي تمثؿ الطريقة السومرية تمثيبل تاما
السيما موضوعات عراؾ الحيوانات (شكؿ )62 -إذ عمؿ نقاش األختاـ االكدية الى تفكيؾ
الموضوعات السومرية واعادة تركيبيا مع االىتماـ بالتجسيـ وتفاصيؿ الزي وىذه االضافات
ميزت األختاـ االكدية عف السومرية في المرحمة األولى إال أف تطو ار ممموسا حدث عمى
نقش األختاـ وموضوعاتيا وغدت بيا األختاـ ذا صفة اكدية وىذا التطور ىو وجود سبللة

مف الجاموس المائي بدأت تظير عمى األختاـ .وكذلؾ بدأت تظير موضوعات صراع

اآللية ،أما التطور األخير فيو دخوؿ الكتابة المسمارية ،وقد عالج االكديوف باىتماـ مسألة
ايجاد مكاف لمكتابة عمى الختـ االسطواني ،وأصبحت الكتابة عمى الختـ تمر بحرية في
التكويف وتشغؿ مساحة كبيرة مف وسطو ،لذلؾ يصبح التكويف ذا شكؿ زخرفي موزوف جدا

اذا ما قورف بقمة األختاـ السومرية المكتوبة.

وخير مثاؿ عمى ذلؾ ختـ (شاركالبشاري) (شكؿ-

 )63الذي نقش عميو شريط

عريض متموج الخطوط يرمز الى نير بيف الجباؿ ،ويقؼ جاموساف يرفعاف راسييما متدابراف
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بتناظر كامؿ ويبدو كؿ واحد منيـ وكأنو عمى وشؾ أف يشرب مف اناء يتدفؽ بالماء امسؾ

بو مف امامو بطؿ ٍ
عار .ولقد ممئ الفراغ بيف قروف الحيوانيف بكتابة مف ثمانية حقوؿ.
لقد استخدـ النقش عمى األختاـ في العصر االكدي وفي آف واحد مبدأيف لمرسـ

أحدىما يتمثؿ في ترتيب متحرر متفكؾ والثاني في ترتيب مترابط.
اف خاصة الفف في ىذه المرحمة بشكؿ عاـ يتجسد في بعض اإليقاعات المصطنعة
واإلصطبلحية ،فالتأكيد عمى الحركة الديناميكية بنزعة واقعية واالجادة الدقيقة في تصوير

جسـ اإلنساف وبنسبو الصحيحة .اضافة الى شيوع نقش اآلنية الفوار عمى األختاـ
اإلسطوانية.
الفصل الخامس
اإلتحاد السومري السامي القرن (  ) 22 -23قبل الميالد

جاءت نياية الحكـ االكدي عمى يد الكوتييف * الذيف النعرؼ عنيـ سوى اسماء مف
حكموا خبلؿ قرف مف الزماف ومف المعروؼ عف الكوتييف انيـ كانوا ادنى حضارة بكثير مف
الببلد التي احتموىا ،وتعتبر فترة حكـ الكوتييف مف الناحية التاريخية اولى الفترات المظممة

في العراؽ القديـ ،فيي فترة تتميز بندرة واضحة في الكتابات التاريخية وبغموض يكتنؼ
االوضاع السياسية ،وأىـ مف ىذا كمو إنيا فترة توقفت فييا عجمة التقدـ الحضاري لفترة قرف
مف الزماف في المجاالت الحضارية والفكرية والفنية ،ومما تجدر مبلحظتو عف ىذه الفترة انو

*

الكوتيوف ىـ مف القبائؿ اليمجية التي كانت تستوطف اواسط زاكروس في منطقة ىمداف
وقد بقي ىؤالء في الحكـ مدة تقارب قرنا مف الزمف وكانت سيطرتيـ عمى مناطؽ اكد
شماال اكثر مما ىو في المدف السومرية الى الجنوب ،وقد تعاقب عمى الحكـ واحد
وعشروف ممكا منيـ ال يعرؼ عنيـ سوى اسمائيـ واستمرت الحاؿ عمى ىذا الى اف

تمكنت في النياية اسرة مف السومرييف مف توحيد الببلد ،ودخؿ بذلؾ العراؽ القديـ آخر

اطوار المممكة السومرية التي سميت بفترة اإلنبعاث السومري.
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لـ يصؿ الينا مف المموؾ الكوتيف انفسيـ شيء يستحؽ الذكر كما اف المصادر المسمارية
المتوفرة في المدف السومرية التي عاصرت حكميـ تغفؿ ذكرىـ بشكؿ واضح مما يدؿ عمى

كراىية سكاف الببلد ليـ ،اف طمس أو تجاىؿ اخبار الغزاة المحتميف مف جانب المؤرخيف ال
تقؼ عند المؤرخيف القدماء بؿ شممت حتى المعاصريف الذيف تقع بمدانيـ تحت االحتبلؿ،
كما اف ىذه الظاىرة ظيرت عند المصرييف القدماء عندما احتؿ (اليكسوس) ببلدىـ (لقد
كانت سمطة الكوتييف متمركزة عمى وجو العموـ في المدف االكدية) ،وليذا بقيت بعض المدف
السومرية في الجنوب محافظة عمى كيانيا وكانت مدينة (لكش) مف بيف المدف السومرية

التي يبدوا أف الغزو الكوتي لـ يمحقيا بضرر ممحوظ مما ساعدىا عمى االستمرار في التجارة
وعمى قياـ سبللة سومرية فييا عاصرت الوجود الكوتي وحكميـ .وبعبارة اخرى فإف زواؿ
السمطة المركزية المتمثمة بالحكـ االكدي ساعد مدينة (لكش) عمى استرجاع ماضييا

الحضاري فاستطاع امراؤىا مف جديد مد نفوذىـ خارج دولة مدينتيـ .وعمى اية حاؿ فإف

أشير امراء ىذه السبللة ىو (كوديا) الذي اقترف اسمو ببناء المعابد ،وقد عثر عمى عدد مف
التماثيؿ الجميمة ليذا الحاكـ منفذة بحجر الديورايت ،وأغمبيا موجود اآلف في متحؼ الموفر،
ونفيـ مف الكتابات الموجودة عمى تماثيؿ (كوديا) ىذا انو صرؼ جيودا كبيرة في بناء
المعابد وصيانتيا ،كما تؤكد لنا وجود صبلت تجارية واسعة لدويمة مدينة لكش مع البمداف

المجاورة رغـ وجود االحتبلؿ الكوتي .اال اف ىذه المدينةلـ تكف مف القوة بحيث تستطيع

اعادة توحيد الببلد وطرد الكوتييف منيا ،اال انو وفي حدود القرف الحادي والعشريف استطاع
زعيـ سومري مف مدينة الوركاء اسمو (اوتوحيكاؿ) * الذي قدر لو اف ييزـ الممؾ الكوتي
االخير (تريكاف) ويحرر الببلد مف االحتبلؿ الكوتي ،وىكذا اعيدت المموكية الى السومرييف
*

تذكر المصادر القديمة اف انتصار (اوتوحيكاؿ)قد اقترف بحدوث خسوؼ لمقمر في الببلد
في اليوـ الرابع عشر مف تموز ولذلؾ اتخذ المنجموف والعرافوف مف ىذا الحدث التاريخي

فأال دونوه في كتب العرافة حيث يقوؿ(اذا خسؼ القمر في اليوـ الرابع عشر مف تموز
فيو نذير لمممؾ الكوتي سوؼ يسقط في المعركة وتتحرر الببلد.
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وبعدىا انتيى حكـ الممؾ (اوتوحيكاؿ) في الوركاء بقياـ سبللة جديدة في مدينة اور عرفت
(بسبللة اور الثالثة) وتعد آخر سبللة سومرية في ألتأريخ وأشير مموؾ ىذه ألسبللة (اورنمو)
( )2096-2113قبؿ الميبلد.

النحت المجسم
كاف لمتحوالت السياسية التي عصفت بالعراؽ القديـ

– اباف االحتبلؿ الكوتي –

والتي ادت إلى تقويض السمطة االكدية ،اثرىا البالغ في تنشيط الدور السومري الذي ما لبث
اف ظير بصفة اتحاد سومري اكدي برؤية جديدة ،وكاف ليذه التحوالت الفضؿ في اعادة
الظروؼ السياسية والحضارية الى ما كانت عميو قبؿ الغزو األجنبي ،والعودة بالفف الى

الجذور الحقيقية لو بعد أف أضفت عميو الحضارة األكدية قيما فنية ادت إلى التخفيؼ مف
صرامة الفف السومري القديـ عبر منحو حيوية اكبر لقد تميز النحت المجسـ في ىذه المرحمة
بشكؿ واضح مف حيث الكمية والنوعية .بما يؤشر اىتماـ الحاكميف وسعة خبرة الفنانيف .فقد

تـ العثور عمى تماثيؿ كبيرة تعود إلى عصر االتحاد وتعد مف الناحية التقنية استم ار اًر لمنحت

بصورة عامة في العصر االكدي القديـ وبجذور سومرية ،مف حيث مظيرىا الخارجي وكذلؾ

مادتيا ومقاييسيا ،لذا تعد ىذه التماثيؿ مف اقدـ االكتشافات االثرية التي ادت إلى اعادة
التكويف لمحضارة السومرية.
لقد حفؿ اواخر القرف الماضي باكتشاؼ عدد مف تماثيؿ كوديا في مدينة (لكش)

مف قبؿ نائب القنصؿ الفرنسي في البصرة (ارنست دي سارزؾ) الذي نقب لمفترة ( -1877
 )1900ـ وتفخر المتاحؼ العالمية وخاصةً متحؼ الموفر في فرنسا باحتفاظو بما يزيد عف

ثبلثيف قطعة نحتية تعود لفترة حكـ كوديا * ،لقد انجزت تماثيؿ كوديا بشكؿ جميؿ عمى حجر

*

حكـ كوديا خمس عشرة سنة في االقؿ لكنو تجنب اف يحمؿ لقب ممؾ او انو منع لسبب

ما ،واقتنع اف يسمى (باتسي) أي حاكـ وىو موظؼ مف صنؼ رفيع يمارس وظائؼ دينية
وسياسية معا.
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الديورايت والدولرايت وىما مف أصمب الصخور ليا لوف أزرؽ غامؽ مخضوضر يجمب مف
خارج ببلد الرافديف وصبلبة ىذه الحجارة تعد تحديا كبي ار لميارة النحاتيف المبدعيف.

وقد عرفت شخصية كوديا مف خبلؿ تماثيمو المجسدة بييئات مختمفة أما جالسا أو

واقفا أو باركا وىو دوما مشبؾ اليديف ،وبأحجاـ مختمفة تزيد في بعض األحياف عف الحجـ
الطبيعي ،بدافع ايجاد مساحة سطحية كافية لمكتابة عمى التماثيؿ ،وقد كاف ليذه الكتابة اثرىا
في طمس المرونة ليذه التماثيؿ الكبيرة واضاعت جمالية الجسـ البشري وتشريحو تحت

المبلبس كما أف وجود الكتابة أدى الى ضخامة معظـ تماثيؿ كوديا وامتبلئيا بشكؿ مصطنع

برؤوسيا الثقيمة المنظر والمستقرة عمميا بيف اكتافيا دوف رقاب.
ومف احسف تماثيؿ كوديا التي بقيت الى وقتنا الحاضر ىو تمثاؿ كوديا الجالس
(شكؿ )64-البالغ ارتفاعو 45سـ والمنحوت مف حجر الديورايت وقد عثر عميو في مدينة
لكش ،في ىذا التمثاؿ يظير بدقة ووضوح االنسجاـ التاـ لمفف السومري

– االكدي حيث

الرقة في معالجة الجسـ العاري بغض النظر عف محاولة الفناف الذي اراد اف يظير بعض
طيات المبلبس ،ويبدو واضحا اف كوديا كاف حريصا عمى الظيور بشكؿ بسيط حافي
القدميف شابؾ اليديف وبجمباب فضفاض قريب الشبو (بالتوغا) * بما يشير الى ىيئة المتعبد
الزاىد ،إال انو كاف حريصا ايضا عمى اف تكوف تماثيمو منفذة بحجر ذي صبلبة كبيرة لتؤكد

بالمقابؿ قوة شخصيتو ووقاره .ونجح نحات ىذا التمثاؿ في اظيار الحركة في كؿ جزء مف
التمثاؿ رغـ الموضوع السكوني التعبدي الذي يجسده ونبلحظ المحاولة الذكية في تحريؾ
الجزء األكبر مف الجمباب بايجاد الطيات

التي نفذت تحت االبط االيمف

وعمى الساعد

االيسر ،كما اسيمت الكتابات المسمارية التي تشير الى منجزاتو بالحصوؿ عمى مممس

زخرفي وبخمؽ نوع مف التضاد الموني بيف السطح المكتوب والسطح الصقيؿ وتذكرنا الكتابة

بالتاثير االكدي الذي سعى الى اظيار الكتابة في مواجية الناظر تكريسا ألىميتيا الوظيفية
بالنسبة الى شخصية التمثاؿ ومف التماثيؿ الميمة لكوديا تمثاؿ يحمؿ إناء فوا ار (شكؿ)65 -
يبمغ ارتفاعو ( )63وىو منحوت مف حجر الكمس ،عثر عميو في لكش يصور فيو كوديا وىو
*

التوغا وىو ممبس فضاض يشبو المبلبس الرومانية القديمة.
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يرتدي جمبابا طويبل ينحسر عف كتفو األيمف ويمبس عمى رأسو ما يشبو العمامة وىو عاري
القدميف ،وىنالؾ نصوص مسمارية عمى جية الجمباب األمامية ،مع نحت بارز عمى قاعدة

التمثاؿ النائيف فواريف .ويعتبر ىذا التمثاؿ الوحيد الذي وصمنا وكوديا يحمؿ اناءاً فوا اًر ،كذا
يعتبر ىذا التمثاؿ مف االعماؿ المتميزة في عصر كوديا لما يحممو مف دالالت مقدسة اريد

ليا جعؿ كوديا مانحاً لمخير كما لو كاف إلياً ،فامساؾ كوديا باناء تخرج منو اربعة خطوط

متموجة عمى جانبي االناء يؤكد تصو اًر فكرياً عميقاً*.

لقد طغت في ىذا التمثاؿ التقاليد الفنية االكدية بكؿ حيويتيا وتضاءلت التأثيرات

السومرية التي كانت واضحة في تماثيؿ عصر اإلتحاد السومري -االكدي.
اف التمثيؿ الواقعي لشخص كوديا في ىذا التمثاؿ يؤكد مقدرة النحات الفنية المكينة
وسيطرتو الكبيرة عمى ابراز تشريح الجسـ البشري بنسبة شبو طبيعية عمى ضبط ارتباط

اجزائو مع بعضيا .إال اف كبر الرأس المبالغ فيو بسبب وجود العمامة التي اعتمرىا كوديا
اثر بشكؿ سمبي في وجود الرقبة في التمثاؿ.
ولـ يكف الحكاـ وحدىـ ىـ الذيف يطمبوف العمؿ مف النحاتيف فما عدا التماثيؿ
الممكية يحتفظ متحؼ الموفر بجممة مف الرؤوس الصغيرة (شكؿ )66 -التي نحتت مف حجر
الديورايت ،اما تماثيؿ النساء فنادرة جدا عمى اف اشير ىذه التماثيؿ ىو تمثاؿ امرأة متعبدة

شبكت يدييا ويعتقد انيا زو جة كوديا (شكؿ )67 -والتمثاؿ فاقد الجزء األسفؿ مف الجسـ
عند الخصر وىو بارتفاع (  )17سـ ومنحوت مف حجر السيتايت وجد في لكش والمرأة
ترتدي مبلبس زينت حافاتيا بزخرفة عمى شكؿ ضفائر ،ولمت شعرىا بمنديؿ ،وربطت رأسيا
بعصابة فوؽ المنديؿ بما يشبو الطوؽ والتمثاؿ متضرر عند الكفيف المتشابكيف.

* ىنالؾ اشارة لمثؿ ىذه الخطوط االربعة ترمز الى انيار جنة عدف

– جيحوف ،بيشوف،

فرات ،حداقؿ -في لوح تنصيب ممؾ ماري زمر يميـ.ويذىب بعض الباحثيف الى اعتبار

جنة عدف ىو مفيوـ توراتي اال اف المؤلؼ يرى اف العديد مف ىذه المفاىيـ التوراتية تعود
باالساس الى اصوؿ عراقية قديمة مثؿ قصة الطوفاف ونشيد االنشاد .
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كما عثر في لكش عمى مجموعة مف الثيراف بعضيا في متحؼ الموفر والقسـ
اآلخر في المتحؼ العراقي ،وىذه الحيوانات مركبة برؤوس آدمية وىي منحوتة مف حجر

السيتايت (شكؿ )68 -ويبدو اف ىذه الحيوانات المركبة كانت األساس الذي تطورت عنو
الثيراف المجنحة في العصر اآلشوري ،اال اف ىذه المخموقات المركبة اعتمرت بتيجاف مقرنة
وباىتماـ كبير في تنفيذ مبلمح الوجو وتقسيماتو والتي يظير عمييا التأثيرات االكدية بشكؿ
كبير مف حيث دقة التشريح وصحة النسب ،وكاف لرؤوس ىذه الثيراف لحى طويمة ولفة مف

الشعر تدلت عمى كؿ اذف وقد انجزت المحى والشعر بشكؿ زخرفي ينـ عف ميارة عالية وفف

رفيع ،كما وجدت فجوات عمى اجساد بعض ىذه الثيراف وبشكؿ غير نظامي أو ىندسي،
يعتقد اف ىذه الفجوات قد حفرت الستخداميا لوضع البخور والمراىـ ،واف كاف ىذا االحتماؿ
وارداً ،اال اف األكثر معقولية ىو اف ىذه التجاويؼ كانت مطعمة بحجارة ربما كانت ثمينة أو
بقطع معدنية كالذىب أو الفضة كوسيمة مف وسائؿ التنويع في لوف القطعة النحتية ومحاولة

لمحاكاة الواقع كوف ىذه الحيوانات ممونة اصبلً .اضافة الى ذلؾ العطاء ىذه الحيوانات
المركبة اىمية مادية باعتبارىا ترمز الى اآللية.

واذا انتقمنا الى النحت المجسـ باستخداـ المعادف فإف السومرييف الجدد واالكديف
ماىروف في صياغة المعادف والخوذة العسكرية السومرية ورأس سرجوف االكدي شاىد عمى

ذلؾ ،واننا اذا تركنا صناعة األدوات واألسمحة المصنوعة مف المعادف ،فإننا سنتناوؿ تماثيؿ

األسس الصغيرة التي صبت مف البرونز لوضعيا في اسس المباني الدينية والممكية ،كوسيمة
مف وسائؿ دفع األرواح الشريرة الى تحت األرض دوف الحاؽ األذى بالبناء او بساكنيو أو
زائريو وقد نفذت ىذه التماثيؿ (شكؿ )69 -عمى ىيئات ثبلث اما إلو في حالة شبو قعود
يمسؾ بوتد يدقو في االرض ،او يحمؿ سمة بناء او ثور مضطجع عمى وتد ،وكؿ ىذه

الييئات تعبر عف قوة سحرية خاصة اليدؼ منيا حماية البناءمف الشر واليدـ ،وقد وجدت
اعداد كبيرة مف ىذه التماثيؿ في لكش واور والوركاء ونفر وسوسة .وىذا مؤشر عمى سعة
انتشار البناء واالعمار في العراؽ القديـ .لقد كاف تشيد مبنى بكؿ جبلء خطوة جبارة في

البناء الحضاري وعممية المحافظة عمى البناء وديمومتو خطوة اعظـ لذلؾ عمد العراقيوف
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القدماء عمى دفف ىذه التماثيؿ او الدمى في زوايا األبنية الجديدة او تحت عتبات األبواب،
ولقد كاف ىذا مفضبل عمى التضحية ببشر مثمما حدث ذلؾ في (اريحا) عند بنائيا ،او كما

يضحي الفراعنة في مصر القديمة بفتاة جميمة السترضاء اآللية وجعؿ النيؿ يفيض بالخير،

وما تزاؿ ضحايا األسس مف األمور المعتادة حتى اليوـ ولو انيا اخذت تتنوع اال أنيا
االساس في أصؿ التطبيؽ الشائع في العالـ لوضع حجر األساس.
النحت البارز
لقد اعطت النيضة السومرية الجديدة ثمارىا في النحت البارز بشكؿ كبير،ويمكننا

أف نستدؿ عمى كثرة النحت البارز في مقولة لكوديا في إحدى مدوناتو بأنو أقاـ سبع مسبلت

في معبد واحد .لكف التنقيبات التي أجريت في لكش وأور كشفت جممة أمثمة عف ذلؾ لكنيا
كميا تالفة وغير كاممة ،ويمكننا أف نؤشر ابتداءا مبدأ عاـ عف النحت البارز ليذه المرحمة
التاريخية بأنو متأثر باألشكاؿ الموروثة عف السومرييف ونقصد األلواح ذات الثقب المركزي
التي كانت واسعة االنتشار خبلؿ العصر السومري األوؿ ،وكذلؾ متأثرة باألواني الحجرية

النذرية المزينة بالمنحوتات البارزة ،كما ىو موجود في إناء الوركاء النذري .لكف ال بد لنا مف
التعرض لما ىو موجود مف النحت البارز ليذه الفترة التاريخية مف حضارة العراؽ ،وأفضؿ
ما موجود ىو مسمة أورنمو (شكؿ )70 -تعتبر ىذه المسمة عمى الرغـ مف تمفيا واحدة مف
األعماؿ الفنية الميمة ،والتي استطاع (لكريف) اختصاصي بالكتابات المسمارية في البعثة

اآلثارية البريطانية المنقبة في أور عاـ(  )1925 -1924اف يعيد تركيبيا مف عدد كبير مف
القطع التي وجدت في معبد نانا في اور.
قسمت ىذه المسمة الى خمسة اشرطة عمى ذات الروحية السومرية مف ناحية
التكويف ومف ناحية الموضوع ،يبمغ ارتفاع ىذه المسمة عشرة اقداـ تقريبا وىي في الغالب

تدلؿ عمى تمجيد اورنمو لئللييف (ننار) و(ننكاؿ) وتخميد مشاركتو في بناء الزقورة (المعبد)
وعمى ىذه المسمة يرى الممؾ مرتيف وىو يمارس ذات الحركة في سكب ماء مقدس عمى نبتة
– زوجة

ماء مقدسا (لننكاؿ)
تخرج مف مسند اشبو بالقمع وفي ناحية اليسار نراه يصب ً
(ننار) إلو القمر – وعمى الجية اليمنى (لننار) وفي كمتا الحالتيف تقؼ اآللية بجانبو وقد
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رفعت يدييا في حركة دعاء .اف تكرار صورة الممؾ مرة الى جية اليسار ومرة الى جية
اليميف ،قد ال يكوف اكثر مف محاولة النحات لتمثيؿ طقس ال يمارس مرتيف في الواقع وانما

مرة واحدة بحضور اإللييف السماوييف المذيف يجمساف جنبا الى جنب ،وحفاظا عمى التوازف
في المسمة فقد عمد النحات الى شطر ىذه الممارسة مرة الى اليسار ومرة الى اليميف وىو
بذلؾ خمؽ حالة مف التوازف في التكويف العاـ لممسمة.
وفي مشيد آخر مف المسمة نرى فييا الممؾ وىو يحمؿ سمة أدوات البناء عمى كتفو

بغية مشاركتو في بناء الزقورة ومف خمفو في ىذا المشيد احد الخدـ وىو يثبت األدوات عمى
كتؼ سيده لثقميا في حيف بقي الممؾ نفسو عاكفا عمى تعقب اإللو الذي بقي جزء مف جسمو
(الرأس بالتاج المقرف) عمى المسمة.
في حيف لـ يبؽ إال السمـ في المشيد الرابع ،والمسمة توجت بالشمس واليبلؿ رمو اًز

إللو الشمس والو القمر ،وكأنما ىدؼ النحات بذلؾ الى اإلشارة الى االستمرار بالعمؿ لبناء
الزقورة ليبل ونيا ار.
وىناؾ اجزاء محطمة مف مسمة اخرى لكوديا (شكؿ )71-تشبو تماما مسمة اورنمو،
صحيح اف المشاىد الدينية التي نحتت عمى المسمتيف تختمؼ الى حد ما في محتواىا اال اف
الغرض مف مادة الموضوع واحد في كمتا الحالتيف .فالمسمتاف ال تتشابياف في مادة الموضوع

فحسب وانما اسموبيما متماثؿ تماما .فكمتاىما تمتزماف بالطريقة السومرية القديمة في تقسيـ

السطح المصور الى جممة مف الحقوؿ المستمرة احدىما فوؽ اآلخر وتكوف مؤطرة ومقسمة
بأشرطة بارزة واكثر مف ىذا المشابية في االسموب ليست مقتصرة عمى تقسيـ السطح
وترتيب الصورة حسب وانما في كؿ التفصيبلت الدقيقة األخرى.

اضافة لما تقدـ فقد استخدـ كوديا لؤلغراض الدينية اواني حجرية ذات اشكاؿ

واحجاـ مختمفة جدا ،ومزينة بمشاىد مف النحت البارز ذي عبلقة باستعماليا عمى اكثر
االحتماؿ .ومف ىذه االواني واكثرىا اىمية اناء مف حجر السيتايت (شكؿ )72 -يبمغ ارتفاعو
(23سـ) وجد في مدينة لكش ،اف زخارؼ ىذا االناء رمزية بكميتيا وتتألؼ مف أفعييف التفتا
حوؿ عمود يرتفع الى شفة االناء وكأنيما تحاوالف اف تشربا مف السائؿ الذي يتدفؽ منو في
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حيف يقؼ تنيناف مجنحاف حارسيف خمفيما ويمسكاف بمخالبيما األمامية بعصاذات عروة في
رأسيا.

اف التنينيف المركبيف مف جممة مف الحيوانات البد وأف يرم از الى قوة اليية تدعـ

كوديا في حياتو وبالفعؿ فإف ىذا التركيب الحيواني يوحي بالرىبة والخوؼ ألنو يشرؾ جممة
مف الحيوانات الخطيرة في مخموؽ واحد ،فالنسر يشارؾ بجناحيو ومخالبو وىو سيد الطيور
الجارحة ،واألفعى دائمة الحياة والقاتمة موجودة برأسيا ،والفيد الصياد والسريع والقاتؿ متمثؿ

ببدنو والعقرب موجودة بذنبيا المشبع بالسـ ،وىذا المخموؽ الوحشي المركب لو امتيازات إليية
ايضا بداللة التاج المقرف الذي يعتمي رأسو ،وال مجاؿ لمشؾ في اف ىذا المخموؽ المركب
يرمز الى اإللو (ننكزيدا) الذي يحمي كوديا.
العمارة
اف عظمة االطبلؿ المتناثرة في العراؽ القديـ تدؿ عمى عظمة البناة الشجعاف الذيف

استطاعوا اف يتركوا اسس وبقايا معابد وقصور اعتمدوا في بنائيا عمى الخامات الشحيحة
التي جادت بيا االرض وكاف لمتطور في استخداـ الطيف المشوي وبحجـ ناد ار ما تجاوز

طوليا (  )40سـ وبكميات كبيرة جدا بدال مف الحجر ،اثره في عظمة مباني عصر االتحاد
السومري االكدي ،كما واعتمد المموؾ البناة اسموب ختـ الطابوؽ قبؿ شيو في النار جزءاً مف
التوثيؽ ،وكاف ىذا الختـ اما لمممؾ او صيغة نص موجز او كتابة طبعت او دونت باليد

السماء ىؤالء المموؾ العظاـ وانسابيـ فاصبح التوثيؽ في كؿ طابوقة في البناء وليس عمى
االسس حسب كما كاف يحدث قبؿ ذلؾ.
اما االنجازات المعمارية التي تعود الى ىذا العصر فيي الزقورة (شكؿ-

 )73وىي

معبد مخصص اللو المدينة مبنية عمى منصة مرتفعة بشكؿ صناعي وفي الغالب يبمغ

ارتفاعيا مف عشريف مت ار الى ثبلثيف مت ار وقد تكوف ليا جدراف خارجية منحدرة او متدرجة،

ولعؿ احسف زقورة تـ الحفاظ عمييا في ببلد الرافديف ىي زقورة (نانا) الو القمر في اور فيي
مدينة في الحفاظ عمى حالتيا الجيدة إلى سمؾ اجر تغميؼ الجدراف الخارجية ،كذلؾ الى
استخداـ اسموب الطمعات والدخبلت (الروازيف) في تزيف الجدراف الداخمية والخارجية.
65

كما شيدت زقورة معبد الوركاء عمى غرار زقورة اورنمو في اور اال اف زقورة الوركاء
اكثر بساطة ذلؾ ألف الغبلؼ الخارجي لمزقورة لـ يصنع مف االجر وانما مف المبف المضغوط

 ،وتغطي زقورة الوركاء مساحة مربعة طوؿ ضمعيا ستة وخمسوف مترا ،اما ارتفاع البناء
فبلبد انو كاف يبمغ اربعة عشر مترا ،وقد توجت ىذه الزقورة بالمعبد في الطبقة العميا
منيا.ويبدو اف اورنمو بنى زقوراتة المدرجة في اور والوركاء واريدو عمى نفس الموضع

المرتفع الذي كانت تقوـ عميو المعابد في العصور السابقو لو وىذا يعني اف ىناؾ استم ار اًر
في التقاليد الدينية وطقوسيا وليس ىناؾ انقطاع في تطور المفاىيـ الدينية.

اما بالنسبة لعمارة المقابر فقد تميزت بالمقارنة لمقابر العصور السابقو مف انيا
ذات مظاىر عمرانية و انيا تحتوي عمى ادوات جنائزية لمحاشية الممكية وىدايا ثمينة مقدمة
لمموتى ،وما تزاؿ حتى ىذا اليوـ تعطي قبور تمؾ الفترة االنطباع بأنيا كانت ابنية ميمة

بجدرانيا ذات الحنايا النظيفة والقوية وغرؼ الدفف المرتبة والسبللـ المعقودة والتي شيدت
باآلجر المثبت بالقار وقد وصؼ اآلثاري االنجميزي (ليوناردو وولي) * معمارية القبور وكيفية
الدفف وممارسة الطقوس الدينية الخاصة بالدفف بتقارير مفصمة واكد (وولي) بجبلء اف مباني
القبور ىذه قد شيدت في عدة مراحؿ طبقا لطقوس االحتفاؿ الجنائزي وىي كما يمي:
 -1تشييد القبور المقببة تحت االرض والدرجات التي تؤدي الييا.
 -2سد ابواب القبور باالجر بعد الدفف.

 -3اقامة بنياف تحت القبر يمكف اف توضع فيو اليدايا المقدمة لمميت ،اماـ ابواب القبور
وعمىالدرجات وفي الردىة العموية.
 -4تشييد البنياف العموي كما لو كاف دا اًر مخصصاً لمسكف مزخرفاً كثي اًر وبشكؿ يحقؽ الراحة
لمف يزور الميت كما يوجد في ىذا البنياف قواعد خاصة لوضع التماثيؿ.

*

ليوناردو وولي آثاري انجميزي (  )1960-1880حصؿ عمى شيرة واسعة وعالمية

باكتشافو القبور الممكية في اور.
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 -5الحرص عمى وجود فتحة توصؿ الى داخؿ القبر في الجدار القائـ فوؽ باب القبر
لغرض استخداـ ىذه الفتحة لممئ القبر بتراب نقي واخفاء المدخؿ المؤدي الى درجات القبر.
اف العمارة في فترة االتحاد السومري االكدي اصبحت ذات صفة شكمية وتفصيمية

في كثير مف المظاىر ،اال انيا استطاعت الصمود والمحافظة في الغالب عمى شكميا بحيث
زودتنا بالكثير مف المعمومات عف فف العمارة لمممكة سومر واكد.
األختام االسطوانية
لقد تـ العثور عمى عدد كبير مف األختاـ االسطوانية او طبعات ألختاـ اسطوانية

تعود الى مؤسسي االتحاد السومري االكدي أي كوديا واورنمو ،ومادة موضوع ىذه األختاـ
ىو الموضوع الذي شغؿ باؿ السومرييف في ذلؾ الوقت وىو موضوع اآللية ،فقد كاف
االحساس الشائع ىواف احدا ال يستطيع حتى لو كاف ممكا اف يظفر باصغاء مف لدف القوى
السماوية ما لـ يكف مصحوبا او يقدمو الو شخصي مقرب ،فمثؿ ىذه المواضيع تتكرر عمى

األختاـ االسطوانية.

كما اف المفيوـ االكدي لمممكية والفاتح المتنصر عمى االشرار في اشكاؿ حيوانات
متوحشة واعداء قومييف ،لـ ينتيي في عصر االتحاد السومري االكدي ايضا ،فمقد ظؿ يسير
جنبا الى جنب مع تصوير مشاىد المثوؿ اماـ اآللية جزءاً مف التطور في النقش عمى

األختاـ االسطوانية ،وبما يؤكد ىيمنة التأثير االكدي المتزايد عمى نقش األختاـ ،ويمكننا

مبلحظة ذلؾ بجبلء كبير في عيد ابف كوديا ،فمف العسير تمييز ىذه األختاـ عف األختاـ
االسطوانية في العصر االكدي .مف حيث مادة موضوعيا الذي يتبنى معركة البطؿ العاري
او الرجؿ الثور مع جاموسة برية او حيواف اسطوري ،في شكؿ اسد مجنح ،او مف حيث
اسموب التنفيذ ،وظؿ ىذا التأثير االكدي واضحاً واف كاف بشيء بسيط في عصور الحقة
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الفصل السادس
الفن البابلي القديم (القرن )16 - 17قبل الميالد
لـ يكد االلؼ الثاني قبؿ الميبلد يبدأ حتى سقطت مممكة سومر واكد ولـ تسترجع
المدف السومرية بعد ذلؾ مكانتيا في الزعامة السياسية ،ولـ تكف ىذه النياية راجعة إلى
الحروب التي كانت بيف الدويبلت المنافسة – دويمة اور الثالثة – فحسب بؿ كانت راجعة
ايضا إلى غزو حؿ بالببلد مف الغرب والشرؽ في وقت واحد ،فمف الغرب الساميوف
الغربيوف وىـ (االموريوف) *ومف الشرؽ (العيبلميوف) ** فتكونت نتيجة لذلؾ سبللتاف

متعاصرتاف في جنوبي العراؽ وىما سبللة (ايسف) وتقوـ خرائبيا اليوـ في تؿ يدعى (ايشاف

بحريات) إلى جنوب عفؾ بنحو (  )11كـ والثانية (الرسا) والتي تقوـ خرائبيا اليوـ في التؿ
المعروؼ (بسنكرة) إلى الشماؿ الغربي مف الناصرية بنحو(

 )70كـ ،وكانت ىذه السبللة

عمى ما يبدو خاضعة إلى نفوذ العيبلمييف ،إال اف ىاتيف السبللتيف حكمتا بشكؿ عاـ القسـ
*

االموريوف سكاف (امورو) وىي منطقة غرب العراؽ القديـ (اواسط نير الفرات والصحراء
السورية) وىـ قبائؿ يجوبوف وادي الشاـ وىـ اقؿ تحضر مف سكاف المدف .وقد وصؿ الينا
نص سومري يقوؿ عنيـ ((كانوا سكاف خياـ ال يعرفوف بناء البيوت وكانوا يأكموف المحـ

**

نيئا وال يدفنوف موتاىـ)).

العيبلميوف :سكاف منطقة ايرانية تسمى عيبلـ تقع شرقي العراؽ القديـ وقد سكنوا ىذه

المنطقة منذ النصؼ االوؿ مف االلؼ الثالث قبؿ الميبلد ،وكانوا كثير ما يغزو العراؽ
القديـ طمعا بارضو وخيراتو.
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الجنوبي مف العراؽ .واضافة لياتيف السبللتيف ،فقد تكونت في بابؿ بعد مدة مف تكويف
سبللتي ايسف و الرسا سبللة ثالثة عرفت باسـ سبللة بابؿ  ،لقد وضع المؤرخوف تسمية

العيد البابمي القديـ ليذه الفترة التاريخية والتي دامت زىاء الثبلثة قروف وشممت السبلالت

الثبلث التي ورد ذكرىا.
لقد اطمؽ السومريوف تسمية االموريف ومعناىا الغربيوف النيـ جاؤا إلى ببلد سومر
واكد مف ناحية الغرب ،ولقد استطاع ىؤالء االموريوف في نياية االلؼ الثالث قبؿ الميبلد اف

يواسسوا عدة دويبلت في (ماري واشنونا والرسا وبابؿ) ،وكاف وجودىـ مؤش ار الختفاء

السومرييف نيائيا عف المسرح السياسي ،لقد ادى وجود االمورييف إلى انقساـ الببلد في
كيانات صغيرة متنازعة غير مستقرة ،حتى ظيور حمورابي عمى العرش وكاف ترتيبو السادس
في مموؾ بابؿ فاستطاع القضاء عمى النزاعات وسيطر عمى شماؿ الببلد وجنوبو وقضى

عمى الحكـ العيبلمي الذي كانت مدف الجنوب تحت امرتو ،وبذلؾ اصبحت مدينة بابؿ في

عيده المدينة االولى في الببلد ،وحظيت بمكانة مرموقة في تاريخ الحضارة االنسانية ،كما
اف البابمييف لـ يكتفوا باالرث الحضاري السومري االكدي فقط بؿ طوروه ،فمقد حقؽ البابميوف
نجاحا كبي ار في كافة مجاالت الحياة.
حكـ حمورابي سبعةً وخمسيف عاماً تقريبا قضى اكثرىا في حروب لتثبيت الحكـ

وتوحيد الببلد ،إال اف االثنى عشر عاما االخيرة مف حكمو قضاىا في ىدوء وطمأنينة
وتوطيد الممؾ فأثبت انو بطؿ في السمـ كما كاف بطبلً في الحرب ،وخمد اسمو في التاريخ

عمى انو ثاني حاكـ عظيـ مف الجنس السامي بعد سرجوف االكدي ،كما ولو مسمة تعد واحدة

مف اىـ والمع ما نتجتو الحضارة العراقية القديمة ولـ يستمر حكـ ىذه الدولة طويبل حيث

ضعفت مف خبلؿ الحروب مع الحيثييف وسقطت بابؿ في ايدييـ في حدود القرف السادس

عشر قبؿ الميبلد ،بعد اف كانت اكبر قوة في الشرقيف االدنى واالقصى.
العمارة
لـ يصؿ الينا إال القميؿ النادر مف االعماؿ الفنية المعمارية التي ازدىرت في ذلؾ
العصر ،ويرجع سبب ذلؾ إلى حجـ الدمار الشامؿ الذي ناؿ مدينو حمورابي حتى انو لـ
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يبؽ قالب طوب واحد في مكانو عمى ما تقوؿ بو المصادر التاريخية ،إال اننا نستطيع
االستنتاج ما كانت عميو العمارة البابمية مف خبلؿ ما تـ استكشافو مف حفائر المدف االخرى

غير بابؿ ،والتي كانت خاضعة لمدولة البابمية مثؿ (ماري) التي ظيرت فييا حضارة كبيرة

متأثرة بالحضارة العراقية وخاصة السومرية ،فنبلحظ اف تخطيط قصر المدينة (شكؿ)74 -
كاف عمى النمط السومري ،خاضعا لطبيعة البيئة الطبيعية ،كما استخدـ الطابوؽ في تشييد
المباني ،وظيرت العقود في بناء ىذا القصر وىي مف قواعد البناء المعتمدة في مدينة اور

السومرية وعمى وجو التحديد في مقابر اور الممكية.

كاف قصر مدينة (ماري) بمثابة مقر الدولة اذ خصصت بعض اجنحتو لئلدارة
والموظفيف وكاف الممؾ يعقد فيو اجتماعاتو .ويقسـ القصر الممكي لعدة اقساـ ،منيا مصمى
ومنيا المساكف الخاصة ،ومنيا المرافؽ العامة مف المطابخ والمخازف والمصانع ،والقصر
محاط بجدراف سميكة مف المبف ال ينفتح بيا سوى بوابة واحدة مما يجعؿ القصر قمعة

حصينة ضد الحصار الطويؿ ،تميز قصر ماري بزخرفة جدرانو واحتوائو النقوش الفنية التي
جعمتو قص ار فريدا بيف القصور ،ازدانت اجنحة االسرة الممكية الخاصة بزخارؼ ىندسية بينما
انتشرت في االجنحة االدارية المشاىد الدينية والحربية ومشاىد الحياة اليومية في مظاىراىا
المتواضعة ،وثمة جزء مف منظر مموف لتقديـ القرابيف مقسـ إلى عدة صفوؼ يصور موكبا

تتقدمو شخصية تميزت بحجميا الكبير مقارنة بمرافقييا ،ويعتقد انيا شخصية الممؾ الذي لـ
يبؽ منو غير النصؼ االسفؿ مف ثوبو (شكؿ-

 )75يتبعو قائد الموكب الذي يمسؾ بيده

اليسرى عصا بيضاء ،ويأتي في اثره رجؿ اخر ممتح يمسؾ بالثور المقدـ قربانا ،ويعد مشيد
تنصيب الممؾ ماري

(شكؿ )76 -الذي ازداف بو احد جدراف القصر وثيقة فريدة في

تاريخ الفف والديف في العراؽ القديـ فيو مزيج مف الرؤيتيف السامية والسومرية ويجمع بيف

الممارسات الدينية والتقميدية والجنوح في عالـ الخياؿ ،وقد اعتمد الفناف في جعؿ ممارسة
الطقوس الدينية في اعمى الموحة العطاء االىمية الكبرى ليذه الممارسة التي تتجمى بالممؾ
وىو اماـ آلية (عشتار) آلية الحب والحرب ،بينما يبدو الجنوح إلى الخياؿ المتحرر مف

القيود في منظر جامعي الثمر المتسمقيف لمنخيؿ ،ويظير في اعمى النخمة طير ازرؽ بسط
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جناحيو استعدادا لمتحميؽ .كما يوجد في اسفؿ ىذا الرسـ الجداري امراتاف تشخصاف عمى
انيما آليتاف بداللة التاج المقرف الذي يعتمي رأسييما وقد امسكت كؿ واحدة منيما بوعاء

يتدفؽ منو اربعة روافد ترمز النيار جنة عدف االربعة.

إال اف افضؿ ٍ
مثاؿ با ٍ
ؽ مف مباني العبادة في عصر حمورابي ىو معبد (اشجالي)

*

الذي كاف مخصصاً لعبادة عشتار (شكؿ.)77 -

لقد كانت المعابد في اعتقاد العراقييف القدماء تعد مسكناً لبللية ،لذا بنيت عمى

غرار القصور بفنائيا الذي تحؼ بو افنية صغيرة تحيط بيا الغرؼ المختمفة ،إال اف المخطط
البابمي النموذجي لممعبد يتميز بخاصية معينة تعظـ شاف االلية اذ اف بوابة المعبد تنفذ إلى
صحف كبير مكشوؼ يمتد طويبل وينتيي بقاعة مستعرضة تسبؽ قاعة االلية الرئيسية
المستعرضة ،المبلحظ اف جميع البوابات الرئيسية تصفؼ جميعيا الواحدة في اثر االخرى

عمى محور واحد ابتداء مف بوابة المعبد الخارجية بحيث ما يكاد المرء اف يدلؼ منيا حتى

يرى تمثاؿ االلو في اعماؽ القاعة الرئيسية لآللية الف االبواب المتتابعة كانت تترؾ كميا
مفتوحة.

النحت البارز
البابمي القديـ لـ يكف حتى بداية حكـ
اف تاريخ فف النحت البارز في العيد
ّ
حمورابي قد بمغ اكثر مف المشاركة بوقائع وتفصيبلت مادية قميمة ،كما اف حجـ الدمار
والسمب والنيب الذي وقع عمى مدينة بابؿ جعؿ مسألة العثور عمى اثار لمنحت وبالخصوص
*

اشجالي :موقع اثري في ديالى نقب فيو ىنري فرانكفورت مبعوثاً عاـ

( -1934

 )1936مف جامعة شيكاغو ،واثار ىذا الموقع تعود إلى العصر البابمي
القديـ.
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البارزة يعد اقرب إلى المعجزة ،ومع ىذا فقد بقيت قطعتاف ذواتا أىمية مف مجموعة النقوش
البارزة العائدة لعيد حمورابي الحداىما اىمية كبيرة في تاريخ الحضارة االنسانية كميا ولتاريخ

الفف البابمي القديـ ،واعني بيا (مسمة حمورابي) * الشييرة (شكؿ )78 -والتي احتوت شريعة
حمورابي القانونية ،وتعد مف الشرائع القديمة التي عرفت الواجبات والحقوؽ االنسانية بشكؿ
دقيؽ واشارت إلى عبلقة الديف في دعـ مف قاـ بوضع ىذه الشريعة مف خبلؿ المنحوتة
البارزة في قمة المسمة.

اما القطعة الثانية فيي جزء مف مسمة يمتمكيا المتحؼ البريطاني (شكؿ-

)79

وتشتمؿ ىذه المسمة عمى كتابة مسمارية في عدة سطور طويمة مرتبة في قسميف احدىما
فوؽ االخر ،والى جانب ىذه الكتابة يقؼ شخص الممؾ في وضعية جانبية وىو يتطمع إلى
ناحية اليميف ويرفع يده اليمنى متعبدا ،وقد تمؼ سطح النحت الناتئ تمفاً شديداً ،اذ ال يميز
منو سوى اجزاء مف الوجو والقسـ االعمى مف الجسـ ،واذا ما دققنا النظر في مبلمح الوجو

فاننا نرى انفاً كبي اًر نفذ بشكؿ دقيؽ لكنو ممتمئ وقسمت المحية بوضوح إلى جزأيف جزء عمى
الذقف واألخر عمى الصدر ،أما الرداء فقد ثبت بإتقاف وبشكؿ مائؿ ولو حاشية ميدبة تمتد

مف االبط االيمف حتى الكتؼ االيسر ،بحيث يترؾ الذراع االيمف مكشوفا .ويمكننا ايضا
مبلحظة قبلدة في رقبة الممؾ مصنوعة مف االحجار الكريمة الصغيرة الحجـ والكبيرة كما

نبلحظ وجود طوقيف في رسغو االيمف كاساور ،اف ىذا النحت ال يبيف اية ميارة خاصة في
نحتو بالنسبة إلى شخصية مثؿ حمورابي لو قيمتو ممكاً ومشرعاً ،ولكننا نتممس االىتماـ
*

مسمة حمورابي :يبمغ ارتفاعيا حوالي (  )225سـ وقطرىا حوالي (  )60سـ منحوتو عمى

حجر الديورايت االسود ،تضـ (  )282مادة قانونية اكتشفت ىذه المسمة في مدينة سوسة
أوائؿ القرف الماضي (  )1902عمى يد االثاري الفرنسي مورغاف ،اقيمت ىذه المسمة اصبل
في مدينة (سبار) مدينة االلو شمش ،ونقمت إلى سوسة عمى يد احد المموؾ العيبلمييف

كغنيمة حرب ..وقد ترجمت ىذه الشريعة اوؿ مرة عمى يد (شؿ) سنة (

 ،)1912وىي

محفوظة االف في متحؼ الموفر.
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بالنحت وتفاصيمو بما يؤشر اىمية الشخصية المنحوتة وعظمتيا في شريعة حمورابي وخاصةً
في النحت الناتي الذي يمؤل نصؼ الدائرة في قمة المسمة ،اذ يعد ىذا النحت البارز في

الجزء العموي عبلمة مميزة في التاريخ الطويؿ لمفف في العراؽ القديـ وانو ذو اىمية مساوية
ألعماؿ فنية عظيمة أخرى امثاؿ (مسمة نراـ سف) وراس سرجوف االكدي ،ويمثؿ ىذا النحت
(الرليؼ) الممؾ حمورابي وقد وقؼ في رفعة وسمو اماـ الو الشمس (شمش) الجالس الذي
بدوره يسمـ الصولجاف رمز السمطة لمممؾ حمورابي ،اف ىذا المشيد يعبر عف العقيدة الدينية

لتمؾ الفترة ويوضح العبلقة بيف الممؾ وااللو التي سادت في حضارة العراؽ القديـ وفرضت
وجودىا في كؿ االعماؿ الفنية واالدبية والعممية.
كما اف الشخصيات المنحوتة في قمة ىذه المسمة تحمؿ طابعا نصبيا تذكرنا

برليفات موجودة في مسمة الممؾ اورنمو .كما ال تكمف اىمية النحت البارز ليذه المسمة في

القدرة الجديدة لمفناف عمى تجسيد الطيات والثنايا وحركتيا فحسب بؿ تتجمى كذلؾ في تجسيد

التاج المقرف لشمش الذي نفذ بشكؿ يتوافؽ وحركة الراس الجانبية ،وينطبؽ بذات التوافؽ مع
تجسيد حركة الحية.
وعمى غرار كافة امثمة النحت البارز في العراؽ القديـ فأف الميارة في تنفيذ االبعاد
الثبلثة عمى جدار ذي بعديف يعد مف االمور التي تشكؿ تحديا لميارة النحاتيف ،في تجسيد

المنظور أو البعد الثالث اذ اف النحات بصفة عامة ال يفيـ كيؼ يخدع العيف بوىـ وجود
تجسيـ ذي ابعاد ثبلثة عمى سطح ذي بعديف.

فحيف يدرؾ الفناف اف عالـ االدراؾ الحسي الذي يتممسو المرء بيده ويراه بعينو ،انما
ىو في االساس صورة الواقع الحقيقي والذي ىو الوسيمة النعكاس الوجود ،حينئذ يمكف اف

يسعى في صياغة فنو ليس ال لمجرد اف يصور رم اًز لبلشياء مستقمة عف شكميا العرضي
حسب بؿ لكي يمسؾ بالحقيقة في مسحة تستطيع العيف اف تميز فييا الصورة فعمينا اف

نفترض باف شخصية حمورابي كانت قد وصمت إلى ىذه المرحمة حيف نرى محاوالت اكيدة
عف المنظور تظير خبلؿ ىذا العصر .اف النحت البارز ىو بحد ذاتو صيغة لفف ذي بعديف

لكنو انتقؿ في شريعة حمورابي مف النحت البارز إلى االقتراب مف النحت المجسـ وقد اتضح
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ذلؾ في كثير مف التفاصيؿ وبصفة خاصة في الوجوه وفي اسموب تنفيذ شعر اآللو وفي
تاجو المقرف الذي يبرز عاليا عف سطح االرضية ،بمعنى انيا محاولة نحو المنظور ،كما
تتضح ىذه المحاولة بشكؿ كبير في التاج المقرف اذ لـ يضع النحات التاج في وضعية

امامية عمى المنظر الجانبي لحركة الراس ،كما كانت التقاليد الفنية واالسموبية جارية منذ
العصور القديمة.
واذا ما تناولنا نموذجاً اخر لمنقش البارز عمى الفخار يعود لمعيد البابمي القديـ فأننا

لـ نجد إال نماذج قميمة حاوؿ فييا الفناف اتباع قواعد الرسـ والمنظور ،فثمة نقش بارز

(شكؿ )80 -مف الفخار بأرتفاع (  12سـ) عثر عميو في خفاجو ،يبيف مشيداً اسطوريا
إللييف يتقاتبلف حيث نرى احدىما يمسؾ بسكيف ضخـ يشطر بيا االلو االخر الذي يتسـ

بصفة غرائبية اذ ظير الراس بعيف واحدة وىناؾ شعاعات لمضوء تنبثؽ عنو ،ويبيف ىذا

النقش الفخاري ما يؤكد اىتماـ النحات باظيار االبعاد الثبلثة في النحت البارز لذا يعد الحد

الفاصؿ بيف النحت البارز والمجسـ في عيد حمورابي ضعيؼ جدا وغير واضح المعالـ.
كما ويوجد نقش فخاري بارز بشكؿ نافر يقترب في النحت المجس ػػـ (شكؿ)81 -
يبمغ ارتفاع ىذا النقش البارز (  50سـ) ويسمى لوح (برني) ،ويجسد ىذا النقش الية عارية
مجنحة ذات تاج مقرف وترفع كمتا يدييا إلى االعمى وتحمؿ باحداىما صولجانا والحمقة ،وليا
قدماف محورتاف إلى ما يشبو اقداـ الطيور الجارحة ذات المخالب وىي ماسكة اسديف

متدابريف ،يحيط بيذا المشيد يمينا ويسا ار بوميف إلى جانب االسديف .لقد نفذت مفردات الموح
بشكؿ مقابؿ لممشاىد ،اذ اف كؿ الوجوه نحتت بشكؿ امامي بمواجية المشاىد ،ويبدو اف ليذا
الموح طبيعة شريرة وال يمكف اف يترؾ أي انطباع ودي لدى الناظر اليو.

اضافةً إلى ما ورد سابقا فاف فف النحت البارز ليذه العصور لـ يكف مقتص ار عمى

رسوـ االلية أو المشاىد واالشكاؿ الدينية فقط الف مشاىد الحياة اليومية كانت ايضا تميـ
النحات ،فيناؾ مشيد لنحت بارز (شكؿ-
كرسي يمكف طيو (شكؿ-
يجمس عمى
ٍ

 )82يمثؿ فبلحاً عمى ظير ثور ،وموسيقا اًر

 )83وقراداً متجوالً يعرض القردة (شكؿ-

،)84
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ومبلكميف يمتحماف في نزاؿ صارـ (شكؿ )85 -ون ػػجا اًر ينحني عم ػػى خشبة يقوـ بتشكيميا

(شكؿ..... )86 -الخ.

وكؿ ىذه الموضوعات لمحياة اليومية صورىا النحات وبتفصيبلتيا الدقيقة التي

تحكي الحياة البسيطة لسكاف العراؽ القدماء ،وكميا نفذت باستخداـ الفخار بما يؤكد شيوع
موضوعات كيذه وكثرتيا في ىذا العصر ،ولـ تتوقؼ رغبة النحات البابمي القديـ عند ىذا
الحد بؿ تجاوزة إلى نحت حياة البراري والسيوؿ ايضا ،ففي قصر ماري وجدت مجموعة مف
القوالب الفخارية التي كانت تستعمؿ في المطابخ لطبع الكعؾ والفطائر ،ففي احدى ىذه

القوالب مشيد لصيد الوعوؿ (شكؿ )87 -يصور رجبلً ممتحياً وىو يقود وعبلً كبير الحجـ
وقد أمسؾ بو مف قرنو اماـ حيواف رشيؽ ،يقؼ عمى طرفيو الخمفييف ربما كاف واحدا مف

كبلب الصيد ،وىناؾ في اعمى المشيد وعؿ جعمو النحات اصغر حجما كمحاولة مف قبمو

لبليحاء بالبعد .وىناؾ نحت عمى قالب اخر يكشؼ جانبا اخر مف حياة البراري الذي يتسـ
بالعنؼ والوحشية( ،شكؿ )88 -اذ نشاىد اسدا يثب عمى ثور بيدؼ افتراسو ،وفي ذات
الوقت نرى في اعمى المشيد حيوانيف آخريف اصغر حجما ييرباف مف منطقة الخطر.
النحت المجسم
تعد التماثيؿ البرونزية التي عثر عمييا في مدينة ماري والتماثيؿ التي عثر عمييا
في مواقع اثرية اخرى ،مف الكنوز الفنية الجميمة ذات الشاف الكبير ،والتي تؤكد ازدىار فف

النحت المجسـ في ىذا العصر ،ومف جممة ىذه التماثيؿ تمثاالف كشؼ عنيما في (الرسا)
يحمبلف الطابع السامي المتسـ بالحركة والحياة ،احدىما يمثؿ ثبلثة ِ
جد ْْياف صغيرة وقد
*

*

الرسا (سنكرة) :نقب فييا السير وليـ كنت لوفتس (  )1854 -1853وسبر اغوارىا اندرية
بارو سنة (  ،)1933اسست سبللة الرسا الحاكمة في الفترة (

 )1761 -2023قبؿ

سمي احد العصور التاريخية باسـ الرسا .وتبعد سنكرة اليوـ (

 ) 40كـ شماؿ غرب

الميبلد عمى يد (ناببلنوـ) ،وانتيت بحكـ (رمسف) الذي ىزمو حمورابي ممؾ بابؿ ،وقد

الناصرية.
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شبت عمى قوائميا الخمفية والتحمت ظيورىا (شكؿ )89 -وقد وظفت القاعدة كحوض ماء
يسندانو رجبلف ممتحياف ،ويبدو اف ىذه الكتمة النحتية -الجدياف الثبلثة والحوض -كانت

تعمؿ كنافورة أو حوض سقاية ،والشيء الجميؿ في ىذه المنحوتو انيا استخدمت رقائؽ مف
معدف الذىب معدف لتغطية وجوه الجدياف الثبلثة بينما غطى وجيا الرجميف الممتحييف برقائؽ

مف الفضة

**

وىذه اشارة جميمة مف النحات الستقطاب النظر إلى االجزاء الميمة مف التمثاؿ

وكذلؾ فاف معدف الذىب والفضة كانا يعداف مف المعادف المطيرة ،والتي يمكف اف تكسب

االجزاء المغمفة بيا قدسية خاصة ومعنى سامياً.

اما التمثاؿ الثاني والبالغ ارتفاعو (  19.5سـ) (شكؿ )90 -فيمثؿ رجبلً عابداً

راكعا عمى ركبتو اليمنى مستعطفا ،وقد اسند ساعده االيسر عمى الرجؿ اليسرى التي اثنيت

ىي االخرى بحيث يرتكز القدـ عمى االرض ،ىذا الرجؿ العابد يمبس عمامة عريض ويرتدي

مبلبس طويمة ذات اكماـ طويمة ايضا والتمثاؿ بشكؿ عاـ استند بقدميو الحافيتيف عمى قاعدة
متوازي مستطيبلت تحمؿ في مقدمتيا حوضا صغي ار ربما لبلشارة إلى موضع النذور ،وقد
زينت ىذه القاعدة بمشاىد نحتية واطئة االرتفاع حيث ظيرت عمى احدى الجوانب منحوتة
لكبش مضطجع وعمى الجانب االخر منحوتة لمتعبد يركع اماـ اآللية ،وىناؾ كتابات
مسمارية عمى القاعدة تنبئنا بأف ىذا التمثاؿ قد اىدي إلى االلو مف قبؿ الشخص الذي

يجسده التمثاؿ تكريما لحياة حمورابي.

اف موضوعة التمثاؿ مع قاعدتو لـ يخرج عف نطاؽ المواضيع الدينية في العراؽ
القديـ ،فحركة اليد اليمنى في التمثاؿ قد تشير إلى حالة التوسؿ أو طمب االذف لمسماح
بالتكمـ والدعاء مف االلو مشفوعا بتقديـ النذر وىو الكبش.

**

اف اسموب تغطية الوجة بالذىب ىو مف االساليب التي استخدميا السومريوف القدماء،
فيناؾ تمثاؿ سومري المراة ،وجد في نفر وىو مف الرخاـ والرأس مف الذىب ،وىذا
التمثاؿ موجود االف في المتحؼ العراقي.
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ويظير ىذا التمثاؿ بوجو ويديف كسيا بالذىب ال بيدؼ منح التمثاؿ قيمة مادية أو
فنية ،بؿ لمتعبير عف اىمية ىذه االجزاء في الجسـ البشري ،والمتبلكيا ايضا طاقة تعبيرية

ىائمة .لقد كاف لحركة االطراؼ الدور الكبير في احداث حالة مف التوازف الخطي اذ عمد

النحات إلى جعؿ حركة اليد اليمنى إلى االعمى لكي توازف حركة الرجؿ اليسرى إلى االسفؿ
كما جعؿ قدـ الرجؿ اليمنى مندفعة إلى الخمؼ في حيف وضع القدـ االيسر إلى االماـ ،مما
وسع مف قاعدة استناد التمثاؿ ،وجعمو اكثر استق ار ار مف الناحية الفنية ،وخمَؽ نوعاً مف

الحركة فيو .يوضح ىذا التمثاؿ درجة التطور الحاصمة في التقاليد الفنية في العراؽ القديـ
نتيجة لمتبلقح الحضاري لبلجناس التي افرزت نتاجا فنيا عظيما مشبعا بالروح العراقية
القديمة التي ال يمكف اف يغفميا دارس لمنشاط الفني لمحضارات القديمة.

*

وىناؾ تمثاالف برونزياف مف طراز جديد عثر عمييا في اشجالي  ،وكبلىما آللية،

ففي احدىما (شكؿ )91 -يرى اليا واقفا يطأ باحدى قدميو كبشاً ،والتمثاؿ باربعة أوجو ،يبمغ

ارتفاع التمثاؿ ( 17.3سـ) ،يوجد زوج واحد مف القروف فوؽ كؿ وجو ،ومف مجموعة القروف
عمى الوجو يتشكؿ ما يشبو غطاء الرأس ،ويرتدي ثوبا يشبو (الكوناكس)

**

اما كتفو االيمف

فيو ٍ
عار ،كما انو حافي القدميف ،وتزيف يده اليمنى االساور ،ويحمؿ سبلحا معقوفا يتدلى
إلى جانبو ،وقد اثنا يده اليسرى قرب صدره.

نوعا مف التماثيؿ المجسمة لمعراؽ القديـ ذات االوجو المتعددة
يمثؿ ىذا التمثاؿ ً

والتي لـ تظير إال في اختاـ الفترة االكدية اذ صور نقاشو االختاـ إليا ذا وجييف ،إال اف

*

اشجالي :موقع في منطقة ديالى اسميا القديـ غير مؤكد ويسمى (دور ريموش) نقب في
ىذا الموقع معيد الدراسات الشرقية لمدينة شيكاغو في الفترة (  )1936 -1934عثر فيو
عمى معبد (عشتار كتيتوـ) ،وتماثيؿ برونزية رباعية الوجوه ،واختاـ اسطوانية صورت

**

مغامرات جمجامش.

الكوناكس :كممة يونانية تشير إلى رداء ذي طبقات يعمؽ بكتؼ واحد ويبقى االخر
عا ار.
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وجود اربعة وجوه في تمثاؿ واحد مجسـ يعد غريبا ويحصؿ أوؿ مرة في الرؤية الفنية
والفمسفية لموضوعات النحت ويؤشر ايضا تغيي ار بييئة المنحوتات ذاتيا.

ويمكف تاويؿ وجود الوجوه االربعة في تمثاؿ واحد عمى انو محاولة مف قبؿ النحات

لجعؿ االلو المجسد بالتمثاؿ عمى اتصاؿ ودراية بمف حولو ،كما يجعؿ المتعبديف والمريديف
ايضا عمى اتصاؿ معو وبشكؿ مستمر ومف الجيات االربع .ومما يجعؿ ىذا التمثاؿ غريبا
ىو اسموب المبالغة الكبيرة في دمج الواقع الطبيعي بالخياؿ االسطوري لقد ابدع النحات ايما
إبداع في معالجة الميمة الصعبة المتمثمة باخراج اربعة وجوه في راس واحد ،بحيث جعميا

مرتبطة سوية ،وبشكؿ دقيؽ لكي تصبح مقبولة لمناظر مستفيدا مف غطاء الرأس الذي ظير
بكتمة واحدة بحيث يترؾ االنطباع بأف لمتمثاؿ رأسا واحدا ،كما استثمر النحات شكؿ المحية
وخطوطيا الزخرفية بحيث تجمع الوجوه االربعة لتبدو وكأنيا لحية لوجو واحد.

اما التمثاؿ االخر (شكؿ )92 -والبالغ ارتفاعو (  16.2سـ) فيو يبيف آلية تمسؾ

زىرية فوارة بكمتا يدييا ،وليا ايضا اربعة وجوه كما في التمثاؿ السابؽ إال اف ىذه اآللية
ظيرت وىي جالسة .وىناؾ ايضا تمثاؿ يعتبر مف اشير التماثيؿ المجسمة لمعصر البابمي
القديـ مف حيث الموضوع واالستخداـ (شكؿ ،)93 -فيذا التمثاؿ المنحوت مف حجر الكمس
وبارتفاع (1.42ـ) المرأة بييئة الوقوؼ تحمؿ بيدييا اناء ،وىي حافية القدميف ،وعمى رأسيا
زوج مف القروف اشارة لقدسيتيا كونيا آلية ،وليا شعر شد جزء منو في خصمة إلى الخمؼ،
في حيف توزع الجزء االخر عمى كتفيا بشكؿ خصمتيف كبيرتيف مفتولتيف ،وزيف عنقيا عقد
مكوف مف ستة صفوؼ مف الخرز المشدودة مف الخمؼ بشريط يصؿ إلى الحافة السفمى
لمرداء تقريبا لمعادلة وزف العقد ،وترتدي ىذه اآللية ثوبا طويبل مف عدة ثنيات تنسدؿ الواحدة

منيا فوؽ االخرى ونقشت عميو مف االماـ اسماؾ تسبح باتجاه االناء .يعد ىذا التمثاؿ ،الذي
عثر عميو في ماري ،الوحيد مف نوع في استخدامو نافورة ماء مف خبلؿ االناء الذي تحممو،
واذا كاف صحيحا اف موضوع االناء الفوار ىي مف الموضوعات التي سبؽ لمنحات العراقي
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القديـ اف عالجيا في اكثر مف مرحمة * ،عبر تجسيد الماء يفيض نحتيا مف االناء ،إال اننا
نجد النحات ىنا وقد عمد إلى جعؿ الماء الحقيقي وغير المنحوت يتدفؽ مف االناء الذي

تمسكو اآللية بيدييا االثنتيف بشكؿ واقعي عف طريؽ وصؿ االناء بقناة مثقوبة في داخؿ
جسـ التمثاؿ تتيح لمماء باالنتقاؿ مف الحوض الخاص بو إلى االناء الذي يفيض منو.

لقد نفذ النحات البابمي القديـ تمثالو ىذا متأث ار بالتقاليد السومرية االكدية القديمة
شكبل وموضوعا .إال انو يختمؼ ىنا في بعض التفاصيؿ البسيطة ،لقد استطاع النحات في
ىذا التمثاؿ المزاوجة بيف الفخامة والرقة لتجسيد اآللية بييئة بشرية متناسقة في ابعادىا

الطبيعية ،ليؤكد لغتو التعبيرية الخاصة وشخصيتو البابمية عمى الرغـ مف ثقؿ التقاليد الفنية
القديمة الموروثة .كما وابداع النحات البابمي القديـ في نحت تماثيؿ غاية في الروعة
لمحيوانات مف اىـ االمثمة عمى ذلؾ اسود تؿ حرمؿ

*

المصنوعة مف الفخار( ،شكؿ)94 -

التي تحرس ابواب معبد اآللية (نيسابا) ربة الخضرة وزوجيا (خاني) رب الخصوبة ،وىي

قابعة عمى موخرتيا معتمدة عمى قوائميا االمامية تشير إلى القدرة التي تمتع بيا فنانو بابؿ
القديمة عمى نحت تماثيؿ الحيوانات وبذات االىمية التي نحتوا بيا التماثيؿ البشرية.

االختام االسطوانية
اف االختاـ االسطوانية وطبعاتيا عمى الرقـ الطينية ،والتي يمكف في كثير مف
االمثمة والنماذج اف يحدد تاريخيا بشكؿ دقيؽ ،وقد يسرت ىذه النماذج مف االختاـ في تعقب
*

لقد ظير استخداـ االناء الفوار في االختاـ االكدية ،وتطور في تماثيؿ عصر االتحاد

*

تؿ حرمؿ (شاد وبوـ) :موقع اثاري في بغداد ،نقبت فيو مديرية االثار العراقية في الفترة

االسومري االكدي ،واستمر في الظيور واالستخداـ حتى الفترة االشورية.

( )1947 -1945وفي ( )1959 -1958وعثرت عمى مجموعة مف التماثيؿ والدمي.
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التطور العضوي لفف الشرؽ االدنى خبلؿ عصر سبللة بابؿ االولى .مف عصر بزوغيا ثـ
تعاظميا الى سقوطيا واضمحبلليا النيائي.

اف فف االختاـ االسطوانية لمعيد البابمي القديـ يترؾ لنا انطباعاً مباش اًر بانو ذو

مستوى ضعيؼ فنياً ،حيث تطغى فيو الكمية عمى الكيفية طغيانا عظيما ،ىذا اضافة إلى أف
موضوع الختـ في العصر البابمي القديـ يختمؼ بشكؿ ممحوظ عف مادة موضوع العيد الذي

يسبقو ،ويبدو اف المشيد الكبلسيكي (لتقديـ المتعبد) الذي الفناه في عيد االتحاد السومري

االكدي ،حيث يتقدـ المتعبد تقوده آلية شفيعة باتجاه كبير اآللية الجالس فوؽ عرش (شكؿ-

 ، )95إال اف ىذا المشيد وبمرور الزمف قد نالو التبسيط خبلؿ العيد البابمي القديـ اذا تحوؿ
االلو الجالس إلى الو واقؼ ثـ انتيى االمر بحذفو كميا مف المشيد .فمـ يعد يظير غير
االلية الشفيعة بثوبيا الطويؿ الميذب وتاجيا المقرف ،ىذا اضافة إلى كتابة مسمارية تذكر

عنواف صاحب الختـ ويبدو اف التيجيف بيف الموضوعات واالساليب الحديثة وبيف

الموضوعات واالساليب السومرية االكدية لـ يتـ عمى وفؽ منيج متماثؿ في كافة مناطؽ
الحضارة البابمية القديمة ،بمعنى اف ىناؾ تبايناً بمستوى االداء الفني لبلختاـ االسطوانية

وموضوعاتيا بيف مدينة واخرى ،ويمكننا القوؿ اف تقاليد المراكز المختمفة في العراؽ القديـ

كانت متنوعة وغير متكافئة.

لـ يستمر حكـ الدولة البابمية طويبل ،حيث ضعفت مف كثرة الحروب مما ساعد

(الحيثييف) عمى غزو بابؿ واالنتصار عمييا عاـ (  )1600قبؿ الميبلد ،وبذلؾ ينتيي عيد
الدولة البابمية القديمة التي جعؿ منيا حمورابي اكبر قوة في الشرؽ االوسط.

وبعد نيب بابؿ مف قبؿ الحثييف عادوا إلى ببلد االناضوؿ مما مكف (الكيشيف)*،

مف االنفراد في بابؿ ،وحكموا الجزء الجنوبي مف العراؽ القديـ.

*

الكيشيوف :غزاة مف الجباؿ الواقعة شماؿ شرقي العراؽ القديـ قضوا عمى سبللة بابؿ االولى،
كاف اخر ممؾ منيـ سمسوديتانا (  )1595 -1625قبؿ الميبلد .وقد انشا سبللة جديدة
بمغ عدد مموكيا ستة وثبلثوف ممكا حكموا مدة ( )576سنة.
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الفصل السابع
الفن االشوري القرن ( )7 -14قبل الميالد
تمثؿ ببلد اشور* جغرافيا الجزء الشمالي الشرقي مف العراؽ ويخترقيا نير دجمة
مف الشماؿ الغربي إلى الجنوب الشرقي ومف الصعب وضع حدود ثابتة لببلد اشور نظ اًر

*

اشور أو اشر كممة كانت تستعمؿ في العصور االشورية القديمة ،وليذه الكممة ثبلثة

مفاىيـ متميزة اذ تطمؽ عمى اقدـ المدف االشورية وعمى اسـ االلو القومي ليـ وعمى اسـ

الببلد الخاصة باالشورييف بشكؿ عاـ .وال يعرؼ عمى وجو التأكيد معنى ىذه الكممة إال انو
مف معاني صيغة كممة اشر (الرحمف) كما انو مف المحتمؿ اف تكوف مف اصؿ سومري،
واالشوريوف في االصؿ فرع مف االقواـ السامية التي ىاجرت مف ميد السامييف جزيرة العرب
عمى ما يقوؿ جميور مف الباحثيف وتوجد فرضيات ونظريات اخرى حوؿ اصؿ االشورييف اذ

اف المرجح اف االشورييف لـ يأتوا مباشرة مف الجزيرة إلى شماؿ العراؽ وانما حموا في موطف
مؤقت  -بعد ىجرة اجدادىـ مف الجزيرة  -وانتقموا منو إلى ببلد صارت فيما بعد وطنا ثابتا

ليـ ،وىناؾ فرضية ارتأىا المستشرقوف وىي اف االشورييف جاءوا مف الجنوب مف ارض بابؿ
االكدي وقد سردت التوراة ما
وحموا في شماؿ العراؽ واستوطنوا فيو منذ زمف لعمو مف العيد
ّ
يشير إلى ىذا الرأي في سفر التكوييف الصحاح العاشر ولعؿ اقوى ما استند اليو اصحاب

ىذا الراي اعتقادىـ بأف المغة االشورية ما ىي إال ليجة مف المغة البابمية ولكف في الواقع اف

الفرؽ بيف المغتيف ال يدؿ عمى ذلؾ وانما الذي نستنتجو مف التشابو الموجود بيف المغتيف
انيما ذات اصؿ واحد أي انيما مف عائمة المغة السامية.
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لتغييرىا المستمر تبعا لتغيير الظروؼ السياسية وقوة أو ضعؼ الدولة االشورية والدوؿ
والبمداف المجاورة.

يكاد يكوف موطف اآلشورييف عمى ىيئة مثمث بيف دجمة والزاب االعمى واالسفؿ وبيف

مرتفعات الجباؿ إلى الشماؿ والشماؿ الشرقي.
بنيت جميع مدف اشور عمى الجانب الشرقي مف دجمة عدا مدينة اشور ،لذلؾ كانت
الببلد معرضة إلى غزو مف القبائؿ الجبمية .مما حدا باالشورييف اف يكونوا متييئيف لمحرب

دائما.

كانت ببلد اشور والية سومرية ثـ اكدية خبلؿ االلؼ الثالث قبؿ الميبلد وفي النصؼ
االوؿ مف االلؼ الثاني قبؿ الميبلد خاض االشوريوف كفاحاً بإصرار كي يحولوا دوف ذوباف
كيانيـ في الشخصية الكنعانية التي بسطت نفوذىا بالتدريج عمى كؿ ببلد النيريف.حاولت
اشور تحرير حضارتيا مف زعامة الجنوب ،فمـ يكتفي امراء اشور بتأسيس مراكز تجارية

مستقمة في االناضوؿ حصموا فييا عمى المواد الخاـ الضرورية ،بؿ استقموا بآليتيـ ايضا.
كاف لموقع اشور الجغرافي عمى طريؽ القوافؿ التجارية اثره في جعؿ االشورييف
يطمعوف بالسيطرة عمى الطريؽ التجاري واالشراؼ عميو ،واصبحت شيئا فشيئا دولة طامعة
تيدد جاراتيا ،وفي القرف الرابع عشر قبؿ الميبلد حيث استطاعت ىذه المممكة اف تسيطر

عمى معظـ مناطؽ الشرؽ األدنى*.
العمارة

اف الصفة الحربية لمسمطة االشورية جعمت مف الفف المعماري ذا خاصية عسكرية
حربية ويمكننا تممس ذلؾ بوضوح مف خبلؿ القصور العالية التي تفوؽ في ارتفاعيا ابراج

*

امتدت رقعة االشورييف خبلؿ العصور المختمفة وال سيما في القرف التاسع قبؿ الميبلد
لتشمؿ ببلد بابؿ وسوريا والجزء الشمالي مف مصر وبعض اجزاء اسيا الصغرى وببلد
عيبلـ.
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المعابد الشامخة (الزقورات) وغالبا ما كانوا يحرسوف قصورىـ ىذه باستخداـ تماثيؿ مف
الحجر لوحوش حيوانية مركبة مخيفة السود وثيراف وكانيا تتأىب لبلنقضاض عمى مف

يتسمؿ إلى القصر ،كما نبلحظ في بعض القصور االشورية صو ار حائطية فاخرة ذات صفة
ديكورية وزخرفية ،كما واعتمد اآلشوريوف عمى اكساء القسـ االسفؿ مف جدراف بعض
قصورىـ بالطابوؽ المزجج كوسيمة تزيينية اضافة إلى كونيا وظيفة معمارية لتقوية الجدراف

والمحافظة عمييا مف التأكؿ.

كؿ ما تقدـ ىو بعض المبلمح العامة الظاىرة لمعمارة االشورية ،واذا ما اردنا

استعراض بعض االمثمة الميمة في العمارة االشورية فبل بد لنا مف التعرض لمدينة

دورشاروكيف* (خورسباد) وبالتحديد قصر الممؾ سرجوف الثاني (شكؿ ،)96 -لقد شيدت ىذه
المدينة بناءا عمى رغبة الممؾ ،واكمؿ بناءىا في سبع سنوات ولكنو لـ يعش فييا إال سنة

واحدة وتوفي بعدىا ،وكانت المساحة التي شيدت عمييا تمؾ المدينة تبمغ حوالي ثمانية

وعشريف ىكتا اًر مربعاً ،وقد احيطت بجدار ضخـ ذي ثماني بوابات معززة بمخافر لمحراسة.
خططت المدينة بشكؿ محكـ واتبعت في ذلؾ كؿ قواعد التخطيط التي وضعت مف قبؿ

المصمـ.
في القسـ الشمالي مف المدينة وعمى قاعدة اصطناعية مستطيمو الشكؿ مساحتيا

عشرة ىكتارات شيدت القبلع والحصوف والى جانب المعبد شيد قصر سرجوف الثاني .لقد

تميز ىذا القصر بوجود ثبلث بوابات ذات عقود مستديرة يحيط بيا أبراج شامخة لمحراسة،
ويشرؼ القصر عمى المدينة وذلؾ لبنائو عمى مصطبة اصطناعية  ،بارتفاع اربعة عشر مت اًر

وقد استخدـ الطوب ال الحجر في تشييد ىذا القصر وعمى النمط السومري ،إال أف اآلشورييف
بطنوا الجزء األسفؿ مف جدراف المدخؿ بكتؿ حجرية لـ يكف مف الصعب توفرىا في شماؿ
العراؽ القديـ ،كما بطنوا الجزء االسفؿ مف الجدراف الداخمية بالواح مف الحجر ايضا مما

*

دورشاروكيف  :معناه حصف سرجوف .
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عزز مف قوة ومتانة الجدراف ،واحتوى القصر عمى ثبلثة معابد بييئة زقورات ،وقد لونت
طوابقيا بألواف مختمفة ذات دالالت رمزية معينة ،وىذه الزقورات كانت مواجية لممدينة .
وفي المدخؿ الرئيس لمقصر وضع زوج مف الثيراف المػجنحة (شكؿ-

)97

المنحوتة نحتاً بار اًز * ،كأنيا خارجة الستقباؿ القادميف إضافة الى ذلؾ فاف ليا تأثي اًر عمى

الزائريف واشعارىـ بقوة المموؾ اآلشورييف و عظمتيـ ،لقد أدرؾ الفناف اآلشوري القديـ جمالية

ىذه المخموقات االسطورية مف خبلؿ حركتيا الى األماـ ،وفعميا وتأثيرىا السحري والنفسي
والجمالي عمى كؿ مف يدخؿ الى القصر أو معابد اآلشورييف ،لذلؾ أولى االشوريوف ىذه

األشكاؿ إىتماماً بالغا بالتنفيذ كما في قصر الممؾ سنحاريب ابف سرجوف الثاني(

 )681قبؿ الميبلد
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(الشكؿ )98 -لقد شيد ىذا القصر عمى تؿ (قوينجؽ) داخؿ نينوى،

يعتبر ىذه الموقع مف أقدـ األماكف المقدسة عمى نير دجمة وىو مكاف معبد عشتار الشيير

في العالـ ،وقد وصؼ سنحاريب ىذا القصر في كتابة مطولة (القصر الذي ال يضاىى)
ومف المبلحظ أف ترتيب الغرؼ المتجمعة حوؿ الساحات كاف يختمؼ تماما في الشكؿ

والوظيفة عف نسؽ القصر اآلشوري بشكؿ عاـ ،ذلؾ أف الغرؼ يمكف الدخوؿ الييا مف عدة
جوانب بؿ يمكف الدخوؿ مف كؿ الجوانب في االغمب وىذا ينطبؽ أيضاً عمى الساحات

والممرات ،فيناؾ جممة مف الغرؼ الطويمة المستطيمة (مف اثنيف الى خمس) التي يمكف أف
تنقسـ مف خبلؿ امتدادىا الى عدة غرؼ صغيرة اشتركت في قطاع بناء واحد فيو جداراف

طويبلف مزودة بثبلث أبواب وثبلثة أبراج وتماثيؿ حيوانية مركبة تحؼ باألبواب وىي أصغر
مف األبواب الرئيسية ،ولكنيا تشبييا تماما ،وبيذه الطريقة كاف كؿ واحد مف ىذه المباني
يمكف الدخوؿ الييا مف كؿ جانب ،وقد زينت جدراف القصور بصور حائطية  ،ففي جدراف

أحد قاعات اإلستقباؿ كانت ىناؾ صور نفذت باأللواف

– األزرؽ -األسود وعمى خمفية

بيضاء تمثؿ رسوماً لبعض الحيوانات مف ثيراف وماعز،نفذت ىذه الصور بطريقة كرافيكية،
*

يتضح اف فكرة نحت االشكاؿ الحيوانية عمى الكتؿ الحجرية الموجودة داخؿ القصور وفي
مداخميا مستمدة مف قصور الحيثييف في عاصمتيـ (بوغازكوي) ويبدو اف المموؾ
االشورييف اعجبوا بذلؾ ونقموا ىذا االسموب إلى عمارتيـ مما يؤيد ذلؾ قوؿ الممؾ
سنحاريب بأنو اقاـ القصور عمى الطراز الحثي.
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فبحيويتيا وطريقة تعبيرىا تعد واحدة مف أحسف المنجزات الفنية لببلد الرافديف لتمؾ الفترة .
اف ادخاؿ الموف في العمارة ىو خصيصة مف خصائص عمارة المعابد لجنوب

العراؽ القديـ كما في المعبد األبيض والمعبد األحمر.

اما عمارة قصر آشور بانيباؿ الذي شيده عمى تؿ (قوينجؽ) فاننا نبلحظ فيو غرفة
كبيرة مستطيمة طويمة تدعى بالصالة الكبرى،واف ىذه الصالة يمكف الوصوؿ الييا مف الباحة
الداخمية عبر أبواب ثبلث وىي في ذلؾ تتبع اإلسموب الذي تكرر غالبا في قصر سنحاريب

وكما يمكننا ايضا مبلحظة غرفة مستطيمة أخرى تعرؼ باسـ الغرفة البابمية ولـ تكف في

أكثر االحتماالت غرفة لمعرش ال سيما انيا اختمفت كثي ار عف ما كاف عميو في القرف التاسع،
وىذا ال يبيف لنا التغيير الجوىري الذي ط أر عمى القصر الممكي حسب وانما عمى المممكة
كميا ،فمنذ عيد حكـ سنحاريب فصاعداً لـ يعد مركز القصر اآلشوري ممثبل بغرفة يدخؿ

فييا الممؾ ويمكف أف تسمى قاعة العرش ،واذا ما درس المرء القصريف الممكييف في قوينجؽ

يتكوف لديو انطباع عف فقدىما الوظيفة السابقة انيما مركز لمعبادة االسطورية لمممؾ ،وأكثر
مف ذلؾ فاف خصوصية دخوؿ الغرؼ التي كانت ذات باب واحد وحرمتيا الدينية قد
تضاءلت  ،فأصبح باإلمكاف في ىذيف القصريف الدخوؿ لغرفيما وممراتيما ومنحدراتيما
وساحاتيما مف كؿ جانب ،وكذلؾ نبلحظ المنحوتات الجدارية أصبحت كميا خاصةً بالممؾ

وتروي حولياتو المصورة إلظيار انجازات الممؾ التاريخية العظيمة ،ومواضيع حياتية يومية

يقوـ بيا الممؾ كمشاىد الصيد والحرب.
وأخي ار أود أف أشير الى شيوع استخداـ األقواس في العمارة اآلشورية والتي أقتبست
بدوف شؾ مف األكواخ التي شيدتيا األقواـ األولى التي سكنت جنوب العراؽ القديـ اذ عثر
في المقابر الممكية في أور التي يعود تاريخيا الى النصؼ األوؿ مف القرف الثالث قبؿ

الميبلد عمى أقواس وأغطية أقبية بأشكاؿ مختمفة و بشكؿ قباب ولكف بمقاييس صغيرة ،وىذا
يعني أف أصؿ األقواس في العمارة اآلشورية ىي مف جنوب العراؽ القديـ  ،وقد سبقوا
عمائرباقي الحضارات في ىذا االنجاز البديع.
النحت البارز
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إف مف خصائص الفف التشكيمي اآلشوري بشكؿ عاـ ىو التقرب الدراؾ شكؿ
االنساف  ،والسعي الى بناء مثؿ عميا لمرجولة والبطولة وىذه المثؿ تمثمت في الممؾ لكونو

المنتصر ،واألسطورة ،والشجاع ،الذي ال ييزـ اضافة الى كونو زوجاً صالحاً ومقتد اًر ،وكذلؾ
ظيور خصيصة التعبير عف البطش والقوة بشكؿ غير مألوؼ في أكثر التكوينات الفنية

سواء كانت نحتا بار از أو مدورا ،فمقد تـ تجسيد ىذه الصفة مف خبلؿ ابراز العضبلت
وتصفيؼ الشعر الطويؿ والكثيؼ.

ونبلحظ أيضا الترابط في التركيب بيف النحت البارز والمدور مع المعمار عند

اآلشورييف وبشكؿ غدا الفصؿ بيف النحت (البارز والمدور ) والعمارة صعب جدا ،وال بد أف
نشير ايضا الى اف لمحيثييف تأثي اًر كبي اًر عمى التكوينات الفنية في العمارة اآلشورية ،حيث أف

الحيثييف سبقوا اآلشورييف في المنحوتات البارزة لزخرفة الجدراف وبارتفاع متر واحد ،إال أف
الفناف اآلشوري استطاع أف يخمؽ مباديء معينة تختمؼ عما جاء بو الحيثيو

ف ،فقد زاد

الفناف اآلشوري ارتفاع النحوت البارزة عمى الجدراف اذ بمغت المتريف والنصؼ والثبلثة أمتار،
وذلؾ إلظيار الفخامة والعظمة التي تميؽ بالمموؾ اآلشورييف كما وتميز الفناف االشوري
ايضا باالسموب و بالموضوعات الخاصة المنجزة عمى جدراف القصور ،واذا ما استثنينا
لوحتي نراـ سف واورنمو ،فإنو يمكننا القوؿ بانو -أوؿ مرة -نرى النحت البارز ال تدور

موضوعاتو حوؿ المعتقدات الدينية ،ويعتبر ىذا التغيير ايذانا بضعؼ سيطرة الديف ورجالو
عمى الممؾ وسمطتو ،وتبع ىذا التحوؿ تطور في طابع الفف في العراؽ القديـ ،فالمثوؿ أماـ
اإللو الذي كاف الموضوع األساسي في الفنوف كافة خبلؿ العيود السابقة ،اختفى وأصبح
ناد ار ما يصور اإللو ،بؿ أصبح يرمز لو برموز تأخذ مكانا غير ظاىر في المشيد الفني،
ولـ يبقى مف التقاليد الفنية القديمة الموروثة سوى المخموقات الخيالية المركبة والتي شاع

استخداميا كمنحوتات بارزة ومجسمة في الفف اآلشوري بشكؿ عاـ والعمارة بشكؿ خاص فقد
أخذت ىذه المخموقات مكانا عمى جوانب مداخؿ القصور الممكية لتقوـ بطرد األعداء
واألرواح الشريرة التي تبغي األذى ألصحاب القصر ،ومف المواضيع التي شغمت باؿ الفناف
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اآلشوري موضوعات صيد األسود

*

فراح الفناف اآلشوري يصورىا بدقة وامعاف وأظير مف

خبلليا عظمة الممؾ وشجاعتو ،فنشاىد نحتا بار از يصور المػػمؾ (آشور ناصر باؿ) (شكؿ-

 )99مستقبل عربتو في موكب الصيد ،وىو يمتفت الى الخمؼ ويصوب سيما الى األسد الذي
أصابتو السياـ في حيف يحاوؿ األسد مياجمة العربة الممكيػػة ،تمتاز ىذه المشاىد بالحيوية
واالنفعاؿ قياساً الى المشاىد الحربية التي صورت في أماكف أخرى ،كما أف مشاىدة صيد

األسود تدؿ عمى دقة مبلحظة الفناف ودراستو لشكؿ األسد  ،ويبدو ذلؾ جميا في التعبير عف

الشراسة الموجودة عمى وجو األسد المياجـ الجريح ،بينما يبدو الخنوع عمى وجو األسد اآلخر

الساقط تحت أقداـ جياد العربة إذ أصابتو سياـ الممؾ في مقتؿ ،بحيث بات مف الصعب
عميو الحراؾ ،كما استطاع الفناف أف يجسد انفعاؿ الجياد وخوفيا مف شدة ىيجاف األسود إذ
نبلحظ حركة آذاف الجياد المضمومة الى الراس.

كما تـ تسجيؿ االنتصارات الحربية في بعض العيود اآلشورية مف خبلؿ مناظر

اتسمت بالسممية وخمت مف العنؼ ،ومف ىذه النماذج نقوش مسمة الممؾ (شممنصر الثاني)
(شكؿ .)100 -المنتيية بشكؿ متدرج ذي شبو قريب مف الزقورة وتظير الموضوعات
المصورة فييا مرتبة في أفاريز أفقية وتشرح الكتابة الموجودة في أسفؿ ىذه األفاريز الصور
المنقوشة ،ولقد امتازت ىذه األفاريز بالبساطة والوضوح حيث اعتنى الفناف فييا بتوضيح زي

األشخاص وسيمةً لمتمييز بيف أجناس البشر في ىذه المنحوتات البارزة ،وقد أوضحت الكتابة

الموجودة في األسفؿ بأف اإلفريز األوؿ األعمى يجسد الممؾ ييوذا راكعا أماـ الممؾ اآلشوري.
أما بالنسبة لممنحوتات البارزة الموجودة في قصر سرجوف الثاني في خورسباد فإنيا

تتميز بقمة المناظر الحربية ،ويمؤل االفريز بمنظر واحد وباشخاص بحجـ كبير واضح ففي

(الشكؿ )101 -البالغ ارتفاعو(  )4.70ـ نرى البطؿ االسطوري (جمجامش) مرسوما بحجـ
كبير يحتضف أسدا صغيرا ،والنحت في ىذا الشكؿ بارز لدرجة أف البطؿ جمجامش يبدو
*

كانت األسود تربى في أماكف خاصة واذا ما رغب الممؾ بالقياـ بصيد االسود يطمؽ مف
ىذه االسود وحسب ما يراه الممؾ ليقوـ ىو بصيدىا.
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وكأنو خارج مف سطح الجدار ،أما مناظر الصيد الموجودة في ىذا القصر فانيا ال تتميز
بطابع العنؼ الموجود في المناظر المماثمة في القصور اآلشورية األخرى،كما يمكننا مشاىدة

محاولة لتوضيح المناظر الطبيعية مف خبلؿ النحت البارز فتظير الغابة بأشجارىا المختمفة

األحجاـ وتبدو األشكاؿ موزعة توزيعا جميبل عمى خمفية الجدارية (شكؿ )102 -ولقد أىتـ
الفناف بيذه الجدارية في تغطية المساحة كميا بوحدات متنوعة نباتية وحيوانية وبشرية واضحة
كما يسرت عنايتو الفائقة باظيار خصائص الحيوانات لموصوؿ الى نتيجة حسنة في ذلؾ إال
أنو لـ ييتـ بدراسة المنظور في ىذه المنحوتة البارزة حيث جسد كؿ األشكاؿ نباتية وحيوانية

وبشرية عمى خط واحد.
وفي عيد الممؾ (سنحاريب) تطور فف النحت البارز االشوري تطو اًر كبي اًر فظيرت

مواضع الحرب ذات الجموع الكثيرة ،ولرغبة الفناف في مؿء الجزء العموي مف الجدارية عمد
الى التبلعب بحجوـ األشخاص بتصغيرىا لمحصوؿ عمى حشد أكبر عدد مف األشخاص

وبذلؾ ال يترؾ أي فراغ عمى الجدار (شكؿ-

 )103كما وتشعرنا طريقة تنفيذ النباتات

النامية في الماء بإدراؾ أكثر لقواعد المنظور واحساس بالقرب والبعد ،وتتميز الشخوص
المرسومة في النقوش البارزة لقصر الممؾ سنحاريب بالحيوية والحركة أيضا.
واذا ما تطمعنا في النحت البارز لقصر الممؾ (آشور بانيباؿ) المشيد في نينوى

فإننا سنجد األشكاؿ المنقوشة أكثر وضوحا مف خبلؿ العناية بالتنفيذ وبتسجيؿ الحركات
المختمفة بدقة (شكؿ-

 )104لقد تميزت النقوش البارزة لقصر آشور بانيباؿ بمناظر

الحيوانات التي أثبت الفناف المقدرة الفنية والكفاية التي وصؿ الييا في ذلؾ القصر وتعد ىذه
ي
المجموعة الخاصة بقصر آشور بانيباؿ احسف ما ظير مف نحت بارز في العيد اآلشور ّ
كمو ال عمى مستوى األشكاؿ اآلدمية فقط .بؿ األشكاؿ الحيوانية ،إذ نبلحظ في ىذا القصر
مشاىد لنحوت بارزة لحيوانات مطاردة أو مصابة باألسيـ القاتمة (شكؿ-

 ،)105وىي إما

أسود أو جياد أو غزالف وىي كميا تؤكد مقدرة الفناف اآلشوري في تجسيد ىذه الحيوانات ودقة
دراستو لخصائصيا الذاتية وكذلؾ دلت عمى فيض إحساسو ورىافة شعوره.
النحت المدور
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إف حب المموؾ اآلشورييف الظيور بييئة األقوياء واألشداء جعؿ تماثيميـ المجسمة
القميمة تطغى عمييا ىذه الصفة التي نالت مف مرونة تمؾ التماثيؿ وحركتيا ،كما دفعيـ حب

الظيور ىذا الى جعؿ تماثيميـ مدونات إلنجازاتيـ الكبيرة خاصةً الحربية منيا .لذا لـ يولوا

اىتماما كبي اًر تمييز تماثيميـ الشخصية قدر اىتماميـ بالتأريخ ألنفسيـ مموكاً عظاماً ،األمر
الذي جعؿ كؿ تماثيميـ تبدو متشابية ويتعذر التمييز بينيا اذا ما أخفقت تمؾ الكتابات في

التكفؿ بيذه الميمة ،اضافة الى كؿ ما تقدـ فقد فضؿ اآلشوريوف النحت البارز عمى النحت

المجسـ (المدور) بؿ لقد اختفت نماذج النحت المدور منذ عصر سرجوف الثاني.
ومف التماثيؿ اآلشورية المدورة القميمة تمثاؿ الممؾ شممنصر الثالث (

)824 -858

قبؿ الميبلد .وىو التمثاؿ الممكي األكبر بيف التماثيؿ اآلشورية إذ يبمغ ارتفاعو المتريف وىو
منحوت مف حجر البازلت وقد عثر عميو في نمػ ػػرود ( شكؿ-

 )106يظير الممؾ وىو

حاسر الرأس بييئة الوقوؼ حافي القدميف ،يرتدي ثوبا قصير األكماـ ويشتمؿ بعباءة تمؼ
الجزء األسفؿ مف الجسـ مثؿ الوزرة وتربط بحزاـ الى الجسـ ،ومف ثـ ترتفع الى الخمؼ
لتغطي الكتؼ األيسر وتنزؿ الى األسفؿ حتى الكاحؿ ،ويحمؿ بيديو شارات الحكـ فاليد

اليسرى مثنية تحمؿ الصولجاف قرب الصدر ،واليمنى ممدودة الى األسفؿ تحمؿ سبلحا يشبو
السيؼ المعقوؼ ،ويضع الممؾ سوا ار في كؿ يد مزينا بزىرة البيبوف وبحجـ كبير غير طبيعي
 ،كما يمبس أقراطا تزيف أذنيو مع قبلدة ذات خمسة داليات ترمز كؿ منيا الى إلو :

فالصاعقة تمثؿ اإللو (أداد) والشمس تمثؿ اإللو (شمش) واليبلؿ يمثؿ اإللو (سف) والنجـ
يمثؿ اإللو (عشتار) والتاج المقرف بثبلثة أزواج مف القروف يمثؿ اإللو (آشور) كما ووضع
بالحزاـ خنجريف.

لقد أولى النحات ىذا التمثاؿ اىتماما بالغاً إلظيار ىيئة الممؾ الشديد الصارـ في

كؿ جزء مف أجزاء التمثاؿ ،وخاصة في كتمة الرأس الكبير قميبل ،فقد ظير الوجو بمبلمح
ّ
حادة ذات العيوف المحدقة ،والشفتاف المطبقتاف بتوتر شديد.
لقد حاوؿ النحات في ىذا التمثاؿ تجميع كؿ مراكز األستقطاب البصري وجعميا

في الجية األمامية ،وأولى ذلؾ اىتماماً بالغاً في تجسيد التفاصيؿ وبدقة عالية ،كما وسعى
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النحات الى تسجيؿ مآثر الممؾ عمى الجية األمامية وعمى األجزاء الممساء مف الرداء بيف
صفي األىداب المزينة لممبلبس.

إال أف النحات فشؿ في جعؿ الكتمة الثقيمة السفمى مف المبلبس تحظى بشيء مف

الحركة والحيوية ،حتى أف األىداب التي زينت المبلبس والتي نفذت بشكؿ متموج لـ تسعفو
بذلؾ كأنو سعى الى جعؿ الجزء األسفؿ مف التمثاؿ ساكنا لتثبيت مدوناتو عميو التي يحتمؿ
أنيا كانت ىي اليدؼ مف ايجاد التمثاؿ أصبل.

وأخي ار يمكننا القوؿ إف تمثاؿ (شممنصر) الثالث يعد تقريباً معيا اًر لكؿ التماثيؿ

اآلشورية المدورة مف حيث الموضوع واسموب التنفيذ والخامة ،ويمكف اإلكتفاء بو لبياف النحت
المدور اآلشوري.
الفنون التطبيقية
لقد ترؾ لنا شممنصر الثالث منحوتات بارزة برونزية*

ذات أىمية استثنائية في

تاريخ الحضارة ،وقد رممت وتـ تجميعيا كميا مف قبؿ متخصصيف مف المتحؼ البريطاني،

اب في قصر الممؾ آشور ناصر
نفذت ىذه المنحوتات البارزة عمى صؼائح كانت تغؿؼ أبو اً

الباحثف أف ىذه التغمفة البرونزية تمت خبلؿ
و
باؿ الذي جدد بناءه (شممنصر الثالث) ويرجح
التجديد( ،شكؿ  )107 -وتغميؼ األبواب بالصفائح البرونزية تع د سابقة فنية في الحضارة
العراقية وقد استخدمت بيدؼ تقوية وحماية الباب اضافة الى القيمة الجمالية والتزيينية ،كما

يخي لئلنتصارات الحربية التي حققيا الممؾ  .واذا ما دققت النظر في ىذه
انيا تعد
توثيؽ تار اً
اً
الصفائح ستجد أف كؿ صفيحة بر ونزيو تحتوي إفريزيف منقوشيف بمناظر توضح الحمبلت
التي قاـ بيا الممؾ ويفصؿ بيف اإلفريزيف وحدة
*

زخرفية متكررة لزىرة البيبوف وتسجؿ ىذه

صؼئح مف النحاس لثبلث أبواب مف قصر الممؾ آشور ناصر
وجدت في موقع (بموات) ا
باؿ وعمييا مشاىد مف الحمبلت العسكرية صورت بدقة وموقع بموات يبعد حوالي عشرة

كيمو مترات مف شماؿ شرقي مدينة نمرود نقب فيو اآلثاري االفجليزي ممواف سنة ،1956
الذي يعد مف أبرز االختصاصييف في فخاريات العراؽ القديـ وفي تاريخ العصر اآلشوري .
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المناظر المختمفة شكؿ القبلع اآلشورية كما توضح نوع األسمحة التي استخدميا اآلشوريوف
في حروبيـ،

وح تى طبيعة األراضي التي تمت بيا المعارؾ،

ويمكننا القوؿ أنيا أشبو

بالبانورما االستعراضية ،وقد اجتيد النحات فييا عمى اؿرغـ مف صغر الصفائح ومحدودية
حجميا في اظيار التفاصيؿ الدقيقة لممشاىد واستطاع ايضا تحقيؽ الجموع البشرية بمساحة
محدودة إضافة الى إبداعو في خمؽ حيوية استثنائية في كؿ جزء مف أجزاء ىذه الصفائح،
ويبدو أف ميارة النحات اآلشوري في النحت البارز استثمرت بشكؿ عظيـ في ىذه الصفائح

.ومف الفنوف التطبيقية األخرى التي استخدـ فييا العاج ظيرت أكبر مجموعة مف العاجيات
وجدت في نمرود وخور سباد  .وكاف أغمب ىذه العاجيات المنقوشة استعممت في اآلثاث
الممكي وتزييف العروش إضافة الى عمؿ مجموعة مف التماثيؿ الصغيرة وعمب خشبية

مطعمة بالعاج تستخدـ لحفظ الحمي ،وكذلؾ أمشاط لشعر الرأس ،وىذه القطع العاجية قد

تكوف ممساء أو منقوشػ ة (شكؿ  )108-وفي بعض األحياف يموف العاج أو يرصع بأحجار

ممونة كما كانت بعض أجزاء منو تغطى بطبقة مف رقائؽ الذىب إال اف اؿال فت لبلنتباه في
ىذه المجموعة العاجية أنيا تحوي تأثيرات مصرية قديمة وفينيقية

*

ومما يؤكد ذلؾ وجود

بعض الحروؼ الفينيقية عمى بعض القطع وكذلؾ وجود رموز مصورة في الحضارة الفرعونية
كزىرة الموتس ،ويبدو أف اآلشورييف قد جمبوا العاج ومف يعمؿ بو مف مصر وفينيقية بيدؼ
إنجاز ما يحتاجونو مف أدوات ومستمزمات عاجية.

*

فينيقية منطقة عمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط تمتد مف البلذقية في الشماؿ الى جبؿ

الكرمؿ في الجنوب.
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الفصل الثامن
فن بابل الجديدة القرن ( ) 6 -7قبل الميالد
أخذت الدولة اآلشورية بالضعؼ واالضمحبلؿ في أواخر عيد الممؾ اآلشوري
آشور بانيباؿ .وكاف الفرس الـ يديوف مف األقواـ التي كانت تعيش في تخوـ الدولة اآلشورية
وقد تحالؼ مع الميدي يف الكمدانيوف* بقيادة نبوخذ نصر زعيـ الكمدانييف بتقويض الدولة
اآلشورية  ،واستطاع ىذا التحالؼ مف محاصرة نينوى وتخريبيا وتقويض الدولة اآلشورية

بحدود ( )609قبؿ الميبلد .وكوف (نبوببلصر) مممكة بابؿ الجديدة التي حكمتيا أسرة مكونة
مف عشرة مموؾ ،لقد سيطر (نبوببلصر) عمى معظـ البمداف واألقاليـ التي كانت تابعة لمدولة
اآلشورية لمدة تناىز القرف وعرفت في المصادر التاريخية واآلثارية بإسـ الدولة البابمية
الحديثة أو الدولة الكمدانية.
وعمى الرغـ مف قصر المدة الزمنية التي حكمت فييا الدولة البابمية الحديثة إال أف

عيدىا كاف بحؽ مف العيود المجيدة مف تاريخ العراؽ القديـ مف الناحيتيف السياسية
*

الكمدانيوف اسـ استعمؿ خطأ في العديد مف الكتب لئلشارة الى السومري يف واذا ما تحدثنا

بدقة فإف ىذا االسـ ال يطمؽ إال عمى القبائؿ التي استوطنت األجزاء السفمى مف ببلد
الرافديف في القرنيف السابع والسادس قبؿ الميبلد ،والكمدانيوف ينتسبوف الى قبيمة كمدو

أو

األرمية.
كشدو وىي احدى القبائؿ ا
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والحضارية  ،فمف الناحية السياسية ورثت الدولة البابمية ااإلمبراطورية اآلشورية الواسعة،
وعممت عمى تثبيت سمطانيا عمييا باستثناء بعض المناطؽ النائية في الجيات الشمالية

والشمالية الشرقية ،أما مف الناحية الحضارية فقد وصمت ببلد بابؿ وخاصة مدينة بابؿ الى
قمة مجدىا وازدىارىا الحضاري ،وغدت بابؿ أعظـ مدف العالـ القديـ قاطبة وفاقت عظمتيا
وشيرتيا المدف اآلشورية نينوى وآشور كما فاقت اثينا وروما وسواه ـ ا ،اضافة الى ذلؾ تع د
ىذه الفترة مف تأ ريخ العراؽ ذات أىمية خاصة لكثرة النصوص المسمارية التي خمفتيا لنا

والتي أفادت كثي ار مف التاريخ السياسي والحضاري لببلد بابؿ واألقاليـ التابعة ليا ،كما كاف
ليذه الفترة أىمية خاصة في دراسة التغيرات الجذرية التي حصمت في ببلد سوريا وفمسطيف

ال سيما بعد أف قضى (نبوخذ نصر) عمى مممكة ييوذا وسبى سكانيا الى ببلد بابؿ  .وأخي ار
يعد العصر البابمي الحديث آخر العصور العراقية القديمة حيث وقع العراؽ بعد ذلؾ تحت
الحكـ االجنبي والية تابعة لممحتؿ حتى تـ الفتح العربي االسبلمي.

العمارة
لـ يتمكف المنقبوف مف العثور عمى اثار كثيرة مف عصر بابؿ الحديثة تسمح بدراستنا
الفف البابمي الجديد  ،وكؿ ما عثر عميو منو اثار مدينة بابؿ المعمارية ،ومما يعزز ىذه القمة
مف االثار لمدينة بابؿ ىو حدوث بعض التحوالت الفكرية والدينية اضافة إلى ذلؾ اف مدينة

بابؿ القديمة تقع تحت مستوى المياه الجوفية*.

كانت مدينة بابؿ الحديثة بشكؿ مستطيؿ وبمساحة عشرة كيمو مترات مربعة تقريبا

وتكونت المدينة مف قسميف الشرقي القديـ والغربي الحديث وكانت المدينة محاطة بسوريف
سميكيف محصنييف بأبراج عالية كما كانت ليا بوابات سميت باسماء االلية البابمية اىميا
*

مف الموسؼ اف مستوى المياه الجوفية قد ارتفع عف معدلو فأغرؽ بابؿ القديمة التي
ابدعيا حمورابي في زمانو ،وقد عجز االثاري االلماني كولدوي مف انقاذىا رغـ الجيد
المضني.
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البوابة الرئيسية المعروفة ببوابة عشتار

**

(شكؿ )109 -لقد غدت مدينة بابؿ بموقعيا في

قمب العراؽ القديـ وبيف النيريف ،تحفة تاسر الزائريف ال باسطحيا البيضاء وجدرانيا العالية

وابراجيا العديدة فحسب بؿ وبزقوراتيا ذات الطوابؽ السبع التي تشؽ عناف السماء مشرفة
عمى المدينة اضافة إلى معبد مردوخ الذي يعمو الزقورة البالغ ارتفاعيا

تسعيف مت ار فوؽ

مستوى المدينة ،ولـ يبؽ مف ىذا المعبد شيء يذكر غير اننا نستطيع اعتمادا عمى ما دونو
ىيرودوت وعمى ما سجؿ مف معمومات دقيقة في لوحة مسمارية كتبت في القرف الثالث قبؿ

الميبلد.

لقد اعتمد البابميوف عمى الطوب الخزفي المموف في تزييف الجدراف ،وطوروا
خبراتيـ مما تعمموه مف االشورييف فقدموا لنا الطوب الخزفي الذي جعؿ مف مدينة بابؿ مدينة
سحرية بجماؿ لونيا ،وخاصة بوابة عشتار ذات الزخارؼ المتعددة االلواف ،فعمى ارضية ىذه
البوابة الزرقاء توجد وحدات مف الحيوانات الممونة بالواف مختمفة موزعة في صفوؼ افقية

ويظير في احدى الصفوؼ وحدات متكررة لمثور الخاص بااللو (اداد)* (شكؿ )110 -بموف
اصفر بني اما قرونو وحوافره واىداب الذيؿ وشعر ظيره فمونيا اخضر مزرؽ ،كما ويظير
ايضا عمى البوابة الحيواف الخرافي المقدس الذي يمتطيو االلو مردوخ متكر ار في صؼ اخر،
ويتميز ىذا الحيواف الخرافي بجسـ ممتد ورقبة طويمة ورأس يشبو الثعباف لو قروف ،ونبلحظ

فيو ايضا لساناً ممتداً إلى الخارج ،وتشكؿ اقدامو االمامية كاقداـ االسد اما الخمفية فيي

كاقداـ النسر (شكؿ )111 -ويحيط بيذه الوحدات الحيوانية التي تزخرؼ البوابة افريز مموف

**

*

يوجد جزء بسيط با ٍ
ؽ مف ىذه المدينة في موقعو االصمي في حيف نقمت البوابة كاممة إلى

متحؼ بركاموف في برليف ويبمغ ارتفاع ىذه البوابة ( )14.30متر.

اداد الو العواصؼ لدى االكدييف ،عرؼ لدى السومرييف والفينيقييف والكنعانييف باسـ
(حدد).
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باالصفر بو وحدات ىندسية  ،في حيف زخرؼ الشارع الذي يخترؽ بوابة عشتار بوحدات
حيوانية لمجموعة مف االسود

(شكؿ )112 -ويسمى ىذا الشارع بشارع الموكب**.

اف المجموعة المعمارية المتكونة مف شارع الموكب والبوابة الضخمة اللية عشتار

تعطي انطباعا مثي ار وذلؾ عف مدى ادراؾ الفناف لمخطوط والكتؿ وااللواف في التكويف
المعماري وانسجاميا مع الجو العاـ مكونة وحدة عضوية بعضيا مع البعض االخر .
اف الخمفية الزرقاء الفاتحة والفيروزية لممنحوتات البارزة لو معنى سحري بالنسبة

لمبابميف القدماء وذلؾ لطرد االرواح الشريرة واذى االعداء والعيوف الحاسدة عف المدينة .
وىناؾ نصب معماري اخر ذو اىمية ىو القصر الصيفي لمممؾ نبوخذ نصر
الثاني في القسـ الشمالي مف مدينة بابؿ  ،شيد ىذا القصر عمى احدى المرتفعات
االصطناعية يحوي ىذا القصر عمى اربعة اقبية مف الداخؿ ،فناؤه الرئيسي تبمغ أبعاده

خمسة وخمسيف مت اًر عرضاً وستيف مت اًر طوالً  ،وعند الجدار الجنوبي لمقصر شيدت قاعة
التاج بطوؿ اثنيف وخمسيف مت اًر وبعرض سبعة عشرمت ار  ،وقد غمؼ الجدار مف جية

بالطابوؽ المزجج بموف ازرؽ غامؽ وتظير وحدات تزيتية عميو مفرداتيا نباتية إضافة الى
صؼ مف االسود في االسفؿ  ،اما في وسط ىذا الجدار المزجج فنبلحظ اربعة اعمدة نخمية

بشكؿ مبسط وتجريدي معتمدة عمى اشكاؿ ىندسية معينة ( شكؿ  ، )113 -اف ىذا الجدار
يثير الدىشة واالعجاب لما فيو مف اتقاف وتناسؽ مف تكامؿ التكويف وبراعة مف استخداـ

االلواف .
ومف االثار المعمارية لبابؿ الحديثة والمشيورة عالميا وتعد مف احدى عجائب
الدنيا السبع ( الجنائف المعمقة ) التي بناىا الممؾ نبوخذ نصر الى زوجتو الميدية ابنة ممؾ
الميدييف  ،لتدعيـ التحالؼ السياسي  ،والرضاء زوجتو ،فاقاـ ليا سمسمة مف المصاطب

**

يسمى شارع الموكب بالمغة القديمة ( ايبور شابو ) أي الطريؽ الذي اليعبره االعداء وقد
زخرؼ ىذا الشارع باسود بمغ عددىا عمى جانبي الشارع (  ) 120اسدا مزججا .
95

ابتداء مف االكبر حتى االصغر بشكؿ متدرج واحاؿ ىذا التدرج
المتدرجة احداىا فوؽ االخرى
ً
الى حدائؽ ليذكر الزوجة بجباؿ ميديا وغاباتيا.
لقد اصبح الفف التشكيمي ليذه المرحمة جزءاً ميماً ومكمبلً في المعمار وىو اكثر

عد الديكور أو التزييف مبدأ اساسياً مف مبادئ فف بابؿ الجديد.
ديكوريا حتى يمكننا ّ

النحت البارز والمدور
مف الموسؼ حقا اف تكوف التقمبات السياسية سببا في القضاء عمى القيـ
الحضارية والفنية ،فنحف ال نرى إال الشواىد القميمة عف الفف البابمي الحديث ،فيما يخص

النحت البارز والمدور ومف ىذه القمة قطعة نحتية بارزة تـ العثور عمييا في مدينة سبار

( شكؿ ، ) 114 -ويمكننا عد ىذه القطعة التي اقاميا الممؾ في ذكرى بناء معبد االلو
شمش ،عودة إلى التقاليد الفنية القديمة  ،فقد ظير في ىذه القطعة النحتية االلو شمش جالسا
كما كاف في مسمة حمورابي إلى اف االختبلؼ في جموسو عمى عرش مزيف برجميف ليما

دعاء
جسـ ثور ،كما نبلحظ الكاىف االكبر وىو يتولى تقديـ الممؾ وتتبعو آلية ترفع يدييا
ً
لمممؾ ،وىذا مشيد التقديـ سبؽ واف شاىدناه في اعماؿ تعود إلى مرحمة االتحاد السومري
االكدي ،بما يؤكد التواصؿ الفني في حضارة العراؽ القديـ ،كما نبلحظ وجود مظمة لحماية
االلو وىذه المظمة سبؽ واف استخدميا السومريوف مف قبؿ لنفس الغاية كما تشاىد في وسط
ىذه القطعة النحتية روح الترميز المتمثمة بقرص الشمس فوؽ منضدة يشده بالحباؿ رجبلف

يبرز جذعاىما مف مقدمة المظمة المستندة عمى عمود بييئة جذع نخمة ،لقد تـ نحت ىذا

المشيد وىو فوؽ الماء ،المجسد بالخطوط المتموجة ويوجد اسفؿ ىذا المشيد النحتي نص
مكتوب بالخط المسماري يشير إلى قانوف حمورابي ،نبلحظ في ىذه القطعة البارزة جممة مف
التأثيرات الفنية القديمة سومرية ومف مرحمة االكدي والسومري االكدي وبابمي قديـ واشوري،
وىذا يؤشر التواصؿ الحضاري والعودة إلى الجذور مف جية ومف جية اخرى يؤكد ضعؼ

االىتماـ بيذا النمط مف الفنوف.وتأكيدا عمى ىذا فنحف ال نرى أي تماثيؿ مدورة لمموؾ بابؿ
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الحديثة كما كاف المموؾ االشورييف ،وجاءت اعماؿ التنقيب االثاري في بابؿ مخيبة لبلماؿ،
اذ اف القطع الفنية التي عثر عمييا في اطبلؿ مدينة بابؿ ال تنتمي لبابؿ الجديد ،وىي اشبة

بموجودات متحؼ لتذكارات انتصارات مموؾ بابؿ ومف مناطؽ شتى ،وحتى االسد الجاثـ

فوؽ انساف (شكؿ )115 -عميو جدؿ كبير وتحفظ فى عائديتو الحضارية والفنية ،واف كاف
ِ
بعائديتو الحثية غير انو يشير الى اف الدولة البابمية استطاعت اف تسود
عمية شبو اجماع
وتفرض ىيمنتيا عمى كثير مف االقواـ ،إال اف ىذا لـ يستمر طويبل ،فعمى الرغـ مف التمسؾ

بااللية وحمايتيا لمدينة بابؿ فقد انيارت ودمرت مدينة بابؿ ،وتذكر التوراة في سفر دانياؿ
الصحاح الثاني ،اف مممكة بابؿ كانت تمثاال كبي ار راسو مف الذىب وجسمو مف الفضة

وقدماه مف الحديد والخزؼ ،بمعنى اف الدولة كانت عمى الرغـ مف ثقميا واىميتيا فأنيا واقفة
عمى مادتيف اليمكف اف تنسجما مع بعضيا وتذكر التوراة اف صخرة واحدة كفيمة بالقاء ىذا

التمثاؿ ارضا .وفعبل تولى ىذة الميمة الممؾ (كورش) مف فارس واطاح بالممؾ نابونيد اخر
مموؾ بابؿ الحديثة بعد اف تخمى عنو اقرب الناس اليو وخانو رجالو فمقى حتفة المحتوـ.
وبعد ذلؾ دخؿ كورش الببلد فاستقبمو كينة مردوخ محر اًر لمببلد ،وىكذا تداعت اكبر مممكة
شرقية وحمت محميا دولة االخمينيف،وقد وضع اختفاء بابؿ نياية لمتاثير السياسي السامي

العراؽ القديـ.
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