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 ممخص البحث: 
تناول البحث الحالي "المفاىيم الفنية لاللواح البابمية وتمثالتيا في الرسم العراقي المعاصر " في 
محاولة لمتعرف عمى تمك المفاىيم  التي استميميا الفنان البابمي في االلواح الفخارية والتي تحمل 

 نية  وانعكاساتيا . في طياتيا الكثير من نقل الحقائق ومنيا الجوانب السياسية واالجتماعية والف
ووصوال لتحقيق أىداف البحث الذي تضمن أربعة فصول خصص االول منيا: األطار المنيجي 

التعرف عمى المفاىيم الفنية لاللواح  لمبحث بدءًا بمشكمة البحث ومرورًا بيدف البحث: وىو
 الفخارية البابمية القديمة فضال عن تحديد المصطمحات التي تعرض ليا البحث. 

تضمن الفصل الثاني االطار النظري واحتوى عمى ثالثة مباحث، أنصب االىتمام في المبحث 
، وتضمن المبحث الثاني استعراضًا  وفن االلواح فييا االول حول الحضارة البابمية القديمة 

 الفن العراقي اما المبحث الثالث : يتحدث عنالساليب الفنية التي تميزت بيا األلواح الفخارية ، ل
بين الموروث الحضاري وطروحاتو المعاصرة )االنطالقة والتأسيس( وانتيى بالمؤشرات التي خرج 

 بيا االطار النظري . 
فيما اختص الفصل الثالث، اجراءات البحث من حيث حصر مجتمع البحث، واعتماد المنيج    

لواح الفنية لمعصر ( نماذج فنية مصورة لال٘التحميل الوصفي لتحميل العينة والتي كان عددىا )
 البابمي القديم. 

 الييا البحث ومن النتائج:  توصلفيما اشتمل الفصل الرابع النتائج واالستنتاجات التي 
يعد فن االلواح الفنية البابمية القديمة انعكاسا لمبدأ ديني دل عمى طبيعة الحياة اليومية  -ٔ

 تقديم بعض الطقوس. المقدسة وكيفية تعامل البابمي القديم  مع اآللية من خالل
اغمب الموضوعات التي نفذت عمى االلواح الفنية لمعصر البابمي القديم ذات ابعاد فكرية  -ٕ

 عقائدية والتي ليا اىمية كبرى في حياة المجتمع القديم .
 اما فيما يخص االستنتاجات:

التكوين وأسسو إلظيار المفاىيم  الفنية   ابدع الفنان العراقي القديم في استخدامو عناصر -ٔ
سواء اكانت فكرية او فمسفية او تعبيرية او تقنية  في األلواح الفخارية . و ذلك الضفاء مسحة 

 . جمالية عمى صورة االلواح موكدا بذلك الخبرة الفنية لمفخاري في انتاج الواحو .
 مصادر البحث .كما تضمن الفصل الرابع التوصيات والمقترحات والمالحق و 
 الكممات المفتاحية: المفهوم ، الفنية ، التمثالت ، االلواح .
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Research Summary: 
 The current research dealt with the "technical concepts of Babylonian 
plates and their representations in contemporary Iraqi painting" in an 
attempt to identify those concepts that were inspired by the Babylonian 
artist in pottery plates, which carry with it a lot of transferring facts, 
including the political, social and artistic aspects and their reflections. In 
order to achieve the objectives of the research, which included four 
chapters, the first of which was devoted: the methodological framework 
of the research, starting with the research problem and passing through 
the aim of the research: which is to identify the artistic concepts of 
ancient Babylonian pottery slabs as well as defining the terms that the 
research was exposed to. The second chapter included the theoretical 
framework and contained three sections, the first topic focused on the 
ancient Babylonian civilization and the art of panels in it, and the second 
section included a review of the artistic methods that characterized the 
pottery panels, while the third topic: It talks about Iraqi art between the 
civilizational heritage and its contemporary ideas (the launch And 
foundation) and ended with the indicators that came out the theoretical 
framework. As for the third chapter, the research procedures in terms of 
limiting the research community, and adopting the descriptive analysis 
method to analyze the sample, which numbered (٘) artistic models 
illustrated for the artistic panels of the ancient Babylonian era. The 
fourth chapter included the results and conclusions of the research, 
including: 
 ٔ- The art of ancient Babylonian art panels is a reflection of a religious 
principle that indicated the nature of sacred daily life and how the 
ancient Babylonian dealt with the gods by presenting some rituals. 
 ٕ- Most of the topics that were implemented on the artistic panels of 
the ancient Babylonian era have ideological intellectual dimensions, 
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which are of great importance in the life of the ancient society. As for 
the conclusions: 
 ٔ- The old Iraqi artist was creative in using the elements of 
composition and its foundations to show artistic concepts, whether they 
were intellectual, philosophical, expressive or technical in the pottery 
panels. This is to give an aesthetic touch to the image of the panels, 
confirming the technical expertise of the potter in producing the oasis. 
The fourth chapter also included recommendations, suggestions, 
supplements and research sources. 
 Keywords: concept, technique, representations, panels. 

 
 الفصل االول 

 مة البحثاواًل: مشك
ان مزاولة االنسان لمفن أمر طبيعي وجد مع وجود النوع البشري وظير منذ ظيوره عمى       

سطح الكرة االرضية فإن ما تركو االنسان خالل عصوره الحجرية القديمة من نتاجات فنية تعكس 
جانبا ميما من جوانب مستواه الفني وظروفو التي عاشيا إضافة الى حياتو االقتصادية 

  (ٔ)كريةاالجتماعية والفو 
ان حضارة وادي الرافدين من الحضارات التاريخية التي تمتمك اقدم الفنون األصيمة والمتنوعة. 
حيث تتكون ىذه الحضارة العريقة من عدة عصور تأثرت الواحدة باالخرى منذ بداية العصور 

، واالشوري، وآخرىا التاريخية، اوليا العصر السومري، العصر االكدي، والسومري االكدي
العصر البابمي القديم والجديد. وان لكل عصر طرازًا فنيًا خاصًا بو والذي يتضح عميو تأثيرات 

 المجتمع الذي ظير فيو. 
ويعد العصر البابمي القديم من المراحل المزدىرة في الحضارة الرافدينية، حيث تمتع الفنان    

 ره الذاتية في ابداع اعمالو الفنية. بنوع من الحرية معبرًا عن احاسيسو ومشاع
لم يستطيع العصر البابمي القديم ترك االفكار المتوارثة في المنجزات الفنية الرافدينية، اذ إن 
اغمب نتاجيم الفني ىو منجزات فكرية تناولت مواضيع متوارثة من العصور السابقة، وىذا ال 

فكرية عمى المفردات البيئية الماضية وتأويميا يعني انيم لم يأتوا بجديد، ولكنيم اضافوا طروحات 
 الى اشكال ورموز جديدة من الخطاب الفني. 
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كما واظير الفنان البابمي القديم الفكر االجتماعي عبر منجزات اخرى اال وىي االلواح    
 الفخارية بوصفيا تقنيات إظيار المشاىد الحياتية والدينية لمفكر البابمي. 

الحضاري كقيمة معطاة، انبثقت منو الدراسات التاريخية واآلثارية؛ كونو  " أن الموروث      
بداعيًا ضمن سياقات األصالة ، ومن  قيمة إنسانية ارتقت ببنية المجتمع العراقي جماليًا وا 

 الضروري أن يبقي المجتمع كيانًا متجذرًا .
صرة بالقيم اإلنسانية فالموروث الحضاري العراقي كان الرافد الثري لممجتمعات المعا      

والجمالية كالفنون واآلداب واألمور التنظيمية وعمى مر العصور، والحضارات العراقية القديمة 
عبر تاريخيا العريق تجاوزت حدود زمنيا حتى وصمتنا عبر المنجز التشكيمي واألدبي التصاليا 

كيمية خاصة لم يزل يثري باإلبداع، كما أن الموروث الحضاري بمختمف أشكالو عامة وفنونة التش
الباحثين في الشرق والغرب لدراسة ثقافة المجتمع العراقي القديم والسعي في توصيف األصول 
اإلبداعية بوصفيا ممارسات معرفية جمالية تفترض ابتكار شئ من الجديد ويتأصل ضمن 

 .  (ٕ)سياقات النزعة الجمالية"
متجدد ومتفاعل مع المتغيرات حتى أصبح نتاج  والبد أن يكون التواصل مع الماضي بمفيوم     

الماضي اإلبداعي موروثًا لو من مالمح التجديد واألصالة، وقابميتو عمى التفاعل مع النتاجات 
اإلبداعية في المجتمعات األخرى، وىذا التواصل البد أن يكون مبني عمى الحوار المتبادل بين 

ريق العناصر والرموز التي تضميا ىذه الكنوز الحضارة ومنجزاتيا الفنية والمعاصرة ، عن ط
 التشكيمية وكذلك التكوينات والموضوعات التي تناولتيا االلواح الفخارية البابمية خاصة.

بداعيًا وأصالة   تأتي مشكمة البحث من خالل الموروث الحضاري كقيمة معطاة جماليًا وا 
رموز أو التكوينات والتواصل مع ذات نتاج ذىني مستمر ومتجدد سواء كان في العناصر أو ال

ىذا اإلرث اإلبداعي بمفيوم متجدد ومتفاعل مع المتغيرات حتى يصبح نتاج الماضي اإلبداعي 
ضافة ما ىو جديد ومعاصر  موروثًا لو من مالمح التجديد واألصالة وصواًل إلى اإلبداع وا 

 لمموروث الحضاري إغناًء ومواكبًة.
 في التساؤل اآلتي : وال بد من تحديد مشكمة البحث  

 كيف يمكن االستفادة واإلستميام من المفاىيم الفنية لاللواح البابمية في الرسم العراقي المعاصر  ؟ 
 أهداف البحث:ثانيًا: 

 ييدف البحث الحالي إلى:
 عن المفاىيم الفنية لاللواح الفخارية في الحضارة البابمية . التعرف -ٔ
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في فنون بالد وادي الرافدين واالستفادة من ىذه القيم بأساليب  التعرف عمى القيم التشكيمية -ٕ
 ومعالجات تقنية واسموبية معاصرة .

 أهمية البحث: : ثالثاً 
ُيسيم البحث في التعرف عمى االلواح الفخارية البابمية وابعادىا الفكرية والتعبيرية والجمالية  -ٔ

 والتقنية . 
وير العممية اإلبداعية واألصالة في إنتاج األعمال الفنية ُيعتبر ىذا البحث مدخاًل ميمًا لتط -ٕ

 المعاصرة 
حياء التراث الحضاري والتاريخي في العراق ،كما يساىم في تأصيل  -ٖ ُيسيم البحث في جمع  وا 

 اليوية الحضارية لمعراق.
 حدود البحث: رابعًا: 

 يتحدد البحث الحالي فيما يمي:
يقتصر البحث الحالي عمى دراسة المفاىيم الفنية لاللواح البابمية القديمة : الحدود الموضوعية -ٔ

 وتحميل نماذج مصورة منيا .
 الحدود المكانية : ىي الحضارة البابمية في بالد وادي الرافدين )العراق القديم( -ٕ
 ق . م ( ٜ٘٘ٔ – ٕٗٓٓ) الحدود الزمانية لمحضارة البابمية القديمة -ٖ

 صطمحات وتعريفهاخامسا: تحديد الم
 :Conceptالمفهوم   -
، "واألصل المغوي (ٖ)فيو مشتق من الفيم الذي يعني تصور المعني في لفظ المخاطب" :  لغوياً  

)فيم( الشئ بالكسر )فيمًا( و )فيامة( أي عممو، وفالن فيم و) استفيمو الشئ فأفيمو( وفيمو 
 . (ٗ)تفييمًا، و )تفيم( الكالم فيمو شيئًا بعد شئ"

، وفي معجم (٘)المفيوم: "وحدة يمكننا إدراكيا خارج المغة بشكل ذىني خالص" : اصطالحاً 
المصطمحات العربية في المغة واألدب، "المفيوم ىو المعني الذي تستدعيو كممة ما في ذىن 
اإلنسان غير معناىا األصمي وذلك لتجربة فردية أو جماعية، كما إذا ذكرنا كممة )األم( فأنيا 

 .( ٙ)في ذىن الفرد عادة فكرتي الشفقة والحنان"تثير 
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المفيوم ىو: "صورة التفكير التي تعرف بواسطة السمات األساسية لؤلشياء والظواىر  : فمسفياً 
الواقعية فعممية معرفة اإلنسان لمطبيعة تبدأ من اإلحساسات أو من التأمل المباشر لؤلشياء ثم 

وم ىو نتيجة لتعميم جممة من الظواىر الفردية يتجرد تنتقل إلى صياغة المفاىيم، لذلك فالمفي
الفكر في أثنائو مما ىو عارض وغير جوىري إلى صياغة ما يعكس العالقات الجوىرية 

 .( ٚ)األساسية لؤلشياء والظواىر"
"يطمق عمى ما يساوي الصنعة، فيو تعبير خارجي عما يحدث في : Artالفن )فمسفيًا(  -2

بواسطة الخطوط أو األلوان أو الحركات أو األصوات أو األلفاظ ومنو  النفس من بواعث وتأثرات
 . (ٛ)("Artistiqueفني ) 

: "الفن بالمعنى العام جممة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جمااًل كانت أو خيرًا الفن -
ذا كان تحقيق  الخير سمي أو منفعة، فإذا كانت ىذه الغاية تحقيق الجمال سمي بالفن الجميل، وا 

ذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بالصناعة  .( ٜ)الفن، بفن األخالق، وا 
: "وىو تعبير خارجي عما يحدث في النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط أو الفن -

 .(ٓٔ)األلوان أو الحركات أو األصوات أو األلفاظ، ويشمل الفنون المختمفة كالنحت والتصوير"
ن تام األلواح : عظيم لخمقو ، ولم يبق منو إال األلواح العظام العراض ، )لوح يقال فال  الموح: -

 .(ٔٔ) األلوان( لوح من الخشب في األلوان الزيتية ، يقال نظرت إلى ألواحو : ظواىره 
كل صفيحة عريضة خشبًا كانت أو عظمًا أو غيرىما ، والموح ما يكتب فيو من خشب  الموح : -

أو نحوه ، والموح في االصطالح ىو الكتاب المبين والنفس الكمية ، والعقل الفعال ، والعقل الكمي 
 (ٕٔ)، والنور اإلليي

د وغالبا ما : قطعة منبسطة من الطين يصور عمييا مشيد معين أو عدة مشاى اجرائياً  الموح -
 تكون صورة إلو ومنحوتة بالنحت البارز ومفخورة وغالبا ما توجد في المعابد . 

دراك ذىني لمسمات والركائز الفنية األساسية )إجرائيًا( لاللواح المفاهيم الفنية  -  : بأنيا فيم وا 
عن طريق اإلحساس  االلواح الفخاريةوالموضوعات والظواىر الواقعية في التي بنيت عمييا 

من خالل ما  (االلواح)المباشر بيا أو التأمل لحقيقية أو عدة حقائق ىادفة تستيدف العمل الفني
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يحدث لمنفس من بواعث وتأثيرات بواسطة الخطوط أو الحركات أو التكوينات والعناصر 
اًل كانت أو خيرًا وىذا ما يؤكد أن لمفن غاية معينة جما االلواح الفنيةوالموضوعات التي تناولتيا 

 أو منفعة..
 التمثالت لغًة:  

مثََّل مثااًل ، وتمثل : اعتممو ومثل التماثيل ومثميا وصورىا ، وُمثَل الرحُل وىو مِثٌل ، وىم 
 (ٖٔمثالء)

 ( ٗٔتمثل الشيء تصوَّر مثالة)
   )التمثالت اصطالحا(:

المختمفة في عالم الوعي او حمول بعضيا محل بعض  تَمثل : )مثول الصور الذىنية باشكاليا
 (٘ٔاالخر() 

تمثل : ) تحول ينطمق من المختمف الى المقاتل من االخر الى الذات يتعارض مع التباين(.) 
ٔٙ) 

  -)التمثالت اجراءيا( :
ىو تجسيد او تجمي صور االفكار في اشكال مادية استوعبيا الفنان العراقي المعاصر  من خالل 

 ت واقعة عكسيا بالفن ومنو الرسم  .معطيا
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 الفصل الثاني
 االطار النظري

 الحضارة البابمية القديمة:  المبحث االول
 فن االلواح الفخارية :

"ترتكز الحضارة عمى اسس فكرية وفمسفية وعممية تتعمق وتتضح معالميا بالبحث والتقصي     
حيث ان االنسان بدأ يفكر في حل معضالت الحياة، عبر طرح التساؤالت الفمسفية ليا، وبذلك 
تتبادل كل من الفمسفة والحضارة ميام حل مشكالت االنسان دون ان تقف عند حد معين ما دام 

  (ٚٔ)ينزع نحو المجتمع االفضل يدفعو لذلك ماٍض مزدىر" االنسان
بعد ان ادرك االنسان بوصفو مخموقا مفكرًا، فأننا سنجد رغباتو في التعبير الفني ترتبط ارتباطًا 

وىذا ما اكده )اندريو بارور( بقولو "يجد الفن في الدين المميم الرئيسي  (ٛٔ) وثيقًا بمعتقداتو الدينية.
وحيد إلليامو وعمى ىذا فأن من النادر ان يجد في العراق عمال فنيًا ليس بمادة لو بل المصدر ال

  (ٜٔ)دينية"
وان الشعب الرافديني قديما في تصوره لمظاىر ما وراء الطبيعة وجد لكل مظير من تمك الظواىر 

   (ٕٓ)محركًا او مدبرًا.
لذلك اتصفت ىذه بالديانة بوجود "اي انيم جعموا لكل ظاىرة في الحياة معبودًا معينًا يتحكم فييا 

عدد كبير من اآللية التي تشبو البشر لكنيا تترفع وتسمو عن عالم االنسان فتكسب صفة 
  (ٕٔ)التقديس ويتوجيون ليا بالعبادة"

عندما انيارت السمطة السومرية قسمت االراضي التي حكمتيا اور واقامت فييا دويالت      
عمى نير دجمة ومدينة )ماري( وسط الفرات وفي )اشنونا( عمى ايدي حكام محميين في اشور ا

التي تقع في منطقة ديالى وتعرف اطالليا اليوم )تل اسمر(، و)الرسا( التي تقع في محافظة ذي 
قار وتعرف اليوم بأسم )سنكرة(. وكذلك في بابل قامت ساللة حاكمة كان حمورابي مسيطرا عمى 

 . (ٕٕ)عصرىا
ورابي( بنيضة عصره، وكان من الطبيعي ان تظير ايات رقيو في "تأثر الفن في عيد )حم   

تماثيل الممك نفسو وفي صوره وبقيت رأس جرانيتية يرجح انيا تمثل رأسو، وضحت فييا المالمح 
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السامية النبيمة. ونجح الفنان في تمثيل نحافة وجو صاحبيا ومستويات عظام الخدين ودقة تمثيل 
 . (ٖٕ)طوط الشفتين وتعبيرىما عن شخصية صمبة مجربة"ركن العين ومسطحات الجفنين وخ

( او التي حممت شريعة البالد وقوانينيا ٔ"ومن اىم االثار البابمية مسمة الممك )حمورابي(. شكل )
وكان اسموب النحت ىنا يميل الى الجمع بين النحت المجسم والنحت البارز. ويمثل الرليف الذي 

الجالس الذي بدوره  لقد وقف في رفعة امام )الو الشمس(نحت في اعمى مسمة الممك حمورابي 
   (ٕٗ)" يسمم الصولجان رمز السمطة الى الممك حمورابي.

"ونرى النقش المرسوم عمى الجزء العموي من قانون )حمورابي( حيث نجح الفنان في اعطاء ىذا 
(. واحدا من ٕ". ويعد تمثال )آلية الماء الفوار( شكل)(ٕ٘)النقش مسحة من الييبة والتأثير

انجازات النحت البابمي اليامة، حيث تمظيرت بشكل فتاة جميمة استعارىا الفنان بفعل ابداعي 
 . (ٕٙ)ذكي، النسنة شكل القوة الماورائية

وان داللة ىذا المشيد ىو بمثابة تأوييل وتركيز لقوة الحياة بفكرة الماء، ومن جانب اخر فانيا تعد 
 . (ٕٚ)الطبيعة في ان تتجدد وان تكون في كل حين فعال سحريا الجبار

وعثر ايضا عمى لوح من الفخار ذي نحت مجسم وبارز لشخصية احدى االليات العارية 
( والتي تقف عمى اسدين حاممة بكمتا يدييا الحمقة والصولجان رمزا لسمطة ٖوالمجنحة شكل )

 . (ٕٛ)والييمنة والقوة
ولى )القديمة( وحاكميا المعروف حمورابي ، حيث اتصفت ىذه وصواًل إلى الدولة البابمية األ    

المرحمة بتوحيد بالد وادي الرافدين تحت زعامة بابل ، وحيث ورثوا الحضارات الي سبقتو 
وطوروىا ، فقد أبقت الحضارة البابمية عمى التقاليد الحضارية لسومر وأكد ، واستطاع البابميون 

ة مختمفة مثل الطب والفمك ، وقد كانت مدينة بابل تمثل أن يحققوا اكتشافات في حقول عممي
 . (ٜٕ) مركزًا تاريخيًا وحضاريًا ميمًا في تمك الفترة

بداعية أكثر مما سبقيا في سومر وأكد ، من حيث      وقد شيد ىذا العصر صياغة عممية وا 
فمن ناحية الفن  معالجتيا الشكمية لؤلفكار والمضامين ، مما دفع إلى وصفيا  بالفترة الذىبية ،

كانت بعض األشكال ذات نزعة البابمي ، فيو امتداد واستمرار لمفن السومري واألكدي ، حيث 
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تتجاوز ما ىو واقعي والبعض اآلخر ذات نزعة واقعية ، إذ أن األساليب ال تختمف كثيرا عن 
 ة البابميةاألكدية والسومرية من حيث ظيور ما ىو محمل اكثر من واقعيتِو في األعمال الفني

، فقد سار البابميون في عيدىم القديم عمى السياقات المتوارثة (ٖٓ)وظيور عاممي التكرار والتماثل 
في بنية المنجزات النحتية العراقية القديمة ، إذ أن معظم نتاجاتيم النحتية والفخارية من الواح 

وتقنية  تناولت مواضيع وجرار وجداريات ومسالت  قدمت خطابات فكرية وفمسفية وتعبيرية 
 .سابقاتيا من العصور الماضية

إال أن ذلك ال يعني إنيم لم يقدموا شيئا بيذا الخصوص ، فقد فعموا شيئا من التحديث في  
الخاصية األستعارية لممفردات البيئية التي تعود بمرجعيتيا إلى بيئتيم األم ، وتأويميا إلى أشكال 

. ونمحظ تماثيل المتعبدين في فتره العصر البابمي القديم ، حيث رمزية جديدة في األنساق النحتية
ترتبط منظومة ىذه التماثيل بسياقات فكرية وفمسفية، مييمنة في حركو الفكر االجتماعي ، فقد 
كانت بمثابة البنية الفكرية العميقة التي قررت النظام الشكمي ليذه الفصيمة من التماثيل المتفردة 

اجتماعيو متنوعة في موضوعاتيا ، وان وظيفة تماثيل المتعبدين ىي  والتي تمثل شخصيات
 .( ٖٔ)توثيق صور الشخصيات في حالو تعبد 

عدة نشاطات أخرى  ولم تقتصر الفنون في ىذا العصر عمى فن النحت والفخار ، بل ظيرت    
القديم ، في  ، وقد اكتشفت كل الرسوم الجدارية الممونة من العصر البابمي( ٕٖ)"ومنيا فن الرسم

لم( الضخم في مدينة ماري ، الذي كان متحفًا كبيرًا وعظيمًا لمفنون ، حيث  -قصر الممك )زمري
يعود تاريخيا إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد ، في حين قد تفاعمت عوامل شتى في تكوين 

لبيئية والدينية األسموب والسمات الخاصة لمرسوم الجدارية البابمية ، وأىميا ىيمنة الضواغط ا
واألسطورية ، والوسائط المادية المستخدمة في انجاز ىذه الرسومات ، واليات إظيار أنظمتيا 

 (.  ٘()ٗ، شكل ) (ٖٖ)الشكمية ، عمى السطوح البصرية
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 المبحث الثاني
 االساليب الفنية التي تميزت بها األلواح الفخارية 

 :  االسموب الواقعي
أسموب فني يمتزم الفنان من خاللو بنقل األشكال الموجودة في الطبيعة نقاًل دقيقًا وصادقًا،       

يسعى الفنان من مالحظتو الدقيقة إلى تسجيل األشكال سواء أكانت إنسانًا أم حيوانًا أم نباتًا أم جمادًا، أي 
يعية ، فضاًل عن تركيزه عمى . وىذا مايعرف بالواقعية الطب(ٖٗ)الواقعة في مجال اإلدراك  البصري

التفاصيل الداخمية ليا بواسطة إبراز وتوضيح عضالت الجسم واظيار طيات الجمد ، وبذلك 
جعميا مطابقة لمطبيعة بشكل مذىل، وأجاد في تمثيميا اجادة تامة، وىذا يدل عمى إىتمام الفنان 

 بالواقعية في الحياة.
مختمفة من حياة اإلنسان، والسيما المواضيع التي  كما تمكن من تنفيذ مواضيع تتعمق بجوانب   

تتناول الحياة االجتماعية ومنيا موضوع المحارب الذي ارتبطت صفتو بالمجتمع البابمي، وتتسم 
شخصيتو بالقوة والشجاعة والكبرياء والثقة العالية بالنفس، كما صور االحداث القتالية بعد حسم 

ال والمؤثر في حماية األرض واإلنسان والحضارة في بالد المعركة المكممة بالنصر وبدوره الفع
الرافدين،  كما تطرق فنان ىذا العصر إلى  المواضيع التي تتعمق بجوانب مختمفة من حياة 
اإلنسان والسيما المواضيع التي تيتم بالحياة االجتماعية التي تحقق الفرح والسعادة لو ، وتتميز 

االنفعاالت النفسية وما ينعكس عنيا من تأثير في اإلنسان، إذ الواقعية أيضًا بقوة التعبير عن 
 . (ٖ٘)يرتسم التأثير األول عمى مالمح الوجو

الفنان البابمي كان يمتمك ذوقًا فنيًا رفيعًا متصاًل بالرغبة الذاتية في الوصول إلى اإلبداع عبر 
 احداثيا نابعة عن الحقيقة.موىبة فنية عالية وقدرة كبيرة في عممية التعبير عن الواقعية التي 

 
 

 االختزال والتجريد في األشكال :
التجريد "أسموب فني يعتمد عمى تجريد األشكال الموجودة في الطبيعة من واقعيتيا وبيذا       

المعنى يكون التجريد كاماًل، أو بالحد من واقعية ىذه األشكال وبيذا يكون التجريد جزئيا 
 .( ٖٙ)ونسبياً 
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لتجريد عن طريق  عممية التحوير والتبسيط واالختزال في األشكال، ذلك ألن الفنان ويتم ا       
نما غايتو األساسية ىو المضمون في  ال يعتمد في موضوعو عمى المظير الخارجي لمشكل وا 

تتميز التجريدية باىتمام الفنان بالتكوين الكمي وليس التكوين الجزئي، أي اىتمامو العمل، 
ىمالو الجزئيات ، كما أن الفنان لم يمتزم بالشكل الواقعي، أي االبتعاد كميًا عن  بالكميات وا 

الشخصية الموجودة في العناصر الطبيعية، ولذلك اختفت الناحية التشريحية لؤلشكال، بسبب 
تجريدىا عن مظيرىا الحقيقي في الطبيعة، وىذا ماوجدناه في االلواح الفنية في المنجز الفني 

والتي تميزت بالتبسيط واالختزال وتجريد االشكال من واقعيتيا سواء اكانت  البابمي القديم ،
 عناصر آدمية ، حيوانية، نباتية  .
  الصياغات واالستعارات الرمزية :

الرمزية "أسموب فني يستند عمى اختيار الفنان أجمل األجزاء وأعظميا تأثيرًا في الكائنات       
قام بصياغتيا صياغة جديدة من تكوين مجموعة أجزاء في كائن الحقيقية الموجودة في الطبيعة، ف

واحد ال وجود لو في الطبيعة، أي إنيا كائنات خيالية)اسطورية( فييا دالالت رمزية تعبر عن 
 .(ٖٚ)أفكار دينية أو سياسية أو سحرية"

الفخارية   ُيعد الرمز احد أىم العناصر التشكيمية التي تحمميا المشاىد التصويرية لاللواح      
وما ليا من دور كبير في إبراز الفكر والفمسفة البابمية القديمة ،"وأدت ىذه الرموز ماعمييا من 
وظيفة فكرية وتعبيرية والتي أكدتيا القيمة الجمالية من خالل التقنية واالسموب المتان تميز بيما 

ىذه األشكال الخيالية إلى  الفنان البابمي وأوصل رسالتو لوقتنا الحاضر،"ويسعى الفنان من وراء
 .(ٖٛ)تحقيق التوافق بين المدلول الداخمي )الجوىر( والشكل الخارجي)المظير("

وأفكاره، فعمل  لذلك توجب عمى الفنان "إيجاد أشكال فييا دالالت رمزية تتوافق مع تمثالتو      
عمى إيجاد رموز مناسبة ومالئمة لكي تتميز بيا  اآللية عمى إنيا كائنات تسمو عمى البشر 

، "كما أن ىذه الرموز تساعد عمى (ٜٖ)وتتمتع بقوى خارقة ال يمكن أن تقارن بيا قوى البشر"
 .(ٓٗ)معرفة اآللية وتميز بينيا، ومن َثّم يستدل عمى وظيفتة كل منيا"

في العمل الفني ، من خالل الرموز افة إلى تحقيق التوافق بين الشكل والمضمون باإلض     
اإليحائية والمستعارة التي يستخدميا الفكر الفني لتحقيق غايتو، كالرموز النباتية والحيوانية 
والكتابات ورموز اآللية التي سبق ذكرىاً ،كل واحدة من ىذه الرموز ليا دالالتيا الفكرية 
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والجمالية باإلضافة إلى الداللة التقنية والتي كانت واضحة عمى االلواح الفنية وتحوالت  والتعبيرية
 األسموب بين مرحمة وأخرى  .

وبيذا نجح الفنان في إيجاد طريقة يتم بواسطتيا الجمع بين الواقعية والرمزية في تمثيل      
 صوره المنفذة عمى األلواح الفخارية. 

واضيع المنفذة عمى األلواح الفخارية أن الفنان لم يقتصر عمى ويتضح أيضًا من بعض الم
استعمال الرمزية في التعبير عن المفاىيم الدينية فقط بل استعمل ىذه الخاصية في التعبير عن 
مفاىيم وافكار أخرى، إذ استعمل عناصر زخرفية ىندسية متكررة متمثمة بشكل المثمث تقريبًا تشبو 

 .  (ٔٗ)إلى األماكن الجبمية والمناطق الوعرة حراشف السمكة التي ترمز
 المبحث الثالث

 الفن العراقي بين الموروث الحضاري وطروحاته المعاصرة :
     )االنطالقة والتأسيس(

لقد سعى الفنان العراقي واثبت خالل مسيرتو الفنية التي مثمت فترة تجربة وتفاعل تمتيا          
عممية نيوض وتطوير اظيرت سعي الفنان الحثيث ليخرج بصياغات وابداعات ذات رؤية فاعمة 
من التجارب المختمفة واالساليب المتنوعة، والتي لم تبتعد عمى الرغم من تعدد المداخالت 

النتقاءات عن كونيا رافدينية تظير بين الحين واالخر اعمال لدى الفنان العراقي حقيقة انتمائو وا
وتجذره بعودتو الى ارثة التاريخي والحضاري ، والتي مفادىا سعي الفنان العراقي جاىدًا الى 

ليبدع  ايجاد شخصية الفن العراقي، ما بين انطالقتو الى عالم الفن ليتماشى والتطورات الحاصمة
اعمااًل ُتعد منافسًا قويًا ألسماء المعة في عالم الفن، كما لمعت اسماء عراقية في العالم ذاتو، 
ليشكل العقدين االخيرين من القرن الماضي، خصوبة وثراء واضحًا، مظيرًا وعيًا تامًا وتفاعاًل 

اشكااًل واساليب عدة، كبيرًا ميد لنقمة كبيرة في الفن العراقي، فباتت المعارض تضم في اركانيا 
حممت في طياتيا مضامين متعددة، متجية اتجاىات مختمفة، ما بين مورثًا حضاريًا بصورة 
معاصرة واساليب حديثة معاصرة ومواكبًة لمفن الغربي ولمدارس الحداثة متخذة من تمك المدارس 

 مرتكزًا ليا.
لمعاصرة التي تراوحت ما بين الماضي ومن ثم فان المراحل االنتقالية لبناء الشخصية الفنية ا    

والحاضر، والتي تمكن الفنان من خالليا ان يحيط لكل منيا مسمكًا واسموبًا، مقدمًا من خالليا 
الفنان العصري وسائمو التعبيرية الفنية فباتت االعمال الفنية المعاصرة تحمل تعددية في اشكاليا 

جاءت بعد عممية طويمة وشاقة من التحوالت  ونظميا البنائية، بل وحتى في تقنياتيا، والتي
االسموبية والتي تمخضت من عمل جاد ومتميز وجيود حثيثة لمفنان العراقي المعاصر لتتراوح 
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اعمالو ما بين تجريد ورمزي متعمدًا العمق في عممو مستخدمًا خطوطو والوانو لينظميا بكيفيات 
ية وقيم جمالية وتعبيرية تنيل اشكاليا ورموزىا متعددة ليعبر بيا عن دالالت فكرية ورمزية وتجريد

من بيئتو وواقعو تارة وخيالو وذاتيتو تارة اخرى عبر اشكال عبرت عن نوازعو الداخمية، والتي 
    انفرد في تجسيدىا الفن من خالل التعبير الفني والجمالي  .

"إن ديمومة التطمع اإلنساني ليست كفيمة بتكامل رؤيتو المعنوية والمادية دون ربطو بجذوره     
واستنطاق األثر كذاكره متجددة باستخالص العناصر المكنونة، والمجتمع العراقي خصيصتو 
كشعب أنو ارتبط باإلرث الحضاري والقومي ساعيًا لمموائمة ما بينيما، ألن الموروث الحضاري 

يزة ينطمق منيا اإلشعاع اإلبداعي لتحقيق الوجود القومي في مجاالتو الفكرية، والتطور الفكري رك
لممجتمع العراقي تحصيل منطقي لمتطور الحياتي واالجتماعي يتكامل والحوارية الفكرية 
الحضارية لممجتمعات المتحضرة، فالفنان العراقي القديم كينونة مبدعة كغيره من فناني الشعوب 

مجاوره، وقد نقل إلينا جيده اإلبداعي بقصد أو دونو ليشكل لنا موروثًا حضاريًا أصبح مادة ال
 .(ٕٗ)اإلنسان المعاصر السيما الفنان"

استطاع الفن التشكيمي العراقي المعاصر ان يبدع عمى الرغم من عمره القصير قياسًا الى        
مى النيضة الشاممة التي تركت بصمات الفن األوربي ، اذ يمثل األنجاز الذي تحقق شيادة ع

شاىدة عمى تجربة حية متجددة تستمد واقعيا وافاقيا من روح المكان العراقي، فمثاًل كان الفنان 
جواد سميم" يبحث عن سمات اصيمة لفن عراقي معاصر، بحثًا عن جوىر الفن العراقي القديم، 

 . (ٖٗ)ماثيمو وصوره عراقية المحم والدم"ذلك الفن العظيم وامسك جواد سميم بذلك الجوىر فكانت ت
 (ٗٗ)ويقول جبرا ابراىيم جبرا " لقد كانت االربعينات فترة االكتشاف والدىشة والتوقع "          

وكما يقول الناقد ألن ينم " مشكمة الفنان في العراق ال تكمن فيما يرسمو ، بل ان لالختيار مجال 
جديد غير مستغل بعد، ولكن في كيفية رسمو، وفي مقدار ما يأخذه من التقاليد الغربية ومقدار ما 

 .  (٘ٗ)يستطيع تكييفو منيا وطريقتو في ذلك، ثم مدى ما يرفضو منيا" 
 جواد سميم :  يقولالحضاري الرافديني، عمى أىمية الموروث تأكيده في        

" كان الفن في وادي الرافدين دائمًا كشعب ىذا الوادي ، كالىما نتاج األرض والمناخ ، كالىما 
لم يدرك قط االنحطاط ، ولم يبمغ قط الكمال ، فكمال الصنعة ، بالنسبة إليو ، يجسد من التعبير 

لفنانين العراقيين القدامى   خشنًا ، لكنو غني باالبتكار ، فيو حيوية وجرأة . الذاتي . كان عمل ا
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وكان الفنان دائمًا حّر التعبير عن نفسو ، حتى في خّضم فن الدولة في آشور ، حيث يتكمم 
 .  (ٙٗ)الفنان الحقيقي من خالل دراما الحيوان الجريح " 

( ما لحضارة بالد النيرين من أىمية بالقول : " ولكن الحضارات من  ويؤكد ) جورج روو     
ىذا النوع نادرا ما تموت دون أن تخمف وراءىا أي أثر ، فحتى بالنسبة لنا نحن أبناء القرن 
العشرين يجدر بنا أن نعترف ِبَدْيِنَنا لسكان وادي الرافدين القدماء ، فإن من العدل ، أن نتذكر 

ميين بالمبادئ األساسية لرياضياتنا وفمكنا بضمنيا نظامنا في األرقام . وندين ليم بأننا ندين لمباب
من خالل عدد من الرموز المستخدمة في الفن الديني ، كاليالل ، والصميب المالطي ، وشجرة 

 . (ٚٗ)الحياة عمى سبيل المثال ال الحصر"  
ن ظيور ىذه الحداثة ازالة او محوا لما وجد الرسام العراقي وجيًا اخر لمحداثة ،اذ لم يكوقد      

بتمثالت واستعارات  تحقق في الماضي او التراث بقدر ما كانت عممية تولفو لمماضي وصياغتو
بشكل جديد من اجل المستقبل ، اذ ان ازمة الفنان العراقي ليست في التحرر من الماضي  فنية 

فمثاًل ما فعمو الفنانون العراقيون  وانما ازمة الحالة التي يجب ان يتعامل بيا مع الماضي،
والجماعات التي ظيرت انذاك ىو "البحث عن الحمقة المفقودة في الرسم العراقي، اذ انيم ابتكروا 
حمواًل ناجحة وفسح المجال لوالدة حداثات متصارعة مع بعضيا حتى لو كان ذلك عمى المستوى 

 . (ٛٗ)الظاىري"
لعراقيين المعاصرين والذين كانت ليم البصمة الواضحة في وىنا البد من ذكر كثير من الفنانين ا
العمال الفنان الرافديني عامة واستعاراتيم الرمزية والتعبيرية معالم بالد وادي الرافدين وتمثالتيم 

والبابمي عمى  وجو الخصوص ولفترات زمنية مختمفة ، سواء اكانت عناصر او رموز او اشكال 
ومنيا االلواح الفخارية البابمية والتي كانت رموزىا واضحة عمى  ادمية او حيوانية او نباتية

اعماليم المعاصرة مستميمة بفكر وطروحات فنية وتقنية معاصرة وفق رؤية الفنان وفمسفتو 
وقراءتو لممشيد التصويري المعاصر ، وبالتالي ىو انعكاس سايكولوجي يضطر لو الفنان 

الذي يعيش فية وعميو نقل صورتو من خالل فنو  المعاصر كونو جزءا اليتجزء من المجتمع
، )سعدي الكعبيولفترات زمنية مختمفة  ومعطياتو التشكيمية ومنيم عمى سبيل المثال ال الحصر

 (ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙكما في االشكال ) فاخر محمد (، ستار لقمان ، كريم رسن ، ضياء العزاوي 
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نجد ان الفنان العراقي ابدع في تسمية مفرداتو التشكيمية الحديثة والقادرة عمى توظيف كل        
المفاجئات الفكرية التي تطرأ وفق الطروحات الحداثوية وتوظيفيا برؤية فنية تضمن دالالتيا 
 التعبيرية والجمالية من خالل االشكال والرموز والمدلوالت ، باإلضافة الى البناء التشكيمي

 واالنشائي لمسطح التصويري ومعالجاتو االسموبية والتقنية الحديثة .   
حيث إن عطاء الفنان المعاصر وأستميامة من فكر الحضارة ورموزىا وعناصرىا أغنت           

الفن المعاصر ومنو الفنان العراقي الذي أبدع في تركيبة ألوانو وأساليبو المتنوعة وخاماتو موظفًا 
عطاءىا الحيز الكافي والرؤية التعبيرية في أعمالو الفنية وجعميا ضرب من التناغم تمك الرموز  وا 

 والحوار بين التأصيل بحضارة الماضي والتجديد والمواكبة بحضور المعاصرة في لوحاتو الفنية.
 مؤشرات االطار النظري :

لتعبيرية والتقنية إن االلواح الفنية بتعدد مواضيعيا وتنوع مفاىيميا الفكرية والجمالية وا .ٔ
جاءت لتعبر عن التحوالت الفكرية والتطورات الثقافية لمراحل ظيورىا وما انعكس عمى تمك 

 النتاجات من قيم فنية ُعدت ثوابت لمفن                                                                
سموب الواقعي واالسموب تعددت األساليب المستخدمة في االلواح البابمية ما بين اال .ٕ

التجريدي واالختزالي والرمزي ، متخذة من األشكال وسائط لبموغ الجوىر والتعبير عنو بصيغة 
 إبداعية ذات دالالت تعبيرية متعددة تخدم ذلك الفكر العميق . 

استخدام الفنان البابمي مختمف الرموز )اآلدمية، الحيوانية  ، النباتية ، المركبة وغيرىا(  .ٖ
عبرة عن قيمة فنية وفق رؤيتو المتأثرة بالبيئة المحيطة بو ، والمبنية عمى فكرة ذات مضمون والم

 داخل التكوين الفني و باسموب رمزي ناتج عن المضامين الفكرية والدينية.  
ساىمت المشاىد التصويرية المنقوشة عمى االلواح الفخارية في نشر المفاىيم والمعتقدات  .ٗ

والطقوس التي تعتبر عاماًل ميمًا واساسيًا في التكوين النفسي والروحي  وتعبيرىا عن األحداث
 لمبابميين  .

استخدم الفنان العراقي القديم الرمز كداللة اجتماعية عقائدية افرزتو منجزات فنية تعبر عن  .٘
 توجيات المجتمع الفكرية و نوازعو تمتقي عندىا الطقوس التعبدية السحرية ليرتقي فييا المنجز

 بالمضمون عمى الشكل . 
. حققت الفنون البابمية ومنيا فن االلواح الفخارية والنحتية  مطمبا إجتماعيًا غايتو تعميم ٙ

المعارف واألفكار والتصورات في المجتمع ، وخصوصًا االلواح التي تجسدت فييا أشكال اآللية 
 .وطقوسيم 

المعاصرة لبعض الفنانين ان ىناك تماثل لمرموز واالشكال البابمية بتعبيرات  الدراساتاكدت . ٚ
 اسموبية تحاكي الحضارة بخامات ورؤى معاصرة وتستعيد الفكر الروحي منيا .
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عممية تولفو  وتكوينتحقق في الماضي او التراث  امن خالل م وجيًا اخر لمحداثة ايجاد  .ٛ
 ومتماشي حداثويًا .  بشكل جديد واستعارات فنية  بتمثالت لمماضي وصياغتو

رؤية الفنان وفمسفتو وقراءتو لممشيد التصويري المعاصر ، وبالتالي ىو انعكاس سايكولوجي . ٜ
 بطروحاتوعميو نقل ارثو الفكري  يضطر لو الفنان المعاصر كونو جزءا اليتجزء من المجتمع

 معاصرة .
 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 :  مجتمع البحثاوالً 
( لوح  فنيا كامل التوثيق ، وىذا المجتمع  ٘ٔاستطاع الباحث الحصول عمى مجتمع بحث بمغ ) 

 عبارة عن مصورات لاللواح تم جمعيا من المصادر ذات العالقة بتاريخ الفن العراقي القديم.
 ثانياً : عينة البحث 

 نماذج من مجتمع البحث .(  ٘اختار الباحث عينة بحثو بصورة قصدية وكان عددىا ) 
 واختيرت عينة البحث وفقا لممبررات اآلتية : 

حممت موضوعات عينة البحث ، ابعادا فكرية وفمسفية وجمالية وتقنية مما يتيح تحقيق  -ٔ
 ىدف البحث.

 النماذج المختارة تمثل نسبة جيدة من مجتمع البحث . -ٕ
 ثالثاَ : منهج البحث 

  . المنيج الوصفي لتحميل محتوى العينةاستخدم الباحث في دراستو الحالية 
 رابعا :اداة البحث :

اعتمد الباحث المؤشرات التي انتيى بيا االطار النظري باعتبارىا المحكات الرئيسية لتحميل عينة 
 .البحث 

 
 

 خامسا : تحميل عينة البحث :
 ( 1انموذج )

 الموضوع : الو واليو بينيما رمز االلوىية 
 فخار  المادة و الخامة :

 تاريخ انتاجيا : العصر البابمي القديم 
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لوح مستطيل الشكل تقوس طرفاه العموي  و السفمي ، صور مشيدا اسطوريا إلية مع الو وبينيما 
شجرة فاإللو يعمو راسو تاج االلوىية المقرن باربعة ازواج من القرون ، و ذو لحية كثيفة  تدل 

ي ، و ظير شعره بتسريحة مميزة اما الكتفين فيما في عمى ىيبة ىذا اإللو و صور الوجو الجانب
وضع مواجو لمناظر ، يمسك في كمتا يديو الرمز االليي )الشجرة( ، صورت احدى اليدين بشكل 
واقعي تتناسب مع جسم اإللو وحجمو اما اليد االخرى فصورت بشكل صغير جدا لعدم معرفة 

لنسب التشريحية بجسم االنسان ، و صور النحات بقواعد المنظور، فيما يخص عدم معرفتو با
 اإللو عاري الصدر يرتدي تنورة طويمة تصل الى قديمو عمى ىيئة مربعات.

يظير التصميم البنائي لموح ان بنائية صورة االليين عمى شكل مثمثين يتوسطيما الرمز االليي و 
عدتيا اسفل الموح الذي ياخذ شكل مثمث ايضا و جميع ىذه المثمثات رؤوسيا الى االعمى و قا

فالتوازن في شكل الصورة واضح لمعيان من خالل توزيع الكتمتين في الموح و كذلك من خالل 
 استقرار الكتمة الواحدة عمى قاعدة مثمث متساوي الساقين )داللة الثبات(

اما اإللية فيي ترتدي تاج االلوىية و تقف مواجية لمناظر و ىي تمسك في احدى يدييا الرمز 
ي )الشجرة( واليد االخرى ترفعيا لمدعاء ، تظير اإللية عارية الصدر ترتدي تنورة تصل الى اإللي

 اسفل القدمين عمى ىيئة سعفة .
تبدو صورة اإلليين واقعية بييئة بشرية ، يتوسطيما رمزا الييا ، المشيد التصويري لموح يظير 

يما يشغل نصف الموح دليل ىيبة االليين فيما شغال مساحة كبيرة من حجم الموح ، فكل من
تساوي اإلليين في مرتبتيما و المشيد باالجمال تعبير طقوسي يقوم بو اإلليين ،الخطوط 

  . المستخدمة في انتاج الموح متوازنة و منسجمة و مكررة وخاصة في مالبس االليين 
لقديم ذات وقد وجد الباحث اغمب الموضوعات التي نفذت عمى االلواح الفنية  لمعصر البابمي ا

 ابعاد فكرية عقائدية والتي ليا اىمية كبرى في حياة المجتمع القديم .
حيث مشاىد االلواح لمعصر البابمي القديم ىي حالة التعبد والعبادة ىي الصفة الغالبة الغمب   

المشاىد المصورة ، والتي يقف فييا المتعبد خاشعا امام اآللية ،او االلو نفسو في حالة من الييبة 
 والرفعة  فيي ىنا تعد حالة تعبيرية خاصة لقناعات اجتماعية كانت سائدة انذاك. 

 
 (2) انموذج

 تقف فوق اسدين.الموضوع : الية عارية مجنحة 
 المادة : الفخار 

 المرحمة الزمنية : العصر البابمي القديم 
لوح فخاري مستطيل الشكل ، يمثل إلية مجنحة ، تحمل       

عمى رأسيا تاجًا مقرنًا من أربعة أزواج متراكبة من القرون 
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عمى جانبي الراس ، وحركة يداىا نحو أعمى الكتف  وىي تحمل في كمتا يدييا ) عصا 
يا جناحين وصولجان ( بشكل متناسق وجميل تدل عمى براعة الفنان في انتاج ىذا الموح، ول

كبيرين ، فيما أستقرت قدماىا عمى ظير أسدين متدابرين رابضين عمى األرض ، واألسدان 
لى جانب األسدين في كال  منحوتين بشكل جانبي وفيما نحت الوجو بشكل أمامي نحتا نافرا ، وا 
االتجاىين بومتان )في طرفي الموح ( فخمتان يبدوان أكبر من حجمي األسدين وىما في حالة 

 واجية لمناظر . م
ظير حجم صورة اإللية في داخل الموح بالحجم األكبر لتاكيد اىميتيا كمركز لممشيد        

التصويري و بشكل خاص فيي اكبر من حجمي البومة و االسد المذين نفذا بشكل صغير ، 
وح في ويظير الفنان تقنية عالية وخيال واسع في تنفيذ ىذا المشيد ، حيث يالحظ توزيع كتل الم

 بارزأرضية الموح ، كانيا قاعدة صورة االلية و مكممة لشخصيتيا ، فاآللية تم نحتيا بشكل 
داللة عمى اىميتيا و اعطائيا دورًا اساسيًا في ىذا الموضوع ،  كانت خطوط تنفيذ العمل لينة 

موح  ومتناسقة وخاصة في إظيار مفاتن ىذه اإللية وعالج الفنان التناظر بشكل واضح داخل ال
 الفخاري ، ويعبر عن اسناد القيم الداللية والنفسية لؤلشكال في الموح والقيم االبالغية لو . 

 ية تسيطر عمى عالمي الخير والشر ويمكن ان نقرأ من خالل المشيد التصويري إن اإلل 
وىنا البد من االشارة الى ان فن االلواح الفنية البابمية القديمة يعد انعكاسا لمبدأ ديني دل عمى  

طبيعة الحياة اليومية المقدسة وكيفية تعامل البابمي القديم  مع اآللية من خالل تقديم بعض 
إعجاب  الطقوس. وكذلك إستخدام االشكال الفمكية واالشكال االرضية )كالحيوانات( تدلل عمى

االنسان البابمي القديم وتأممو بما يحيط بو من جية، وارتباطو باالرض وما تحتويو من خصوبة 
من جية اخرى والوصول الى رموز مفاىيمية جمالية ،  وبروز عناصر ذات طابع جمالي في 

صفة مشاىد االلواح لمعصر البابمي القديم والتي كانت بمثابة تجسيم آخر لآللية والتعبير عنيا ب
 رمزية ذات قيمة جمالية جديدة .

 
 (3) انموذج

 الموضوع : اليو تحمل جرة 
 المادة : الفخار 

 المرحمة الزمنية : العصر البابمي القديم 
 
 

الموح الفخاري يبين اليو فوق راسيا تاج االلوىية المقرن       
مزين باربعة ازواج من القرون ، يتدلى شعرىا عمى جانبي 
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ل يبدو الوجو بيضوي الشكل ، يزين عنقيا قالدة من ثالثة صفوف و اساور الوجو بشكل خص
في كمتا يدييا ، تمسك بيدىا جرة كروية الشكل و ترتدي ثوبا ميندما ومقسما عمى ثالث طبقات 
، و ليا جناحان صغيران ينفرجان من وراء كتفييا ، تشغل اإللية الحجم االكبر من الموح و تبدو 

انيا شابة ، بما انيا الشخصية الوحيدة في الموح قام الفنان بوضع اإللية في رشيقة متناسقة و ك
 وسط الموح و ترك فراغا متناسقًا و متوازنًا حول اإللية .

خطوط تمثيل الموح جميمة و متناسقة و لينة و يظير ذلك جميا في تدويرة الوجو، و بقية  
 الخطوط المكممة لييئة صورة االلية . 

جرة الماء و ىي داللة الخير الوافر و العطاء و الخصب و ىي تمسك ىذه الجرة تحمل اإللية 
 بكمتا يدييا وتيبيم عمى و الئيم ليا فيذه اإللية تعطي من يقدم ليا لطاعة واالحترام والتقديس .

استخدم الفنان عدة مالمس في صياغة ىذا الموح الظيار اإللية باجمل صورة حيث نالحظ انو 
اء كثيرة في الموح اما بالنسبة لمفضاء فقد قام بتوزيع الفضاء حول صورة االلية قام بصقل اجز 

 بشكل متماثل يتناسب مع صورة االلية التي تشغل الحيز االكبر من حجم الموح .
تمثل الصورة في ىذا الموح اإللية عمى ىيئة بشرية بإضافة أجنحة و الجناحين الصغيرين يؤكدان 

 ق و امكانية الوصول الى رعاياىا اينما كانوا.قدرة االلية عمى التحمي
 الل وقفتيا ومسكيا الجرة بثبات وقفة اإللية تدل عمى قوة شخصيتيا و ثباتيا و يمثل ذلك من خ

يشكل تكوين صورة اإللية من مثمثين الكبير منيما  راسو الى اعمى وقاعدتو عند يدي االلية و 
 .مثمث اصغر رأسو عند الجرة و قاعدتو الى االسفل 

يرمز لمكامن الغريزة والجنس ،  القديم بدوافع الفنان نفسيا فيو يوحي المثمث في الفكر العراقي  
المثمثين عمى ىيئة جرة ، تفيض بالعطاء والوفرة و التكاثر ، ربما تكون ىذه المكامن من التقاء 

تفسر لنا بعض مشاىد او  كذلك ىيئة المثمثين الممثمة بصورة اإللية تتماشى مع شكل الموح.
موضوعات االلواح البابمية القديمة المكانة التي تحضى بيا االلية في نفوس المتعبدين او 

لفنان البابمي جزء من حياتحم اليومية وافكارىم وفمسفتيم من االنسان االعتيادي لذلك ينقل لنا ا
خالل تمك المنجزات الحضارية وبروح تعبيرية تفضي الى دوافع نفسية وبابعاد  تكوينية جمالية 

جمالية وصمت الينا من خالل التقنيات التي رافقت ىذه 
 االلواح الفنية .

 
 (4) انموذج

 الموضوع :   الو ذو الضفائر 
 المادة و الخامة : فخار 

 الفترة الزمنية :   العصر البابمي القديم 
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لوح مستطيل الشكل يصور الجوانب الدينية وتعظيم االلية لدى البابمين القدامى ونجد الموح   

وىو يصور االلو في وقفو مييبة يحمل عمى راسو اربعة ازواج من القرون داللة االلوىية ، ىيئة 
ة لمناظر و ذات مالمح بشرية ، وجو االلو دائري بمالمح شاب ، حاجبان صورة االلو مواجي

عمى شكل ىالل و عينان كبيريتان و انف يبدو عميو بعض التمف ، و فم واسع ، ذو اذنين 
كبيرين و لحية تمتد الى صدره وظفيرتين يتدليان نحو االسفل بموازاة المحية و ذات خطوط مائمة 

اج المقرن و من الجانبين بييئة خطوط مائمة و بعدة مستويات تصل و ىنالك غطاء يبدو من الت
 الى يدي االلو و يداه مشبوكتان الى صدره و تظير منطقة البطن بمباس مزين كانو جذع شجرة . 

و تشغل  صورة االلو في الموح واقعية  ورمزية ، الواقعية ىي التي تتسيد الموح ، وتتوسطيا
المساحة االكبر منو و ىي الصورة البشرية الذكرية لاللو ، اما الصورة الرمزية فيي عمى يمين 
الصورة الواقعية ويسارىا في الجزء العموي من الموح، عمى شكل ىالل و نجمة و ىما من الرموز 

نجمة ذات الستة االليية المعروفة في تاريخ العراق القديم فشكل اليالل يرمز الى االلو سين و ال
 عشر ضمعا ىي احد رموز االلية عشتار . 

استخدم الفخاري في ىذا الموح عدة خطوط حيث كانت الخطوط لينة و رشيقة تدل عمى امكانية  
عالية و ظير ذلك في التاج المقرن و تدويرة الوجو و مالمحو ، ويبدو ان الفخاري قد ملء الموح 

الكبر من حجم الموح مع فراغات بسيطة من يساره و يمينو بصورة االلو ، فشغمت صورتو الحيز ا
 ، اما المممس فقد ظيرت في الموح عدة مالمس تبين امكانية الفخاري في انتاج الموح .

التكوينات االنشائية تكمن في تعدد الخطوط المكونة لمصورة المواجية لمناظر ، ويمكن ان      
مصورة فيمثل الرمزيين االليين المكررين في صورة الموح  ، نسميو البعد االول ، اما البعد الثاني ل

حيث يكمالن صورة االلو البشرية و يضفيان توازن بتماثل في الموح . حيث نجد ابدع الفنان 
العراقي القديم في استخدامو عناصر التكوين وأسسو إلظيار المفاىيم  الفنية  سواء اكانت فكرية 

في األلواح الفخارية . و ذلك الضفاء مسحة جمالية عمى صورة   او فمسفية او تعبيرية او تقنية
االلية موكدا بذلك الخبرة الفنية لمفخاري في انتاج الواحو 

. 
 (5) انموذج

 الموضوع : اليو ذات الرداء المزين .
 المادة و الخامة : فخار 

 الفترة الزمنية  : العصر البابمي القديم 
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طار مزخرف يصور الية  بشكل مواجو تحمل عمى راسيا لوح فخاري بيضوي الشكل محاط با
تاج مقرن تبدو مالمح الوجو ألمرأة شابة ، الحاجبان عمى شكل ىالل و عينبن واسعتبن بارزتبن 
و انف متناسق و فم جميل يدل عمى ميارة الفنان في صياغة مالمح جديدة و عمى جانبي الوجو 

 ثالثة ضفائر مميزة تبين تسريحة اإللية . 
يصور الموح يدي اإللية في حالة تقابل و مالبس مزخرفة تنزل من فوق يدي اإللية الى اسفل 

 الموح ترتدي اإللية حميًا و قالئد و مالبس ذات طابع زخرفي مميز . 
صورة اإللية في ىذا الموح واقعية بشرية اما خطوط تنفيذ العمل فيي متوازنة توازن متماثل ولينة 

زنة و مكررة بتناظر اما ما يخص المممس فيبدو الفنان ُعني كثيرا باظيار و فضاءات الموح متوا
 مالمس عدة في الموح فيبدو الموح كانو قطعة زخرفية.

من خالل المخطط اليندسي لصورة اإللية في الموح المكون من مثمث يمثل راس اإللية و 
وسط الموح المتمثمة  مستطيل يصور صدر اإللية مع يدييا ، النقطة المركزية في الموح ىي

بالقالئد المتدلية عمى صدر اإللية و حركة يدييا ، شكل اإللية في الموح ىي الصورة المييمنة 
عمى حجم الموح ، راس اإللية مواجو لمناظر و كانو في حالة تامل و النظر الى االمام ، كان 

 اإللية تنظر الى مستقبل يموح في االفق .
الموح فيبدو بانو ميندم و مزخرف فالفنان اراد من ذلك اظيار اناقة اما جسد اإللية المصور في 

 اإللية بمالبسيا الجميمة التي تضفي ىيبة و روعة و سحر و جمال اإللية . 
والبد من االشارة الى ان التكوينات البنائية التي رافقت نظام البناء لاللواح البابمية القديمة بمزيج 

ثل بصورة اآللية البشرية متمثل بالمتعبدين وآخر اسطوري المتم من عالم واقعي ورمزي وتجريدي
 الييئة.

 الفصل الرابع
 نتائج البحث

اليومية  وحياتومحددًا فمسفتو بين الدين  والتخيميةبين التجريبية  البابميجمع الفكر  -ٔ
 . منفعة المنجز وجمالياتو بين  ني، وقد وفق الفكر الرافديوتجاربو

االبعاد البيئية والفكرية والفمسفية والتعبيرية  ىي اساس تكوين ثقافة العصر البابمي  تعد -ٕ
 القديم التي وجدت فييا االلواح الفنية انذاك.  

ما بين االسموب الواقعي واالسموب  لبناء االلواح الفنيةتعددت األساليب المستخدمة  -ٖ
ئط لبموغ الجوىر والتعبير عنو التجريدي واالختزالي والرمزي ، متخذة من األشكال وسا

 بصيغة إبداعية ذات دالالت تعبيرية متعددة تخدم ذلك الفكر العميق  .
اغمب الموضوعات التي نفذت عمى االلواح الفنية  لمعصر البابمي القديم ذات ابعاد  -ٗ

 فكرية عقائدية والتي ليا اىمية كبرى في حياة المجتمع القديم .
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 االلواح الفخاريةعمى الخيال في تصور الموضوعات التي تناولتيا  ت المفاىيم البابميةأكد -٘
جزء من  تعتبر وفي تعبيره عن المعتقدات والطقوس الدينية بتجسيدىا عبر الفنون التي

 ىذا الفكر الثاقب. 
النباتية ، المركبة وغيرىا(  مختمف الرموز )اآلدمية، الحيوانية  ، البابمياستخدام الفنان  -ٙ

قيمة فنية وفق رؤيتو المتأثرة بالبيئة المحيطة بو ، والمبنية عمى فكرة ذات والمعبرة عن 
مضمون داخل التكوين الفني و باسموب رمزي ناتج عن المضامين الفكرية والدينية، إذ 

تكوينات فنية ذات معان عميقة وذا مغزى جمالي معبرًا بو عن طريق  الفنان البابمي  قدم
 الفنية المناسبة .  تقنياتو

بروز عناصر ذات طابع جمالي في مشاىد االلواح لمعصر البابمي القديم والتي كانت  -ٚ
 بمثابة تجسيم آخر لآللية والتعبير عنيا بصفة رمزية ذات قيمة جمالية جديدة . 

بعض مشاىد األلواح الفخارية العراقية القديمة  لمعصر البابمي القديم ظيرت فييا . -ٛ
 حيوانات األليفة ومفترسة  . 

اكدت االعمال الفنية المعاصرة لبعض الفنانين ان ىناك تماثل لمرموز واالشكال البابمية  -ٜ
 بتعبيرات اسموبية تحاكي الحضارة بخامات ورؤى معاصرة وتستعيد الفكر الروحي منيا .

تطورت األشكال المعاصرة وفق اساليب ووحدات أنشائية مركبة مستخدما فييا   -ٓٔ
 بذات الوقت وىذا ماجاءت بو االلواح البابمية  . الواقعية واالختزال والرمزية

تتماثل االعمال الفنية المعاصرة من حيث التعبير من خالل الرموز وكذلك  -ٔٔ
استخدام االلوان الفاتحة تناصا وتمك االرضيات الفخارية لؤللواح واستعارة االشكال 

 .اليندسية 
 

 : االستنتاجات 
صور الفنان العراقي القديم الواحو الفنية  بشكل واقعي و ذلك لتقريب صورة االلو في  .ٔ

الفكر العراقي القديم باعتبارىا الصورة االقرب لممخيمة ، وبعض منيا بشكل مركب )بإضافات 
حيوانية( وذلك الن بعض الحيوانات تممك قدرات ال يمتمكيا االنسان ، و عند اضافتيا الى ىيئة 

البشرية تعطييا امتيازات اكثر ، ويستخدم كذلك رموز اإللية التي كانت تعبد في العراق  الصورة
 القديم. 

صورت االلواح الفخارية ومنيا اآللية واحتمت مجمل الموح  وذلك لتمييزىا عن الصورة  .ٕ
البشرية وشغمت مساحات كبيرة في الموح ، داللة عمى أىميتيا باعتبارىا آلية تعبد في تمك 

 احل الزمنية . المر 
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ابدع الفنان العراقي القديم في استخدامو عناصر التكوين وأسسو إلظيار المفاىيم  الفنية   .ٖ
سواء اكانت فكرية او فمسفية او تعبيرية او تقنية  في األلواح الفخارية . و ذلك الضفاء مسحة 

 حو .جمالية عمى صورة االلية موكدا بذلك الخبرة الفنية لمفخاري في انتاج الوا
ان سبب ظيور االلواح الفخارية العراقية القديمة ىو حاجة االنسان و رغبتو الى الحماية  .ٗ

و االمن الذي توفرىما ىذه االلواح بوصفيا تعويذة شخصية ذات صفة دينية و سحرية معا تبين 
 عقائد صاحبيا و تحميو من كل اذى وشر. 

ية ليا دالالت نفسية و معنوية ان االشكال االسطورية التي وردت في االلواح الفخار  .٘
 عند العراقيين القدماء . 

تعد موضوعات االلواح الفخارية في العصر البابمي القديم وليدة المعابد فيي تعبر عن  .ٙ
 االوضاع الدينية واالجتماعية والسياسية تعبيرا روحيا وفكريا بمضمون واقعي اسطوري.

 
 ثالثًا : التوصيات 

 في ضوء النتائج التي توصمنا الييا ، نوصي بما يأتي 
التعريف بالمنجز الفني الرافديني من خالل المناىج الدراسية والمتاحف والكراسات  -ٔ

 والمطبوعات االخرى . 
االىتمام من قبل وزارة السياحة واالثار بالمناطق االثرية وتشييد متاحف في مختمف  -ٕ

عمال الفنية العراقية القديمة وكذلك متاحف معاصرة ، لخمق المحافظات العراقية تعرض فييا اال
ذائقة ووعي جمالي عند المتمقي وخاصة الجيل الجديد والتعريف باليوية الثقافية لبمد الحضارة 

 العراق .
 رابعًا : المقترحات 

 الجدارية في الفن البابمي القديم.  لمرسومالمفاىيم االيديولوجية  -
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 الفخار  بابمي قديم  الموسيقار 3
 الفخار  قديم بابمي قراد متجول  4
 الفخار بابمي قديم حيوانات مفترسةاالسد  5
 الفخار  بابمي قديم كمبة مع صغارىا  6
المارد خمبابا شخصية  7

 اسطورية 
 الفخار  بابمي قديم 

 الفخار  بابمي قديم راقصتين عاريتين  8
ىجوم اسد عمى  9

 ثور)حياة المزارع( 
 الفخار  بابمي قديم 

 الفخار  قصر ماري  صيد الوعول  11
 الفخار  بابمي قديم  نزال بين مالكمين  11
 الفخار  بابمي قديم  امرأة بدينة في مناسبة 12
 الفخار  بابمي قديم  نجارًا ينحني عمى خشبة 13
 الفخار  بابمي قديم  عناق بين رجل وامرأة  14
 حجر الديورايت  بابمي قديم  مسمة حمورابي  15
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 ٕٓٔ، ص ٕٔٓٓعويدات ، بيروت ، 
الجابري، عمي حسين: الحوار الفمسفي بين حضارات الشرق القديمة، وحضارة اليونان، سمسمة آفاق ( ٛٔ)  

 .ٖٓ، صٜ٘ٛٔعربية لمصحافة والنشر، المكتبة الوطنية، العراق )بغداد(، 
، ٜٛٛٔالشرق االدنى القديم، ت: محمد درويش، دار المأمون لمترجمة والنشر، بغداد، لويد، ستين: فن ( ٜٔ)  

 .ٛٔص
، ٜٜٚٔبارو، اندري: سومر فنونيا وحضارتيا، ت: عيسى سممان، وآخر، المكتبة الوطنية، بغداد،  (ٕٓ (

 .ٜٗص
ببغداد، مؤسسة  ، صمؤيل: من الواح سومر، ت: طو باقر، مراجعة: احمد فخري، كمية المثنىركريم( ٕٔ) 

 الخانجي بالقاىرة،
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صاحب، زىير، واخر: تاريخ الفن في بالد الرافدين، اصدار منظمة الممتقى العراقي )واعدون( لطمبة   (ٕٕ)  
 .ٖٗالفنون الجميمة في الكميات والمعاىد العراقية، بال سنة طبع، ص

 .ٚٚ، صٕٗٓٓقبل التاريخ(، بغداد،  صاحب، زىير: فن الفخار والنحت الفخاري في العراق )عصور ما   (ٖٕ)
، ٜٜٛٔ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، دار المعرفة، ٔفارس، شمس الدين، تاريخ الفن القديم، ط )ٕٗ
 .ٕٛص

االجتماعية... االفكار  رشيد، عبد الوىاب: حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا، العقيدة الدينية... الحضارة(ٕ٘) 
 .ٖٚ، صٕٗٓٓ، دار المدى لمثقافة والنشر بغداد، ٔالفمسفية، ط

 .ٚٛبارو، اندري: سومر فنونيا وحضارتيا، مصدر سابق، ص(ٕٙ) 
، وكذلك: لويد ستين: فن الشرف االدنى ٜٖٓيارو، اندري: سومر فنونيا وحضارتيا، مصدر سابق، ص ( ٕٚ

 .ٓٗٔ-ٖٛٔالقديم، مصدر سابق، ص
، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، بال سنة ٕصالح، عبد العزيز: الشرق االدنى القديم؛ مصر والعراق، ج (ٕٛ)

 .ٓٔٚطبع، ص
، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، دار المعرفة ، ٔفارس، شمس الدين، واخر: تاريخ الفن القديم، ط (ٜٕ)

 .ٛٙ، صٜٓٛٔ
 .ٕٛصاحب، زىير: الفنون البابمية، مصدر سابق، ص ) ٖٓ)
برستد، جيمس ىنري: انتصار الحضارة، تاريخ الشرق القديم، ت، احمد فخري، مكتبة االنجمو المصرية، (  ٖٔ)

 .ٜٙٔ، صٜ٘٘ٔ
 ٓٙالفنون البابمية، مصدر سابق، صصاحب، زىير:  (ٕٖ)

 .ٕٙصاحب، زىير: المصدر السابق، ص(  ٖٖ
 .ٕٓٚانطوان: الفن في العراق القديم، مصدر سابق، ص( مورتكات،  ٖٗ
 .ٓٓٔ( صاحب، زىير: الفنون البابمية، المصدر السابق، ص ٖ٘
  ٚٙ، ص  ٜٓٛٔشمس الدين فارس و سممان عيسى الخطاط : تاريخ الفن القديم ، دار المعرفة ، بغداد ، ( ٖٙ
،  ٕٜٚٔ، مديرية اآلثار العامة ، بغداد ، ٚٔفرج بصمة جي:  كنوز المتحف العراقي ، السمسمة الفنية( ٖٚ)

 .  ٙ٘ص 
 .ٜٙ،ٙ٘، ص ٕٔٔٓزىير صاحب : الفنون البابمية ،الطبعة االولى ، بغداد ، ( ٖٛ
 – ٓٚٔزىير صاحب وسممان الخطاط : تاريخ الفن القديم في بالد وادي الرافدين ، مصدر سابق ، ص ( ٜٖ)

ٔٚٔ . 
 . ٜٚر سابق ، صزىير صاحب : الفنون البابمية ، مصد( ٓٗ
ىوينغ ، رينيو : الفن تأويمو وسبيمو ، ت : صالح برمدا ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد  الفني ، دمشق (  ٔٗ)
 . ٘ٗ، ص  ٜٛٚٔ، 
، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،  ٕ،  ٔطو باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج ( ٕٗ)

 . ٙ، ص  ٖٜٚٔ مطبعة الحوادث ، بغداد :
، ت : عبد الرحمن بدوي ،  ٕ، ط  ٕ( ج . بنروبي : مصادر وتيارات الفمسفة المعاصرة في فرنسا ، ج ٖٗ)

 . ٖٖٙ، ص ٜٓٛٔالمؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت : 
 . ٗٔ، ص  ٜٚٚٔسميم : الفن العراقي المعاصر ، الكتاب األول ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد :  نزار (ٗٗ)
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 ، ص  . ٜٔٚٔكريمر ، صموئيل نوح : األساطير السومرية ، ت : يوسف داود ، بغداد :  (٘ٗ)
 . ٘ٓ، ص  ٕفوزي رشيد : الثورات الثقافية في معتقدات العراق القديم ، مجمة آفاق عربية ، ع (ٙٗ)
: حضارة  رشيد ، فوزي ( –ابو الصوف ، بينام  –العراقيين ومنيم )الدباغ ، تقي  نخبة من الباحثين (ٚٗ)

 . ٙٗٔ، ص  ٜ٘ٛٔ، دار الحرية لمطباعة والنشر ، بغداد ،  ٔالعراق ، ج
 .ٓٛ، الكويت،بال،صمذاىب الفن المعاصرحسن، محمد حسن.  (ٛٗ) 
 . ٜٖ، صٜٓٛٔ: فن النحت ، ت: جورج طرابيشي ، بيروت ،  ىيغل (ٜٗ)
 . ٕ٘، ص ٖٜٚٔجودي ، محمد حسين : تاريخ الفن العراقي القديم ، النجف األشرف ،  (ٓ٘)
 . ٜ، ص ٜٜٚٔ، بيروت ،  ٔىيغل : الفن الرمزي ، ت: جورج طرابيشي ، ط (ٔ٘)
 .ٜ٘ٗص ٜٜٔٔ،الموصل،ٔ،مالحضارية موسوعة الموصلمظموم، طارق عبد الوىاب. "فن النحت"،  (ٕ٘) 
لدار العربية، بغداد، ، طبع أالربيعي، شوكت: فائق حسن، وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة الفنون التشكيمية  (ٖ٘)

 .ٕٙ، صٕٜٛٔ
( جميل ، حسين : "في الموقف الفكري لمفنان العراقي " ؛ في : مجمة المثقف العربي  ، العدد الرابع ، تشرين ٗ٘(

 .ٕٔ، ص ٜٔٚٔاألول 
 .ٕٓ، صٕٓٓٓكامل، عادل. التشكيل العراقي ، التأسيس والتنوع ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،   (٘٘
 .ٜ٘، ص ٜٔٚٔمجمة المثقف العربي ، العدد االول ، تشرين اول ، بغداد ، وزارة االعالم ،   (ٙ٘
 . ٜٛ٘ٔسميم : دليل المعرض السنوي السابع لمرسم  جواد (ٚ٘)
 ، ص . ٜٙٛٔروو ، جورج : العراق القديم ، ت : حسين عموان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد :   (ٛ٘)
 .ٕٗ، ص ٖٕٓٓ( عبد األمير ، عاصم : الرسم العراقي حداثة تكييف ، دار المأمون لمطباعة والنشر ، ٜ٘)
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 المصادر : 
 .ٓٔ، صٖٜٚٔعبد اهلل، عبد الكريم: فنون االنسان القديم، أساليبيا ودوافعيا، مطبعة المعارف، بغداد،  ( ٔ)
 .ٚٛ، صٜٜٚٔىيغل: الفن الرمزي، ت: جورج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، آذار،  (ٕ)
 .ٙٚٔ، صٜٜٙٔ، ٔالجرجاني، عمى بن محمد الشريف : كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، ط (ٖ)
، ٜٔٛٔالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  (ٗ)

 .ٖٔ٘ص
 .ٖ٘ٔ، صٜٓٛٔمسعود، جبران: معجم الرائد، دار العمم لمماليين، بيروت،  (٘)
 .ٜٗٚٔ، ٔوىبة، مجدي، وكامل الميندس: معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب، بيروت، لبنان، ط (ٙ)
 ٗٓٔالجابر، عبد الرزاق مسمم: مذاىب ومفاىيم في الفمسفة واالجتماع، دار الكتب العصرية، بيروت، ص (ٚ)
– ٔٓ٘. 
التيني: مختار الصحاح، مطابع دار آفاق معجم المصطمحات العممية والفنية، عربي، فرنسي، انجميزي،  (ٛ)

 .ٚ٘، صٖٜٛٔعربية لمصحافة والنشر، مكتبة النيضة، بغداد، 
صميبيا، جميل : المعجم الفمسفي )باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجميزية والالتينية( الشركة العامة لمكتاب،  (ٜ)

 .٘ٙٔدار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، ص
 .ٕٓٗ، صٜٜٚٔمدكور، إبراىيم : المعجم الفمسفي، الييئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاىرة،  (ٓٔ)
 .٘ٔٔ – ٗٔٔ، صٜٛٚٔكمال، عبد : فمسفة األدب والفن، الدار العربية لمكتاب، ليبيا، تونس،  (ٔٔ)
، ٜٜٛٔ، أستنبول ، تركيا،  ، دار الدعوة لمطباعة ٔالنجار ، محمد عمي وآخرون : المعجم الوسيط ، ج( ٕٔ)

 ٘ٗٛص 
 . ٖٜٕ، ص  ، مطبعة سميمان زاده ، ، ايران ٔ، ط ٔصميبا ، جميل : المعجم الفمسفي ، ج  ٖٔ)
 ٓٛٛالزمخشري ، جار اهلل ابي القاسم محمود : اساس البالغة ، دار الندى ، بيروت ، ب.ت،ص( ٗٔ)

،  ٜٜ٘ٔمنشورات ذوي القربى ، ايران قم المقدسة ، ،  ٔ، ط ٔصميبا ، جميل : المعجم الفمسفي ، ج( ٘ٔ
 ٕٖٗص
  ٗ٘، ص ٖٜٛٔمدكور ، ابراىيم : المعجم الفمسفي ، الييئة العامة لشؤون المطابع االميرية ، القاىرة ،  ( ٙٔ
ت ، منشورا ٕالالند ، اندريو : موسوعة )الالند الفمسفية( ، المجمد االول ، تعريب : خميل احمد خميل ، ط (ٚٔ)  

 ٕٓٔ، ص ٕٔٓٓعويدات ، بيروت ، 
(الجابري، عمي حسين: الحوار الفمسفي بين حضارات الشرق القديمة، وحضارة اليونان، سمسمة آفاق  ٛٔ)  

 .ٖٓ، صٜ٘ٛٔعربية لمصحافة والنشر، المكتبة الوطنية، العراق )بغداد(، 
، ٜٛٛٔأمون لمترجمة والنشر، بغداد، لويد، ستين: فن الشرق االدنى القديم، ت: محمد درويش، دار الم( ٜٔ)  

 .ٛٔص
، ٜٜٚٔبارو، اندري: سومر فنونيا وحضارتيا، ت: عيسى سممان، وآخر، المكتبة الوطنية، بغداد،  (ٕٓ (
 .ٜٗص
( كريمر، صمؤيل: من الواح سومر، ت: طو باقر، مراجعة: احمد فخري، كمية المثنى ببغداد، مؤسسة ٕٔ) 

 الخانجي بالقاىرة،
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صاحب، زىير، واخر: تاريخ الفن في بالد الرافدين، اصدار منظمة الممتقى العراقي )واعدون( لطمبة   (ٕٕ)  
 .ٖٗالفنون الجميمة في الكميات والمعاىد العراقية، بال سنة طبع، ص

 .ٚٚ، صٕٗٓٓصاحب، زىير: فن الفخار والنحت الفخاري في العراق )عصور ما قبل التاريخ(، بغداد،    (ٖٕ)
، ٜٜٛٔ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، دار المعرفة، ٔرس، شمس الدين، تاريخ الفن القديم، طفا )ٕٗ
 .ٕٛص

االجتماعية... االفكار  (رشيد، عبد الوىاب: حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا، العقيدة الدينية... الحضارةٕ٘) 
 .ٖٚ، صٕٗٓٓ، دار المدى لمثقافة والنشر بغداد، ٔالفمسفية، ط

، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، بال سنة ٕصالح، عبد العزيز: الشرق االدنى القديم؛ مصر والعراق، ج (ٕٛ) 
 .ٓٔٚطبع، ص

تعميم العالي والبحث العممي، دار المعرفة ، ، وزارة الٔفارس، شمس الدين، واخر: تاريخ الفن القديم، ط (ٜٕ)    
 .ٛٙ، صٜٓٛٔ
(برستد، جيمس ىنري: انتصار الحضارة، تاريخ الشرق القديم، ت، احمد فخري، مكتبة االنجمو   ٖٔ)    

 .ٜٙٔ، صٜ٘٘ٔالمصرية، 
األديب سميم طو التكريتي، مطبعة  –، ت: عيسي ِسممان م الفن في العراق القدي( مورتكات، انطوان: ،  ٖٗ

 ..ٜ٘ٚٔالبغدادية، وزارة اإلعالم، جميورية العراق، 
،   ٜٓٛٔشمس الدين و سممان عيسى الخطاط : تاريخ الفن القديم ، دار المعرفة ، بغداد ،  ، فارس( ٖٙ
 . ٚٙص
،  ٕٜٚٔ، مديرية اآلثار العامة ، بغداد ، ٚٔفرج:  كنوز المتحف العراقي ، السمسمة الفنية ، بصمة جي (ٖٚ)

 .  ٙ٘ص 
 .ٜٙ،ٙ٘، ص ٕٔٔٓزىير: الفنون البابمية ،الطبعة االولى ، بغداد ،  صاحب ،(ٖٛ
 – ٓٚٔزىير وسممان الخطاط : تاريخ الفن القديم في بالد وادي الرافدين ، مصدر سابق ، ص  صاحب ،(ٜٖ)

ٔٚٔ . 
قافة واإلرشاد  الفني ، ىوينغ ، رينيو : الفن تأويمو وسبيمو ، ت : صالح برمدا ، منشورات وزارة الث(  ٔٗ) 

 . ٘ٗ، ص  ٜٛٚٔدمشق ، 
، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،  ٕ،  ٔطو : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ج ( باقر ، ٕٗ)

 . ٙ، ص  ٖٜٚٔمطبعة الحوادث ، بغداد : 
، ت : عبد الرحمن بدوي ،  ٕ، ط  ٕ: مصادر وتيارات الفمسفة المعاصرة في فرنسا ، ج  ( ج . بنروبيٖٗ)

 . ٖٖٙ، ص ٜٓٛٔالمؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت : 
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،  ٔ: الحس الجمالي وتاريخ الفن ، ج   راوية ،( عبد المنعم عباسٗٗ)

 . ٕٙ، صٜٜٛٔبيروت : 
 . ٗٔ، ص  ٜٚٚٔنزار سميم : الفن العراقي المعاصر ، الكتاب األول ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد : ( ٘ٗ)
 ، ص  . ٜٔٚٔ: األساطير السومرية ، ت : يوسف داود ، بغداد : ، كريمر صموئيل نوح  (ٙٗ)
 . ٘ٓ، ص  ٕبية ، عفوزي: الثورات الثقافية في معتقدات العراق القديم ، مجمة آفاق عر  رشيد ،(ٚٗ)
: حضارة  رشيد ، فوزي ( –ابو الصوف ، بينام  –العراقيين ومنيم )الدباغ ، تقي  نخبة من الباحثين (ٛٗ)

 . ٙٗٔ، ص  ٜ٘ٛٔ، دار الحرية لمطباعة والنشر ، بغداد ،  ٔالعراق ، ج
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 . ٜٗٚٔ،دار النيضة المصرية ، القاىرة ،  ٔالتكوين في الفنون التشكيمية، ط :رياض ، عبد الفتاح ( ٜٗ
 .ٓٛ، الكويت،بال،صمذاىب الفن المعاصر( حسن، محمد حسن. ٓ٘) 
 . ٜٖ، صٜٓٛٔ( ىيغل : فن النحت ، ت: جورج طرابيشي ، بيروت ، ٘ٔ)
 . ٕ٘، ص ٖٜٚٔ ( جودي ، محمد حسين : تاريخ الفن العراقي القديم ، النجف األشرف ،ٕ٘)
 . ٜ، ص ٜٜٚٔ، بيروت ،  ٔ( ىيغل : الفن الرمزي ، ت: جورج طرابيشي ، طٖ٘)
 . ٕٚٗ، ص ٜٔٛٔاوبنيايم ، ليو : بالد مابين النيرين ، ت: سعدي فيضي عبد الرزاق ، بغداد ،  ٗ٘)
الة ماجستير )غير دراسة تاريخية داللية، رس -( الشاكر، فاتن موفق : رموز أىم اآللية في العراق القديم٘٘)

 . ٛ، ص ٕٕٓٓمنشورة(، جامعة الموصل، كمية اآلداب ، قسم اآلثار ،
 .ٜ٘ٗص ٜٜٔٔ،الموصل،ٔ،مموسوعة الموصل الحضارية( مظموم، طارق عبد الوىاب. "فن النحت"، ٙ٘)
، طبع الدار العربية، بغداد، ٔحسن، وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة الفنون التشكيمية  الربيعي، شوكت: فائق (ٚ٘)

 .ٕٙ، صٕٜٛٔ
( جميل ، حسين : "في الموقف الفكري لمفنان العراقي " ؛ في : مجمة المثقف العربي  ، العدد الرابع ، تشرين ٛ٘(

 .ٕٔ، ص ٜٔٚٔاألول 
 .ٕٓ، صٕٓٓٓس والتنوع ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، كامل، عادل. التشكيل العراقي ، التأسي  (ٜ٘
 .ٜ٘، ص ٜٔٚٔمجمة المثقف العربي ، العدد االول ، تشرين اول ، بغداد ، وزارة االعالم ،   (ٓٙ
 . ٜٛ٘ٔ( جواد سميم : دليل المعرض السنوي السابع لمرسم ٔٙ)
 ، ص . ٜٙٛٔالشؤون الثقافية العامة ، بغداد :   روو ، جورج : العراق القديم ، ت : حسين عموان ، دار( ٕٙ)
 .ٕٗ، ص ٖٕٓٓ( عبد األمير ، عاصم : الرسم العراقي حداثة تكييف ، دار المأمون لمطباعة والنشر ، ٖٙ)

( الجبوري ، عباس زويد : الواح فخارية من العصر البابمي القديم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ٗٙ
 . ٕٕٔٓب ، بغداد ، كمية االدا

( كاظم ، مصطفى جواد : صورة االليو في االلواح العراقية القديمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ٘ٙ
 . ٕٔٔٓبابل ، كمية الفنون الجميمة ، 

 

 


