
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بابل

 كلية الفنون الجميلة
 الفنيةقسم التربية 

 

 

 

 

 ختامأللبعاد الفكرية واجلمالية األ

 البابليةطسواايية األ

 

 

 الباحثان

 

 سياب  م. م. قحطان صبري                            طرادم. هدى طالب      

 

 م1028



1 
 

 : ملخص البحث

البابمية" في محاولة لمتعرف طسطوانية األتختام تناول البحث الحالي "االبعاد الفكرية والجمالية لؤل
 االطسطوانية. تختام عمى االبعاد الفكرية والجمالية التي اطستميميا الفنان البابمي في األ

طار المنيجي ربعة فصول تخصص االول منيا: األأىداف البحث الذي تضمن لتحقيق أووصوال 
تختام االبعاد الفكرية والجمالية لؤلعمى تعرف ال بيدف البحث: وىو لمبحث بدءًا بمشكمة البحث ومروراً 

 فضال عن تحديد المصطمحات التي تعرض ليا البحث.  ةالقديم البابميةطسطوانية األ

نصب االىتمام في المبحث النظري واحتوى عمى ثالثة مباحث، أالفصل الثاني االطار  تضمن
العصر الطسومري، من عصور قبل الكتابة الى عصور بعد الكتابة )طسطوانية األتختام االول حول فن األ

وتضمن المبحث الثاني اطستعراضا  العصر االكدي، عصر االنبعاث الطسومري االكدي، العصر اآلشوري(.
تختام ال ومتختصرا لمحضارة البابمية القديمة وفنونيا. اما المبحث الثالث فقد تركز االىتمام فيو عمى األكام
 البابمية القديمة. طسطوانية األ

فيما اتختص الفصل الثالث، اجراءات البحث من حيث حصر مجتمع البحث، وتم اعتماد المنيج 
لمعصر البابمي تختام أطسطوانية نماذج فنية مصورة أل( 5التحميل الوصفي لتحميل العينة والتي كان عددىا )

 القديم. 

 فيما اشتمل الفصل الرابع النتائج واالطستنتاجات التي تمتخض الييا البحث ومن اىم النتائج: 

مزيج من عالم واقعي متمثل البابمية القديمة بطسطوانية األتختام امتاز نظام االشكال عمى طسطوح األ -1
 . (4(، )3(، )1يئة. كما في نموذج )وآتخر اطسطوري المتمثل بصورة اآللية البشرية الي دينبالمتعب

لمعصر البابمي القديم ذات ابعاد طسطوانية األتختام اغمب الموضوعات التي نفذت عمى طسطوح األ -2
فكرية عقائدية والتي ليا اىمية كبرى في حياة المجتمع البابمي القديم كما في الرؤوس المقطوعة 

 (. 4(، والتموجات المائية نموذج )3ج )نموذ

ان االبداع الفني الذي امتازت بو االتختام االطسطوانية لمعصر البابمي القديم ىو وليد ذات مبدعة  -3
(، 3(، )2(، )1متفاعمة مع المجتمع تفاعاًل كميًا وديناميكيًا وكل ما يحيط بيا. كما في نموذج )

(4( ،)5 .) 
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 اما فيما يخص االستنتاجات:

في العصر البابمي القديم وليدة المعابد فيي تعبر عن طسطوانية األتختام د موضوعات األتع .1
 االوضاع الدينية واالجتماعية تعبيرا روحيا وفكريا بمضمون واقعي اطسطوري. 

 كما تضمن الفصل الرابع التوصيات والمقترحات.

 

Research Summary 

The current research dealt with the "intellectual and aesthetic dimensions of the 

Babylonian cylindrical seals" in an attempt to identify the intellectual and 

aesthetic dimensions inspired by the Babylonian artist in cylindrical seals. 

In order to achieve the objectives of the research, which included four chapters, 

the first of which was: the methodological framework of the research, starting 

with the problem of research and through the research objective: (the 

intellectual and aesthetic dimensions of the cylindrical cylinder seals). 

According to the time period (4984 BC) - (4585 BC) for the ancient civilization 

of Babylon. And analysis of photographic models of cylindrical seals with 

different subjects. As well as identify the terms to which the research. 

As for the second chapter of the theoretical framework, it contains three topics. 

In the first part, the focus is on cylindrical seals from ages before writing to 

post-writing times (Sumerian, Akkadian, Assyrian, Sumerian, Assyrian). 

The second section included a full and concise review of the ancient civilization 

and arts of Babylon. 

The third topic focuses on the ancient Babylonian cylinder seals. 

The third chapter deals with research procedures in terms of limiting the 

research community. The method was adopted descriptive analysis of the 

sample analysis, which was (5) illustrated technical models of cylindrical seals 

of the old Babylonian era. 

The fourth chapter included the results and conclusions that emerged from the 

research and the most important results: 

4- The system of shapes on the surfaces of the ancient Babylonian cylinder seals 

is characterized by a combination of a realistic world represented by the 

worshipers and the mythical myth of the image of the human gods. As in (4), 
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(3), (4). 

2. Most of the topics that were carried out on the surfaces of the cylindrical 

seals of the ancient Babylonian era have ideological and ideological 

dimensions, which are of great importance in the life of the ancient Babylonian 

society, as in the heads of the broken model (3) and the water waves model (4). 

3 - The artistic creativity which characterized by the cylindrical seals of the old 

Babylonian era is a creative and interactive child with a fully dynamic and 

dynamic interaction and all that surrounds it. As in (4), (2), (3), (4), (5). 
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 االولالفصل 

 : مشكلة البحثاوالا 

ة يمصمن الحضارات التاريتخية التي تمتمك اقدم الفنون األالقديمة  الرافدينيةحضارة ال تعد
تأثرت الواحدة باالتخرى منذ بداية العصور  والمتنوعة. حيث تتكون ىذه الحضارة العريقة من عدة عصور

العصر البابمي  االكدي، واالشوري، وآتخرىاوالطسومري  ،، اوليا العصر الطسومري، العصر االكديالتاريتخية
 القديم والجديد. وان لكل عصر طرازًا فنيًا تخاصًا بو والذي يتضح عميو تأثيرات المجتمع الذي ظير فيو. 

يث تمتع الفنان بنوع الرافدينية، حالحضارة المزدىرة في المراحل ويعد العصر البابمي القديم من 
مزاولة االنطسان لمفن أمر ، ويعتبر ومشاعره الذاتية في ابداع اعمالو الفنيةرًا عن احاطسيطسو من الحرية معب

طبيعي وجد مع وجود النوع البشري وظير منذ ظيوره عمى طسطح الكرة االرضية فإن ما تركو االنطسان 
تخالل عصوره الحجرية القديمة من نتاجات فنية تعكس جانبا ميما من جوانب مطستواه الفني وظروفو التي 

  (1)إضافة الى حياتو االقتصادية واالجتماعية والفكرية. عاشيا

تخضاع ظواىر بيئتيم الطبيعية، عن طريق التقميد  تمكنت الحضارة البابمية القديمة من تحويل وا 
والمحاكاة الى قيم وافكار واعراف في الفكر االجتماعي مطستندة الى عدد من المشاعر والطقوس المشتركة 

فكانت تمك حالة من الوعي الفني والتي تجطسدت في طبيعة واحد بشكل دوري، ؤدييا المجتمع الالتي ي
االعمال الفنية البابمية القديمة ومنيا النحتية بنوعييا المجطسمة والبارزة والتي تميزت بالتنوع وضتخامة 

 االنتاج. 

كانة ميمة في تاريخ ىي من ابتكار العقمية الرافدينية القديمة والتي اتخذت ميعتبر فن االتختام االطسطوانية  
المنجز الفني البابمي القديم، حيث ارتبط فن االتختام االطسطوانية باالعراف والتقاليد المجتمعية والدينية، 

 والتي تظير لنا مشاىد صور المموك واآللية. 

 وفي ضوء ما تقدم برزت مشكمة البحث الحالي والتي تتمثل بالتطساؤل اآلتي. 

 البابمية. طسطوانية األتختام ية لؤلما االبعاد الفكرية والجمال -

 اهمٌة البحث والحاجة الٌه  :ثانياا 
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معرفة جديدة بدراطسة االبعاد الفكرية والجمالية لما تميزت بو الحضارة الحالي يمثل البحث  .1
 البابمية القديمة. 

البحث الحالي المكتبات المحمية بجيد عممي وفني متواضع من تخالل التعرف عمى  يرفد .2
 نتائج البحث. 

 : هدف البحث ثالثاا 

 ييدف البحث الحالي الى 
 البابمية(. طسطوانية األتختام االبعاد الفكرية والجمالية لؤلعمى تعرف ال)

 : حدود البحث رابعاا 

تختام عمى دراطسة االبعاد الفكرية والجمالية لؤليقتصر البحث الحالي الحدود الموضوعية:  -1
 بموضوعات متختمفة. تختام أطسطوانية البابمية القديمة وتحميل نماذج مصورة ألطسطوانية األ

 العراق )حضارة بابل القديمة(  الحدود المكانية: -2

 ق.م  1595 –ق.م  1894 الحدود الزمانية: -3
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 خامسا: تحديد المصطلحات وتعريفها

 اوال: الُبْعُد )لغة( 

جاء في متختار الصحاح: )ب ع د( ، )البعد( ضد القرب، وقد )َبُعد( بالضم ُبْعدًا فيو )بعيد( أي 
  (2))متباعٌد( و )أبعده(، و )باعده( و )بَّعده تبعيدًا(. 

كما ىي الرأي  (3) و )ُبْعد( جمعيا )ابعاد( ومصدرىا )ُبْعْد(، وىي اتطساع المدى والمطسافة.
  (4)زم.والح

 أصطالحًا : عد البُ 

قال منيم بالتخالء جعل فمن رب اقصر امتداد بين الشيئين، "البعد تخالف القرب، وىو عند الع
  (5) "البعد امتدادا مجردا عن المادة، قائما بنفطسو، ومن انكر التخالء جعمو قائما بالجطسم.

البعد مصطمح تصويري فضائي، اقتبس من اليندطسة، ويطستعمل في جل المفاىيم االجرائية المطستعممة في "
الطسيميائية والبعد الجمالي يقتضي ايجاد مطسافة وجدانية واضحة، تفصل بين شتخصية القارئ والعمل الفني 

ن الحقيقي والوىمي في الذي يظير بعيدًا عن مجال تجارب القارئ، ويعرف )البعد( كذلك بأنو: تمييز بي
  (6) "العمل.

 :  اجرائياً  -

ىو المدى الذي نكشف من تخاللو ما تنشده االتختام االطسطوانية عمى مطستوى الفكر وجماليات االشكال 
 والتقنيات. 

 ثانيا: الفكر 

 ُلغًة  -

او  حموُ نعمال العقل في أمر أ .)ف ك ر( ومعناىا )التفكر( وجمعيا افكار ومصدرىا فكر"
. واعمال العقل في االشياء لموصول الى معرفتيا. ويطمق المعنى العام عمى كل ظاىرة من ظواىر ندركوُ 

   (7) "الحياة العقمية.
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 اصطالحاً  -

صل الى حميا من تخالل من افكار وتخواطر وصور بغية التو  ما يجول صحفعمل عقمي ميمتو "
   (8) "التفكير في التخروج من مأزق معين.

و أىو نشاط انطساني يحدث بشكمين رأطسيين: التفكير من أجل الحصول عمى معرفة بالشيء "و أ
  (9) "التفكير ألعمال العقل بشأن االرادة وبيذا يكون التأمل والتدبر او القصد.

  اجرائياً  -

ىو صورة ذىنية تتكون من تخالل االشكال والعناصر والرموز وليا دالالت تتجمى عبر ىذه 
 االشكال طسواء اكانت طسياطسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 

 ثالثا: الجمال 
   لغةً  -

  (10) ."ونطسرحْ وحين تَ  حونَ حين تريُ  مالٌ لكم فييا جَ "و ورد في القرآن الكريم: قال تعالى 
)الصحاح( بمعنى )الحطسن( "وقد جمل الرجل بالضم جماال فيو جميل والمرأة ورد الجمال في 

 (11)جميمة وجمالء"

وردت كممة )الجمال( في المنجد "بمعنى الحطسن في االشكال واالتخالق ما يبعث في النفس 
شعور باالعجاب والطسرور والرضاء والجمالية: "ما ينطوي عميو شيء من الجمال من يتصف بالجمال 

  (12)والحطسن"

 اصطالحًا  -

  (13)عرفو )بومجارتن( بأنو "العمم الذي يدرس الظاىرات الجمالية ومطسائل الذوق الفني"

  (14)وعرفو )ارطسطو( بأنو "التنطسيق والعظمة" -

 "وردت الجمالية في )معجم المصطمحات االدبية المعاصرة( بأنيا:  -

 التشكيمية وتتختزل جميع عناصر العمل في جمالياتو.  نزعة مثالية، تبحث في التخمفيات التأريتخية (1

 ترمي النزعة الجمالية الى االىتمام بالمقاييس الجمالية، بغض النظر عن الجوانب االتخالقية.  (2
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ينتج كل عصر، جمالية، اذ ال توجد )جمالية مطمقة( بل )جمالية نطسبية( تطساىم فييا كل  (3
  (15)لفنية".االجيال، والحضارات، واالبداعات االدبية وا

 اجرائيًا : -

ىو الكشف عن تمك العالقات البنائية والعناصر البصرية التي تحمميا االشكال والرموز لؤلتختام 
 االطسطوانية في العصر البابمي القديم. 
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

 المبحث االول

 ،العصر السومري)فن األختام األسطوانٌة من عصور قبل الكتابة الى عصور بعد الكتابة 

 .  (يوشورالعصر اآل ،االنبعاث السومري ،العصر االكدي

االنطسان بوصفو متخموقا مفكرًا، فأننا طسنجد رغباتو في التعبير الفني ترتبط ارتباطًا وثيقًا  يعد
وىذا ما اكده )اندريو بارور( بقولو "يجد الفن في الدين المميم الرئيطسي لو بل  (16) بمعتقداتو الدينية.

 (17)در الوحيد الليامو وعمى ىذا فأن من النادر ان يجد في العراق عمال فنيًا ليس بمادة دينية"المص

بذلك تتبادل كل من الفمطسفة والحضارة ميام حل مشكالت االنطسان دون ان تقف عند حد معين ما دام     
الرافديني قديما في تصوره وان الشعب ، (18)االنطسان ينزع نحو المجتمع االفضل يدفعو لذلك ماٍض مزدىر"

   (19)لمظاىر ما وراء الطبيعة وجد لكل مظير من تمك الظواىر محركًا او مدبرًا.

"اي انيم جعموا لكل ظاىرة في الحياة معبودًا معينًا يتحكم فييا لذلك اتصفت ىذه بالديانة بوجود 
ان فتكطسب صفة التقديس عدد كبير من اآللية التي تشبو البشر لكنيا تترفع وتطسمو عن عالم االنطس

  (20)ويتوجيون ليا بالعبادة"

وان فنون عصر ما قبل الكتابة في العراق كانت وليدة تألفيا الحضاري الجديد ونقمتيا االقتصادية الكبيرة، 
والتي ليا  (21)وفعل مجتمعيا ووعي إنطسانيا وافكاره الروحية التي ولدت عمى ارض العراق الول مرة.

 . (22) ق الشمالية لالراضي العراقية حيث عثر عمى أواٍن فتخارية بدائية وادوات حجريةعالقة وثيقة بالمناط
فينا يتوفر لدينا ما يمكن ان يوصف بأنو اقدم شاىد عمى الفن المبدع وىو فن يطستمد اليامو من 

  (23) عقيدة دينية.
االتخرى، والنيا  العمود الفقري لتأريخ الفن في العراق القديم بعكس الفنونتختام "حيث تمثل األ

 . (24)تعتبر مزية تخاصة امتازت بيا حضارة وادي الرافدين واقتبطستو فيما بعد االقطار المجاورة"
"ان ىذا االبتكار العظيم في تاريخ الفكر االنطساني وليد رقي الفكر ونشاط التخيال وتطور التقنيات 

تاريخ فالتختم االطسطواني يفصح عن ونضج النظم االقتصادية واالجتماعية في تمك الفترة العنيفة من ال
 ( 25)طبيعة المعتقدات واالعراف والشعائر والقيم االجتماعية"
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االجتماعية. فيو بمثابة تخطاب فكري  فبجوىر المفاىيم واالعرا توفي وظيفتختام "ويرتبط فن األ
  (26)والوجداني". تداولي بين االفراد، يعمل بمثابة اداة تواصل عن طريق ضرب من التناغم التعاطفي

، في الحضارة العراقية ىو الوطسيط اليام والمييمن في تنظيم كل نشاطات الحياة. "كان المعبد
وبغية تثبيت حقوق االفراد، وتنظيم عمميات البيع والشراء والحفاظ عمى الممتمكات وكان ابداع )االتختام( 

  (27)لتوفر حمول لمثل ىذه االشكال االقتصادية"

التختم غريبة عمى العراقيين القدماء ففي عصر قبل الكتابة الذي طسبق الحضارة ولم تكن فكرة 
وىو عبارة عن قطعة حجرية صغيرة الحجم، " (28) عرف العراقيون فكرة )التختم المنبطسط( زمنياً الطسومرية 

تكون ذات اشكال ىندطسية دائرية او مطستطيمة او مربعة، تنحت عمييا بشكل غائر فتترك طبعاتيا واضحة 
 (. 1. كما في شكل )(29)ند ضغطيا عمى الطسطوح الطينيةع

حيث ظيرت االتختام نتيجة الحتياج المعبد الييا، فبعد ان اطستوطن االنطسان في بواكير حياتو، 
إىتدى لمزراعة وتربية المواشي وجني المحاصيل ودعاه ذلك الى تنظيم اموره المعيشية فبرزت الحاجة الى 

كات والبضائع المتخزونة في المعبد. من تخالل تختم كل بضاعة باطسم ما يوثق ما بحوزتو من الممتم
صاحبيا وىكذا انتج الكثير من االتختام، وتبين التقنيات ان االنواع االولى من االتختام وىي المنبطسطة 

كم( جنوب مدينة الموصل في االلف  35وجدت في القرى القديمة وبالتحديد )تل حطسونو( والذي يبعد )
  (30) يالد.الطسادس قبل الم

بأعداد كبيرة وىي اول تعبير عن  المنبطسطة في دور )حمف(تختام "ويؤشر ظيور مجاميع األ
 ( 2. كما في شكل )(31)تخاصية تفرد الذات في عصر قبل الكتابة عمى ارض الرافديين"

"وان مشاىد الطقوس والشعائر االجتماعية الكامنة في طبقات االتختام، كانت تؤدي الى تفعيل 
تثبيت التخبرة االجتماعية لدى كل فرد من شعب )العبيد(، االمر الذي قاد الى توليد عالم تؤلفو آليات 

 . (32)الرموز والكممات والمصطمحات، ذوات الفيم االجتماعي الواطسع النطاق"

االطسطوانية( في دور )الوركاء( والتي يرجع تاريتخيا ما بين تختام )األ"كما وظير نوع اتخر ىو 
ق.م( حيث انتشر ىذا الدور في جميع بالد ما بين النيرين وامتازت بتطور حضاري في  3500-3000)

 . (33)ميادين العمارة وابتكار الكتابة والتي كانت عمى شكل صورة منقوشة عمى الواح من الطين"
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حيث تزايد فن االتختام االطسطوانية وبمغ ذروتو في ىذا العصر حتى عدت الوركاء مركز االشعاع 
 (34) الطسومري.الحضاري 

تمثل الحياة اليومية وقد اطستعممت لتطسجيل واجيات المعابد طسطوانية األتختام "كما ونقش عمى األ
برطسم صورة االشياء المراد تطسجيميا فإذا اريد مثاًل التعبير عن كممة طسمكة نرطسم صورة طسمكة، واذا أريد 

 . (35)التعبير عن كممة ثور نرطسم رأس ثور وىكذا"

وطبعات ىذا الدور بالمواضيع والمشاىد الدينية، اي ان المعبد وما يتعمق بو م أتختا"حيث تمتاز 
 (. 3. كما في شكل )(36)من امور وطقوس دينية ىو المحور الذي تدور عميو رطسوم عصر الوركاء"

ىي عبارة عن قطعة من الحجر، ذات شكل اطسطواني غالبا ما يكون مثقوبا طسطوانية األتختام "واأل
. او ىي "اطسطوانة حجرية يوفر (37)ط او طسمك معدني"حممو او تعميقو بواطسطة تخي ط ليطسيلفي الوطس

ن الموضوع االنشائي والمعكوس عمى الطسطح التخارجي لمتختم و طسطحيا التخارجي مطساحة لمنقش ويك
 . (38)االطسطواني عبارة عن شريط يعود فيمتقي مع بدايتو"

رة التخرى فيناك صغيرة مقعرة، او في اشكاليا واحجاميا من فتطسطوانية األتختام وتتختمف األ
. اما من حيث الحجم فيناك (39)منتظمة أي ان التختم ذو طسمك واحد من اعمى الى اطسفلأتختام محدبة، و 

( 5كبيرة ذات قطر )أتختام ( طسم وبالعكس 0.9يقل ارتفاعيا عن الطسنتمتر الواحد وقطرىا )أتختام أطسطوانية 
 . (40)( طسم من حيث االرتفاع8يث القطر، )طسم، او بعضيا في حدود الطسنتمتر الواحد من ح

كانت حجرية تختام ، فبنية األلوجودي بداللة صالبة التخاماتتخطابيا اطسطوانية وتقدم التخامات األ
 . (41)في عموميا وجوىرىا

االطسطوانية، تختام ويبرز الوعي التقني في تنوع انواع االحجار المطستتخدمة في نحت مشاىد األ
. اما تنوع المون فيدل اوال عمى طسمو الذائقية الجمالية ورقييا لدى (42)والرتخام يتايتمابين حجر الكمس الطست

 . (43)الشعب الرافديني

الكوارتز والكريطستال، مثل العقيق االبيض والعقيق  مثلحيث ان اتختيار المادة وفق لونيا، 
 . (44)االجود جدا في الفترة الكاشية واالشورية والبابميةتختام المشرط تطستعمل لؤل



12 
 

والتمعن في التختم االطسطواني وفي النقوش المحفورة عمى طسطحو، يطساعد عمى معرفة نوع االدوات 
المطستعممة النيا تترك اثرا يدل عمييا ومنيا )االزميل، المزرف، المقشط، القرص الحاد، االنبوب ذو 

ات الة معينة الطرف الحاد، المزرف ذو الرأس المحدب( ومن الثابت انو كان يطستعمل في بعض الفتر 
 . (45)دون بقية االالت

وتمر صناعة التختم بمرحمتين االولى ىي قطع التختم ويعرف الشتخص الذي يقوم بيذه العممية 
تو مثل الحداد والنطساج. اما المرحمة الثانية ىي النقش عمى نبقاطع التختم من مادة الحجر وتعد ىذه مي

 .(46)لذي ينقش عمى التختمالتختم وان الشتخص الذي يقوم بيذه العممية النقاش ا

تاريتخيتيا كوثائق من تخالل اطسطر الكتابة التي تجتاز الفضاءات بين طسطوانية األتختام وتؤكد األ
 . (47)عية ومراكز عالمية لممشاىد بداللة المغةاالطسماء وااللية المعبودة او االداالشكال والتي تبمغ عن 

ىو ما يعرف بشريط االشكال حيث ق.م(  24-28)الطسومرية تختام والطسمة المميزة لموضوعات األ
( 4لعدد من الحيوانات االليفة. كما في شكل )الكامنة في )رمز( االطسد، حماية  يقاتل بطالن قوى اليالك

 . (48)حيث تحفر االشكال بشكل معكوس، وبوطسائل يدوية، انيا العبقرية الطسومرية التخالدة في ذاكرة االجيال

اك الحيوانات والطسفينة االليية غنية في مواضيعيا مثل عر  ق.م( 23-24) االكديةتختام وان األ
لية التخصوبة ومجالس الشراب والتعبد في حضرة االلية وااللية عشتار المحاربة والية الجو والية آل

عمى تختام الشمس والمجنح وااللية الحية ومناظر الصيد في الطبيعة والتقديم الى االلية كما تدل ىذه األ
لفنان االكدي وقابميتو الفنية في ابراز الحركة ومحاكاة الطبيعة واظيار الحيوية والتعبير والقوة احطساس ا

والعواطف عمى االشتخاص والحيوانات وعمى براعتو في توزيع وحدات الموضوع او المشيد توزيعا فيو 
 . (49)انطسجام وتناظر وتوازن

جريد لالشكال والمفردات التي كانت طسمة والفنان االكدي عمى العموم تحول من حالة الجمود والت
  (50)الفن الطسومري إلى حرية التكوين، فالفنان ىنا يعبر عن نفطسو بالشكل االوطسع في تمثيل الحركة.

اطستمدت فنونيا وادابيا وعمميا من الحضارة الطسومرية، حيث كان  كما ان الحضارة االكدية
. ونطستطيع (51)الكثير من فنونيم مع بعض التطوير االكديون تحت الحكم الطسومري لفترة طويمة واقتبطسو

بحوادث لممحمة متأتخرة لالطسطورة الدينية. كما في طسطوانية األتختام ان نشتخص بعض المناظر من األ
( عمى انيا اشير القصائد الممحمية واكثرىا انتشارا في الشرق القديم ونعني بيا ممحمة 5شكل )
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كفاح غير مثمر لبطل يطسعى لمحصول عمى حياة ازلية، قد  )كمكامش(. والموضوع االطساس لمممحمة ىو
اصبح في الغالب الموضوع الرئيطسي لكل القصائد الممحمية االكدية، فالموقف الرطسمي ينطوي عمى 
االعتقاد ان االلية العظام عندما يضمون العالم. فانيم يحتفظون بالحياة النفطسيم ويتخصون بيا البشر 

 . (52)المذين يطستطيعون التطمع الى المزيدكميم وان االبطال وحدىم ىم 

ففي طسطوانية األتختام وتترجم بعض الرطسوم التصويرية لالطساطير الدينية التي حفظت عمى األ
( تمقي االلية )شمس( التحية اثناء صعوده الى جبل العالم الطسفمي من شقيقتو المجنحة 6شكل )
 . (53))عشتار(

روض الطاعة والمثول امام فتمثل  ق.م (23-22 )كديأتختام عصر االنبعاث الطسومري األاما 
( ترى تقديم شتخص بواطسطة الية ثانوي الى الية رئيطسي جالس، واحتواء التختم 7االلية. ففي الشكل )

مشيد اطسدين قفزا الى اعمى في اتجاىين متعاكطسين، مع وجود ىالل وطير بين االلية الجالس وااللية 
 الواقف. 

ر بعدم االبداع واالبتكار واالصالة في توزيع وحدات المواضيع، ومن ىذا العصأتختام حيث تتميز 
 . (54)جانب اتخر تتميز بجودة الحفر والعناية بو وبصغر حجم التختم ورشاقة االشتخاص والحيوانات

التي اطستطونت شمال بالد الرافدين في الطسيطرة عمى  ق.م( 7-14) ونجحت الدولة االشورية
االشورية تمثل صراعا اطسطوريا بين المجنحين تختام وان معظم مشاىد األ. (55)المنطقة بعد صراع مطستمر

وكائنات اطسطورية كاشكال الثور والحصان والتنين المجنحة التي تشتبك مع بعضيا في مشاىد صراع 
 . (56)عنيفة

ىذا العصر مصنوعة من احجار نصف كريمة ومشاىدىا محفورة حفرا عميقا االمر الذي أتختام و 
 االشكال بروزا ظاىرا عن دحرجة التختم.  ينتج عنو بروز

كما نالحظ فييا العناية والدقة في ابراز التفاصيل الداتخمية وىي تحمل اطسماء بعض الشتخصيات 
 (. 8. كما في شكل)(57)الحاكمة التي طساعدت عمى اعطاء تاريخ ليذه المجموعة

ان ما يميز التختم االطسطواني في وادي الرافدين ىو تفنن الفنان في كيفية تركيب عناصر مشيد 
التختم االطسطواني، مثل تقاطع االجطسام وتداتخميا وتشابكيا، باالضافة الى طسعة الطسطح طساعد عمى رطسم 
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تركيب عدة اشكال في مشيد واحد كبير كما وطرأ عمى مشاىدىا تغيرات شممت االطسموب والموضوع وال
الفني لعناصر المشيد، وان ىذه النقاط اضافة الى الكتابة التي يحمميا التختم والطبقة التي وجد فييا التختم 

 . (58)االطسطواني اثناء التنقيب تطساعد عمى اعطاء تاريخ لمتختم وتعيين الدور التاريتخي الذي يعود اليو
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 المبحث الثاني

 . (فنونهنبذة مختصرة عن )العصر البابلي القديم 

عندما انيارت الطسمطة الطسومرية قطسمت االراضي التي حكمتيا اور واقامت فييا دويالت عمى 
اشنونا( التي تقع في ايدي حكام محميين في اشور اعمى نير دجمة ومدينة )ماري( وطسط الفرات وفي )

وتعرف اليوم  )الرطسا( التي تقع في محافظة ذي قاروديالى وتعرف اطالليا اليوم )تل اطسمر(، منطقة 
 . (59)بأطسم )طسنكرة(. وكذلك في بابل قامت طساللة حاكمة كان حمورابي مطسيطرا عمى عصرىا

اتاحت الظروف الطسياطسية المرتبكة والنزاعات العطسكرية التي نشبت بين المماليك االمورية 
-3500)المتعددة المنتشرة من بالد الرافدين، حيث كانت مدينة بابل صغيرة ابان العصر الطسومري، 

( في حين حممت بابل اطسم )بوابة االلية( في Ka- Dinger- Ra-Kiق. م( وعرفت باطسم ) 3370
وتعاضم شأن االلية )مردوخ( في بابل واصبحت لو مكانة مميزة فنجد عمى  (60)العصر البابمي القديم

  . (61)طسبيل المثال ان الممك )حمورابي( لقب ابنا لاللية  )مردوخ(

في  كان من الطبيعي ان تظير ايات رقيو)حمورابي( بنيضة عصره، و  "تأثر الفن في عيد
تماثيل الممك نفطسو وفي صوره وبقيت رأس جرانيتية يرجح انيا تمثل رأطسو، وضحت فييا المالمح الطسامية 

ين عالنبيمة. ونجح الفنان في تمثيل نحافة وجو صاحبيا ومطستويات عظام التخدين ودقة تمثيل ركن ال
 ( .9. كما في شكل )(62)ن وتخطوط الشفتين وتعبيرىما عن شتخصية صمبة مجربة"ومطسطحات الجفني

( او التي حممت شريعة البالد 10. شكل )"ومن اىم االثار البابمية مطسمة الممك )حمورابي(
يف لوقوانينيا وكان اطسموب النحت ىنا يميل الى الجمع بين النحت المجطسم والنحت البارز. ويمثل الر 

الجالس الذي بدوره   مى مطسمة الممك حمورابي لقد وقف في رفعة امام )الو الشمس(الذي نحت في اع
ن ىذا المشيد يمثل المعبد العموي لمزقورة ويعبر ايضا أو يطسمم الصولجان رمز الطسمطة الى الممك حمورابي 

  ( 63)عن العقيدة الدينية في تمك الفترة"

فمطسمة الممك )حمورابي( تمثل انزياحا ىاما في نطسبة المنجزات النحتية الرافدينية بصدد غرائبية "
ارتفاعيا الشاىق وتخاصة تخامتيا وطبيعة موضوعيا ونظام تكوينيا الشكمي وتقنية نحتيا واليات االظيار 

ان مطسمتنا تعد اعظم المنفردة الجديدة في اتخراج مشيدىا التصويري فاذا فيمنا التاريخ بداللة الفن ف
 . "(64)منجزات النحت البارز في تاريخ النحت العالمي ونضجت في تخارطة النحت العراقي
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"ونرى النقش المرطسوم عمى الجزء العموي من قانون )حمورابي( حيث نجح الفنان في اعطاء ىذا 
واحدا من انجازات (. 11لية الماء الفوار( شكل)آ. ويعد تمثال )"(65)النقش مطسحة من الييبة والتأثير

ة شكل نالنحت البابمي اليامة، حيث تمظيرت بشكل فتاة جميمة اطستعارىا الفنان بفعل ابداعي ذكي، النطس
 . (66)القوة الماورائية

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

وعثر ايضا عمى لوح من الفتخار ذي نحت مجطسم وبارز لشتخصية احدى االليات العارية 
( والتي تقف عمى اطسدين حاممة بكمتا يدييا الحمقة والصولجان رمزا لطسمطة والييمنة 12والمجنحة شكل )

 . (68)والقوة

الجدارية البابمية عوامل شتى اىميا ىيمنة الضواغط البيئية وتفاعمت طسمات االطسموب في الرطسوم 
والدينية والممكية واالطسطورية والوطسائط المادية المطستتخدمة في انجازىا واليات اظيار انظمتيا التشكيمية 
عمى الطسطوح البصرية حيث ىندس الفنان البابمي معنى مشيده الجداري، عمى وفق االطسموب الطسومري 

م االنشاء التصوري، تمك االلية المجددة في طسرد االحداث التي تقضي عمى تقطيع التقميدي في نظا
الطسطوح البصرية الى عدد من االشرطة االفقية المتتالية، التي تحشى بداتخميا تفاصيل االحداث عمى وفق 

 (. 13. شكل )(69)المتخزون منيا في الذاكرة الذىنية لمفنان

ياية العصر البابمي القديم واكثرىا اىمية بالنطسبة الى ما ومن بين االعمال الفنية الباقية من ن
(. فيذا النتاج الفني الصغير عبارة عن لوح 14يتعمق باطسموبيا ىو قرص من المرمر وجد في بابل شكل )

بالقوالب الفتخارية، حيث اطستعمل  . ويعتبر ىذا العمل بمثابة قالب لمصب شبييودائري مزين بحزوز عميقة
مفرط لالطراف ىنا بميارة كبيرة كجزء من تركيب زتخرفي تكاد ال تبدو فيو ىذه االطراف الفنان الطول ال

 . (70)غير طبيعية
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 المبحث الثالث

 األختام األسطوانية في العصر البابلي القديم

أطسطوانية البابمية كطسابقتيا الطسومرية واالكدية والطسومرية الجديدة مشكمة بعناية الى اشكال تختام "األ
من احجار متختمفة الصالبة ومتنوعة االلوان تنحت مشاىدىا نحتا غائرا ببراعة بشكل شريط  منتظمة

 . (71)معكوس يعود فيمتقي مع بدايتو، حيث ينحت طبعة مشيده بشكل صحيح عمى طسطوح الطين الطرية"

في عيد حمورابي انطباعا مباشرا بانيا منحدر من فرع منحط من طسطوانية األتختام وتقدم لنا األ
روع الفن، حيث تطغى فيو الكمية عمى الكيفية طغيانا عظيما، وان غنى التصاميم التختمية يؤثر في ف

 . (72)المناظر الرئيطسية اقل مما يفعمو في المناظر الثانوية واالشكال التي اطستعممت لممئ الفراغات

تخاص، وان ىذه البابمية ىو الميل نحو المبالغة في طول االشتختام "كما ان المظير الشائع في األ
 (. 15. كما في شكل )(73)التخاصية طساعدت عمى تحديد تاريخ التختم"

ي تجتاز ؤكد تختم المواطن البابمي اىميتو التاريتخية بوصفو وثيقة من تخالل اطسطر الكتابة الت"وي
فتي النصوص بشكل تظم كالدعامات االطسمنتية فتحدد ضو تنأفي حال طسطحو البصري بشكل مبعثر 

منضبط في حال اتخر. وفي كال الحالتين، فانيا تقدم قراءة اعالمية لممشيد وتطساىم بشكل فاعل في 
  (74)نزلقة عمى طسطوحو الناعمة كالثمج"عممية الحفر والتنقيب الكتشاف دالالت البنيات العميقة لممشاىد الم

رًا في انتاج واعداد اتختام اطسطوانية وظير فن النقش عمى االحجار في العصر البابمي القديم تطو 
بشكل معبر، عن العالقة بالوضع االجتماعي عمومًا او اصبحت بضاعة تجارية، حيث كان حمل 
االتختام في العصر البابمي القديم واطستعماليا منتشرًا بشكل واطسع والذي كان دليال لمشتخصية والصفة 

كميات كبيرة وال يكتمل عمميا اال بعد تثبيت الحقوقية. وىذه االتختام كانت تصنع في معامل وتعد ب
   (75) صاحب التختم، واذا ما ضاع التختم فكان يعمن عن فقدانو لتجنب طسوء اطستعمالو.

. (76)مواضيع التقديم، والعبادة طسويا" "وان المواضيع التي شاعت في دور طساللة بابل القديمة ىي
لية أو الممك المؤلو يقوده بيده الو متضرع الى فيناك موضوعًا مفضال ىو ظيور االنطسان يتقدم امام اآل

آلو العرش الرئيس، بيذا أدتخل وطسيطا قبل االنطسان وتبنى قضيتو. واحيانًا ال توجد اآللية المتضرعة، يقف 
 . (77)االنطسان بمفرده امام اليتو
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 أي الموضوعين الرئيطسيين لعصر االنبعاث االكدي "وىنالك صور النواع االلية التي تجطسدت في
 الذي يحمل ىراوة شكل تخالل عصر طساللة بابل القديمة من امثال ما يطسمى )امورو(تختام النقش عمى األ

شريط التصوري ىنا لطسطح التختم يقدم تخطابو االبداعي بتخاصيتين االولى تكمل في اتختزال ال (78)(.16)
ليات االظيار التشكيمية آالفكر لمفيوم االنتصار الى شكل اطسطوري مؤلم، واالتخرى ترتبط بتقنية البحث و 

المتمثمة بتفاوت مطستويات االشكال عمى الطسطح التصويري، وميارة الفنان في دراطسة الشكل بصدد 
  ( 79) التخوض في دراطسة التشريح، وتجطسيم بعض التفاصيل عمى طسطح التختم الحجري والصمب.

جان ذي اطسد وترى االلية الممك في صفة محارب وعشتار العارية، وعشتار المحاربة، بصول
مزدوج والرجل الصغير ذي الركبتين المثنيتين وكذلك الرموز الطسحرية من امثال الذباب واالقنعة والموازين 

 . (80)والمشط

بو الية يرفع الة الجموس، ويقف امامو متعبد ويعقالممك المؤلو في ح"( 17وتشاىد في الشكل )
المنتشرة بين عناصر المشيد الرئيطسة مثل القرد كمتا يديو الى االعمى، اضافة الى الرطسوم الصغيرة، 

  ".(81)الجالس والشمس واليالل والطسمحفاة ويوجد مشيد ثانوي ىو صراع البطل مع االطسد المجنح

ىذا العصر، وذلك يدلل عمى أتختام )النطسوة البابميات( نطسبة كبيرة من مقولة أتختام كما شكمت 
النطسوية بشكل امرأة تختام ابمية ويتمثل مشيد ىذه األاىمية المرأة في حركة االجتماعية بالمدن الب

 (. 18. كما في شكل )(82)عارية

الرافدينية بصدد طسطوانية األتختام اضاف البابميون الذين عمموا عمى تجديد موطسوعة األ
في شكل  (83) موضوعاتيا وتكويناتيا الشكمية موضوعا جديدا عرف لدى المتختصين باطسم )االلية الداعية(

( الية في حضرة الممك المحارب ببزتو 20( وتطسمى ايضا االلية الشفيعة ويرينا المشيد في الشكل )19)
العطسكرية وفي التختم كتابة مطسمارية مؤلفة من ثالثة اطسطر ويعد ىذا الموضوع بابمي اصيل لم يكن 

د او اثنين مع كتابة ورطسوم معروفا من قبل ىذا الدور قوامو الممك ببزة القتال ويقف في حضرة الو واح
ان لحية الممك تتختمف تماما عن بقية المحى المعروفة في الشرق القديم تختام ثانوية يالحظ في ىذه األ

 . (84)حيث انيا طويمة وذات شكل يشبو المروحة

لمبالد فتأثر ىؤالء بفنون حضارة بابل القديمة،  ولم يدم حكم البابميون، حتى وصل الغزو الكاشي
  (85)مروىا لصالح فنيم وحتى اطساطيرىم واقتبطسوا الكيشيين حتى اطسماء االلية البابمية لصالحيم.واطستث
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 مجتمع البحث : اوالا 

( عمال فنيا كامل التوثيق ، وىذا المجتمع عبارة  15عمى مجتمع بحث بمغ )  الحصول اناطستطاع الباحث
 تم جمعيا من المصادر ذات العالقة بتاريخ الفن العراقي القديم. لؤلعمالعن مصورات 

  : عينة البحثثانيا ا
 ( نماذج من مجتمع البحث . 5ا بصورة قصدية وكان عددىا ) معينة بحثيالباحثان  اتختار

 : واتختيرت عينة البحث وفقا لممبررات اآلتية 

 .تحقيق ىدف البحثتيح حممت موضوعات عينة البحث ، ابعادا فكرية وجمالية مما ي -1
 . النماذج المتختارة تمثل نطسبة كبيرة من مجتمع البحث -2

 : منهج البحث ثالثا َ

متو لمالئاطستتخدمت الباحثة في دراطستيا الحالية المنيج الوصفي لتحميل محتوى العينة ، وقد تم اتختياره 
 لمبحث كما تم اتخضاع العينة لمتحميل والوصف ، وفق رؤية وتوجو الباحثة .
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  حلٌل العٌنة ت

 ( 1نموذج رقم ) 
 تعبدي لمممك تختم اطسطواني : مشيد 

 حجر اطسودالمادة : 
 طسم 2.3× 3القياس : 

 العصر : بابمي قديم .
 م. ع  57646الرقم المتحفي : 

 . صبحي انور رشيد  –المصدر : فن االتختام 
 

والذي نشاىد في ىذا المشيد التعبدي مثول متعبد مع االلو الثانوي او الحامي بين ايدي الممك المؤلو     
يجمس عمى كرطسي ويرتدي لباطسا طويال ويرفع بيده اناء صغيرا في يده اليمنى وكذلك يشاىد كمب تخمف 

 االلو الواقف .
من الطقوس الميمة التي اعتاد  ماليا دينياً يمثل المشيد عمى طسطح ) التختم االطسطواني ( طقطسا ج        

ونجد ان البناء التشكيمي لمطسطح وتخاصة )البابميين( القدماء عمى اقامتو ،  عمييا طسكان وادي الرافدين 
التصويري لمتختم االطسطواني بني وفق واقع معاش وواقعي ضمن ترتيب االشتخاص وابعادىم االيديولوجية 

يظير البعد الجمالي لمصورة التشكيمية التي تعد كشفًا لالمرئي من  البابمي لذا إن الجيد اإلبداعي لمفنان 
تخالل قوالب المرئي ، انو يطسعى لمكشف عن الجوىر الكامن وراء تمظيرات العالم التخارجي ، فكانت 
 أشكالو الصورية المحفورة في األتختام رموزًا تحدد القيمة الوظيفية من جية والبعد الجمالي من جية أتخرى 

 . ، فضاًل عن المفاىيم الفكرية واإليديولوجية التي ترتبط بالمجتمع الرافديني
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 ( 2نموذج رقم ) 
 : اآللية عشتارتختم اطسطواني 

  الييماتيتالمادة :
 طسم  1.4×  2.7القياس : 

 م. ع  57640الرقم المتحفي : 
 العصر : البابمي القديم 

 . صبحي انور رشيد –المصدر :االتختام االطسطوانية 
 
 يتالف المشيد التعبدي وىو من المشاىد المعروفو لدى البابميين القدماء من تخالل تعظيميم ألليتيم  

والتخشوع ليا لما ليا من ابعاد فمطسفية وفكرية واجتماعية . حيث ىناك شتخص يرفع يده اليمنى تحية 
عشتار التي تقف فوق منصة صغيرة وبالقرب منيا ىراوة وشتخص راقص وقرد ورموز  واجالل لالليو

       صغيرة اتخرى . 

والتي تدل عمى  اشتخاص ورموز وعناصر حيوانية وغيرىااحتواء المشيد العام ليذا التختم عمى     
تعدد المشاىد  التطور الذي حصل عمى أتختام ىذا العصر من تنوع في األشكال والرموز والكتابات وكذلك

طسموب وتقنية جديدة تتماشى والتطورات االجتماعية التي حصمت آنذاك ، إعمى الطسطح الواحد مما يتطمب 
كذلك االىتمام  بالبنية التركيبية ليذه المفردات من اجل توظيفيا بشكل يتناطسب وتعدد العناصر والمشاىد 

 . عمى طسطح التختم 
األتختام ونقشيا والذي تميزت بإعطاء أىمية واعتناء بحفر أجطسام في ىذه البابمي حيث أبدع الفنان      

اإلنطسان والحيوان بشكل دقيق وبصورة عميقة وغائرة ، وىذا األمر ينتج عنو ظيور المشيد بصورة نتوء 
 . بارز عن الطسطح الطيني عند دحرجة التختم عميو وطبع التختم فوقو 

اشتغل عمى إبراز التفاصيل والنقط الصغيرة والجزئية وكذلك  البابميونرى في ىذا المشيد إن الفنان     
إظيار األجطسام بصوره مميئة وقوية عكس ما كانت عميو في الطسابق ، وال يتخفى عمى الفنان أن يعمل 

 األمرالفكرية وتطمعاتو الفنية الذي وجد من اجميا ،  البابمي القديم عمى المزاوجة بين مفاىيم المجتمع  
، لتغدو في غاية الجمالية وىي  األتختاممل عمى رصد المشاىد وتجطسيدىا عمى طسطوح الذي جعمو يع

عمى ربط  القدرة في الواقع ، وىذا ما منح الفنان األشكالترتبط بالجمالية التي تضمنتيا  وآتخربشكل 
 الفكرية والفنية والجمالية ضمن موضوعاتو .   رؤيتة
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 ( 3نموذج رقم ) 
  المؤلو .الممك تختم اطسطواني : 
 الييماتيتالمادة : حجر 

  طسم 1.4×  2.3:القياس 
 م.ع  24412: الرقم المتحفي 

 : البابمي القديم .العصر
 المصدر : صبحي انور رشيد .

 
يتالف المشيد التصويري لمتختم االطسطواني من تخالل وجود الممك المؤلو وىو في حالة الجموس ، وىو   

لدى المجتمع البابمي القديم ، ويقف امامو متعبد يعقبو الو يرفع كمتا يديو الى  في حالة التعبد المعروفو
االعمى باالضافة الى الرطسوم الصغيرة المنتشرة بين عناصر المشيد الرئيطسية ، ويحتوي المشيد عمى 

يمثل رموز وعناصر وحيوانات مثل القرد الجالس واليالل والطسمحفاة ، اما المشيد الثانوي من التختم فيو 
 مشيد الصراع بين البطل واالطسد المجنح .

الموضوعات التي أتخذت صداىا في ذلك الوقت طسواء عند  الممك المؤلو منويعتبر موضوعة      
، حيث نفذ الفنان نقوشو عمى الطسطح الحجري بكل اىتمام ووضوح بارز البابمي المجتمع أو الفنان 

براز التفاصيل الدقيقة في الثياب وكذلك  باإلضافة إلى العمق الواضح في  الحيواناتلؤلشكال والمفردات وا 
عطائو طابع التقنية المتطورة التي طسعى  الفنان من اجل تطويع معطيات بيئتو لو ، وتوظيف  إليياالحفر وا 

ظيارىا أ في التقنية والتعبير  متطورةفنية  بابعاد فكرية وجماليةفكاره العميقة والمترابطة مع واقعو وا 
الجمالية التي اطستميميا من فكره الرافديني ونشاط تخيالو ، إذ أن ىذه المنظومة الفكرية  رؤيتوالمنطمق من 

 أعمق .  تعبيراً  واثرًا  حيث أعطاىا معنىً  البابميوجدت صداىا عند الفنان 
نجز الفني الرافديني عامة واألتختام االطسطوانية إنيا معادلة التمثيل واالنعكاس بين مايفصح عنو المُ       

تخاصًة من المضامين واإلشكاالت التي قادت إلى إبداعو ، فالتعبير الفكري والجمالي المنبثق عن بنية 
بدأ بيذه الفاعمية ، أال وىي اطستثارة تمك الفكر الحضاري والمتمثل بيذه اإلبداعات التشكيمية حيث ت

االنطباعات واألفكار عن طريق ألصوره المرئية التي تجمت بروحية مطمقو فوق الطسطح التصويري لمتختم 
وانتعاش المدركات الحطسية التي تتناغم وطبيعة المشاىد المنقوشة فوق طسطح التختم والمرتبطة بجوىر 

 .ينية الرافدالمفاىيم واألعراف االجتماعية 
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 ( 4نموذج رقم ) 
 . االلو شمش تختم اطسطواني : 
 المادة : مرمر 

 .طسم  2.3× 1.2القياس: 
 . م . ع  23581: الرقم المتحفي 

 العصر : بابمي قديم .

 المصدر : صبحً انور روشٌد 

 
  

يرفع المنشار بيده اليمنى ويمطسك بيو اليطسرى  يشاىد في ىذا الطسطح المنقوش مشيد لاللو شمش     
طسالحًامقوطسًا. حيث مثل االلو في حالة الوقوف واضعا قدمو االيمن فوق منصة صغيرة ، وفي حضرة 
االلو يقف متعبد يطسكب طسائاًل من اناء يمطسكو بيده اليمنى ، ويقف تخمف المتعبد شتخص ذو لباس قصير 

ليمنى اناء ، وىناك تخمف االلو شتخص عار معقوف الطساقين يحمل ويرفع بيده اليطسرى كاطسًا ويحمل بيده ا
يعد ىذا الموضوع كتابات مطسمارية مؤلفة من طسطرين ،  فوق كتفو االيمن قردًا . وفي المشيد المصور

مشيدا لواقع ) اطسطوري ديني ( ألحد مآثر اآللو شمس وشروقو بداللة المنصة والتخنجر المطسنن التي 
 لشمس في العصر البابمي القديم بعد رحيمو من العالم الطسفمي .ترمز الى شروق االلو ا

فرمزية ) الماء ( ىنا تعد بعدا فكريا في عدة جوانب ، االول بإعتباره مصر الحياة واصل الكون ، وىو  
 و التخصب والتخمود .أرمزا لمتخصوبة والتخصب 

ن أي ألتطييرات طقوطسية ، ومن جانب آتخر وطسيمة تطيير فيذا ىو أمر معروف ، حيث يطستتخدم الماء 
 طسل من ذنوبو .تعبد امام اآللو لكي يغتالحضارة البابمية قد فرضت بعض الغطسوالت عمى الم

باالضافة الى ذلك نجد عمى التختم القزم ذو الطساقين المعقوفتين والقرد التي تعد من الرطسوم الجانبية التي 
مباشرة  لو صورة البابميفاإلنطسان  ،عصر البابميتطستتخدم لمؤل الفراغات في مشاىد التعبد والتقديم في ال

عن آمالو وطموحاتو ومعتقداتو من تخالل المفردات الرمزية واألشكال الحيوانية والنباتية واآلدمية ،  لمتعبير
فباطستطاعة كل فرد أن يؤدي رقصو أو يؤشر رمزًا أو ينجز عماًل دينيًا أو طقوطسيًا تعبديًا ، فقد اطستطاع 

لوالت تعبيرية وجمالية وذات أن يترجم كل ىذه الرموز الالمرئية إلى صور مرئية حية وليا قراءات ومد
 .  . واضح  ىوظيفة ميمة وذات معن
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 ( 5نموذج رقم ) 
 تخنم اطسطواني : مشيد اآللية الداعية .

 المادة : اما تيطست .
  طسم.1.4، العرض: طسم2.6: الطول القياس

 العائدية : المتحف العراقي .
 . قديم العصر : بابمي 

 
  

( ترتدي حاميةمطسمارية مؤلفة من حقول عمودية متجاورة وآلية داعية )يتكون ىذا المشيد من كتابة       
بدلة ذات طيات متخصمة بتخطوط عمودية وترتدي قبعة ذات حافة مدورة ومحدبة في االعمى رافعة يدييا 

العصر البابمي القديم .ويعد ىذا الموضوع جديدا تختام لالعمى مع مطستوى الفم ، وتعد ىذه صفة مميزة أل
الظيور في الحضارة البابمية القديمة ، حيث يحتوي التختم عمى اطسطر من الكتابة التي تحوي عمى  يلواص

ييا لمتضرع  التخاص بو وصورة اآللية الداعية رافعا كال يد ية الطسم حامل التختم ومينتو واليوكتابة مطسمار 
نتخراط ذات امي ىو نطسانية في المجتمع البابأحيث يحمل لنا المشيد طريقة لمدعاء لصاحب التختم ، 

مقوة المقدطسة المتمثمة في شتخصية لثانوية ( ومتخاطبتيا لالمتعبد واندماجيا مع وطسيط او مطساعد ) اآللية ا
 لممتعبد من اجل طمب المراد . ياآللو الشتخص

وىذا دلياًل عمى الوعي لمتصور الديني لالنطسان البابمي القديم اذا ما شعر بالضعف والمرض والعجز وعدم 
الحامي(، راجيًا  -ية عمى صد االذى، ينقل امكانياتو البطسيطة ومدركاتو الى اليو التخاص )الشتخصالقدر 

بصيغة مطالبة عمى الحماية المباشرة وتقديم المطساعدة لو. فيما يؤكد ىنا ىذا المشيد إن عالقة االنطسان 
اعية الى مشكمة ن مشكمة جمالبابمي القديم قد اصطبغت بصبغة شتخصية بل وانطسانية جدًا وتحولت م

وىذا يرجع الى حب واحترام البابميين لآللية بإعتقادىم ان الطبيعة اآلليية ذات معجزة طسامية فردية ، 
رفيعة المطستوى كاممة ليا قوة غير طبيعية فيي تطسيطر عمى كل شيء فيم حكماء واذكياء يعرفون الباطن 

 وىم يتمتعون بالتخمود الدائم بالحياة . والظاىر والمطستقبل التي ال يطستطيع االنطسان العادي رؤيتيا
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث

البابمي القديم ىو وليد ذات مبدعة إن االبداع الفني الذي امتازت بو االتختام االطسطوانية لمعصر  -1
(، 2(، )1في نماذج عينة البحث ) متفاعمة مع المجتمع تفاعال كميا وديناميا وكل ما يحيط بيا. كما

(3( ،)4( ،)5 .) 
إن ادراك االبعاد البيئية والفكرية ىي اطساس تكوين ثقافة العصر البابمي القديم التي وجد فييا التختم  -2

 (. 5(، )4(، )3(، )2(، )1االطسطواني انذاك. كما في نماذج عينة البحث )
وثيق بينيا وبين  االطسطوانية مع وجود تواشجاالتختام ظيور طابعا جديدا او اتجاىا اصيال في فن  -3

( وىو ظيور الممك المؤلو ببزتو العطسكرية 2االبعاد واالوضاع الطسياطسية لشعب بابل كما في نموذج )
 ( ظيور اآللية الداعية او الحامية.5أو القتالية. وما بين ابعاده الدينية، كما في نموذج )

يمة انعكاطسا لمبدأ ديني دل عمى طبيعة الحياة اليومية المقدطسة يعد فن االتختام االطسطوانية البابمية القد -4
 (. 4(، )3وكيفية تعامل البابمي مع اآللية من تخالل تقديم بعض الطقوس. كما في نموذج )

امتاز نظام االشكال عمى طسطوح االتختام االطسطوانية البابمية القديمة بمزيج من عالم واقعي متمثل  -5
 (.4(، )3(، )1بالمتعبدين وآتخر اطسطوري المتمثل بصورة اآللية البشرية الييئة. كما في نموذج )

تحضى بيا  تفطسر لنا بعض مشاىد او موضوعات االتختام االطسطوانية البابمية القديمة المكانة التي -6
االلية في نفوس المتعبدين او االنطسان االعتيادي فيم ال يأتون الى محضر االلية اال ومعو آليا اتخر 
ثانويا او شفيعا او حاميا وىذا دليال عمى مقام اآللية وعمو شأنيا ومكانتيا البالغة التي تطستوجب 

 (. 5(، )3(، )1التخشوع واالجالل، تقديطسا لمكانتيا ومحضرىا كما في نموذج )
لمعصر البابمي القديم ذات ابعاد فكرية طسطوانية األتختام اغمب الموضوعات التي نفذت عمى طسطوح األ -7

، (4كما في التموجات المائية نموذج )عقائدية والتي ليا اىمية كبرى في حياة المجتمع القديم 
 ( 3والرؤوس المقطوعة نموذج ) 

لمعصر البابمي القديم ىي حالة التعبد والعبادة ، والتي ة طسطوانياألتختام الحالة الغالبة في مشاىد األ -8
يقف فييا المتعبد تخاشعا امام اآللية ، فيي ىنا تعد حالة تعبيرية تخاصة لقناعات اجتماعية كانت 

 ( .4(، )2(، )1دة انذاك كما في نموذج )طسائ
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االنطسان البابمي  ان إطستتخدام االشكال الفمكية واالشكال االرضية )كالحيوانات( تدلل عمى إعجاب -9
القديم وتأممو بما يحيط بو من جية، وارتباطو باالرض وما تحتويو من تخصوبة من جية اتخرى 

 (. 4(، )3(، )1والوصول الى رموز مفاىيمية جمالية في تمك الفترة. كما في نموذج )
 نجح الفنان في العصر البابمي القديم بإظيار حركة الممك المؤلة وتخاصة ) المحارب ( من -10

برشاقة ومرونة عاليتين حيث ظير جطسمو بنطسب تشريحية متوازية الى حد طسطوانية األتختام مشاىد األ
 ( . 2ما كما في نموذج ) 

لمعصر البابمي القديم والتي كانت طسطوانية األتختام بروز عناصر ذات طابع جمالي في مشاىد األ -11
كما في ذات قيمة جمالية جديدة  رمزيةوالتعبير عنيا بصفة  بمثابة تجطسيم آتخر لآللية

 .(3(،)1وذج)نم
والتي تعد من طسطوانية األتختام اطستتخدام الفنان البابمي القديم الرموز الدينية عمى طسطوح األ -12

 .( شكل الكرات الثالث3ونموذج ) ،( شكل الكرة والعصا1ت ىذا العصر، كما ىو في نموذج )مميزا
االلية العارية عشتار( لتماثيل االلية وتخاصة )يم جمالي ظيور معالجات جديدة وبمثابة تجطس -13

 (.4) ،(3) ،(2. كما في نموذج )طسطوانية األتختام والتي كان ظيورىا شائعا في موضوعات األ
في العصر البابمي  المؤلو بحركة جمالية لمشتخصيات وتخاصة الممكطسطوانية األتختام امتازت األ -14

 .(3)،(2ات ىذا العصر كما في نموذج )من مميز  ، ىي ضم اليد اليطسرى الى الصدر والتي تعدالقديم

 : االستنتاجات  ثانياا 

معابد فيي تعبر عن الفي العصر البابمي القديم وليدة طسطوانية األتختام تعد موضوعات األ -1
 .وحيا وفكريا بمضمون واقعي اطسطوريرا ر والطسياطسية تعبي االوضاع الدينية واالجتماعية

يمية والمتنوعة لآللية والتي البابمي القديم ىو الصورة التفصر ان الشيء الضروري في العص -2
 انذاك .طسطوانية األتختام كانت في مقدمة مشاىد األ

ان اطستتخدام مفردات البيئة الطبيعية والتي كانت واضحة في مطساحات التختم االطسطواني البابمي  -3
 القديم قد حققت جذبا بصريا لممتمقي وفق منطق وذائقية العصر نفطسو .

الرموز في مشاىد من ايقاع يمتمس من تخالل عالم  لياان الصيغة البنائية بحركة اطسموبية  -4
 ليا جمالية تركزت في وحدة وثراء موضوعة التختم االطسطواني .ية ر طسطو إطقوطسية 
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  : التوصيات ثالثاا 
 ما يأتي بوصي نالييا ،  نافي ضوء النتائج التي توصم

( تعنى باالعمال الفنية العراقية القديمة لما تمثمو مجالتاصدار مطبوعات )فولدرات، نشرات،  -1
 العراقي القديم . تخطة من اثر بالغ في التعريف بالمنجزىذه ال

االىتمام بإعداد برامج تخاصة في فضائيات التمفزة العراقية من قبل وزارة الثقافة ، تعرض فييا  -2
 الجيل الجديد . ند المتمقي وتخاصةذائقة ووعي جمالي ع االعمال الفنية العراقية القديمة لتخمق

 
 : المقترحات  رابعاا 

 االطسموب الطسردي في الفن العراقي القديم تآليا -1
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