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 Abstract: 

The concept of nature and its representations in the sculptures of 

the war scenes of Mesopotamia are a phenomenon that has a 
distinguished presence in transcending the traditional borders in 

drawing ideas in the plastic text.               

 The research was concerned with studying the concept of nature 

and its representations in the sculptures of war scenes in 

Mesopotamia, and the research contained the methodological 

framework for the research starting with the problem that raises 
many questions about the transformations in the method of 

implementing sculptures of war scenes, which ended with the 

following question: What is nature and its representations in the 

sculptures of war scenes in Mesopotamia?  The importance of the 

research lies in the fact that it sheds light on natural topics as 

conceptual structures in the sculptures of war scenes, which 
constitutes a new reading of the sculptural texts of that time 

period with its historical sequences.  The war scenes of 

Mesopotamia, as well as the limits of the research that are 

determined objectively by the sculptural product, and spatially: 

Mesopotamia and temporally: the paving ages of history (6750 BC) 
- the end of the Neo-Babylonian era (539 BC), and then the 

researcher limited the research community and the adult  (10) 

And then the research sample was selected from this community, 

which amounted to (4) models and then the researcher analyzed 

the sample in the light of those results.  The sculptural text serves 

and intensifies its artistic and aesthetic connotations, followed by 
the recommendations and proposals that led to the current 

study.  
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 الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين

 
 2رايم صاحل عباس 

 

 :امللخص
يّشكل مفهوم الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين ظاهرة هلا حضورها املتميز يف 

   .جتاوزها يف معاجلة احلدود التقليدية يف استقاء األفكار يف النص التشكيلي
إذ ُعين البحث بدراسة مفهوم الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين، وقد احتوى  

البحث على اإلطار املنهجي للبحث بدءًا ابملشكلة اليت تثري كثري من التساؤالت حول التحوالت يف 
لطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت اسلوب تنفيذ منحواتت املشاهد احلربية اليت انتهت ابالستفهام اآليت: ما

البحث فتكمن يف كونه يسلط الضوء على املوضوعات الطبيعة   أمهيةاملشاهد احلربية لبالد الرافدين؟ اما 
كبىن مفاهيمية يف منحواتت املشاهد احلربية مما يشكل قراءاة جديدة للنصوص النحتية اليت لتلك احلقبة 

حل مشكلة البحث سعت الباحثة إىل وضع هدف البحث لدراسة أجل  الزمنية بتسلسالهتا التأرخيية، ومن
احلالية وهو التعرف على الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين، كذلك اشتمل على 
حدود البحث اليت حتدد موضوعيا ابملنتج النحيت، ومكانيا: بالد الرافدين وزمانيا: العصور املمهدة 

ق.م(، وبعدها قامت الباحثة حبصر جمتمع  539هناية العصر البابلي احلديث) -ق.م(  6750للتاريخ)
و وبعدها  أمنوذج( 4( ومن مث اختريت عينة البحث من هذا اجملتمع اليت بلغت )10البحث والبالغ )

مهها: أقامت الباحثة بتحليل العينة يف ضوء تلك النتائج توصلت الباحثة إىل مجلة من االستنتاجات 
املستنبط من احلدث، وذلك مبا خيدم النص  أمنوذجاحلريب لبّث  األثرستجابة الشكل يف املشهد لطبيعة ا

النحيت ويكثف من دالالته الفنية واجلمالية، يلي ذلك التوصيات واملقرتحات اليت آلت إليها الدراسة 
 .احلالية

 .املنحواتتالطبيعة، املشاهد احلربية، بالد الرافدين،  الكلمات املفتاحية:
 

 : هيإلمشكلة البحث واحلاجة  :الفصل األول
يف تفكريه وظل حياول فك رموزها  كرمنذ كان اإلنسان يتخذ من الكهوف مسكنًا له، كانت الطبيعة تشغل احليز األ

ها، فنجده يضع بصماته على جدران سكنه من خالل  رسم مفردات الطبيعة وخاصة احليواانت اليت كانت تعيش يف أسرار وحل 
الفن له وظيفة دفاعية سحرية معتمدا هبا يف صراعه  أصبححميطه والعتبارات عديدة منها االقتصادية والسحرية وغري ذلك، ابلتايل 

اخلاصة حبياته واحياان بطريقة تفكريه. )حممد حسني  سالي شف وللتعرف على األللك أداةالبقاء، مما شكل ابلنتيجة أجل  من
 (.53-40، صفحة 1974جودي 

لقد متّيز إنسان العصور احلجرية القدمية بوصفه جامع قوت مستهلكا يعتمد يف معيشته على مصادر الطعام الطبيعية اليت 
قاط مما يكرس صراعه الدائم مع الطبيعة يف تلك البيئة البدائية، وعلى الرغم ميكن السيطرة على توفرها، إذ جيمع قوته ابلصيد وااللت
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من هذه الظروف الطبيعية القاسية فقد متكن ذلك اإلنسان من التكيف مع كل املتغريات البيئية بسب  رقي جنسه وسعة إمكانياته 
 البدنية والذهنية القابلة على اكتساب اخلرات.

توفري حياة أجل  ر اإلنسان وبيئته من خالل االنطالقة األوىل له يف صراعه مع الطبيعة ومن مث منوممّا ال شك فيه أّن تطوّ 
أفضل له وملن يتبعه من البشر ومن خالل كشف وحتليل جممل اآلاثر اليت تركها لنا ذلك اإلنسان، ميكننا احلصول على أجوبة عن 

ة ومع مفرداهتا وخاصة ما خيص التعاطي معها يف جمال الفنون بشكل عام الكثري من التساؤالت ومنها عن كيفية تعامله مع الطبيع
وفن النحت بشكل خاص، وعن كون ذلك التعاطي قد اختلف من مرحلة زمنية إىل أخرى أم أنّه ظّل اثبتا على الدوام، وميكن 

سريهتا واجتاه منوها حنو نتيجة حتمية، اعتبار املشاهد الفنية هي األكثر قابلية على التحول وابإلمكان وضعها ضمن إطار حيّدد م
  أو أْن خنضعها لقوانني وأنظمة تصدر من خالهلا أحكامنا على الفن .

وعلى هذا النحو جتذرت املشاهد احلربية يف بنائية الصورة التشكيلية بوصفها شكاًل مرئيًا ينقل سلوك اإلنسان ويشيء 
أسفر صراع اإلنسان مع الطبيعة عن إحراز تطور مهم يف املهارات، إذ أدى  بثقافته عر تكويناته الفنية وأسلوب صياغتها، وقد

عمله املتواصل وكفاحه إىل نشوء الوعي ليؤّشر بدء نشأة اإلنسان عر عملية تطّور جاهدة، مّكنته من صنع ما حيتاجه يف حياته 
 من األدوات واآلالت اليت كان جلها من احلجر والعظم واخلش . 

حثة يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين ما يستحق التقصي والبحث عن بنية الطبيعة واشتغاالت وبذلك جتد البا
عناصرها، إذ حتيل تلك النصوص النحتية ابستقرائها البصري إىل مشاهد حربية متعددة تبنتها املنظومة الفكرية املهيمنة يف كل 

آلية السرد البصري من جانبني، إذ مثل اجلان  األول املشاهد احلربية عصر، فنجد منحواتت املشاهد احلربية اعتمدت على 
اجلمالية  الواقعية أو املتخيلة اليت تضمنتها املنحوتة، أّما اجلان  الثاين فيتمّثل بعناصر البناء النحيت اليت يعاجل من خالهلا الفنان القيم

ت الباحثة يف هذه الدراسة على املنحواتت البارزة واألختام اليت ختص فن النحت كاملادة والشكل والفضاء واخلط، لذا عّول
 فنية حتتوي على مشاهد سردية )حربية( تتيح يف قراءهتا إمكانية الكشف عن عناصر البناء النحيت بشكل أعماالً االسطوانية لكوهنا 

 أوسع من املنحواتت اجملسمة من حيث صيغة األحداث واملشاهد والشخصيات اليت تتضّمنها.
هذه النظرة التحليلية البد من أن تكون شاملة وخمتزلة يف ابدىء األمر مث أتخذ ابالتساع حنو اجتاهات متعددة تشّكل و 

ابإلمجاع احملاور الرئيسة حلياة اإلنسان على مرِّ العصور، وممّا ال شك فيه أّن حمور الطبيعة وعالقته ابإلنسان يعد من أهم احملاور 
 وأكثرها جدلية. 
لت الباحثة صياغة عنوان حبثها استنادًا ملا تقدم بـ)الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين( لذا حاو 

 بغية الوصول إىل النتائج اليت حتّقق اإلجابة.
اهد احلربية وعلى وفق ما تقدم فإّن هذه الدراسة متثل إعادة قراءة للمنجز النحيت يف بالد الرافدين وفقا الشتغاالت املش

 اليت تضمنتها املنحواتت شكال ومضموان، لذا ختتتم الباحثة مشكلة البحث ابالستفهام اآليت: 
 كيف متثلت الطبيعة يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين؟
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 البحث واحلاجة إليه: أمهية
البحث واحلاجة إليه ضمن مفهوم الطبيعة يف البىن الشكلية والفكرية يف منحواتت احلضارة الرافدينية ابلنقاط  أمهيةتتجلى 

 اآلتية:
تسليط الضوء على موضوعات الطبيعة كبىن مفاهيمية يف فنون احلضارة الرافدينية ممّا يشّكل قراءة جديدة للنصوص  .1

 تعود لتلك احلقبة بتسلسالهتا التأرخيية.الفنية بصورة عامة والنحتية بصورة خاصة اليت 
يفيد طلبة كليات ومعاهد الفنون اجلميلة بصورة خاصة وقسم اآلاثر واملثقفني وأصحاب االهتمامات الفنية واجلمالية  .2

 بصورة عامة.
 يتيح فهما واسعاً لثقافة احلضارة الرافدينية يف جوانبها الفنية والدينية والتأرخيية. .3
 

 هدف البحث:
 يهدف البحث احلايل التعرف إىل:   

 الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين
 يتحدد البحث احلايل مبا أييت:حدود البحث:
املنتج النحيت )البارز واألختام ، دراسة الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين احلدود املوضوعية: .1

 االسطوانية(.
 ق.م(. 539هناية العصر البابلي احلديث) -ق.م(  6750العصور املمهدة للتاريخ ) احلدود الزمانية: .2
 بالد الرافدين. احلدود املكانية:  .3
  يتحدد البحث بفين النحت واالختام االسطوانية. احلدود املادية: .4

 
 حتديد املصطلحات: 

 الطبيعة لغة:
 هي السجية ومزاج اإلنسان املرك  من األخالط.  -
هي طبيعة النار أو الدواء أو حنوه: ما سخر هللا تعاىل من مزاجه و)علم الطبيعة( علم يبحث عن طبائع األشياء وما  -

 الطبيعة.اختصت به من القوة: والطبائع األربع عند األقدمني: احلرارة، والرودة، والرطوبة، واليبوسة )الطبيعي( نسبه إىل 
 (.550مصطفى، إبراهيم وآخرون، ب ت، صفحة )

 الطبيعة فلسفياً:
هي القوة السارية يف األجسام اليت يصل هبا املوجود إىل كماله الطبيعي، وهذا املعىن هو األصل الذي ترجع إليه مجيع 

 (.13م، صفحة  1973املعاين الفلسفية اليت يدّل عليها هذا اللفظ. )صليبا، مجيل، سنة 
وهناك طبيعة نوعية، كطبيعة احلياة، وطبيعة النفس، وطبيعة الفرد واجملتمع، فطبيعة الشيء؛ إذن هي سر منوه وتغريه، 
وحركته. والطبيعة هي مايتميز به اإلنسان من صفات فطرية، وهي ضد الصفات املكتسبة وقيل إّن طبيعة الشيء ماهيته، وهي 

طبيعة اإلنسان العاقلة، أي جمموع وظائفه العقلية الفطرية، ويقال أيضاً: طبيعة  جمموع ما يتميز به الشيء من خواص، يقال:
 اإلنسان احلسية، أي دوافعه الغريزية.
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 :الطبيعة إجرائيا 
مجيع املظاهر احلسية الوجودية، اليت تشمل املشاهد احلربية الريفية واحلضرية والبحرية ومشاهد الغاابت واملتمثلة يف 

 افدين. منحواتت بالد الر 
 متََثل )مَتثالت(:

  يف القران الكرمي 
جاابً فأرَسلنا إليها ُروَحنا فـََتَمثَل هَلا َبَشراًً َسوايً {. أوردت كلمة )متثل( يف القران الكرمي يف قوله تعاىل }ف  خَتَذْت مِّْن دوهنِّم حِّ

 )ًمتََثل )لغواي 
 متثل )متثالت( أواًل/ مَتُثل )مَتُثالت(. -
 فعل )َمَثَل(.كشف كلمة متثل من ال -

ثـَْلُه( كما يقول َتْشبَـُهُه وَشبَـُهُه.            مثل كلمة سوية: هذا )َمثـَُلُه( و)مِّ
 املثل: ما يضرب من األمثال.  -
 واملثالت و)أمثلة( جعله )َمثَله(. -
جملس( أي انب والتمّثل يف اللغة العربية معناه قيام الشيء مقام اآلخر، فنقول )مًثل قومه يف دولة أو يف مؤمتر أو يف  -

 614(، صفحة: 1983أبو بكر الرازي. )عنهم، و)مَتاثََل( من عتلة أقَبل، و)مَتَثَل( هبذا البيت مبعىن، متمثل ألمره واحَتذاه، )
-615) . 
 اصطالحاً: مًتًثل 

وبني التشبيه أّن   متًثل )مًثل الشيء ابلشيء(: سواه وشبهه به وجعله على مثاله فالتمثيل هو التصوير والتشبيه والفرق بينه -
، كما أّن ( 341، صفحة 1985صليبا، كل متثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثياًل، ومتثيل الشيء تصّور مثاله ومنه )التمُثل( )

للكلمة معىن ما ورائي وديين إىل ذلك حتمل مفردة )متثل( تشبه اخلالق نسبيًا اخلالق الذي ال ميكن أن يشبه أحدا فهو يقوم على 
 (.101، صفحة 1996)موسوعة الالند الفلسفية،  اكاة خارجية ومماهات استنباطية امتثاليةلون من حم

الضاوي، )و)التماثل( مرتادفاهتا هي )تشابه، تناس ، تناظر، تساوي( وأضدادها هي )اختالف، تنافر، تعارض( 
 (.85، صفحة 2007وجوزيف، 

 )ًمتثل  )إجرائيا 
هو إعادة صياغة األفكار املفاهيمية والبنائية  التمُثل الفين(مع موضوع البحث احلايل فـ)مبا يتالءم  التَمُثل(تعرف الباحثة )

 ملنحواتت املشاهد احلربية ومتثلها يف بالد الرافدين، عر آليات أسلوبية خمتلفة.
 :ًملشهد لغواي 

شَهد: حمضر الناس )ابن منظور، ب.ت، صفحة  -
َ
 (. 241املشَهُد: اجملمع من الناس. وامل

 (. 406، صفحة 2008مشاهد: جمتمع الناس )املنجد يف اللغة واالعالم،  -
 (260َمَشاهُد مكة: الوطن اليت جيتمعةن هبا، )السيد الزبيدي، ب.ت، صفحة  -
شاهدة: هي االدراك ابحدى احلواس الظاهرة او الباطنة، واملشاهدات هي احملسوسات، وقد جتعل أعم أو أخص منها.  -

ُ
امل

 (.1545، صفحة 1996ن، )رفيق العجم وآخرو 
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شهَدة: حمضر الناس. )الفريوز،  -
َ
َشهَدُة وامل

َ
شهُد وامل

َ
 (.308، صفحة 2011امل

َمشاهد: ما يقع حتت النظر، منظر، مرأي: )مشهد رهي (، )مشهد مجيل( // جمتمع الناس أقسام حفلة أو عرض،  -
فلم سيمنائي // )مشهد حي( مجاعة ممثلني )مشهد رقص( قطعة مستمرة من احلركة تقع يف منظر واحد من مسرحية أو 

 (.799، صفحة 2001يؤلفون مشهداً ساكنا غري متحرك، لوحة حية. )احلمودي، 
 اصطالحا: 
شهَد: ما يشهده الناس عامة من مناظر ومتثيل أو رقص أو إمياء.)جمدي،  -

َ
 (.531، صفحة 1974امل
 (.246، صفحة 1985)إبراهيم محادة،  مشهد: يطلق على إمكانية الوقائع أو على الدراما واملسرح. -

  احلرب لغواي 
 (.482، صفحة  1927َحَربُه حَيْرُبُه َحْرابً سلبه ماله وتركه بال شيئ. )الشيخ البناين والبستاين،  -
احلرب: نقيض السلم لشهرته، يعنونون به القتال، والذي حققه السهيلي أن احلرب هو الرتامي ابلسهام، مث املطاعنه  -
 (. 294مث اجملادله ابلسيوف، مث املعانقة، و املصارعة أذا تزامحوا  )السيد الزبيدي و احلسيين، ب.ت، صفحة  ابلرماح، 
احلَْرُب: القتال بني فئتني )مؤنثة وقد تذكر على معنا القتال( و احلرب الباردة: أن يكيد كل من الطرفني املتعديني خلصمه  -

 (.265، ب.ت، صفحة )احلرب( الويل و اهلالك  إبراهيم و أخرون
احلرب: ويراد هبا القتال بني فئتني من الناس مبعىن املقاتلة املنازلة، وقد تذكر ذهااب إىل معنا القتال، فيقال: حرب  -

 (127ضروس، وحرب شديد )الفيومي، ب ت، صفحة 
 .ًاصطالحا 

)حرب أهلية(. ويعمها ختري  احلرب: نضال مسلح بني دولتني ذات سيادة )حرب دولية( أو بني مجاعتني يف دولة،  -
هـ، 1375)الشيخ الطرحيي، وتدمري قوات املتحاربني وممتلكاهتم وغري املتحاربني. هدفها إمالء شروط معينة على الفريق املهزوم 

 . (38صفحة 
 التعريف اإلجرائي للحرب:  -

معينة ختدم أحد األطراف املتقاتلة، احلرب: هي الصراع بني قوتني متضادتني من البشر واحليوان، لتحقيق اهداف وغاايت 
وينتج عن ذلك الصراع دمار وخراب لكلى الطرفني وقيام احلرب يعين أهناء العالقات )السلمية( بني املتنازعني وتكون تلك 

 األطراف حضارتني أو أكثر أو قد يقع الصراع بني أفراد احلضارة الواحدة فيسمى )احلرب األهلية(.
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 املبحث األول: احلروب يف بالد الرافدين :الثاينالفصل 

تعد حياة اإلنسان يف بالد الرافدين عبارة عن صراع طويل وعنيف مع الطبيعة والغلبة يف ذلك الصراع إىل اإلنسان، وهذا 
 الصراع انعكس انعكاساً واضحاً على املنجز الفين لبالد الرافدين. 

إىل صراعات متعددة، فاحلرب تولد سلسلة من احلروب  الهناية هلا، مع ما يصاحبها  ممّا الشك فيه أّن الصراع املنفرد يقود
من دمار وخراب، وضحااي وأاثر اجتماعيه سلبية ال حصر هلا، فضال عما ختلفه يف النفوس من أحقاد وبغضاء، متتد إىل أجيال 

 .(7صفحة2008الناصري، ) الحقه وهذا كله حيصل عندما تتغل  نزعة الشر على نزعة اخلري يف اإلنسان.
احلروب ظاهرة اجتماعية قدمية، صاحبت اإلنسان منذ نشأته على األرض، وعّرت عن طبيعته اليت كانت متيل إىل تعدُّ 

محايته واحملافظة عليه، بل إّن الرغبة يف احلرب عند بعض الشعوب البدائية هي الغالبة على أجل  السلم، فهي تلجأ إىل احلرب من
هـ، 1424الطيار، السلم، ألن هذه الشعوب تعيش يف خوف وقلق من عدوها عليها فتظل مرتبصة متحفزة، ) الرغبة يف
فلما تشكلت اجملتمعات البشرية كان العنف سيد املوقف يف ترويض الناس وإخضاعهم لسلطة رئيس القبيلة  (،31صفحة

 .(30، صفحة2009الغرابوي، ) د آخر مماثلماضية لالضطهاد والبطش، أو لشن هجوم عدواين أو ص أداةواجملموع، و 
احلروب تعدُّ من املظاهر االجتماعية املهمة اليت مشلت العامل القدمي على حد سواء وعلى حد قول وممّا سبق وإن ذكران أبّن 

ر بدائية منها )بوتول(: "ليس هناك ظواهر اجتماعية شاملة ومنتشرة عر التأريخ كظاهرة احلرب،  لقد عرفتها كافة الشعوب االكث
واألكثر مدنية. وليس أدل على ذلك من ارتباطها هبمومهم وانشغاالهتم ومن ذكرها الدائم يف أترخيهم وأساطريهم وفنوهنم وآداهبم". 

 (.36– 35، صفحة 1991كرستيان، )
دده اثناء حياته وعلى هذا النحو فقد اإلنسان عاىن الكثري من املواقف املؤملة وتعرض لألخطار واملخاوف اليت ظلت هت

ابلغاابت أو ابلصحاري وحىت بعد ظهور احلضارة،  وكانت تلك األخطار اليت حتيط ابإلنسان البدائي طبيعية يف معظمها، بينما  
كانت وما تزال األخطار اليت حتيطه وهو يف ظل احلضارة أخطاراً حضارية صنعها اإلنسان بيديه.. ونستطيع القول ابن اإلنسان قد 

ت من صل  كيانه النفسي وتلك الرتسبات املرتاكمة أصبحا انتقاميا نتيجة ما واجهه من خماوف ترسبت يف أعماقه و كائن  أصبح
 .(79يوسف، ب.ت، صفحة نتيجة اخلوف تعد الدافع النفسي لروحه االنتقامية العنيفة اليت ترتجم ابحلروب والقتال)

الكبري على اإلنسان،  األثر  أّن للبيئةويف إطار البحث عن الطبيعة يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين، تّتضح 
فهي أساس مادة حضارته اليت تدفعه إىل العمل واالبتكار، وأّن إدراك األبعاد البيئية والفكرية هي أساس تكوين الثقافة العامة 

عّر عن ثقافة العصر، وهناك تواٍز مستمر بني الفكرة  والفن لزمٍن واحد للعصر أو احلقبة الزمنية ا
ُ
ليت شخص فيها العمل الفين امل

، والسب  اآلخر يعود إىل ما يتطّل  ذلك من تنظيم شؤون الري واإلدارة والتجارة .(45، صفحة 1978هوينغ، )لعصٍر واحد( )
 .( 158، صفحة  1962برستد، جيمس، ) ةاليت كانت العامل اآلخر الزدهار احلضارة الرافديني

وعلى الرغم من أّن اإلنسان، هو العامل احلاسم يف سري احلضارة والتاريخ، إذ ينبغي أن ننظر إىل أثر اإلنسان )نتاجه(، 
افرت (  كما ُعدت احلضارة الرافدينية أوفر حظًا من غريها كوهنا تو 6، صفحة 1973على هيأة تفاعل بينه وبني بيئته )طه ابقر 

، صفحة 1978أمحد مالك، هلا أسباب قيام حضارة راسخة، إذ كان هلا شأن يف ازدهار وتطّور مدنيتها عر حلقاهتا املتعددة، )
28). 
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لذا جتد الباحثة ضرورة الوقوف على العامل البيئي بشكل موجز بوصفة من أهم العوامل يف قيام احلضارات وحتديد فكرها 
مالحمها الثقافية وصياغتها الدينية ومعتقداهتا والتقاليد االجتماعية والنظم االقتصادية والسياسية عر وثقافتها، وابلتايل حتديد 
 معطيات املنجز الفين.

وعلى هذا النحو فإّن البيئية الطبيعية متيزت مبميزات قلما توفرت لغريها من احلضارات، فمن الناحية اجلغرافية تقع يف اجلزء 
)اسرتاتيجية( وجتارية، إذ كان ملتقى طريق القوافل وواسطة  أمهيةرة آسيا وأفريقيا وأوراب، كما كان هلذا ملوقع اجلنويب الغريب من قا

االتصال ما بني البحر املتوسط ومناطق احمليط اهلندي واألقطار الشرقية، هلذا كان ملوقع هذه احلضارة اجلغرايف أثر مهم يف سري 
رتكي  السكاين واالتصال ابالقطار اترخيه سواء كان ذلك من حيث احلياة االقتصادية او من الناحية العسكرية ام من جان  ال

 (.13_ 12، صفحة1980)طه ابقر،   االخرى واالقوام اجملاورة إىل ذلك
إضافة إىل ذلك فإهّنا تتوسط حبرين عظيمني كان هلما شأن كبري يف نشوء وازدهار احلضارات القدمية، ومها )اخلليج العريب(، 

بالد بالد الرافدين مصادر مائية غزيرة متمثلة يف هنري دجلة والفرات وروافدها )البحر األبيض املتوسط(، اضافة إىل ذلك تتوفر يف 
املمتدة من املرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية، واليت تغذيها االمطار املومسية، وكذلك وجود املستنقعات املائية واالهوار اليت 

)أمحد يف ظهور اكثر من ادارة مركزية واحدة يف املنطقة  الواحده، الفعال األثرجزأت البالد إىل اكثر من جزء واحد، فكان ذلك له 
 .(37مالك، ب. ت، صفحة 

فقد وعلى الرغم ممّا وفرته تلك البيئة لالنسان من أرض خصبة ومياة، اال أهّنا متيزت ابلتقلبات املناخية وعدم االستقرار 
مظاهرها، فنهرا دجلة والفرات وان كاان قد حققا لإلنسان الرافديين متيزت بعدم االنتظام أبحواهلا ووجود نوع من العنف يف بعض 

قدراً كبرياً من االستقرار املعيشي مكنه من صنع حضارته يف عصور مبكرة، إال أهنما يف الوقت ذاته قد يفيضان على غري انتظار أو 
رها، وأمطار عاتية حتول الصل  من األرض إىل حبر انتظام، فيحطمان السدود ويغرقان املزارع، وهنالك رايح الهبة ختنق املرء بغبا

من طني وتسل  اإلنسان حرية احلركة والتنقل، فإّن تلك البيئة ال تضبط نفسها، أهنا ببطشها تتحكم مبشيئة اإلنسان وتدفعه إىل 
ضارة حيتل مكاانً وهلذا جند خر الطوفإّن يف نصوص تلك احل (147، صفحة1980فرانكفورت وآخرون، ) الشعور بتفاهته إزائها

 ابرزاً يف احلضارة الرافدينية. 
ت هلذه الظروف البيئية واملوقع اجلغرايف أثرا كبريا يف تركي  السكان وتنقلهم بني املناطق اليت تقل فيها املواراد الطبيعة أصبح

االحتالل، فقد نزحت أقوام سامية اليت يرجع ممّا جعله حمط أنظار لكثري من األقوام النازحة والغازية، ممّا سهل عملية النزوح او 
أصلها القسم األعظم من سكان العراق، ويف املنطقة الثانية أي األقاليم الشرقية والشمالية الشرقية جاءت أقوام عديدة بينها 

، وهناك ظاهرة مهمة هي أوروبية(، وكون العراق اقليم مفتوح هلجرات األقوام املهاجرة والغازية –مجاعات من أصول األقوام )اهلندو 
عملية االنصهار احلضاري اليت ميزت اتريخ هذا البلد بصهر البعض من األقوام املختلفة يف بودقة حضارة بالد الرافدين وجعلت له  

ومن هنا ميكننا ان نستعرض االقوام اليت  (،23-22، صفحة1955)ابقر طه،  كيااًن اترخييًا وحضاراًي متميزًا منذ أقدم العهود،
)السومريون، الكوتيون، استوطنت وكذلك األقوام احملتلة حلضارة بالد الرافدين واليت قسمت إىل نوعني: االقوام الغري السامية

حضارة الكاشيون، العيالميون( واالقوام السامية )األكديون، اآلموريون )الكنعانيون(، البابليون، اآلشوريون( دورًا ابرزًا يف اتريخ 
 .بالد الرافدين
ت الداينة يف بالد الرافدين أصبحممّا الشك فيه أّن اإلنسان يف بالد الرافدين جسد ظواهر الطبيعة على شكل آهلة و 

تتصف مببدأ الشرك، أي عبادة آهلة متعددة، فتعددت أمساء  اإلهلة  متثلت اإلهلة مبواضع خمتلفة منها من جسدت مشاهد احلرب  
هلة إيناان يف سومر يف وقت مبكر، ويعين أمسها سيدة السماء، وعرفت كإهلة للح  عشتار؛ إذ عبدت اإل –كـ اإلهلة  أيناان 
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( وتعدُّ السيدة احلكيمة والقديرة لآلهلة والبشر، ومدبرة الكون،   (Gwendolyn،1991 ، p.86) ،واجلمال واجلنس واحلرب
 (.272، صفحة 1988السالالت. )الابت، رنيه، فهي تعطي امللوك الصوجلان والعرش والشارة امللوكية، أهّنا تتبىن وحتمي 

واحلال أّن من الصفات اليت عرفت هبا اإلهلة أيناان هي كوهنا إهلة احلرب، حىت إهنم لقبوها سيدة احلرب وسيدة املعركة، 
اربني الصغار يف وهي تصور يف املنحواتت كفتاة شابة، كان بدافع اإلميان بوظيفتها القتالية بعدِّها آهلة احلرب ولتشجيع وحث احمل

املعركة، وإّن اإلزدواجية يف شخصية إيناان ترجع إىل كوهنا جنمة الزهرة اليت تظهر عند املساء واحيااًن وقت السحر، كما أكسبها 
بطريقة أو أبخرى صفة التناقض، وهناك من يعزو هذا التناقض يف شخصيتها إىل التقاء مفهومني خمتلفني األول جيعل منها إله 

 (.BARBARA،Nevling. 2000. p 177واجلنس والثاين إهلة احلرب )احل  
كما تظهر طباع اإلهلة احلربية القتالية يف شخصيتها خالل كل العصور، )عشتار( يسميها محورايب يف مقدمة شريعته 

عها املشهورة هبا )سيدة الكفاح واملعارك(، وحتتل مكاهنا يف جملس اإلهلة كإهلة حرب ذات شخصية مستقلة متنفذة، ومن طبا
 أداة)املزاجية واحلقد وح  الثأر واغتصاب أمالك اآلخرين، فهي اليت طلبت من أنو إله السماء أن خيلق ثور السماء لتستخدمه 

(  وكان اهلدف من نزوهلا إىل العامل السفلي هو توسيع صالحيتها ومد 85، ص2007)حسني، حسني علوان،  أثر ضد كلكامش
فالتأريخ مليء ابحلروب وقد اختلفت احلروب من عصر إىل آخر (، 9، صفحة 1954خرين، )ابقر طه، نفوذها على حساب اآل

ومن معركة إىل أخرى يف منطلقاهتا وتبعاهتا وحجومها وضراوهتا وتوضح الدالئل التارخيية إن تصاعد احلرب وقوهتا تسري يف حالة 
ية وزايدة وعيه وإدراكه بقوته التسلطية فيكون حينها مياال للتوسع والنفوذ طردية مع تطور اإلنسان وابتكاراته وتطور وسائله القتال
 (.137، صفحة 2004حبر العلوم، االجتماعي وكل ذلك أييت عن طريق العنف واحلروب، )

ه ومن اجلدير ابلذكر أّن قوى الطبيعة أدهشت ذلك اإلنسان البدائي وأاثرت فيه املخاوف، فحاول أن جيد تفسريا هلا، فقاد
خياله إىل االعتقاد بكائنات ال حتصى متأل الكون وحتكمه وتسيطر عليه وختضعه ملشيئتها وإرادهتا، ويرى اإلنسان القدمي أّن مظاهر 
الطبيعة )مشس وجنوم وقمر ورايح، وغريها( كائنات حية، كاإلنسان واحليوان والنبات، أي أّن الكون ال يبدو مجادا أو فراغا بل 

األرواح، إن احلياة نفسها قوة وابلعكس تكمن يف كل ضروب القوة والطاقة، ففي القمر والشمس واملطر وغريها قوة مليئًا ابحلياة و 
وروح، واإلهلة اليت يعبدها البشر ال تعدو أن تكون شكاًل من أشكال القوة أو هي متثل الظواهر الطبيعية املختلفة. )ابقر، طه 

 (.4صفحة 
ظواهر الطبيعة يراها اإلنسان حوله كانت شيئا حيا له شخصيته وإرادته وذاته املتميزة، ومن املالحظ إن كل ظاهرة من 

لذلك مييل بعضهم إىل العتقاد ابن سب  نشأة األساطري يتمثل يف اعتقاد اإلنسان القدمي حبيويته الطبيعية، فاحليوية أحد العناصر 
 (.43األساسية اليت قامت عليها املعتقدات الدينية موسى )ص 

ومن خالل ماتقدم جند ان الشعوب خلدت أبطاهلا وجمدهتم يف كل انتاجاهتا الفنية واألدبية  على مر العصور كان هناك 
من سجلوا أمساءهم يف التاريخ وكانوا رجال العامل التارخييني ابطال عهد ما هم أصحاب النظر السديد يف ذلك العصر وأّن أفعاهلم 

 (.69سدين، ب.ت، صفحة ص )وأقواهلم هي أحسن ما يف زمنهم 
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 املبحث الثاين: عالقة الفن ابحلرب 
شّكلت ظاهرة احلروب عر التاريخ جانبا مهما من حياة اإلنسان، فقد سعى اإلنسان منذ القدم ابلدفاع عن نفسه ضد 
ظواهر الطبيعة اليت كانت تشن عليه من قبل احليواانت وكذلك تقلبات املناخ والصراع بني أبناء جنسه، وكان الفن شاهدا على 

 تلك الصراعات. 
ابلفن، وذلك بتأثري عامل الطبيعة واملكان، اليت تبعث برسائل للمتلقي مما تنعكس على الفنان  إذ جند أّن للحروب عالقة

ترتجم  أعمالوابلتايل على منجزه الفين، فاجملتماعات متر حبروب وعنف ينعكس على اسلوب ومسار الفنان وحتفز طاقاته النتاج 
والكوراث اإلنسانية، اذ اختلفت مشاهد احلرب من حضارة إىل اخرى، الواقع الذي يعيشه، إذ يقوم بتجسيد االنتصارات واهلزائم 

 .(55، صفحة 1992ابختالف املكان والبنية الفكرية لتلك احلضارة من معتقدات  وقيم روحية ومجالية.)بوتول، 
 كرالهتمام األوعلى هذا النحو بدأ اإلنسان حياته معتمدا بشكل كامل على ما جتود به الطبيعة عليه، ممّا حدا به إىل ا

لذلك كان من البديهي أن يكون للطبيعة متثيل يف فنه عر جتسيد ملفرداهتا، فهي توحي بصور مجيلة مبا حتويه من مفردات    هبا،
كالسماء واحلقول واألشجار والصخور واحليواانت وغري ذلك، وهي على وجه العموم متتاز بتنوع  األشكال واختالف مضامينها، 

حتفز الفنان على حماكاهتا، وتثري يف خياله إدراكات حسية، تدفعه يف الكثري من األحيان إىل إضفاء اجلان  الذايت  فهي مادة غنية
 (.47-46،صفحة 2005عطية عليها، )

وممّا الشك فيه ان الطبيعة هي العنصر املؤثر واملتأثر الذي يعكس ذات اإلنسان يف كل زمان ومكان ملا يشكله من 
جمال املعرفة اإلنسانية واجتاهاهتا، إذ الزمت اإلنسان كفرد أو مجاعة منذ بدء اخلليقة وانعكست على فنه حىت  ي يفإبداعخطاب 
النشاط الفين ظاهرة يواجه هبا الفرد يعدُّ ت مرجعا مهما يف صياغة ذاته وفنه، وهبذا تعددت جوان  نشاطاته الفنية، و أصبح

عن  يعر أصيال بشرايا نشاطماله وحبه وكراهيته كونه أو  اإلنسانعن  تعبرياً الفن  أصبحاحتياجاته الشخصية واالجتماعية والروحية و 
الذات واحمليط، وبذلك سعى ملعرفة ما كان  يدور من حوله وما هو كائن يف ذلك احمليط الواسع الذي قد سل  فكره وقول  

 (.  78صفحة  1979احلمد رشيد،  سلوكه )
وطقوس  أسالي على جدران الكهوف ابتت رصيدا فنيا كبريا مينحنا تصورا لطبيعة رسومات اإلنسان القدمي  إذ جند

الفنية أثراً ابرزاً يف االستشهاد عن  عمال(، لذا كان لأل1وممارسـات ذلك اإلنسان من خالل صراعه مع حيثيات الطبيعة  شكل )
كان اإلنسان وال ))فتعكس الصياغة األوىل للمنجز الفين البصرية ملشاهد احلرب آنذاك، حىت  مسات الفرد واجملتمع يف بيئته، هذا

                                  (. 164، صفحة 1980ارنست  فيشر،  ، )(يزال ابن بيئته وحمور تطورها االجتماعي واحلضاري عر األزمنة(
ر املكانية والكونية إىل نقل األشياء من حيزها املتداخل واملتغري إىل شـكلها ومنذ تصوره األول الذي بدأ من حماكاته للظواه

الفين، إذ تشكلت املمارسـات الفنية لإلنسـان من خالل تفاعله مع الوسـط اخلارجي، إذ إنّه ينطلق من خالل املفاهيم والظواهر 
 .س هذا احمليط املادي واملعنوي علـى جممـل الفـنون القديـمةاليت تشـكل عامال مشـرتكا بني اإلنسان ومكان عيشـه وابلتايل قد انعك

ومن اجلدير ابلذكر أن اإلنسان منذ اول عهده كان ميارس السحر ومل يكن الفن يف هذه املرحلة منفصال عن التجربة 
أجل  البقاء ومنأجل  سحرية استخدمها اإلنسان يف صراعه من أداةالطقوسية للسحر، كون الفن يف بواكريه األوىل كان سالحا و 

(. 2السيطرة على الطبيعة وقهر ودفع االعداء، وابلتايل فإّن الوظيفة االساسية للفن هي منح اإلنسان القوة ازاء الطبيعة شكل )
 (. 47، صفحة 1986)ارنست فيشر، 

ارتبطت جذور الفنون التشكيلية بصورة عامة، والنحت بصورة خاصة، مبعطيات الواقع، بعّدها الصورة وعلى هذا النحو 
للفنان موقف من  أصبحوابلتايل املؤسسة لالشكال واملضامني واالفكار منذ ان اكتشفت اوىل احملاوالت التعبريية النتاج الفن، 

د ذلك آتلف بني املوقف من الطبيعة او املكانة اليت حتتلها وبني عمله الفين، الطبيعة يتبعه تنوع يف الطريقة او االسلوب، حبيث يول
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أي ان مشاهد الطبيعة تكون متوافقة مع االفكار واملفاهيم الفنية والقيم اجلمالية اليت حيملها الفنان وما ينعكس ابلنتيجة على 
 تعدُّ حلقة الوصل بينه وبني املتلقي. أعمالماينتجه الفنان من 

وابلتايل فإّن تتبع املتغريات والتطورات يف مشاهد الطبيعة اترخييًا يكشف عن حوافز أو بواعث ذاتية وموضوعية لبنية هذه 
املتغريات استجابة للحاجات اجلديدة عند املتلقي، وهذا احلافز اجلديد هو الذي حيدد مضمون العمل الفين، واحيااًن كثرية شكله 

أييت نتيجة لتغيري هذا احلافز، أي فور تبدل املعتقدات والقيم يف بيئة معينة تصبح الرؤاي يف الفن خمتلفة،  وان كل تغري يف اتريخ الفن
عطية، لتتحول إىل مسايرة ومتماشية بل احياانً مؤثرة يف القيم واملعتقدات اجلديدة، هذا التطور يتبلور يف تغيري النظرة إىل اجلمال، )

 .(57م، صفحة ص 1985عبود، 
حني جند أن توسع املستوطنات الزراعية ونزوحها حنو اجلنوب قد اسهم بتطور الفن املتمثل يف املشاهد احلربية لفكر بالد يف 

الفعال يف اساسيات احلياة ممثلة  األثرالرافدين، إذ اجتهت املفاهيم الفكرية السائدة حنو قوى أكثر أتثريا متثلت ابلعوامل اجلوية ذات 
، مما أدى إىل تبادل األدوار من هيمنة فكرة اخلصوبة إىل العوامل اجلوية املؤثرة على املطر والزرع واحلصاد، بتذبذب كميات املطر

وعلى الرغم مما وفرته تلك البيئة لإلنسان من أرض خصبة ومياه اال اهنا متيزت ابلتقلبات (، 146، صفحة1985فوزي رشيد، )
املتمثلة ابلرايح املرتبة والتباين الشديد لدرجات احلرارة خالل الفصول، وفيضان هنري املناخية وعدم االستقرار، فالطبيعة القاسية 

دجلة والفرات بدون انتظام أو انتظار، فضال عن تغري جمريهما عر العصور والذي يؤدي بدوره لتغيري اماكن االستيطان، "فلم يكن 
-58، صفحة 2008كارين أرمسرتونغ، لسياسي واالجتماعي"، )رمزا للتفكيك والتحلل ا أصبحيف الفيضان بركة كما النيل، بل 

 ،ت كلها عوامل اسهمت يف وصف تلك احلضارة ابحلدة والتوتر وتوقع املفاجئات والفواجعأصبحوهذا مامت ذكره فيما سبق (، 59
وهبذا يظهر دور البيئة يف فرض سطوهتا وأثرها وعمقها يف بنية منحواتت املشاهد احلربية، إال إن (، 79، صفحة 1955طه ابقر،،

الفنان يف بالد الرافدين جيتهد خللق منظومة منفردة هلا خصوصيتها ابعتبارها منظومة صورية ابلدرجة األساس، ذلك إن رؤية الفرد 
طبيعة النفسية واحلياتية من البيئة احمليطة، مما يدفعه إىل التأمل والتأويل يف بالد الرافدين هي موقف فلسفي أييت انعكاسًا لل

واالستقصاء والبحث املستمر بغية إجياد طرائق متنوعة وكيفيات خمتلفة الستنتاج أنظمة الصور الشكلية، وابلتايل إجياد تواصل من 
حضارية وعقائدية واجتماعية واقتصادية، إن بنية التشكيل خالل بنياته الفنية، ومبا يعمق اتصالة مبا حوله من معطيات طبيعية و 

لبالد الرافدين خترتق حدود البيئة حنو الداخل وتتجاوز قيمتها املوضوعية اخلارجية يف اإلبالغ عن معىن احلياة وموقفه منها، جمسداً 
 ية. إبداعإايها يف نتاجات فنية 

طت ابلفرد الرافديين كانت دافعا ذهنيا لتأمل مظاهر الطبيعة احملسوسة وعلى وفق ما تقدم ان املتغريات )القاسية( اليت أحا
فإّن تلك القراءة املا قبل منطقية للطبيعة  بوصفها أداًء سرداًي لقوى خارقة تعلن عن قدسيتها عن طريق احداث )كونية( مطلقة،
تلك القصص حىت ابتت شخصياهتا )اإلهلة( تتجلى يف قصص اخللق والتكوين، إذ إنّعكست الرؤية املتشائمة للبيئة يف احداث 

تصطبغ بصبغة تراجيدية يف أدوارها الكونية، ولعّل هذا ما يذكره )طه ابقر( "أّن اخللق يف تلك احلضارة مل يتم إال بعد صراع دامي 
(، كما 79، صفحة 1955بني اإلهلة اليت متثل قوى الكون املختلفة ومتيز كثري من اإلهلة ابلعنف والقسوة والبطش"، )طه ابقر، 

تستنتج الباحثة ممّا سبق ذكره أن احلياة والكون يف تفصح خطاابت كثري من النصوص االدبية عن تلك االنثروبولوجية املتشائمة، 
نظر الفرد الرافديين القدمي متثل مشاهد إهلية تتجلى فيها شخصيات مقدسة تصنع االحداث موظفة بذلك عالمات كونية  يكون 

 (. 3عل والصراع هو خطاهبا املعلن لفرض قدراهتا اخلارقة للطبيعة اإلنسانية شكل)األداء والف
وعلى النحو التايل فإّن السلطة السياسية متّثل املمارسة الفعلية للقرار اإلهلي، فهي جتسيد لإلرادة اإلهلية على االرض، 

او بناء املعابد، ويتم ذلك بطرق غري مباشرة كاألحالم  وابلتايل ال تكون مبعزل عن االمر اإلهلي وهذا ما يتضح يف اعالن احلرب
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ات امللوك وقراراهتم تسوق وترر يف ظل الرعاية إجناز إذ إّن (، 133، صفحة1986عبد الرضا الطعان، ) ،الكونية شاراتواإل
 (.4شكل) اإلهلية، وابلتايل فإّن املشهد احلريب للفكر السلطوي ال خترج عن السياق الديين الذي متثل جزء منه

 وعلى ضوء ما تقّدم جند أتثر أسلوب فنون بالد الرافدين )الفنون البابلية( جبملة من العوامل البيئية ومنها:  
العوامل البيئية املتمثلة ابلرتبة وأنواعها واملناخ من حيث ارتفاع درجات احلرارة أو اخنفاضها أو الفرق بينها يف كل من  .1

 النهار. فصلي الشتاء والصيف أو الليل و 
 عوامل خارجية وافدة من بلدان جماورة، هلا احتكاك مباشر ببالد الرافدين . .2
، 1981احلفار حممد سعيد، عوامل أخرى فرضتها الظروف االجتماعية، واملعتقدات الدينية املتوارثة عر التأريخ، ) .3

كوانته األساسية وشكله وتصميم مناذجه إذ كان لكل هذه العوامل البيئية أتثري مباشر على طبيعة البناء وم(، 394صفحة 
(  موضوعاً غريباً يوضح شكالً ادمياً يرتدي اتجًا مقرن )آدمي = 5ففي الشكل )األساسية، وإظهاره مبا يتواءم معها، 

اله(، وهو ميد إحدى يديه ليمسك برقبة جنية، برأس خميف وعني واحدة، ويطعنها ابليد األخرى يف مشهد ترتئي الباحثة 
له رمزية للصراع ما بني قوى اخلري والشر، إّن موضوعات الصراع البطويل القائمة ما بني الكائنات املختلفة ابتت من خال

أمراً  معتاداً عليه يف فنون بالد الرافدين خالل هذه املرحلة من أتريخ احلضارة، إال أّن الصراع البطويل الشاخص يف هذا 
الكائنات اليت تطرحها األختام االسطوانية مثل صراع البطل العاري مع احليواانت  النموذج الفين خيتلف نوعًا ما عن صراع

املفرتسة، وصراع هذه احليواانت مع احليواانت األليفة، وترى الباحثة أن هذا األمر هو أمر أكثر ارتباطاً  بطبيعة الفكر 
اختالف الشخصيات املتصارعة مع اشرتاكها ه امليثولوجي الذي يطرح هنا تنوعاً  واضحاً  من خالل إبداعاإلنساين، و 

 ابلناحية الرمزية.
أّما العصر اآلشوري فقد جاء فن النحت منسجما مع النزعة السياسية اليت سادت فنون تلك الفرتة، إذ شّكلت الصورة    

النحتية خطاابت فكرية تبلغ عن هيمنة الدولة وعظمتها، وهنالك األلواح احلجرية، حيث زينت تلك املنحواتت جدران القصور 
مشس الدين آلشورية يف دراما السلم واحلرب وأغلبها مشاهد قصصية حتمل طابعا دينيواي، )مشلت مواضيعها املتداولة نشاط احلياة ا

اضافة إىل ذلك جتد تلك األلواح قد تضّمنت مشاهد صيد األسود اليت نتلمس فيها قدرة النحات (، 25، صفحة 1974فارس، 
ل ألحداث املعارك الناجحة ومحالت الصيد العنيفة أبسلوب متسلس يف جتسيد احلركات القوية واالنفعاالت املعرة على األشكال

 (.6شكل)( 75 – 59، صفحة 1978اندريه ابرو، ها امللوك، )أجنز  اليت
 

 املؤشرات اليت أسفر عتها اإلطار النظري:
الفن عنصرا فعاال يف حتقيق حتوالت يف الفكر  أصبحارتباط البعد اجلمال للفن ابلواقع السياسي االقتصادي لذلك  .1

 الرافديين الذي حيكم اجملتمع عقائداي وسياسيا من خالل املنتج الفين التشكيلي.
شهدت منطية فنون بالد االرافدين حتوالت أسلوبية متعددة عر العصور وذلك نتيجة للتطورات السياسية والدينية  .2

ابلتايل حتوال يف الرؤية يف املشهد احلريب يف توثيق االحداث اليت وظفها الفنان يف بنية  واالجتماعية يف املشهد الثقايف العام،
 ه الفنية.أعمال
 الصراع واحلرب ظاهرة رافقت اإلنسان منذ ظهوره مع بداايته وصراعه مع الطبيعة والعوامل اجلوية. .3
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 إجراءات البحث: :الفصل الثالث
 جمتمع البحث:

النحتية )البارزة واجملّسمة( واليت تتأّلف من النماذج احملددة دراستها فيما يتعلق  عمالاحلايل على األاشتمل جمتمع البحث 
ابلتقصي عن مفهوم الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين، وقد مّت احلصول عليها من املصادر املتعلقة 

ة )االنرتنيت(، وهي موزعة حس  املدة الزمنية للبحث، فقد عدهتا الباحثة جمتمع ابملوضوع فضال عن شبكة املعلومات العاملي
 ( مناذج، لتحقيق أهداف البحث.10) عمالالبحث احلايل، إذ بلغ عدد تلك األ

 
 عينة البحث:

ها ( مناذج حنتية من جمتمع البحث بوصف4اعتمدت الباحثة الطريقة القصدية يف حتديد عينة البحث، إذ مت اختيار )
نصوصًا حنتية حتيلنا إىل قراءة مفاهيم املثاقفة؛ وذلك متاشيا مع هدف البحث ومشكلته،كما أّن اختيار تلك املنحواتت مت وفق 

 املسوغات االتية:
اعتمادا على النصوص النحتية اليت تكثّفت فيها مفاهيم الطبيعة ضمن أنظمتها الشكلية ممّا يرمي إىل التعرف على متثالت  .1

 هيم يف منحواتت مشاهد احلربية لبالد الرافدين.تلك املفا
 ، وقد مّت االتفاق عليها بعد أن عرضت عليهم.3استنادا إىل آراء اخلراء واملختصني يف الفنون التشكيلية .2
 مراعاة التنوع ابملادة واالسلوب فضال عن التقنيات اليت استخدمت يف املنحواتت البارزة واألختام االسطوانية. .3
 النحتية. عمالاملتكّسر وغري الواضح واملتكرر من تلك األأمهال  .4

 
 البحث: أداة

حتقيق هدف البحث يف التعّرف على مفهوم الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين، أجل  من
 للبحث. أداةاعتمدت الباحثة املؤشرات املعرفية واجلمالية اليت انتهى إليها اإلطار النظري بوصفها 

 
 منهج البحث:

عوَّلت الباحثة يف دراستها احلالية على املنهج الوصفي التحليلي لقراءة الطبيعة ومتثالهتا يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد 
 الرافدين اليت مّت حتديدها ضمن عينة البحث، وذلك بوصفه املنهج املتبع يف الدراسات الفنية واجلمالية.

 
 
 
 
 

                                                           

1 حنت،كلية الفنون اجلميلة/ جامعة اببل.-تشكيلية. أ. د. عبد احلميد فاضل جعفر البيايت، فنون 
 رسم،كلية الفنون اجلميلة/ جامعة اببل. -. أ. د. حممد علي علوان، فنون تشكيلية2
 حنت،كلية الفنون اجلميلة/ جامعة اببل. -. أ. عامر خليل، فنون تشكيلية3 
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 ليل العينة:خامسا: حت
 (:1) أمنوذج 

 املوضوع: مسلة النصر لـ )نرام سني(.
 املادة: احلجر الرملي الوردي.

 ( ق.م2300-2200املرحلة الزمنية: العصر االكدي )
 املعثر: سوسة.

 م(.1×)م(2القياس: )
 العائدية: متحف اللوفر.

 املصدر:
E.H. Comric، the story of art with 398 illustration phaibon، P.43  

عمل حنيت يعود إىل العصر األكدي وميّثل مسّلة منحوتة بشكل ابرز من وجه واحد وهي مستطيلة الشكل مدورة من 
وليب( اليت تسكن على اقوام )ل األعلى، وقد أصاهبا التلف يف اجلزء األعلى منها، جسدت هذه املسلة انتصارات امللك )نرام سني(

املناطق اجلبلية الشرقية لبالد فارس، ويظهر امللك يف وسط املسلة مع جيشه وهو يطأ األعداء وهم يتساقطون بني قدميه، وقد 
احتوت املسّلة على أربعة خطوط تبدأ بشكل مائل من أسفل يسار املشهد التصويري إىل أعلى اليمني وهي إشارة إىل طبيعة 

يت حدثت فيها املعركة، كما جند شجرتني إهتم الفنان بنحتهما بشكل واقعي يف إشارة إىل البيئة الطبيعة ملكان األرض املرتفعة ال
 احلدث، ويف أعلى املسلة حنتت ثالث جنوم كبرية ذات رؤوس مثانية.

عة الرؤية الذهنية نلتمس يف هذا املشهد احلريب نوعًا من التمازج التكويين الستحضار البنية الفكرية واليت فرضتها طبي
للموضوع واملوجهة بسلطة العقل لبث خطاهبا البصري ابستدعاء الواقع واملتخيل للمزاوجة مابني احلدث اآلين واملوروث التارخيي، 
فنشاهد الفنان قد جسد فكرته ابسترياد أشكال وتكوينات من العامل املرئي واالنطالق به إىل مصاف العامل الالمرئي الكامن يف 

 يلة فنجده انشأ تكوينه أبسلوب انطباعي امتاز بدقة الشكل وعرضه للتفاصيل بطريقة سردية.املخ
ما جنده يف حماولة الستنطاق البىن الشكلية يثري هذا العمل النحيت مفاهيم متعددة تكشف عن جتليات الفعل اإلنساين 

الديين( \ص هو موضوعه املتمثل ابلدور)السلطويودالالته االجتماعية يف بنية الفكر االكدي، ولعل أول ما يفصح عنه الن
للملك، إذ يذه  الفنان بتخليد انتصارات امللك )نرام_سني( يف محاية بالده من جهه، ومن جهة أخرى ختليد دور اإلهلة يف 

جند احملاولة  رعاية امللك بوصفه خليفتها على األرض، حيث ميثل امللك الشخصية األساسية يف بنية املشهد احلريب النحيت، لذا
الواعية للفنان يف حنت )نرام_سني( أبسلوب استثنائي يعتمد على املبالغة والتضمني الفكري، اذ اعتمد الفنان على تكثيف 
اخلطاب البصري لشحن العمل بطاقة تعبريية تبلغ عن الدور البطويل للملك بوصفه صانع احلدث احلريب يف النص النحيت، فنجد 

جرد من كينونته البشرية التقليدية متجاوزا بذلك حدود الشخصية الطبيعية ليتحول إىل رمز ميثولوجي لفكرة هنا )رمز( امللك قد 
البطولة يف اتريخ اإلنسانية، وذلك من خالل بنيته اجلسدية املهيمنة على مفردات النص االخرى من خالل املبالغة ابحلجم وموقعه 

واليت اقرتنت ابلتسميات  -تلي رأسه للداللة على القوة واخلصوبة_ضمن سياق النصيف أعلى املسلة، كما نالحظ القرون اليت تع
اليت لق  هبا)نرام_سني( )ملك اجلهات األربعة( )زوج اإلهلة عشتار(، كما يّتضح التشريح العضلي للجسد يف حماولة لتجسيد 

يف أعلى املسلة حامال بيديه ادواة احلرب النتيجة احلتمية املشاهد الواقعية اليت حتاكي املشهد الفعلي للمعركة، كما ميثل شكل امللك 
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لالنتصار يف هذا احلدث احلريب، وهذا ما يتجلى أيضا يف حركة االرجل اليت يطأ هبا اجساد االعداء وهم متساقطني، وبذلك 
 اية بالد أكد. تتصاعد حبكة الصراع مع األعداء بتسلسل األحداث لرتوي )بصراي( حكاية االنتصار للملك وجنده يف مح

كما حاول الفنان توثيق زمان ومكان املشاهد احلربية، حيث تدور املعركة على أرض جبلية حنتت بشكل خطوط متتد من 
أسفل اليسار إىل أعلى ميني اللوح النحيت، وقد وّزعت عليها الشخصيات حبركات خمتلفة هلا دالالهتا يف حتديد مالمح كل شخصية 

، كما تعتلي املسّلة النجمة ذات الثالث رؤوس وهي تشري يف األغل  إىل اإلله مشس، ولعل تكرارية هذا الرمز يف بنية املشهد العام
 هي داللة لزمن املعركة، وهذا جتسيد ملفهوم الطبيعة خالل مشاهد احلربية يف النص النحيت.
صرية اليت عززت من املشهد النحيت، إذ واحلال أّن تلك املسّلة تكشف عن مشهدها احلريب من خالل معاجلة املرئيات الب

تشمل الفضاء التصميمي الذي حيوي الفعل للحدث والذي يتصل بفكرة احلدث األساسية )املعركة( لتكثيف اخلطاب املفاهيمي 
اجلبل ضمن بنية العمل، فنجد األزايء العسكرية وأدوات احلرب فضال عن معاجلة املنظر الطبيعي وما يتضّمنه من أيقوانت بصرية ك

والشجرة، والذي ميثل خلفية وزعت عليها الشخصيات املشاركة يف احلدث، حيث كان لتوزيع االشكال البشرية وحتشيدها يف 
املشهد دورا فّعاال يف خلق أجواء حيوية ختاط  املتلقي لتكشف عن جمرايت املعركة، اذ يتضح ذلك يف حركة امللك وحركة اجلنود 

ارة إىل االنتصار واهليمنة، يف حني يصور لنا الفنان جثث االعداء املتساقطة على االرض، أّما األحياء )املتكررة( حنو األعلى لالش
الفنان املشهد بطريقة السرد الواقعي ليبلغ عن تفاصيل املسشهد احلريب  منهم يف حالة ركوع أمام امللك، يف موقع أدىن ليجسد

 يعكس انطباعه عن فكرة احلدث.
النحيت جند الكتابة اليت وزعت على شكل صفوف  منوذجمفهوم الطبيعة وكيف متثلت يف هذا األ ويف إطار البحث عن

عمودية مائلة متتد على طول اجلبل، واليت اضفت بدورها قيمة اخبارية فضال عن قيمتها اجلمالية )البصرية( يف كسر اجلمود والراتبة 
من سردية تثري اخلطاب يف تفعيل مساحة اجلبل اخلالية من النحت، حيث عززت تلك الكتابة حوارية النص النحيت يف ما تتضمنه 

ات البطولية للملك ودور اإلهلة الراعية يف حتقيق االنتصارات يف جناز املفاهيمي الحداث املشهد احلريب، اذ ختلد تلك الكتابة اإل
 املعركة، وابلتايل تالقح النص البصري مع النص اللغوي ليغين بنية احلدث وتواصليته مع املتلقي، يف حني كان للمادة النحتية
)احلجر( وما تتضمنه من معاجلات لعناصرها اجلمالية دورا يف االبالغ عن دميومة املشهد وختليده عر الزمن، وال سيما ان االسلوب 

 الواقعي الذي وظفه النحات كان كفيال يف نقل االحداث وتوثيقها بصراي.
 (2) أمنوذج

 املوضوع: ختم الطائر )آنزو( 
 املادة: طبعة ختم اسطواين.

 رحلة الزمنية: العصر األكدي.امل
 املعثر: كيش

 سم ارتفاعا. 1،3سم طوالً و  3،2القياس: 
 العائدية: املتحف الربيطاين.

  .188املصدر: أنطون مورتكات، الفن يف العراق القدمي، ص
ميثل هذا العمل النحيت طبعة ختم أسطواين يعود بتارخيه للعصر االكدي، تضّمن العمل مخس شخصيات إهلية )مقرنة( 
وزّعت على أرض جبلية، وقد ارتدى اإلهلة ثياب مهدبة حنتت على شكل خطوط متوازية بتشكيالت خمتلفة، كما تنّوعت حركات 

ر املشهد على ارضية اهتم الفنان هبندستها، حيث حنتت بشكل اقواس رمبا األيدي واالرجل يف حنت تلك الشخصيات، وقد استق
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لإلشارة إىل املرتفعات )اهلضاب واجلبال( لتجسيد مكان احلدث، كما تضمن املشهد كتابة مسمارية يف حقلني عموديني على 
 يسار اخلتم.

حداث دينيا مهما لدى شع  أكد، وميّثل سرقة يتناول هذا اخلتم أحد أساطري بالد النهرين، وهي دراما ميثيولوجية تصّور 
من اإلله )انليل( إله اهلواء، من قبل الطائر الكاسح )آنزو( الذي يرجح أنّه أحد آهلة العامل األسفل )عامل  ())ألواح القدر(

ستجعله ميلك السلطة  االموات(، وبفعل جسامة احلدث اجتمعت جمموعة من اإلهلة النزال العقوبة عليه؛ ألّن حيازته أللواح القدر
املطلقة على الكون واإلهلة، فالفكرة الدرامية تنشأ عن طريق االستقراء األويل ملوضوع النص، كما ان الفكر الديين الضاغط يف بنية 

تقلبة، اجملتمع االكدي يتمحور هنا يف )القدر( اجملهول الذي ابت مرتسبا يف الالوعي )اجلمعي( نتيجة خماوف اإلنسان من البيئة امل
وهنا يتجلى مفهوم الصراع ليعكس صياغة البنية الفكرية )املتخيلة( لتعامل ذلك اإلنسان مع حميطة، إذ إّن سرقة الواح القدر يعين 
تعطل اقدار الكون، وهذا ما اصاب اإلهلة ابالضطراب واهللع، فاإلهلة متثل العقل الواعي واملدبر لتحديد املصائر، بوصفها قوى  

على املستقبل، وبذلك فإّن املشهد يعلن عن رؤيته احلربية من خالل جتسيده لصراع شكلي بني كائنات اسطورية،  كونية مهيمنة
اال ان القراءة العميقة تكشف لنا عن صراعا مفاهيميا يتجاوز احلدود الشكلية للنص ليبلغ عن ثنائية كونية )اخلري/الشر(، 

)آنزو( )السرقة(، إذ إّن حيازة ألواح القدر تعين السلطة املطلقة على الكون واإلهلة، بني)اإلهلة( املنظمة للكون مع عبثية الطائر 
 وهي من صفات اإلله )انليل( الذي سرقت منه.

يصور املشهد النحيت هنا ذروة احلدث االسطوري املتمثلة ابجتماع مخسة اهلة وزعت على املشهد، وقد عاجل النحات كل 
اقرتن كل اله ابيقونة متيزه حس  وظيفته الكونية، ففي االجتماع اإلهلي يتمظهر إىل ميني املشهد  شخصية حبركة وزي خمتلفني، كما

اله )املعرفة( وهو ملتحي بوجهني للداللة على القدرة االستثنائية اليت جتاوزت االدراك احلسي لينفتح على زمكانية احلدث ومكوانته 
يف حني ترك األعلى عاراي، وهو يف حركة اقدام متجهة حنو اليسار ليفتتح املشهد  اآلنية، مرتداي ثواب مهداب يغطي اجلذع االسفل

النحيت، يتقدمه اإلله )انليل( رافعا رجله اليمىن ليطأ هبا ثور مضطجع، ممسكا بيده الطائر )آنزو(، يف حني تنساب من كتفيه 
ن بني اجلبال وخترج من كتفه األيسر أربعة خطوط خطوط متموجة يتخللها أمساك ساحبة حنو األعلى، كما يظهر اإلله )مشس( م

دور تلك الشخصية يف  أمهيةلإلشارة إىل األشعة، وقد توّسط املشهد ممسكا ابلسكني ليشكل مركزية حتيل بداللتها للمتلقي إىل 
يف حماكمة الطري )آنزو(،  هذا املشهد احلريب، وذلك بوصفه اله العدل ومشرع القوانني، وهذا ما يقرتن ابلفكرة اليت تبناها املشهد

ويف أعلى التل تقف اإلهلة اجملنحة )عشتار( وهي اهلة احل  واجلمال، اال ان دورها يتضح  كآهلة حرب ضمن سياق النص، ويف 
يسار املشهد جند اإلله )ننورات( مسلحا برموز السلطة املتمثلة ابلقوس والسهم، لغرض القضاء على الطائر )آنزو( واسرتداد الواح 
القدر، وابلتايل فإّن انغالق حركة الشخصيات حنو مركز واحد قد ساهم يف خلق حوار فرضته اإلحياءات البصرية للمشهد العام، 

 واليت وّظف فيها الفنان املادة النحتية ومكوانهتا اجلمالية ليخلق موضوع انشائية حياكي فيها بنية احلدث االسطوري.
 (.3) أمنوذج

 املقدسة.املوضوع: الشجرة 
 املادة: طبعة ختم أسطواين.

 ق.م(. 8املرحلة الزمنية: العصر اآلشوري )القرن 
 املعثر: منرود.

 القياس:/ ؟

                                                           
()  130، ص1976العراق القدمي، بغداد: دار احلرية للطباعة والنشر، للمزيد عن تفاصيل هذه االسطورة ينظر: طه ابقر مقدمة يف أدب. 
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 العائدية: ؟
 .531ثروت عكاشة، الفن العراقي القدمي، ص املصدر:

متناظر، حيث  عمل فين ميّثل طبعة ختم اسطواين يعود بتأرخيه إىل العصر اآلشوري وجيسد مشهدًا دينيًا حنت بشكل
يتوسط اخلتم شجرة اهتم الفنان هبندستها أبسلوب جتريدي اختزايل بشكل خطوط، يعتليها رمز اإلله آشور وهو طائر له ذيل 
وأجنحة يتوّسطه شكل اإلله املقرن، ويقف أمام الشجرة نفس امللك اآلشوري من اجلانبني وهو يرتدي زيه الرمسي املهدب أشبه 

اجلسم وقد متنطق حبزام متكون من ثالثة خطوط، كما يعتمر غطاء رأس أشبه ابلعمة، مشريا بيده اليسرى  ابلوزرة اليت لفت حول
خملوق مرك  من جسد بشري ورأس طري جارح وله جنحان أحدمها ممتد إىل -أيضا من اجلانبني–حنو الشجرة، كما يقف خلفه 

 الثة صفوف أفقية.األعلى واآلخر إىل األسفل، كما يعتلي املشهد نص كتايب يف ث
يتناول هذا اخلتم موضوع دينية حتمل يف بنيتها الشكلية روحية الفن اآلشوري، إذ تدور فكرة املشهد أبداء ديين يقوم به 
امللك أمام شجرة احلياة املقدسة، إذ كثري ما حيتفي الفنان اآلشوري مبركزية تلك الشجرة يف مشاهد دينية يف األختام ويف املنحواتت 

تلك الشجرة بعدِّها رمزاً  أمهيةوتكمن  ( ق.م،1207-1243)البارزة واليت انتشرت منذ عصر امللك )توكوليت ننورات األول(
اسطوراي للحياة الفإنّية اليت جتذرت يف األرض وامتدت إىل أعلى حنو فلك السماء والشمس، حيث يقف امللك مباركا وحاميا هلا 

)آشور( على أرضه، وابلتايل فإّن الفكرة احلربية للعمل تتمحور حول موضوع ديين يهيمن عليه بوصفه راعي احلياة ووكيل اإلله 
إذ صاغه الفنان بطريقة انطباعية سردية مدلاًل عن فكرة العمل إبشراك الرمزية يف العمل املتمثلة يف الطابع االسطوري املتخيل، 

 خ املوروث املتخم ابلبطوالت واالنتصارات اآلشورية.الشجرة اليت تتوسط املشهد والذي مثّلها الفنان ابلتأري
، جند أّن املشهد تضمن ثالث شخصيات األوىل منوذجويف سياق البحث عن الطبيعة ومتثالهتا يف املشاهد احلربية هلذا األ

د اهتّم الفنان بنحته واقعية جتسد شخص امللك اآلشوري بزيه الرمسي متوجها حنو الشجرة رافعا يده يف اشارة إليها ملباركتها، وق
أبسلوب واقعي مهتما ابلتشريح وابلنس  الصحيحة جلسده، يف حني استوحى أشكال الشخصية الثانية والثالثة من متخيالت 
الفكر الديين اآلشوري، حيث يقف خلف امللك كائن اسطوري مرك  من وجه وأجنحة طري وجسد بشري، إذ يشري هذا الرتكي  

له وظائفية متخيلة تتمثل يف محاية امللك لذا جنده عادة يف اجلدارايت الكبرية عند مداخل القصور  اخلليقي إىل شكل غرائيب
كما يعتلي النص شخصية   ،اآلشورية، فضال عن ذلك حيمل يف يده اليسرى )السطل( الذي حيوي املاء املقدس لتطهري امللك

ي للملك ولشعبه، وابلتايل فإّن امللك ميثل الشخصية البشرية متخيلة اخرى تتجسد برمز اإلله آشور وهو اإلله الراعي واحلام
 تلك الشخصية ومركزيتها الدينية واالجتماعية يف بنية هذا املشهد النحيت. أمهيةالوحيدة يف املشهد وهذا ما حييلنا إىل 

 (4) أمنوذج      
 املوضوع: معركة اوالي       

 املادة: حجر اللمستون
  ق.م( 653العصر اآلشوري )املرحلة الزمنية: 

 املعثر: هنر الكرخة                                
 ( سم عرض.88.65× )( سم طول223.52القياس: )

 العائدية: املتحف البرييطاين.
 .Laurie Schneider Adams،  History Of Western Art، p.49 املصدر:
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عماًل حنتيًا يعود بتارخيه للعصر اآلشوري، ويتضّمن مشهدا ملعركة حدثت على ضفاف هنر الكرخة،  منوذجميّثل هذا األ
على يسار املشهد جمموعة من اجلنود يسريون حاملني أسلحتهم تظهر األشجار املتقطّعة يف أغل  املشهد النحيت احلريب، ونالحظ 

اقط واحد فوق اآلخر أصيبت بسهام العدو، وحنت الفنان للجثث اجلنود نشاهد جماميع اخرى من اجلنود تتس املتمثلة ابلسهام كما
 اليت حتت حوافر اخليل.

إىل مفهوم )احملاكاة(، حيث يتجلى ذلك ابلصياغة  منوذجحييلنا البحث عن الطبيعة ومتثالهتا يف املشاهد احلربية يف هذا األ
مل على االهتمام ابلتشريح العضلي للجسد اإلنساين حمافظا على الواقعية لتفاصيل النص النحيت، فقد عول الفنان يف إخراج الع

النس  الصحيحة وتوزيع الكتل يف فضاء املشهد، فضال عن القوة التعبريية يف مالمح الوجوه واألجساد حبركتها وانفعاالهتا يف 
تم هبا امللوك اآلشوريني، فضال عن  سياسية تصور عرضا للمشاهد احلربية العنيفة اليت اه منوذجالنص، وعلى هذا النحو يوثق األ

 كوهنا تعكس مفهوما ذات طابع عنيف حتمل بعدا سلطواي للملك وجنوده.
صوراً مأساوايً حلرب غري عادلة أبسلوب )الواقعية( سارداً املشهد النحيت هنا ذروة احلدث السلطوي الفنان الرافديين ويصّور 

وإبظهاره  رأس ملك عيالم تيومان وابنه متاريتو على يد امللك آشور ابنيبال، من خالل مشهد قطع من خالله واقعة احلدث املؤمل
لذلك التكوين استطاع رفع مستوى املشهد إىل درجة عالية من احلزن من خالل الطرح املأسوي للمشهد، وإثراء خميلة املتلقي 

ملدلول مأسوي اباثً من خالهلا رسالة سياسية بنوازع احلزن تستقط  املستوى احلريب لنص البصري بتوضيف عناصر شكلية غنية اب
من خالل جتسيد مشهد املعركة )اوالي( اليت صورت الفوضوية بتعذي  وقتل عدد  سعى الفنان إىل إيصاهلا بطرحه املشهدي،

ملتلقي ليوقد وهذا مايوّلد انطباع احلزن الشديد الذي يبثه املشهد يعزف بصمته على أواتر العاطفة لدى ا الحيصى من جنود العدو،
بداخله صرخة الرفض واالستنكار لذاته العنيفة العدوانية، هذا ما أراد إيصاله الفنان من خالل جتسيده للموت يف وسط الطبيعة 
وتناثر اجلثث املشوهة واملمزوجة أوصاهلا مع ركام الدمار احلرب، وما خلفته دوافعها السياسية العدوانية، من قتلى وختري  للبىن 

 ة واملعمارية.الطبيعي
وابلتايل فإّن النص يعكس من خالل خطاابته املفاهيمية بنية السلوك اإلنساين الذي حتدده بيئة الفكر اآلشوري الذي كثرياً 

ينتمي إىل االلواح احلجرية اليت تزين جدران القصور امللكية لذا  منوذجما يؤكد على ابراز مشاهد العنف السلطوية، وال سيما ان األ
 متثل وسيلة تواصل دعائية تعلن من خالل أنساقها الشكلية عن سطوة الدولة وقوهتا. فإهّنا

كما لعبت السينوغرافية النحتية دورا كبريا يف الصياغة احلربية للمشهد، اذ أسهمت يف تصميم املفردات اليت تضمنها 
تعظم امللوكية وتقّدسها، وهذا ما نالحظه يف  املشهد النحيت، إذ جاءت منسجمة مع سياق املشهد اآلشوري بنزعته احلربية اليت

العربة، األسلحة، اخليول، فضال عن األزايء اآلشورية للملك واجلنود واليت أسهمت يف حتديد الشخصيات احلربية وزمنها ودورها يف 
 مسرحة املشهد النحيت. 

مشهد، وهذا ما توضحه عناصر التكوين وعلى هذا النحو فقد كان للتصميم االنشائي دوٌر مهٌم يف الصياغة املأسوية لل
النحيت وأسلوب معاجلة الكتل وتوزيعها يف اللوح، إذ أسهمت احلركة واخلطوط والفضاء يف خلق رؤية بصرية عّززت من حيوية 
ملادة للمشهد بشكل عام وال سيما إّن العمل ينقل صورة واقعية استلهما الفنان من مشاهد احلرب اآلشورية، وعلى حنو مماثل كان 

احلجر الصلبة دورا يف تضمني جانبا تعبرياي انسجم مع رغبة امللوك اآلشوريني يف إبراز عظمتهم السلطوية، فكانت املادة كفيلة 
 بتضمني هذا املفهوم يف سياق النص وخطابه اإلحيائي مع املتلقي.

ونلتمس املشاهد احلربية يف منحواتت بالد الرافدين من خالل حنت اجلدارايت اليت زينت جدران القصور اآلشورية واليت 
عاجلت يف مشاهدها احلروب اليت خاضها امللك اآلشوري وجيشه، وقد حاول الفنان جتسيدها حبركة وحيوية عالية توحي ابلعنف 
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بالد اهلهم القومي )آشور( اعتمد فيها الفنان بتوضيح وإبراز تفاصيل األجسام واظهار مالمح  والقوة اليت متيز هبا اآلشوريون حلماية
 . القوة واهليبة والصرامة يف وجوه امللوك حىت يف تصوير املشاهد الدينية واألسطورية

ة، يف حني يصور لنا الفنان إذ يّتضح ذلك يف حركة امللك وحركة اجلنود )املتكررة( حنو األعلى لإلشارة إىل االنتصار واهليمن
الفنان املشهد بطريقة  جثث االعداء املتساقطة على األرض، أّما األحياء منهم يف حالة ركوع أمام امللك، يف موقع أدىن ليجسد

، اليت غالبا ما حتمل يف تكويناهتا البصرية السرد الواقعي ليبلغ عن تفاصيل املسشهد احلريب يعكس انطباعه عن فكرة احلدث
طااب سياسيا يذكر بعظمة الفاتح وعدم جدوى مقاومته، فلم يقتصر الفنان على تصوير احلرب واقعيا فحس ، بل وهنايتها خ

 القاسية غالباً لتكون تذكارات مؤملة بكفاءة ماكنة احلرب اليت ال ترحم.
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 :النتائج ومناقشتها :الفصل الرابع
شّكلت الطبيعة يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد الرافدين انعكاسا للتطورات السياسية والدينية اليت مّر هبا اجملتمع الرافديين  .1

القدمي عر العصور، وهذا ما أثّر ابلتايل يف بلورة البناء لفكري للعمل النحيت، ويّتضح ذلك يف مشاهد احلرب املتمثلة أبشكال 
 (.1،4) أمنوذجصراعها، اآلهلة وامللوك و 

اختذت الطبيعة حيزاً واسعًا يف يف منحواتت املشاهد احلربية لبالد النهرين، ويرجع سب  ذلك إىل أّن تلك الفنون ذات طابع  .2
مؤسسايت ال حيتمل السخرية أو النقد، فهي أّما فنون دينية جتسد املقدسات، أو فنون دنيوية جتّسد شخصية امللك املستمد قدسيته 

التشاؤمي الذي فرضته ضغوطات البيئة اجلغرافية من الفيضاانت والسياسة املتقلبة املتجسدة يف  من األول، فضال عن الطابع
 (.3،2) أمنوذجاملشاهد احلربية واليت عّززت بدورها من اجلدية يف معاجلة النتاج الفين والفكري يف بالد الرافدين، 

اسية والثقافية عر العصور، إذ تتجّسد مفاهيم احلرب من خالل أتثّر مفهوم الطبيعة يف منحواتت بالد الرافدين ابلتطّورات السي .3
(، إذ اكتفى الّنّحات بتصوير الرموز اإلهلية يف أعلى العمل لإلشارة إىل احلضور 1رقم) أمنوذجاحلركة واحليوية ومتثيل الطبيعة كما يف 

 اإلهلي.
ل تسجيل حلظة ما تتصل ابملكان، ميكن االستدالل وثّقت حنت الطبيعة بعض األحداث التارخيية )املشاهد احلربية(، من خال .4

 (. 3، 1) أمنوذجمن بعضها على دالالت رمزية تساهم يف تقري  فكرة املتلقي من احلدث التارخيي املطروح كما يف 
للمشهد إبراز مفهوم الزمن يف املشهد احلريب كعنصر جزئي يف البنية العملية للحرب وطرحة إبخراجات تكّسر اجلمود التقليدي  .5

 (.4، 3، 2، 1) أمنوذجالفين مفعال خاصية الطاقة الديناميكية للمشهد 
 (.3، 2) أمنوذجوّظف النص النحيت كوثيقة اترخيية حتمل يف طياهتا شواهد سياسية مؤرشفة ملشاهد احلروب عر العصور  .6

 
بحث احلايل توصلت الباحثة إىل مجلة من يف ضوء النتائج اليت أفرزهتا حتليل العينة واليت تضّمنها جمتمع الاالستنتاجات: 

 االستنتاجات وهي كما أييت:
 املستنبط من احلدث.  أمنوذجاحلريب لبث  األثراستجابة الشكل يف املشهد لطبيعة  .1
ملنجز سامهت البيئة الطبيعية والثقافية بتمرحالهتا الزمنية عر عصور احلضارة الرافدينية يف حتديد املشاهد احلربية ومتثالهتا يف ا .2

 النحيت لبالد الرافدين.
انعكست الصورة الذهنية يف خميلة الفنان الرافديين من خالل الطبيعة ومتثالت املشاهد احلربية، إذ تشكل قوة ضاغطة ومؤثرات  .3

 فرضتها البيئة اجلغرافية واالجتماعية.
 

 التوصيات:
 مبقتنيات املتحف العراقي.ية يف العراق واالهتمام األثر احلفاظ على املوروث احلضاري واملواقع  .1
استحداث متحف مصغر حيتوي على املنحواتت العراقية القدمية أبشكال منسوخة ممّا يعرف طلبة كلية الفنون اجلميلة ابملنجز  .2

 احلضاري فضال على دراسة تلك التماثيل عن كث  والسيما إّن أغلبها انتشرت يف املتاحف العاملية.
 

 راء الدراسات التالية:تقرتح الباحثة أبج املقرتحات:
 املشاهد احلربية وانعكاساهتا على التنوع الثقايف يف فنون ما بعد احلداثة .1
 الدالالت الرمزية ملشاهد احلرب يف الفن السراييل. .2
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 )أشكال اإلطار النظري( 

     
                          ( 3(                       شكل )2(                 شكل رقم )1شكل رقم )          

                   
                                                                            

 (6(                          شكل )5شكل رقم )                  (          4شكل رقم )
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 املراجع 
 القران الكرمي
 406. 43بريوت، ط–(، دار املشرق، لبنان 2008املنجد يف اللغة واالعالم) .........،

 (، معجم املصطلحات االدرامية واملسرحية، دار املعارف، القاهرة.1985إبراهيم محادة. )
 . 2 – 1إبراهيم مصطفى، و آخرون. )ب.ت( املعجم الوسيط، املكتبة األسالمية للطباعة و النشر، أسطنبول، تركيا، ج

 .3ن منظور، العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ب.ت، دار الصادر، بريوت، جاب
 ( خمتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت.1983أبو بكر الرازي. )

 أمحد بن حممد املقري الفيومي. )ب. ت( املصباح املنري غري  الشرق الكبري للرافعي، املكتبة العلمية، بريوت.
 ( حماضرات يف التاريخ القدمي، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل .1978ن، عامر سليمان. )أمحد مالك الفتيا

 ، بغداد.1( احلرب يف الرتاث العريب اإلسالمي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2008أمحد ايسني عبد هللا الناصري. )
 أسعد حليم، دار القلم، بريوت.  ، تر:2(، االشرتاكية والفن، ج 1986ارنست  فيشر. )
 ( ضرورة الفن، تر: أسعد حليم، اهليئة املصرية العامة للكتاب: مصر. 1986ارنست فيشر. )
 تر:عيسى سلمان،سليم طه التكرييت، بغداد،وزارة األعالم ( بالد آشور نينوى اببل، 1978اندريه ابرو.)

 واحلضارات، ت: أمحد عبد الكرمي، دار اطالس: سورية / دمشق.(،  احلروب 1992بوتول غاتسون، كارير رينيه.)
 ، دار الكتاب البناين، بريوت. 2، ج1( املعجم الفلسفي، ط 1973مجيل صليبا )
 ، مركز التوزيع، ذوي القرىب، قم، ايران.1( املعجم الفلسفي، ج1985مجيل صليبا. )

 ي، القاهرة.( انتصار احلضارات، تر: أمحد فخر 1962جيمس هنري برستد. )
 .1( جممع الالعنف، دار الزهراء للطباعة والنشر، إيران، قم ط2004حسن السيد عز الدين حبر العلوم. )
( املفردات يف غري  القرأن، حتقيق: حممد سيد كيالين، شركة مكتبة 1961هـ،  1381احلسني بن حممد الراغ  األصفهاين.)

 مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر.
 ( الصراع يف ملحمة كلكامش قراء يف جدلية امللحمة، مطبعة الدار العربية العراق، اببل.  2007حسني علوان حسني. )

 (،  البيئة ومشــــكالهتا، مطبعة اليقظة، الكويت.  1979احلمد رشيد.)
ون، حتقيق علي دحروج، ، مكتبة لبنان انشر 2(، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج1996رفيق العجم واخرون. )

 لبنان.  –،، بريوت 1ت. د، جورج زينايت، ط
 ( وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم اآلاثر. 1988رنيه  الابت. )
 ( الفن أتويله وسبيله، تر: صالح برمدا، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد الفين، دمشق. 1978رينيه هوينغ. )

 ، املصدر السابق.2سامي سعيد األمحد. )ب. ت( الزراعة والري، جملد حضارة العراق، ج
 ، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.1( املرتادفات واألضداد، ط 2007سعدي الضاوي، وجوزيف مالك. )

 .2السيد الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين. )ب.ت(  اتج العروس، حتقيق علي هالل، ج
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 ( املنابع التارخيية للفن اجلداري يف العراق املعاصر، بغداد: وزارة االعالم. 1974لدين فارس.)مشس ا
 ( األساطري السومرية، ترمجة: يوسف داوود، مطبعة املعارف بغداد. 1971صاموئيل نوح كرميري. )

 اد: جامعة بغداد.، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغد1( اتريخ العراق القدمي، ج1980طه ابقر )
 .، بغداد:مطبوعات دار املعلمني العالية1( مقدمة يف اتريخ احلضارات القدميه، ج 1955طه ابقر.)

 . 1/ ج 2طه ابقر. )ب. ت( داينة البابليني واآلشوريني مصدر سابق، م
 ( الوجيز يف اتريخ حضارة وادي الرافدين، مطبعة احلوادث، بغداد. 1973طه ابقر. )

القدمية العامة، جملد  األثر( عقائد سكان العراق القدماء يف العامل اآلخر، جملة سومر مديرية 1954طه ابقر، بشري فرسيس. )
 .  1(، ج10)

 ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.2( الفكر السياسي، ج1986عبد الرضا الطعان. )
 يكانية، بريوت، لبنان (  معجم لغوي، الطبعة األمر 1927عبد هللا البستاين. )

 ،، الرايض.1هـ( آداب احلرب، ط1424علي بن عبد الرمحن الطيار. )
ه( جممع البحرين، حتقيق السيد أمحد احلسيين، املكتبة املرتضوية ألحياء األاثر اجلعفرية، 1375فخر الدين الشيخ الطرحيي )

 .12ج
 ، بغداد: املكتبة الوطنية.1ج ( املعتقدات الدينية، جملد حضارة العراق،1985فوزي رشيد. )

 (، القاموس احمليط، دار الكتاب العريب، م: حممد السكندراين، بريوت/ لبنان 2011الفريوز اابدي، جمدالدين حممد بن يعقوب. )
 .، بريوت:الدار العربية للعلوم1( اتريخ االسطورة، وجيه قانصو، ط2008كارين أرمسرتونغ. )
 .1حلرب وانعكاساهتا على الطفل، جروس برس، طرابلس، لبنان، ط( واقع ا1991كرستيان نصار. )
 ، بريوت، لبنان.1( حتدايت العنف، العارف للمطبوعات، ط2009ماجد الغرابوي. )
 ( معجم املصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بريوت.1974جمدي وهبه. )

 ات والنشر. ، املؤسسة العربية لدراس1( جولة يف عامل الفن، ج1985حمسن حممد عطية. )
 ( اكتشاف اجلمال يف الفن والطبيعة، عامل الكت ، القاهرة. 2005حمسن حممد عطية. )
 ( املوسوعة العربية امليسرة، مؤسسة فرانكلي للطباعة والنشر.1965حممد شفيق غرابل. )

 ( اجمللد األول، منشورات عويدات، بريوت، ابريس.1996موسوعة الالند الفلسفية )
 احلمودي، واخرون: املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق.مؤمون 

 ، نقله إىل العربية حممد علي أبو دره وآخرون اهليئة املصرية العامة للتاليف والنشر.1( التطور يف الفنون، ج1971مونرو توماس. )
 بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر. ، 2( ما قبل الفلسفة، ت: جرا إبراهيم جرا، ط1980هنري فرانكفورت وآخرون. )

  هوال سدين. )ب. ت( البطل يف التاريخ ن ت، مروان اجلابري، املوسوعة األهلية للطباعة والنشر، بريوت.
 يوسف ميخائيل اسعد )ب. ت( سيكولوجيا االنتقام، دار هنضة مصر للطباعة، الفجالة، القاهرة.
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Gwendolyn، Leick،Dictionary of ancient near eastren Mythology، London – New York،1991 ، 
p.86   

BARBARA،Nevling porter ; one god or many. 2000. p. o.pcit p.177. 
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 (1ملحق رقم )

 جمتمع البحث
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