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 كر و تقديرش
ال يسعنا و نحن نقدم ىذا العمل المتواضع اال أن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير الى 

الفاضل الدكتور عبد المالك سالطينو عمى صبره ونصائحو وتوجيياتو في إعداد األستاذ 

البحث في مختمف مراحمو، ونسأل اهلل أن يجعل جيده في ميزان حسانتو يوم القيامة، 

 أعضاء لجنة المناقشةكما نتوجو بخالص الشكر واالمتنان إلى السادة 

  السيد األستاذ: سعيدي سميم

 يوسفالسيد األستاذ: خياط 

فإلى ىؤالء جمعيا وألخرين ال تتسع الصفحات وال الكممات لسرد أسمائيم ممن قدموا 

 لنا يد المساعدة والعون ووقفوا إلى جانبنا بالتشجيع والدعاء

ولسنا نجد ما نرد جميل صنع ىؤالء السادة الكرام جميعا سوى دعوات نرفعيا إلى هلل 

 إنو نعم المولى ونعم المصير.عز وجل أن يغفر ويرحم الجميع في الدارين، 

كما نتوجو بالشكر والتقدير إلى كل من تعممنا عمى يده ماضيا ومن يعممنا 

 حاضرا.

 

  



 

 

بارات من قمب يتقاطر شكرا وعرفانا وتقديرا إلى القمب الدافئ والصدر الرحيم، إلى من ع
ونيا أعطتني دون سؤال ودفعتني لممضي قدما رغم الصعاب، إلى من فارق النوم جف

لترعاني، إلى من رسمت الشعار النجاح عمى قمبي وجعمتو وساما عمى صدري إلى من 
 يعود ليا الفضل الوافي و الجزيل إلى ما وصمت إليو

 أمي الغالية
إلى الذي أنار قمبي، وازال العقبات عن سبيمي، وعممني معنى الشموخ وركب الصعاب إلى 

 غاية نيل المراد.
 أبي العزيز

تني الحياة حموىا ومرىا، وشاركتني السعادة في لحظاتيا، رفيقة دربي في إلى من قاسم
 الحياة توأم روحي أختي حبيبتي إيمان.

لى   كما أتوجو بالشكر والتقدير إلى كل من إخوتي، وأخواتي عامر يمينة ، وا خالص، وا 
صديقتي وزميمتي  في مشوراي الدراسي الذي سرنا فيو عمى طريق واحدة، أميرة عمري 

 .ودربي يمينة 
 
 
 
 

  ""وفـــــــــــــــــــــاء
 
 
 
 



 

 
" 

" 
أىدي ىذا العمؿ المتواضع إلى كؿ مف أبي وأمي الغالييف، المذاف ساعداني عمى تخطي كؿ 

 الصعاب التي واجيتني في مشوراي الدراسي، واتمنى ليما دواـ الصحة والعافية.
لى زوجتيما، وكؿ أخواتي خاصة أختي كما أىديو إلى أخويا الكريميف محمد منير وىشاـ وا  

 التي حرصت دائما عمى دراستي منذ عامي األوؿ. شيرزاد
واىدي عممي ىذا أيضا إلى أبناء أخي لؤي ولينة متمنية ليما دواـ التفوؽ في دارستيما، وال 
 اأنسى البراعـ الصغيرة أريج و رتاج، أنفاؿ، محمد أميف ويحي راجية مف اهلل تعالى أف يسمكو 

 با مميئا بالتفوؽ والنجاحات الدائمة.در 
 "نصر الدين و أىدي عممي أيضا إلى رفيؽ دربي زوجي " 

وفي األخير أىدي ىذا العمؿ إلى صديقتي ورفيقتي في مساري الجامعي ومف تعبت معي 
 "."وفاءفي ىذا البحث المتواضع 

 
 
 
 
 
 

 
 ""يمينة

 

 



 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 

 



 

 المقدمة:

عكاشة في كتابو الفف والحياة بقولو ''أف الفف كاف أولى الوسائؿ لننطمؽ مف قوؿ ثروت     

التي أفصح بيا اإلنساف عف نفسو، فمنذ أف وجد عاش يكافح مف أجؿ وجوده وبسط سمطانو 

وتحقيؽ رفاىية . فأبتدع مف اآلالت واألدوات ما يكمؼ لو الغمبة في ذلؾ الصراع''.  فكاف 

ألوؿ مرة في وادي الرافديف ووادي النيؿ.  منذ  ظيور الفف كوسيمة تعبر عف ذات إنساف

نياية العصر الحجري المتأخر أي في عصور ما قبؿ السبلالت ، وفجر الحضارة ، وفي 

بداية األلؼ الثالث ؽ .ـ ظير في صبغ الفخار وثروتو بإصباغ ورسـو جممية ورسـ األشكاؿ 

ر المعبد)عصر العبيد( في الحيوانية والنباتية والزخارؼ، ثـ ظير فف العمارة، حيث ظي

 ؽ.ـ( و يكوف بذلؾ أقدـ بناية في تاريخ العالـ. 0444أوريدو عاـ )

فقد وىب اهلل ليذه الشعوب الطاقة اليائمة عمى العمؿ و القدرة غير محدودة عمى االبتكار، و 

إمكانات كبيرة لمخمؽ و اإلبداع، و حتى في أشد الظروؼ و أصعب الحاالت، فكاف صبره و 

و إيمانو العميؽ بخالقو و قدراتو الذاتية خير معيف لو عمى تخطي المحف و الخروج مف دأبو 

الشدائد لمعاودة تأدية دوره في األبعاد. مما أليبت ىذه الحضارة خياؿ الناس شرقا وغربا 

ما زائريف عاشقيف، أما العمماء فراحوا ينقبوف عنيا في  فأقبموا عمييا إما عمماء أو باحثيف وا 

ويدرسوف وينشروف ثـ ينقموف ما تعمموه عنيا وما عمموه منيا ألبناء بمدانيـ ليصير  مظانيا

 جزء مف ثقافتيـ العامة.

ولما كاف الفف أحد مقومات الحضارة اإلنسانية ، وال يمكف لئلنساف االستغناء عنو،        

لؾ أف الفف فيو ظاىرة إقترنت  باإلنساف منذ انفصالو عف المممكة الحيوانية ، فضبل عف ذ



 

ىو أولى المدارس التي قادت المجتمعات البشرية،وكاف المنيؿ الذي انبثقت منو شتى 

إلى أف سبب اختيارنا ليذا لمموضوع يعود  مجاالت الحياة قمنا بيذه الدراسة،، وتجدر اإلشارة

ليذا الموضوع ،فدراسة تطور الفف في العالـ  إلى عدة اعتبارات منيا: األىمية التاريخية

لقديـ عامة وفي حضارة ببلد الرافديف خاصة ىو أمر شيؽ لمغاية ، فيو بمثابة شاىد ثميف ا

بالنسبة ليذه الحضارة فالموضوع يعطي فكرة عف الحياة في منطقة ما بيف النيريف بحيث ال 

بد مف ىذه الدراسة ،فقد عاشت عمى جانبي ىذا النيريف وفيما بينيا شعوب اختمفت عادات 

ليد ، كما اختمفت أسموبا في الحياة ، مف أجؿ ذلؾ اختمفت حضارتيا واختمؼ واختمفت التقا

إلى رغبتنا الشخصية في دراسة ىذا الموضوع بسبب ميولنا لقرائتنا في  أثارىا، ىذا باإلضافة

مجاؿ التاريخ القديـ، وثانيا ىو االستفادة مف ىذا الموضوع واإلفادة بو، وفي ىذا اإلطار 

إلى األماـ خصوصا بالنسبة لدراسة ىذا  اىمة منا في دفع اإلجراءيأتني بحثنا ىذا مس

 الموضوع الذي لـ ينؿ حضو مف البحث والدراسة في مكتبتنا.

وعميو فإف إشكالية بحثنا تتمثؿ في مجموعة مف التساؤالت التي سنحاوؿ اإلجابة عنيا في 

 ىذا البحث والتي تتمثؿ كاألتي:

أقدـ العصور؟ وكيؼ كاف تطوره عمى مدى كؿ حضارة  ما ىي خمفيات الفف البدائي منذ -

 مف الحضارات العالـ القديـ؟

 ما ىي الخصائص الفنية التي تميزت بيا كؿ حضارة ،وبخاصة حضارة وادي الرافديف؟. -

فيما تتجمى أىـ المنجزات الحضارية لكؿ مف الحضارات السابقة التي لعبت دورا في صنع  -

 تاريخ؟حضارة عريقة وخالدة عبر ال



 

ولئلجابة عف جميع ىذه التساؤالت قمنا بوضع خطة منيجية تتكوف مف: مقدمة وستة  -

 فصوؿ وخاتمة.

فكاف بعنواف ماىية الفف البدائي والتي مف خبلليا تعرفنا عمى مفيوـ  أما الفصؿ التمييدي -

حاولنا  الفف وبدايات ظيوره، كما تعرفنا عمى أنواع الفف ومميزاتو في العصور القديمة،كما

 تسميط الضوء عمى بعض الصناعات الفنية لئلنساف.

وفي الفصؿ األوؿ خصصناه لمحديث عف تطور الفنوف في الحضارات القديمة،ففي  -

القديمة ،ثـ تحدثنا في المبحث الثاني  المبحث األوؿ تناولنا فيو الفف في الحضارة المصرية

تحدثنا فيو عف الفف في الحضارة  عف الفف في الحضارة اإلغريقية، وفي البحث الثالث 

الرومانية، مف خبلؿ التعرؼ عمى العمارة وأنواعيا كذلؾ كيؼ كاف النحت والنقش والتصوير 

 في الحضارة الرومانية .

أما الفصؿ الثاني فقد تعرفنا فيو عمى الفف في الحضارة السومرية )في عصر فجر  -

كذا األىمية التي كانوا يعطونيا لمنحت والنقش السبلالت( محاوليف إبراز أنواع العمارة فييا، و 

 فييا خاصة األختاـ االسطوانية ىذا باإلضافة إلى صناعة الفخار(.

أما بالنسبة لمفصؿ الثالث فقد خصصناه لمحديث عف الفف في الحضارة األكادي،  -      

االسطوانية، ثـ حيث تناولنا فييا أنواع العمارة ،وانتقمنا لمحديث عف النحت وبخاصة األختاـ 

 تحدثنا بعد ذلؾ عف النقش والفخار.



 

وفي الفصؿ الرابع  خصصناه لمحديث عف الفف في العيد البابمي القديـ ،وحاولنا فيو  -   

شرح أنواع العمارة فييا وما ىي أىـ معالميا ،ىذا باإلضافة إلى دراسة النحت والنقش في 

 بمي القديـ.ىذه الفترة ،ضؼ إلى ذلؾ التصوير في العيد البا

وفي األخير وقفنا في الفصؿ الخامس واألخير مف دراستنا عمى الفف في العيد األشوري،  -

وقد تعرفنا فيو عمى العمارة األشورية مف خبلؿ معابدىا وزاقوراتيا ،كما تحدثنا عف النحت 

لى فف وقد اشرنا إ المجسـ والغائر في العيد األشوري دوف أف ننسي ذكر األختاـ األسطوانية،

 الفخار والزخرفة فييا أيضا.

ولقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى الكثير مف المصادر والمراجع  نذكر منيا :أما بالنسبة 

لممصادر فقد اعتمدنا عمى كتاب طو باقر بعنواف مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة وىو 

 التقسيـ الزمنيكتاب قيـ جدا في معموماتو حيث ساعدنا في معرفة كؿ فترة مف فترات 

لحضارة ببلد الرافديف كأوؿ خطوة لعممنا ،ىذا باإلضافة إلى كتابو أيضا معابد بابؿ وبروسيا 

ليتجوؿ معنا في بابؿ مف خبلؿ معرفة معابدىا ومنجزاتيا ضؼ إلى ذلؾ كتاب : ديبل بورت 

في  ننسى كتاب أنطوات موركات الذي يتحدث فيو عف الفف في حضارات ببلد الرافديف، وال

 الفف العراقي القديـ والذي أفادنا في معرفة معالـ الفف في العصر األشوري خاصة.

أما بالنسبة لممراجع فقد اعتمدنا عمى كتاب تاريخ الفف العراؽ القديـ )سومرو بابؿ وأشور(  -

 لمكاتب ثروت عكاشة والذي أفادنا في معرفة التطور الفف في كؿ حضارة مف الحضارات.

كتاب ، نبيمة محمد عبد الحميـ بعنواف معالـ العصر التاريخي في العراؽ نذكر كذلؾ  -

 القديـ والذي ساعدنا في معرفة أىـ معالـ العراؽ القديـ ، في كؿ مف سومر وأكاد.



 

ىذا باإلضافة إلى الموسوعات والدوريات والمراجع بالمغة األجنبية فنذكر  -

 INAUVELLE IMAGE DE LA TOUR DE BABLكتاب:

 . VICARI BABYLONE اتبلمك

ولقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي وىذا لوصؼ بعض المدف واآلثار  -

الحضارية الباقية، باإلضافة إلى المنيج التحميمي التاريخي الذي استعممناه لتحميؿ بعض 

 الوقائع الفنية لكؿ حضارة، وبعض مميزاتيا.

نذكر بأننا ال ندعي اإللماـ بجوانب الموضوع كميا، فيو وال يفوتنا في نياية ىذا التقديـ أف  -

شاسع وعميؽ ومشوؽ، غير أننا حاولنا الوقوؼ عمى ما رأيناه ميما و مفيدا لفيـ موضوع 

بحثنا، واإلجابة عف اإلشكالية المطروحة فيو، مقاوميف رغبتنا في التوسع والتشعب في ىذا 

ية ما استبعدناه في دراستنا الحالية، البحر الزاخر، عسى أف نكمؿ في دراسات مستقبم

 متداركيف في ذلؾ أخطاءنا وىفواتنا التي ال يخمو اي  بحث عنيا.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ التمييدي

 

 

 هيت الفه البدائي ما
 



 

 المبحث األول: مفيوم الفن 

 المطمب األول: لغة  

ورد في معجـ الوجيز كممة فف بمعنى الميارة التي تحكميا و الموىبة و الذوؽ و ىو  -

 . 1 يؽ العممي لمنظريات العممية التطب

و الفف جمع فنوف و ىو جممة الوسائؿ التي يستعمميا اإلنساف ألثار المشاعر و العواطؼ  -

 .2بخاصة عاطفة الجماؿ، و الفف ىو ميارة يحكميا الذوؽ 

 المطمب الثاني : اصطالحا 

الطبيعة بؿ  الفف: ىو الصمة بيف اإلنساف و الطبيعة و لكف رجؿ الفف ال يقنع بنقؿ-

 3يتجاوزىا، فيو يبني فئة عمى أساس مف الواقع، لكنو يتسامى بو إلى الخياؿ 

 4الفف: ىو أقدر صنوؼ النشاط البشري تعبيرا عف التواصؿ بيف األفراد و األجياؿ واألمـ -

التي ترجع إلى البلتينية  ARTباليونانية، أما كممة  TEZUNو كممة فف بالعربية تقابميا  -

ANS  التي تترجـ في العربية بكممة فف، فتعطي أيضا معنى الميارة في الصبغة و الحنكة و

و الخبرة و الحيمة، و عموما فاف ىناؾ تفرقة بيف الفنوف الجميمة و الفنوف التشكيمية، و كذلؾ 

فانو مف األمور المتعارؼ عمييا أف الحضارات القديمة بصفة عامة و العصور الكبلسيكية 

رومانية بصفة خاصة بتعدد و تنوع و مف ثمة و مف ثمة تبياف عطائيا في ال -اليونانية

 .5مجاالت الفنوف التشكيمية 

                                                 
1

 .482، 1989٘ؼؿُ جٌٛؾ١ُ، ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س،ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ِ - 
2

 . 2026، ٘ 2015 4جٌؼىو  23٘ى٠ً ٘حوٞ ػرى ىح١ِ٨ٍ ِؿٍس ذحذً، و١ٍس جٌفْٕٛ جٌؿ١ٍّس ِؿٍى  - 
3

 .16، ٘ ٩ْ2012ِس ِْٛٝ، ضح٠ٌم جٌفْٕٛ ٚأٍٖٙ جٌؼٌٛٛ ،ِإْٓس ٕ٘ىجٚٞ ٌٍطؼ١ٍُ ٚجٌػمحفس ،جٌمحٍ٘ز،  - 
4

 .33٘  2013وي ِٛطفٝ، ٍِجؾؼس ١ًِٗ ١ِطحِ ،ٌؤ٠س ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،،و٠٩فٓ ذً، جٌفٓ ،ضٍؾّس: ػح - 
5

 . 4لُٓ ئٌٖحو ذحٌّؼٙى جٌؼحٌٟ ج،ٌفٓ جٌٍّٛٞ جٌمى٠ُ ػرٍ جٌؼٌٛٛ، وجٌ جٌٛفحء ٌى١ٔح جٌطرحػس ٚجٌٍٕٗ، ٘ - 



 

 المبحث الثاني: بدايات الفن  -2

مما ال شؾ فيو أف الفف قديـ قدـ  اإلنساف ، فقد نشأت الفنوف نظريا مع صناعة   

ر وفروع األشجار والعظاـ األدوات،  وقد عرؼ اإلنساف األوؿ األدوات البدائية مف األحجا

واألصداؼ منذ عيود سحيقة جدا،  وتطوير وتيذيب ىذه األدوات يعتبر عمبل فنينا في حد 

، ويبدو أف النشأة األولى لمفف لـ 1ذاتو. ومحاولة تزينيا يعتبر عمبل فنينا تشكمييا زخرفيا 

ستعجالية حينيا حاوؿ اإلنساف البدائي أف يبتد نما وظيفة وا  ع األدوات التي تكف فنية وا 

 .2تساعده وتكوف لو امتداد مف بدية وقدميو وسائر حواسو 

 المطمب األول: رسوم الكيوف 

وىي األعماؿ المحفورة أو المرسومة أو الممونة باإلضافة إلى المنحتات البارزة عمى 

 .3األحجار الجيرية وما تـ  قولبتو مف أشكاؿ زخرفيو 

حوائط الكيوؼ،  وقد عرؼ اإلنساف األوؿ  و أوؿ رسـو اإلنساف األوؿ كاف عمى 

سنة تقريبا، وقد وجدت عمى بعض الكيوؼ اإلنساف  044444إستخداـ األلواف منذ حوالي 

يطاليا  سبانيا وا  األوؿ في أجزاء متفرقة مف العالـ القديـ وعمى األخص جنوب غرب فرنسا وا 

مف الحيوانات المفترسة وفمسطيف وشماؿ إفريقيا، وقد رسموا، صورا لما عروفو مف أنواع 

كاألبقار والثيراف الوحشية والوعوؿ والغزالف والخيوؿ وأنواع مف الحيوانات المفترسة ،وقدر 

 .4سنة تقريبا  04444-00444زمف الذي رسمت فيو ىذه الكيوؼ بيف 

                                                 
 .15،٘  2014٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗ ضح٠ٌم جٌفٓ، جٌّىطد جٌؿحِؼٟ جٌكى٠ع، ج٦ْىٕى٠ٌس  -1
2

 .12، ٘ 2008، جٌؼىو ج٤ٚي، 7ج٠ٌٍٗف، ِفَٙٛ جٌفٓ جٌرىجتٟ فٟ ِح لرً جٌطح٠ٌم ٚئ٠طحٌ جٌؿغٍجفٟ، ِؿٍس ؾحِؼس ْرٙح، جٌّؿٍى  أقّى ج٠ٌٍفٟ - 
3

 2013فٍجٔٓٛجْ ذْٛ، ػٌٛٛ ِح لرً جٌطح٠ٌم ،) ذٛضمس ج٦ٔٓحْ(، ضٍؾّس: ١ٔٛٚح ِكّٛو ٔؿح، ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌٗإْٚ جٌّطحذغ ج٠ٍ١ِ٤س، جٌمحٍ٘ز، - 

 ٘،290. 
4

 ٘.15٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  - 



 

 المطمب الثاني: تماثيل المعبودات واآللية

ؿ وقد تنوعت ىده اآللية حسب مثؿ اإلنساف البدائي إلية في الغالب عمى شكؿ تماثي 

كؿ جماعة أو قبيمة، حيث مثمت اآللية عمى شكؿ اإلنساف الرجؿ أو امرأة أجزاء مف 

 .1أجساميا وخاصة رؤوسيا 

 المطمب الثالث: الطواطم 

اتخذت كؿ جماعة أو قبيمة لنفسيا إليا أو رمز أو شعار أو معبودا ،ونحتوه كتمة 

موه في ساحة متسعة تمتفت حوليا مساكف القرية أو كبيرة مف الحجر أو ساؽ الشجر وأقا

القبيمة خبلؿ حفبلت الرقص واألعياد،  واالستعداد لمصيد أو القتاؿ وكثيرا ما كانت الطواطـ 

 .2عمى شكؿ اإلنساف أو الحيواف أو طائر، أو عمى أشكاؿ متداخمة منيـ 

  المطمب الرابع: التماثيل اإلغراض جنائزية

كما بو الموتى ضد قوى الشر، وبعضيا المعاونة في الحياة  صنعت بعض التماثيؿ 

األخرى، كالحجـ والحرس والتباع، أو ما يمثؿ أفراد أسرتو، أو المتعة الجنسية حيث وجدت 

،  واأللواف وبعض  تماثؿ لنساء ذات صدور و أرداؼ ,أفخاذ سمينة وبعضيا مزيف بالرسـو

 .3حبيا غير كامؿ األطراؼ حتى ال تيرب أو تفر مف  صا

 

 

 

                                                 
1

 . 21٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 .22.-21جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘، ٘  - 
3

 .22جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 المطمب الخامس: تمثيل األغراض الزينة  

جدت بعض األمشاط والدبابيس والعقود ذات أشكاؿ بشرية أو حيوانات أو أجزاء منيا،     

 .1مصنوعة مف العاج أو العظـ أو الحجر

 المبحث الثالث: أنواع الفن

 المطمب األول: فن الرسم 

ى سطح ما، أي كاف ىذا السطح و يفيـ منو استخداـ األلواف و تصوير شيء عم

المادي، خشب، ورؽ، قماش، زجاج، جدار، حائطػ، أرضية، و الرساـ يحتاج مف الفناف إلى 

 ما يمي:    

 تحديد الموضوع سمفا قبؿ البدء . -0

 تحديد األنواع الخامة التي سيرسـ عمييا.  -2

 .2تحديد األدوات و األلواف المراد استخداميا  -0

 فن العمارة المطمب الثاني:

أصؿ كممة العمارة ىي كممة عمر، و ىي تشمؿ كؿ ما ىو عمى وجو األرض مف 

مباني و منشآت و مساكف، سواء كانت مف إنتاج مخصصو مف ) معماريوف أو ميندسوف( 

، و يعتبر فف عمارة واحد مف الفنوف التي تجمع بيف الفف و المنفعة، 3أو غير متخصصوف 

 4، و المنازؿ لمسكف، و المدرجات لمرياضة و التجارة و غيرىا فقد شيدت المعابد لمعبادة

 
                                                 

1
 .22٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 .33، ٘ 2003،جٌمحٍ٘ز،  ِكّٛو ئذٍج١ُ٘ جٌٓؼىٟٔ، ِكحٍٞجش، فٟ ضح٠ٌم جٌفٓ، ِىطرس ٤ٔؿٍٛ ٠ٍِٛس - 
3

 33، ٘ . 2015، وجٌ ج١ٌحٌَٚٞ جٌؼ١ٍّس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ج٤ٌوْ  ١ْ2ى ذ١ٟٓٛٔ فٓ جٌؼّحٌز،٠ - 
4

 ، ٘ و.2007ػر١ٍ ػرى جٌّكٓٓ لحُْ، جٌؼّحٌز جٌٍِٚح١ٔس ذ١ٓ جٌٛجلغ ٚجٌه١حي، و١ٍس ج٢وجخ ،ؾحِؼس ج٦ْىٕى٠ٌس ،فٍع وٌ٘ٗٛ،  - 



 

 :  المطمب الثالث فن الزخرفة

و ىي عمـ مف عمـو الفنوف التي تبحث في فمسفة التجريد و النسب و التناسب و التكويف و 

 .1الفراغ و الكتمة والموف و الخط، و ىي إما وحدات ىندسية أو وحدات طبيعية 

 : النحت المطمب الرابع فن

يعتبر العمؿ المنحوت التعبير عف المادة إلعطائيا شكبل و معنى ، لتشغؿ حيزا في الفراغ  -

الذي الذي يعيش فيو، و النحت ىو إخراج الكتمة النحت بإبعادىا الثبلثة، أي معالجة الكتمة 

 . 2مف جميع زواياىا ، لذلؾ فيو فف يتعامؿ مع الكتمة و الفراغات و األحجاـ 

 الخامس: فن نحت المعادن المطمب

 .3ىو فف نحت وحفر المعادف مف فضة وذىب وبرونز وحديد وخبلفو  -

 مميزات الفن البدائي  -

 لـ  ييتموا بالوجوه باألجزاء التي تؤدي غرضا معينا كاأليدي والرجؿ . -

 تحريؼ األشكاؿ عف الطبيعة . -

 مارس التضميؿ في رسـ األشكاؿ. -

 والحيوية في أشكاؿ الصمت.اىتـ بتصوير الحركة  -

 رسـ بإصبع يديو أو بالريش أوضع مف شعر الحيوانات.  -

 .4استخدـ األلواف مثؿ األسود والبيج  -
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 .11، ٘ 2015وجٌ ؾ٠ٍٍ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ج٤ٌوْ، ١ٍّْ جٌؿرٍ ،فٓ جٌُنٍفس،  - 
2

 18، أقّى ػػّحْ أقّى جٌظحٍ٘، ِكّى ػرى جٌٙحوٞ، ِكّى  ، ػرىٖ ػػّحْ ػطح،  جٌمٛجٌد ٚجٌٕٓم فٟ ض١ٍُِ ج٢غحٌ، ِؿٍس جٌؼٍَٛ ج٦ٔٓح١ٔس، ِؿٍى - 

 .297،، 2017٘ؾحِؼس جٌٓٛوجْ 
3

 .36، ٠1994٘س ٌٍىطحخ،جٌمحٍ٘ز ، ػٍٟ ق١ٓٓ ، جٌّٛؾُ فٟ ػٍُ ج٢غحٌ،  ج١ٌٙثس جٌٍّٛ - 
4

 .11، ٘ 2009فىجء ق١ٓٓ أذٛ وذٓس، نٍٛو ذىٌ غ١ع ، ضح٠ٌم جٌفٓ ػرٍ جٌؼٌٛٛ، ِىطرس جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،ػّحْ،  - 



 

 المبحث الرابع: الصناعات الفنية لإلنسان البدائي 

 المطمب األول: فن صناعة الفخار 

تي ظيرت عمى يعتبر صناعة الفخار مف الناحية التاريخية مف بيف أوائؿ الفنوف ال 

.حيث  1األرض، فقد صنعت أقدـ األواني باأليادي مف الطيف الخاـ المستخرج مف األرض 

عرؼ الناس نوعا معنيا مف الطيف يمكف تشكيمو عمى ىيئة شكؿ يمكف االحتفاظ بو بشكمو 

 .2بعد التجفيؼ 

 المطمب الثاني: فن صناعات العظم والعاج

قة اليز والتفريغ أو النحت، بعضيا األغراض صنع منيا بعض التماثيؿ الصغيرة بطري 

سخرية، وبعضيا كتمائـ  أو لمزينة وتمثؿ اإلنساف والحيواف أو جزاء منيا كما أستخدـ أسناف 

الحيوانات في صنع قبلئد وخبلخيؿ، وزيف بعضيا بالزخارؼ اليندسية البسيطة بطريقة 

 .3الخدش أو الحفر أو الحرؽ 

 عادن واألخشاب المطمب الثالث: فن صناعة الم

وجدت حبات مف الذىب وأدوات مف النحاس عمى شكؿ نصاؿ  ومخارز وأسمحة،  

كما عرؼ سبيكة البرونز مف النحاس والقصدير في أواخر عيوده معدف الحديت، وقد زخرؼ 

بعضيا بطريقة الحفر أو الطرؽ، أما بالنسبة لؤلخشاب فقد أستخدمو في أغراض متنوعة 

كالحراب والسياـ والفؤوس وبعضيا كأدوات لمزارعة، كما نحت منو  فصنع منو أيادي أسمحة

                                                 
1

 .24ٍ٘ذص ٠ٌى، ِؼٕٝ جٌفٓ، ضٍؾّس: ْحِٟ نٗرس ،ٍِجؾؼس : ِٛطفٝ قر١د، ج١ٌٙثس ج٠ٌٍّٛس جٌؼحِس ٌٍىطحخ، ٘ - 
2

 .1، 2011٘ذط١ٍْٓٚ، جٌطٗى١ً ذحٌط١ٓ، ضٍؾّس: ٚحٌف ذٓ ق١ٓٓ جٌُج٠ٍ، جٌٍٕٗ جٌؼٍّٟ ٚجٌّطحذغ، ج٠ٌٍحٜ،  َْٛجْ - 
3

 .25٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 



 

بعض التماثيؿ الصغيرة والكبيرة، وبعض أدوات الزينة كاألمشاط والدبابيس، ونحفيا بالخدش 

 .1والحفر، التمويف الحرؽ أو تعطيو أجزاء منيا بضفائر الحباؿ والجمد واألسبلؾ المعدنية 
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 .                   25٘حٌس ج١ٌٓى جٌر١ٟٗٗٗ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،٘  - 



 

 

 

 

 

 

 

 األوؿالفصؿ 

 
 

 

 

 

 تطور الفىون في الحضاراث القديمت 
 



 

 المبحث األول : الفن في الحضارة المصرية:

 مقدمة: 

تعتبر مصر ىبة النيؿ كما ظؿ الناس يرددوف منذ أياـ ىيرودوت إذا أصبح واد النيؿ  

أىبل بالسكاف الذيف نزحوا بالتدريج حيث كمما اشتد المناخ جفافا ىبط جانب مف السكاف 

ليتجمعوا حوؿ نقاط الماء وبخاصة عمى  المقيميف فوؽ ىضبة الصحراء الكبرى الشاسعة

مقربة مف النيؿ وىكذا يتقبؿ الوادي موجات متعاقبة مف السكاف و ىؤالء السكاف ىـ الذيف 

 .1  ظموا يشكوف صمب الشعب المصري في العصور التاريخية 

ويغمب عمى  الظف أف العنصر الحامي الذي ينتسب إلى الصوماؿ الحالية ىو أوؿ   

عف طريؽ 2ناس بمصر ثـ أخذت توفد مف المسارب الشرقية القبائؿ السامية مف دخؿ مف أج

ومف مسارب أخرى بنسبة أقؿ كما وفد غيرىـ مف الصحراء وبعض سكاف  3 جزيرة سناء

جزر البحر مف الشماؿ واندمجوا جمعيا بالسكاف األصمييف واختمطت  لغاتيـ وليجاتيـ وخرج 

"  أف المغة المصرية لغة أفريقيا تحولت " دريوتونمنيا مزاج ىو المغة المصرية حيث يرى 

 . 4جزئيا بدخوؿ عناصر سامية 

                                                 
1

 .24، ٘ 1992وجٌ جٌفىٍ ٌٍىٌجْحش  ٚجٌٍٕٗ جٌط٠َٛغ، جٌمحٍ٘ز، ِحٍ٘ ؾ٠ٛؿحضٟ، ضٍؾّس، ٍِٛ جٌمى٠ّس، ؾحْ ف١ٍوٛض١ٍ،  - 
2

جػطّى جٌّإٌنْٛ ٚ ػٍّحء ج٤ؾٕحِ أْ ٠طٍمٛج وٍّس ْح١ِس ػٍٝ ج٤لٛجَ ِٓ جٌٗؼٛخ جٌطٟ ضٓىٓ ًِٕ جٌمى٠ُ فٟ ٍٖق ج٤ؤٝ، أٔظٍ ػٍٟ ِؼطٝ،   - 

 .70ٖ، 1425٘-2004َضح٠ٌم جٌؼٍخ ج١ٌٓحْٟ لرً ج٩ْ٦َ، وجٌ جًٌّٕٙ جٌٍرٕحٟٔ ذ١ٍٚش 
3

ٔمغ فٟ لحٌز أ١ْح ٚ ٟ٘ ؾُء ِٓ ج٤ٌجٟٞ ج٠ٌٍّٛس  ًِٕ أْط٠ٛٓ ج٦ٔٓحْ  ِح لرً جٌطح٠ٌم ًٖ٘ ج٤ٌٜ  ٚػٍٝ جِطىجو جٌكمد جٌطٟ ٍِش ػٍٝ   - 

ِٓ جٌطح٠ٌم جٌٍّٛٞ ػرى جٌك١ٍُ ٌٔٛ جٌى٠ٓ، جٌػمحفس جٌطح٠ٌه١س ٚ ج٤غ٠ٍس ٚ جٌكٟح٠ٌس، جٌطح٠ٌم جٌمى٠ُ جٌّؿٍى جٌػحٟٔ، ِؼحٌُ  ٍِٛ جٌٍٗل١س  ، )أٔظٍ:

 (.11، ٘ 2008جٌمى٠ُ، وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ،
4

 .6 -7، ٘ ٘ 1964وجٌ جٌّؼحٌف ،ٍِٛ،   4، 1٠ٔؿ١د ١ِهحت١ً ئذٍج١ُ٘ ، ٍِٛ ٚ جٌٍٗق ج٤ؤٝ جٌمى٠ُ، ؼ - 



 

وىناؾ مف يقوؿ بأف صمة بيف المغة المصرية القديمة والمغات السامية أبعد مف ذلؾ وربما  

كانت المغة المصرية وغيرىا مف المغات السامية والحامية التي كانت منتشرة في أسيا الغربية 

 . 1فريقيا مشتقة كميا مف لغة واحدة أقدـ مف الجميعوشماؿ وشرؽ أ

كانت مصر قديما في البداية مقسمة إلى قطريف الوجو القبمي )الصعيد( والوجو  

البحري )الدلتا( حتى تمت الوحدة بينيما عمى يد )مينا( أمير مصر العميا والذي أصبح ممؾ 

وحدة حوالي خمسة أالؼ عاـ وقد استمرأت ىذه ال 2لمصر العميا والسفمى عاصمتيا منؼ 

حتى أف رسخت عممية التوحيد ىذه  تأثيرىا في  بناء الحضارة المصرية فأخذ الفراعنة 

 . 3ينسوف المعابد واألىراـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .٠ٍ1963٘،31س، جٌمحٍ٘ز،، ِىطرس أ٤ٔؿٍٛ ج2ٌّٛأقّى فهُٞ، وٌجْحش فٟ ضح٠ٌم جٌٍٗق جٌمى٠ُ ) ٍِٛ ٚجٌؼٍجق، ٠ٌْٛح، ج١ٌّٓ، ئ٠ٍجْ (، ٠ - 
2

وحٔص ػحّٚس ٍِٛ فٟ أ٠حَ جٌىٌٚس جٌمى٠ّس ٚ ٠ٕٓد ١ٍ٘ٚوٚش ٚ غ١ٍٖ ذٕحء ِٕف ئٌٝ جٌٍّه ١ِٕح   ِإّْ ج٤ٍْز ج٤ٌٚٝ ،)أٔظٍ، ِكّى ذ١ِٛ١ٟ  - 

 .17-16، ٘ ٘ 1999، وجٌ جٌّؼحٌف جٌؿحِؼ١س، ج٦ْىٕى٠ٌس،  1ٍِٙجْ، ِىْ جٌىرٍٜ فٟ ٍِٛ ٚ جٌٍٗق ج٤ؤٝ جٌمى٠ُ، ؼ
3

 .9، 1998٘جٌمحٍ٘ز ، ِى٠ٌٟٛ،  ١ُٓٔ ّٚٛت١ً، و١ًٌ ج٢غحٌ ج٠ٌٍّٛس فٟ جٌمحٍ٘ز ٚ جٌؿ١ُز، ِىطرس - 



 

 المطمب األول :  فن العمارة  -5

 العمارة الجنائزية: -أ 

عتقاد الديني بأف طبؽ اال لؾاذكاف االىتماـ ببناء المقبرة مف الضروريات و  المقابر: -

المتوفي يستطيع أف ينعـ بالحية في العالـ األخر إذا سمـ جسده مف التمؼ و زوده بما يحتاج 

مف وسائؿ البقاء لذالؾ نجد في المقابر مناظر تمثاؿ موائد القرابيف ىذه العقيدة لعبت دورا 

ر حيث تتكوف مف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ مقبرة الممؾ زوس 1كبيرا في تصميـ مقابر األفراد 

شبكة مف الممرات و الدىاليز و األبياء تقع تحت مبنى حجري يتكوف مف ست مصاطب 

مستطيمة الشكؿ و ذات جوانب مائمة مبنية فوؽ بعضيا و تتضاءؿ كؿ منيا في المساحة 

 .2متر(  64.96قدـ )حوالي  244كمما اتجينا إلى أعمى ويصؿ ارتفاعيا الكمي نحو 

عبد الشمس مف بيف أىـ المعابد في مصر القديمة بناه الممؾ "ني : يعتبر مالمعابد -

أوسروع" يتألؼ ىذا المعبد مف فناء كبير مكشوؼ أقيـ بالجانب الغربي منو بناء منحدر 

الجوانب يشبو المصطبة اتخذ قاعدة تقوـ عمييا مسمة كبيرة ىي رمز اإللو "درع" و قد اندثرت 

سمة ومدخؿ المعبد سمسمة مف الممرات و الغرؼ تقع ىذه المسمة اآلف و كاف يصؿ بيف الم

في الجانب الجنوبي مف الفناء، قنوات كانت تجري فييا دماء و ىناؾ مذابح أخر في الجية 

 .3الشمالية مف المسمة ال يختمؼ عف سابقو

 

 
                                                 

1
 .11،،2010٘ضحٍِ ِكّى ْؼى هللا، أغحٌ ٠ٍِٛس جٌفٍػ١ٔٛس، وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س، ج٦ْىٕى٠ٌس ، - 

ىٌٚس جٌمى٠ّس(، ضٍؾّس ٚ ضكم١ك :  ِهطحٌ ج٠ٌٛٓمٟ، ٍِجؾؼس ٚ ٠ٍ١ًْ أٌى ٠ٌى، جٌكٟحٌز ج٠ٌٍّٛس ، ) ِٓ ػٌٛٛ ِح لرً جٌطح٠ٌم قطٝ ٔٙح٠س جٌ -2

 .1992٘،125،  جٌىجٌ ج٠ٌٍّٛس جٌٍرٕح١ٔس، 2ضمى٠ُ: أقّى لىٌٞ، ٠
3

 .1991٘،45ِكٍَ وّحي، ضح٠ٌم جٌفٓ جٌٍّٛٞ جٌمى٠ُ، ِىطرس ِىذٌٟٛ جٌمحٍ٘ز، ، - 



 

  المطمب الثاني : فن النحت

ي اعتقاد سكاف تأتي المنحوتات مشابية  لمف تمثمو فيجده و تضمف لو حياة أبدية ف 

النيؿ فالغاية العممية و الوظيفية قد حددت اإلطار العاـ المصري القديـ و قيدتو بشروط 

المدرسة الواقعية القائمة عمى محاكاة العالـ المرئي محاكاة دقيقة فثمة أعماؿ فنية بمثابة 

لواقعة شخصية حقيقية نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ تمثاؿ سنفرو  لكف عمى الرغـ مف ىذه ا

الشكمية احتفظت الصورة اإلنسانية في النحت المصري بصفات المثالية ،فمحاكاة الواقع 

بقيت نسبية نظرا لصفة المثالية التي يفترض أف يتحمى بيا الميت و أف يحافظ عمييا في 

 . 1حياتو الثانية فكاف البد مف تأويميا و إضفاء الكماؿ عمييا

بيا الفناف في نحت تماثيؿ المموؾ و اآللية والعظماء لـ ىذه القواعد الصارمة التي التـز 

تسمح بتعدد أشكاليا و ذالؾ حتى تتناسب مع قداسة المكاف التي وضعت مف اجمو فقد 

 .2خصصت غالبية ىذه التماثيؿ لممعابد و األغراض اآلخرة و الخمود

 

 

 

 

                                                 
1

 .260، 2010ِ٘كّى أُِٙ، فٟ ضح٠ٌم جٌٍٗق ج٤ؤٟ جٌمى٠ُ، وجٌ جٌٕٟٙس جٌؼٍذ١س،  - 
2

 .249، ٘ ١ّْ2000ٍ أو٠د، ِْٛٛػس جٌكٟحٌز ج٠ٌٍّٛس جٌمى٠ّس، جٌؼٍذٟ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ، جٌمحٍ٘ز،  - 



 

ر والحيواف ومف وعمد الفناف المصري منذ العصري الحجري الحديث إلى نحت تمثاؿ الطي 

أمثمو عمى ذلؾ تمثاؿ أسد مثمو الفناف فاغرا فاه، مكشرا عف أنيابو، ويستقر ذيمو ولكنو فضؿ 

 . 1نحت الذيؿ عمى ظير األسد حتى ال يتعرض لمكسر

 المطمب الثالث : فن النقش والتصوير -

قت في كمييما لقد وجدت النقاشة المصرية أماـ حفمي عمؿ التماثيؿ والنقاشة الناتئة وقد حق  

تحفا فنية مدىشة في ضخامة بعضيا أحيانا وفي كماؿ جميا الفني أحيانا فخصوصا في ما 

يتجمى فييا مف صفات جماؿ والسمو وفيـ الحياة البشرية والحيوانية، والنقوش الضخمة كثيرة 

كانت  2اشتير منيا عدد كبير ال يزاؿ حتى اليـو في حالة جيدة مثؿ أبو اليوؿ وغيره 

ماثيؿ سواء المنعزلة أو المجتمعة حوؿ بعضيا مصورة بألواف منيا الممونة بالموف األحمر الت

فيما يختص بالرجاؿ واألصفر الفاقع يختص بالنساء وكاف تصويرىا بالغا في الدقة والصحة 

فالسيد الجميؿ مثؿ يكوف واقفا في يده العصا أو جالسا عمى مسطبة مف الحجارة وجسمو 

فع ونظره حاد والكتاب يحتوى أمامو بكؿ خضوع، ذراعاه مشتبكاف فوؽ معتدؿ ورأسو مرت

 .3بعضيا 
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 .66و١ٕؽ ٠ٛ٠ٍِ ،جٌفٓ جٌٍّٛٞ جٌمى٠ُ ػرٍ جٌؼٌٛٛ، وجٌ جٌٛفحء ٌى١ٔح جٌطرحػس ٚ جٌٍٕٗ، ج٦ْىٕى٠ٌس، ٘ - 
2

، 1986، ٌِٕٗٛجش ػ٠ٛىجش، 2، 1٠ضٍؾّس: ف٠ٍى َ. وجغٍ، فإجتى ؼ أذٛ ٠ٌكحْ، جٌّؿٍى  أٔى٠ٌٗ ج٠ّحٌ، ؾح١ٔٓ أٚذٛج٠ّٗ، ٍٖق ٚج١ٌٛٔحْ جٌمى٠ّس، - 

 ٘121. 
3

 . 64غحْطْٛ ِحْر١ٍٚ، ضح٠ٌم ٍِٛ، ضٍؾّس: أقّى َوٟ، ِإْٓس ٕ٘ىجٚٞ، ٘ - 



 

   المبحث الثاني: الفن في الحضارة اإلغريقية:

 مقدمة:

القديمة كانت مف أحسف البقاع وأجمميا ذات أراض  1ال يخفي عمينا أف ببلد اليوناف  

لببلد تروؽ لمنظر، ثـ إف مف مستوية نصرة وتربة خصبة وىواء جد لطيؼ لذلؾ كانت ىذه ا

يسمع بشيرة ببلد اليوناف وعظمتيا القديمة ال بد مف أف يظنيا ببلد واسعة ذات أقطار 

شاسعة ،وكانت تقسـ قديما إلى عدة مقاطعات يحكـ كبل منيا دولة مستقمة أىـ تمؾ 

سبارطة وطبية ومقدونية، وفي كثير مف ىذه األجزاء مدف  المقاطعات مقاطعات أثينا وا 

عجيبة كمدينة تدعى أنتتباررس وىي مشيورة بمغارة ليا تحت األرض إذا أضيئت بالمصابيح 

،وقد قاطنيا مجموعة مف  2ظيرت أنيا قاعة واسعة قائمة عمى ألؼ عمود تممح كالفضة 

ؽ ـ ،ويغمب عمى الظف أنو أوؿ  0644إلى سنة  6644السكاف ىـ الببلسيجيوف منذ سنة 

و أنقرض أصميـ بالكمية، ليأتي بعدىـ المياجروف الشرقيوف ) مف قطف ببلد اليوناف وأن

ؽ ـ ،وفي األخبار القديمة أف عرة مف الغرباء  0044إلى  0644القولونيات( منذ سنة 

ىاجروا مف سواحؿ النيؿ وفينيقية وجاؤا إلى ببلد اليوناف ،أما اليبلليوف فقد استوطنوا منذ 

شعبا حربيا يسكف استراليا، واقرب الظف اف   ؽ ـ ،وكاف اليبلليوف 0044الى  0044سنة 

نيـ قطنوا منذ القرف السادس عشرة ؽ .ـ  3. اليبللييف مف اقارب الببلسجييف ،وا 

 

                                                 
1

جٌغٍذٟ ِٓ أ١ْح  ٚجٌٗح٠ةٌ ِطؿحٌٚز ُِٚٓ ؾ،س يجش ضٕٛب فٟ جٌركٍ جٌّط١ْٛ ١ِٓ ٖرٗ ؾ٠ٍُز ؾرٍ ٟضطىْٛ أٌجٟٞ ج٦غ٠ٍك ذٗىً ٌت١ٓ - 

جقّى ػرى جٌٛ٘حخ ،ِْٛٛػس ج٢غحٌ ٚجٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس  :) أٔظٍ،ٟ ٚذكٍ ئ٠ؿس ٔٓ ٌٍركٍ جٌّط١ْٛ ّ٘ح جٌركٍ ج٠٤ٛجٌٛغٍٜ ٟٚ٘ ضفًٟ ذ١ٓ يٌجػ١

 .225، ٘ 2015،ج٤ٌوْ ،أِٛجؼ ٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،جٌٍٗلحٚٞ 
2

 .11، ٘ 2012،جٌمحٍ٘ز ،طؼ١ٍُ ٚجٌػمحفس ِإْٓس ٕ٘ىجٚٞ ٌٍ،ؾٍؾٟ ٠َىجْ، ن٩ٚس ضح٠ٌم ج١ٌٛٔحْ ٚجٌٍِٚحْ  - 
3

 .4-3:٘-٘، 1876ٌؿٍقٟ و٠ّطٍٞ ٍْْك، ضح٠ٌم ج١ٌٛٔحْ، ذ١ٍٚش، - 



 

 العوامل المؤثرة في الفن 

 الناحية الجغرافية:

مف المعروؼ أف شبو جزيرة اليوناف محاطة بالبحر مف ثبلثة جوانب وعمى ذلؾ   

ى سيولة التجارة ،حمؿ الفينيقيوف تجارتيـ إلى ىذه الببلد ساعدت موانئيا الطبيعية عم

وامتدت اليوناف عف طريؽ بناء المستعمرات إلى جنوب إيطاليا وصيقمية، وساعدت الجباؿ 

الموجودة عمى تقسيـ اليوناف إلى مناطؽ نفود مختمفة ومف ىنا نشات المنافسة بيف ىذه 

اليوناف باعتداؿ مناخيا ىذا ما ساعدىا عمى الواليات في إبراز حضارة كؿ منيا ،كما تمتاز 

 . 1االىتماـ بالمباني العامة كالمسارح والمعابد

 الناحية الجيولوجية:

أف أىـ ما تمتاز بو ىذه الببلد ىو وجود الرخاـ في أراضييا لذا فقد أستعمؿ اليوناف  

  2 مارة اليونانيةالرخاـ في صنع تماثيميـ وبناء معابدىـ ،وكانت ىذه الظاىرة مف مميزات الع

 الناحية التاريخية: 

تعرضت اليوناف لغزو متكرر مف الفرس في القرف الخامس ؽ ـ ،وكانت نتيجة ىذه  

الغزوات أف ىـز الفرس أماـ اإلغريؽ في عدة مواقع، جعمت اإلغريؽ يمجدوف ىذه 

االنتصارات، ثـ كثرت الفتوحات حتى شممت مصر وأسيا الصغرى ،وامتزجت حضارة 

 . 3ناف بالحضارة الشرقية وكاف ليذا أثر كبير أنعكس عمى كافة الفنوف اليو 
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 . 225٘  ،أقّى ػرى جٌٛ٘حخ جٌٍٗلحٚٞ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك - 
2

 .3 -2، ٘ ٘ 2007ػُش َوٟ قحِى لحوِٚ، ِىنً ئٌٝ ػٍُ ج٤غحٌ ج١ٌٛٔح١ٔس ٚجٌٍِٚح١ٔس، ج٨ْىٕى٠ٌس  - 
3

 .3٘ ،ٗ.جٌٍّؾغ ٔفٓ - 



 

 الناحية الدينية :

يعتمد أساسا عمى عبادة األشخاص والظواىر ، كما كانوا  كاف الديف عند اليونانييف 

يعتقدوف أف لكؿ قوة مف القوى الطبيعية إاله يسيطر عمييا ،وكذلؾ لكؿ الظواىر السماوية 

د والمطر اليواء، وكانوا يمثموف اآللية كتماثيؿ أدمية ويعتقدوف أف أليتيـ ليا كالبرؽ والرع

عواطؼ مثؿ اإلنساف، وكاف لمديف تأثير كبير عمى اإلغريؽ فييا ظيرت بوضوح في 

 .1معابدىـ، ويرجع ىذا التأثير إلى أنيـ كانوا ينظروف لمديف نظرة فمسفية قديمة 

 المطمب األول:  فن العمارة 

ياية العصر الكبلسيكي لـ تعرؼ اليوناف تخطيط المدف ،وكاف الوضع الشائع حتى ن 

ىو النمو العشوائي حسب مقتضيات االمور، وكانت الطرؽ بعيدة عف االستقامة والتنظيـ 

الدقيؽ، وقد كانت ىناؾ استثناءات قميمة في ىذه الفترة مثؿ أولينيثوس شمالي بحر إيجة، 

تنظيـ اليندسي المنتظـ في القرف الخامس ؽ ـ، وكذلؾ والتي كانت قائمة عمى أساس ال

 2المستعمرات اليونانية في أسيا الصغرى .

وفي العصر الموكوبيني استخدـ اإلغريؽ األحجار في البناء وذلؾ في بناء القصور     

والمنشآت العامة ،وقد توقؼ لمبناء عمى ىذه النحو أثناء الغزو الدوري ثـ عاد مرة أخرى في 

، وعمى 3الثامف ؽ.ـ ،وتطور في القرف السادس ،الى استخداـ الكتؿ الحجرية المنتظمة  القرف

الرغـ مف أف بعض العمماء يرجحوف أف اإلغريؽ قد نقموا أساس فنيـ المعماري في مصر 

عمى أف الطرز المعمارية اليونانية قد اختمفت عف مثيبلتيا في مصر خاصة في االبتعاد عف 
                                                 

1
 .4ػُش َوٟ قحِى لحوِٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

ج٨ْىٕى٠ٌس، ،جٌّىطد جٌؿحِؼٟ جٌكى٠ع ِمىِس فٟ ضح٠ٌم جٌكٟحٌز جٌٍِٚح١ٔس ٚج١ٌٛٔح١ٔس، ضح٠ٌم ج١ٌٛٔحْ، جذٍج١ُ٘ جٌٓح٠ف،  ،ِكّى و٠ٌٕٚ ِٛطفٝ - 

1999 ، ٘80. 
3

 81 -80جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ ٘   - 



 

تي كانت شائعة في العمارة المصرية، وكذلؾ كثرة االبتعاد عف  التفاصيؿ االبعاد الشاسعة ال

وخاصة في عمارة المعابد في ببلد اليوناف، وكاف طرز االعماد ىو الذي يحدد المبلمح 

األساسية لكؿ مربع دوف زخرفة ثـ الطرز األيوبي الذي يتميز برأس ممتدة مف الناحييف 

ساوي مف الناحيتيف، ثـ الطراز الكوريثي الذي يتميز برأس بشكؿ التواء نيايتو ممتفة بقدر مت

 1ذي تحت مف أوراؽ نبات األكانتوس

أما فيما يتعمؽ بالمباني العامة فقد كاف معظميا مستطيؿ الشكؿ وبعضيا دائري واىـ  -

 . 2مسرح ىو أبي اوروس، ومسرح أفنسوس 

 المطمب الثاني: فن النحت 

تكف أعداد وكبيرة مف أعماؿ النحت مثؿ التماثيؿ  طبقا لؤلدلة المتوفرة حاليا لـ 

المنحوتة بالحجـ الطبيعية أو ما يزيد عف ذلؾ تصنع في اليوناف مف) القرف السابع  واأللواح

ؽ.ـ( وحتى تماثيؿ العبادة في الفترة السابقة فقد كانت صغيرة الحجـ تقريبا و معظميا مف 

بدأت صناعة النحت عمى األلواح الحجرية الخشب ، و يتضح انو باالحتكاؾ مع الشرؽ فقد 

ؽ.ـ ،ومف فتح الشرؽ أماـ  672الكبيرة في اليوناف، ولقد تغمبت مصر عمى آشور عاـ 

 .3التجارة اإلغريقية 

وتدؿ أقدـ أعماؿ النحت الكبرى الموجودة في اليوناف عمى التأثير الشرقي خاصة       

ر العامة واتبع اإلغريؽ الرئيسي عدة طرز  مصر وببلد النيريف في وقفات التماثيؿ والمناظ

في صناعة التماثيؿ إما الطرز الرئيسي بيف تمؾ التماثيؿ فيو تمثاؿ الشاب الرياضي 
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 .81-80٘: -٘ ١ٌٓحـ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ِكّٛو وٌٚٔ ِٛطفٝ ئذٍج١ُ٘ ج - 
2

 .81جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
3

 .79، ٘ 2015، ِمىِس فٟ جٌفٓ ج٦غ٠ٍمٟ، ضٍؾّس: ؾّحي جٌكٍجِٟ، وجٌ جٌٛفحء ٌى١ٔح جٌطرحػس ٚجٌٍٕٗ، جٌمحٍ٘ز، ٩٠ُ ٠ٌهطٍؾ١ -



 

ذو الوقفة األمامية الثانية حيث تقحـ القدـ ليسرى إلى األماـ و  KONRONSاكوروس 

ية أخرى تظير ومف ناح 1النسب التي استخدمت في صناعة ىذه التماثيؿ ىي نفس النسب 

في ىذه الفترة و جسميا مغطى برداء ببل وثنيات يمتصؽ  koreتمثيؿ الفتاة الواقفة الكبرى 

بالجسـ، و ىناؾ طراز أخر شائع استعمالو األرخي ،و ىو التمثاؿ الجالس ذكرا كاف أـ 

أنثى، و يشبو ىذا الطراز التماثيؿ المصرية كثيرا، حيث صنعت األشكاؿ جالسة و أقداميا 

متصقة يبعضيا البعض، والذراعاف موضوعاف عمى الحجر بينما اليداف إلى أسفؿ إحداىما م

 .2مقبوضة

 المطمب الثالث: فن التصوير 

ازدىرت أىمية التصوير اإلغريقي في القرف الخامس ؽ، ـ ،عندما برز اسـ المصور      

نا، و مف أىـ ؽ.ـ ،الذي كمؼ بتزيف بعض القاعات في دلؼ و أثي 074في أثينا  بوكبوت

مناظره االستيبلء عمى طروادة المستوحى مف أدب ىومير، و رغـ قمة اعتنائو بالتدريجات 

المونية أو لعمؿ التظميؿ إال انو مف خبلؿ االستعانة بإمكانات الخطوط الرسـ، وقد أظير في 

عمى  مثؿ ىذه الرسومات اىتماما بالمنظور و المشاىدة الطبيعية و تأكيده في مبلمح الوجوه

، و ىنالؾ أيضا أبو المودور الذي اعتمد في لوحاتو الممونة 3ما يعبر عف المعاني العاطفية 

عمى استخداـ المنظور و الضبلؿ، و مف أجؿ التعبير عف موضوعات تاريخية، بأسموب 

أكثر رسامة في المنظور و التظميؿ، و يقاؿ عنو " و قد بمغ إتقانو في نقؿ الموضوع و 

ع، أف صور مرة الطفؿ يحمؿ عنقود مف العنب يكاد يكوف واقعيا، حتى أف محاكاتو لمواق
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 .80جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
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 .118٘ ، 2004،جٌمحٍ٘ز ،ٌ جٌفٓ ) جٌؼحٌُ جٌمى٠ُ، جٌؼٌٛٛ جٌْٛطٝ ػٍٛ جٌٕٟٙس( ِكٓٓ ِكّى ػط١س، ؾىٚ - 



 

العصافير كانت تتيافت عميو و تنقره، و في القرف الرابع قبؿ الميبلد برغ نسياس رائد مدرسة 

أثينا في التصوير، أما أبيؿ فقد رافؽ السكندر المقدوني فأنجز عدد مف الصور منيا صورة 

شكؿ زيوس ممسكا بالصاعقة، و عندما سافر إلى مصر بعد  السكندر نفسو، و قد اتخذ

موت السكندر عاش ىناؾ في رعاية البطالسة، و امتازت بموضوعاتو المبتكرة، و مف أشير 

لوحاتو فينوس، و ىي تخرج مف البحر و التي استوحى بوتيشيتمي موضوعو منيا و أيضا 

 .1لوحة النميمة 
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 الحضارة الرومانية: المبحث الثالث: الفن في

 مقدمة:

واحدة مف أىـ الحضارات القديمة التي اشتيرت باالزدىار االقتصادي و  1تعتبر روما    

المادي، و لـ نجد مف الحضارات القديمة حضارة عمرت كالحضارة الرومانية التي سجمت 

القرف الثامف رقما قياسيا بحؽ ما يزيد عف خمسة عشر قرنا، و لقد عرفت ايطاليا القديمة في 

ؽ ـ ثبلثة عناصر بشرية ىامة، كاف ليا دور في تطوير الحضارة في شبو الجزيرة 

اإليطالية، فكاف التروسكيوف في شماؿ إقميـ اليتـو و الذيف تعمـ األيتـ منيـ األبجدية، و 

كانوا أصحاب حضارة شرقية في معظميا، ثـ اليونانيوف الذيف احتموا جنوب ايطاليا و شماؿ 

ة حيث عاشوا سيادتيـ في مستعمراتيـ الجديدة و التي سموىا اليوناف الكبرى، و بعد صقمي

ذالؾ بحوالي قرناف مف الزماف دخؿ إلى شبو الجزيرة االيطالية مف الشماؿ إلى نير الدانوب 

 .2عنصر سكاني جديد في موجة غزو ىذا باإلضافة إلى جماعات بشرية صغيرة 

كانت بداية التاريخ الروماني الحقيقي و لئلنجازات الرومانية و لما قاـ النظاـ الجميوري  -

العظيمة في ميداف الحرب و استبلـ االحتبلؿ االتروسكي اتخذوا مف روما مركز تجاري ىاـ 

لذلؾ يمكف القوؿ أنو لما كانت روما  3ليا و بنو المعابد و وضعوا تماثيؿ اآللية المعبودة 

فقد كانت ليا فنيا البدائي الذيف أعطوىا  ة و ىي أتروسكاقريبة جدا مف مركز الحضارة الزاىر 

 4األولى أيضا أنظمتيا األولى كمدينة أنعموا عمييا بأبنيتيا
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 .24، ٘ 1997وجٌ جٌٕٟٙس جٌٍٗق، جٌمحٍ٘ز، (، HISTORIA ROMANوج٠ْٛ وح١ِْٛ، ضح٠ٌم جٌٍِٚحٟٔ، ضٍؾّس: )  - 
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،ٌِٕٗٛجش ػ٠ٛىجش ،ذ١ٍٚش،  2٠،2،ضٍؾّس: ف٠ٍى وجغٍ ،ئٍٖجف: فإجو أذٛ ج٠ٌٍكحْ ،ِؿٍى ٚئِرٍج٠ٌٛض١ٙحأٔىٌٞ أ٠ّحٌ، ؾحٔرٓ أذٛج٠ٌٗ، ٌِٚح  - 

1986 ٘ ، ،219. 



 

 العوامل المؤثرة في الفن:  -

 العوامل الجغرافية:

تتميز شبو الجزيرة االيطالية بموقعيا المتوسط عمى حوض المتوسط و كذالؾ سواحميا  

أتاح ليا ىذا الموقع االتصاؿ بكؿ أروبا و أسيا الصغرى و جنوب  الممتدة عمى البحر، و قد

البحر المتوسط و شماؿ إفريقيا، حيث فرضت ايطاليا سيطرتيا عمى ىذه المناطؽ و 

 .1استفادت مف احتكاكيا بفنوف ىذه المراكز الحضارية و خاصة ببلد اإلغريؽ 

 العوامل المناخية:  

نوف الرومانية خاصة العمارة، فمناخ ايطاليا في أثرت العوامؿ المناخية عمى بعض الف

الجزء الشمالي معتدؿ، ليذا اختمفت الخواص المعمارية لممباني حتى تتبلءـ مع طبيعة كؿ 

 .2منطقة مما جعؿ ىناؾ تنوع واضح في فنوف كؿ جزء مف ايطاليا

 العوامل الجيولوجية: 

رىا و ثروتيا مف الحجارة و رغـ شيرة ايطاليا برخاميا النقي، إال أنيا استغمت مصاد

 مخمفات البراكيف و المعادف، باإلضافة إلى جودة نوع الرمؿ و الزلط الموجود بيا و كانت 

 خامات ىذه المواد مف العوامؿ المساعدة في خمطة الخرسانة

 .3الرومانية  
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 .57،٘ػُش َوٟ قحِى لحوِٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك  - 
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 .57جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
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 .57جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 العوامل التاريخية:

ؽ.ـ،  و  049ؽ.ـ و استمر الحكـ الممكي فييا حتى عاـ  700نشأت روما حوالي 

مع بدايات العصر الجميوري انشغمت روما بالحروب المتتالية و غزت مدف كثيرة و امتد 

نفوذ الروماف حتى نير دجمة و الفرات و ىكذا انفتح الروماف عمى جميع مراكز الحضارات 

 .1القديمة 

 المطمب األول: فن العمارة 

 العمارة المدنية: -أ

ما فكانت تعكس الوضع االجتماعي ألصحابيا، فمساكف بالنسبة لمساكف رو المساكن :  -

الريؼ كانت عبارة عف أكواخ مف البوص المغطى بطبقة مف الطيف و ما أشبييا بمساكف 

، و بصفة عامة كانت أكواخ الطبقة الدنيا مف أىؿ القرية  ريؼ الصعيد عندنا اليـو

عبارة عف غرفة  المصرية ، و لكف بعض المساكف األخرى، و السيما في روما، كانت

واحدة أو غرفتيف، إحداىما إما خمؼ األخرى أو فوقيا كدور ثاني، و كاف صاحب أي 

حرفة يتخذ مف الغرفة األولى أو السفمى مكاف لحرفتو أو تجارتو، و عادة ما كانت ىذه 

 . 2المساكف تبنى مف الطوب و المبف و األخشاب 
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 .58، ٘ جٌٓحذكجٌٍّؾغ ػُش َوٟ قحِى لحوِٚ،  - 
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، جٌمحٍ٘ز، ٚج٨ؾطّحػ١سٔٓح١ٔس ٨ػ١ٓ جٌىٌجْحش ٚجٌركٛظ ججٌٓؼىٟٔ، قٟحٌز جٌٍِٚحْ ) ًِٕ ٔٗأز ٌِٚح قطٝ ي٘حذٗ جٌمٍْ ج٨ٚي َ( ، ُئذٍج١ِ٘كّٛو  

1998 ٘ ،91 . 



 

صؼ دائرة مختمفة تماما عف المسارح كانت المسارح الرومانية عمى شكؿ نالمسارح:  -

اإلغريقية، و لـ تكف المسارح الرومانية تقطع مف التبلؿ أو الجباؿ، بؿ كانت تبنى عمى 

 .1مواقع مسطحة مقامة عمى عقود مف الحجر بالطرؽ العادية التي كانت مستعممة 

ي تمثؿ أما المدرجات و كانت تعبر عف عمؿ واضح لحياة الروماف، و كانت المناظر الت

فييا تعبر عف القوة و الروعة، و كثيرا عف القسوة و الوحشية، كالمصارعة بالسيؼ و ىناؾ 

معارؾ تقـو بيف األدميف مف األسرى و بيف الوحوش كالسباع و النمور إلى غير ذالؾ مف 

 .2االستعراضات الوحشية المفزعة 

 orangالرماني  فالمسارح نوعاف مسارح ومدرجات، ومف أشير المباني في العصر -

theatrcs   في جنوب فرنساMaccellus 3  في روما، أما المدرجات فيي مباني خاصة

ؽ ـ  74بالعمارة الرومانية، ومف أشيرىا ىو الكولسيوـ في مدينة روما، وابتدأ تشيده  عاـ 

باكية  84ؽ.ـ، ومسقطو األفقي عمى شكؿ بيضاوي، ويحتوي عمى  82وأتـ مبانيو في عاـ 

لكؿ طابؽ، مع تعدد فتحات الدور األرضي ولو مداخؿ عديدة لممدرجات ويحيط خارجية 

ـ وخمؼ ىذا الحائط المدرجات المخصصة لمشعب الذي 04بالجزء الداخمي حائط بارتفاع 

 .4ـ  02متفرج، ويبمغ ارتفاع الواجيات مف الخارج حوالي  844كاف يتسع 

 

 

 
                                                 

1
 .468،٘  1، ـ،2014، ِىطرس جٌٕؿٍٛ ٠ٍِٛس، جٌمحٍ٘ز، 2ْٛ فٟ جٌؼٌٛٛ جٌٌٛٝ، ٠ضٛف١ك ػرى جٌؿٛجو، ضح٠ٌم جٌؼّحٌز ٚجٌفٕ - 
2

 .468جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
3

 . 468، ٘ جٌٍّؾغ ٔفٓٗ - 
4

 .287٘  2006ق١ٓٓ ج١ٌٗم ج١ٌٛٔحْ ٚجٌٍِٚحْ، وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س، جٌمحٍ٘ز ،  - 



 

 العمارة الدينية: -ب

وما بالمعابد، وكاف أشيرىا معبد إلو جوبيتر عمى تؿ الكابيتوؿ لقد ازدحمت ر المعابد:  -

ومعبد جونو الحارسة بجوار دار سؾ العممة ومعبد مارس كما أقاـ أغسطس الببلنيف معبدا 

فخما لبللو أبولمو وزينو بتماثيؿ مف نحت ميروف وسكوباس وعمى تؿ الببلنيف أيضا أقيـ 

لى الشماؿ ا لعربي أقيـ معبد أخر اإللية إزيس وقد شيدت ىذه معبد ضخـ الؤللية كييمي، وا 

المعابد باألخشاب، واستخدـ كثيرا في سبيؿ صيانتيا وتزينيا بالخزرؼ المتعدد األلواف، 

وكانت ىذه العادة واسعة االنتشار، كما لجئ بميارة إلى التزييف النائي بواسطة 

وا مجموعات التماثيؿ ألعمى لوحات.التمبيس الترابية التي نضدوا فييا النقوش، وقد ابتكر 

، والدارس لعمارة المعابد لروما يستطيع 1جبيات المعابد والتماثيؿ المنصوصة داخؿ المعابد 

 أف يتبيف فروقا كبيرة بينيما وبيف المعابد  اليونانية مف حيث: 

 ارتفاع قاعدة المعابد الرومانية عف مثيمتيا في العمارة اليونانية.  (0

 . sckosبيو قاعة تمثاؿ  بروز تمؾ القاعدة عف (2

 اختبلؼ طرز األعمدة  (0

 2عدـ وجود بيو األعمدة الخارجي كما ىو في العمارة اليونانية والذي يحيط بالمعبد  (0

وىو أحسف مثاؿ لؤلبنية ذات القباب التي عمرت، وقد تغير شكمو وىو أالف عبارة عف 

ؽ.ـ،  27أجريبا  عاـ صحف مستدير الشكؿ يتصؿ بو بالمدخؿ في الشكؿ المربع وقد بناه 

قدما وارتفاعو لنياية القبة  000وأعيد تصميحو كما ىو عميو أالف ويبمغ قطره مف الداخؿ 
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 .430٘ . ،1ؼ،ؿٛجو، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ضٛف١ك أقّى ػرى جٌ - 

)ًِٕ ٔٗحز  ٌِٚح قطٝ ٔٙح٠س جٌمٍْ ج٨ٚي َ(،ػ١ٓ جٌىٌجْحش ٚجٌركٛظ ٧ٌٔٓح١ٔس أٔظٍ وًٌه: ِكّٛو ئذٍج١ُ٘ جٌٓؼىٟٔ، قٟحٌز جٌٍِٚحْ  -

 . 192-191٘ ،1998ٚج٨ؾطّحػ١س، جٌمحٍ٘ز، 



 

قدما، وعمؿ بجدانو سبع مشكيايات ثبلثة منيا عمى شكؿ نصؼ دائرة في المسقط  007

أسي األفقي واألربعة الباقية مستطيمة الشكؿ وكميا موزعة بالتبادؿ، ويبلحظ أف الحائط الر 

يقسـ اإلرتفاع إلى طابقيف يفصؿ بينيما الثكة التي تعمو العمد، وبأعمى القبة فتحة اتساعيا 

قدما عممت عمى إنارة جميع الصحف، وممئت القبة بالحشوات الغاطسة المعروفة  27

 .1بالبالوىات وكانت مغطاة بزخارؼ مف البرونز 

 المطمب الثاني: فن النحت

يز بو الروماف إذ نجد فيو اإلبداع واألصالة إذ يظير في يعتبر النحت مف أىـ ما تم 

التماثيؿ النصفية التي يتجمى الواقع، وىذه الميزة ال توجد في النحت اإلغريقي، كما نحتوا 

فنانو روما شواىد القبور والمذابح ويظير في نحتيـ دقة العمؿ وروعة الشكؿ ومراعاتو 

خرفة والزينة، وتتجمى في منحوتاتيـ الروعة لمتشكيؿ، كذلؾ استخدموا التحت البارز لمز 

والجماؿ واىـ ما تميز بو النحت الروماني واقعيتو الشديدة لكنو في عيد اإلمبراطور 

كموديوس ويتروف أبتعد عف واقعيتو ليعود بعد ذلؾ مف الجديد ومف الواضح أف الفنانوف 

 .2لروما اشتيروا بصنع تماثيؿ األطفاؿ 

ثرة عمى تماثيؿ وصور بارزة رومانية أبقتيا األياـ منيا ما نقؿ عف كما عثر الباحثوف بك -

اآلثار المصرية ويكاد يكوف معظميا تقميدا ليا ولكنيا أقؿ مف األصؿ لطفا وذوقا ومف أغرب 

النماذج الباقية النقوش البارزة والصور النصفية، فكانت النقوش البارزة تزداف بيا المعابد 

قبور وتمثؿ بيا أحسف التماثيؿ مشاىدة حقيقة وحفبلت ونذور والعمد وأقواس النصر وال

                                                 
1

 .426ػرى جٌؿٛجو ضٛف١ك أقّى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 . 68، ٘ 2007ُ وحٌَ ِكّٛو أْح١٠ٍ جٌؼحٌُ جٌمى٠ُ ِىطرس جٌٕحفًز، جٌمحٍ٘ز، ػرى جٌؼ٠ُ - 



 

وحروب ومئاتـ، أما الصور النصفية ىي في األكثر صور األباطرة ولقد عثر عمى الكثير 

 .1منيا وىي صور حقيقية وربما كانت شبييو بأصحابيا كؿ الشبو  

 المطمب الثالث: فن التصوير 

ف أىـ مبلمح الفف الروماني الذي وضع يعتبر التصوير عمى الحوائط الجدارية م 

األسس ليذا النوع مف الفنوف، ونظرا لعدـ تواجد تراث فني أقدـ مف التصوير، فقد بدأ 

الدارسوف ممئ الفجوات الفنية عف طريؽ دراسة الموحات المصورة االتروسكية باإلضافة إلى 

 .2دراسة الموحات المنحوتة وأشياء أخرى مف الفنوف الصغرى 

 ئص التصويرخصا -

اعتمد التصوير الروماني في بداية األمر عمى المصوريف اإلغريؽ الذيف تيافتوا نحو  (0

 روما لجمع الثروات.

 أكثر الموحات الجد راية المكتشفة ذات أصؿ إغريقي ألكنيا نفذت في شكؿ روماني.  (2

أكثر موضوعات التصوير كانت مستسقاة مف األساطير والمواقع الحربية أو كانت  (0

 شخصية. صور

 أو الفر سكو أو التصوير باأللواف الممزوجة  3كانت مادة التصوير ىي الفسيفساء (0

 . 4بالغراء أو الشمع الذائب

                                                 
1

 .218جٌٓحذك، ٘  غٌٍّؾج،  ِكّى وٍو ػٍٟ - 
2

 .213جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘   -
3

 ٟ٘ فٓ َنٍفس ْطف ِح ذٍِْٛحش ١ْٓطهىَ ف١ٙح لطغ ٚغ١ٍز ِٓ نحِحش ٍِٛٔس ضؿّغ ئٌٝ ؾٛجٌ ذؼٟٙح جٌرؼٝ ذأٍْٛخ ِرحٍٖ أٚ غ١ٍ ِرحٍٖ  -

 (.21، ٘ 2003ض١ٍُِ جٌف١ٓفٕحء ج٤غ٠ٍس وجٌ جٌفؿٍ، جٌمحٍ٘ز،  ١س،ٌّطٍٛخ ) أٔظٍ: أقّى ئذٍج١ُ٘ ػطٌطىْٛ فٟ جٌٕٙح٠س جٌط١ُّٛ ج
4

 .224ػُش َوٟ قحِى لحوِٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ - 



 

( اعتنى المصور الروماني بتزيف صوره بإطارات زخرفية، مرسومة كما اىتـ بإبراز 0

 .1التعابير النفسية والعاطفية عمى وجوه مف صورىـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .224، ٘ ٔفٓٗ جٌٍّؾغ 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ِىنً ػحَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور الفىون في حضاراث في بالد الرافديه 



 

 مقدمة:

 ،اكانت ثمة حضارة عنيدة شاركت الحضارة المصرية القديمة جبلليا وعظمتي  

وأبدعت معيا ىذا التراث الحافؿ الذي عاشت عميو اإلنسانية، تترسـ خطاه في شتى المياديف 

 2والفرات  1ض الدجمةالثقافية والعممية والفنية، تمؾ الحضارة الخالدة ولدت وترعرعت في حو 

منذ عصور موغمة في القدـ  في القديـ شأنيا في ذلؾ شأف الحضارة المصرية سواء بسواء 

يمتد سيؿ الرافديف مف شماؿ الصحراء ويتجو بموازاة الخميج الفارسي مشكبل في  

 3أقصى الشماؿ زاوية عمى حواؼ السبلسؿ الجبمية زاعزوس وطوروس حتي كيياناكيف، 

 مف الواجية الطبيعة إلى جزئييف رئيسييف:  -ببلد ما بيف النيريف –المناطؽ  وتنقسـ ىذه

األوؿ: شمالي طبيعة أرضو وعرة المسالؾ،  والثاني جنوبي، ويتكوف مف بقاع سيمة تشكمت 

 .4بفعؿ ترسبات الترابية والصخرية 

 تتفجر ينابيعو مف جباؿ أرمينية، جنوب غرب بحر واف في أسيا نير الدجمة: - .0

لصغرى، وتصب مياىو في الودياف المجاورة لتشكؿ بعد ذلؾ المجرى العاـ ليذا يبمغ النير ا

كمـ وترتفعو أنيار رئيسية وفرعية أىميا الزاب األعمى والزاب األسفؿ  080طولو حوالي 

 .5مف جباؿ وىضاب عالية  وتتكوف المناطؽ التي يخترقيا الدجمة

مـ ، وتختمؼ طبيعة المناطؽ التي تخترقيا ، ك 2644: يبمغ طولو حوالي نير الفرات -2

وتتدفؽ مياىو مف جباؿ األناضوؿ في أواسط أسيا الصغرى وترافده عدة أنيار أىميا، 
                                                 

1
ز جٌفٍجش ) أٔظٍ ؾحْ وٍٛو ِحٌغحٌْٚ، جٌٓىحْ جٌمىِحء ٌر٩و ِح ذ١ٓ وٍّس ِٗطمس ِٓ وٍّس ٔؿ٩ش ٠ٚؼٕٟ جٌُٓٙ فٟ جٌمى٠ُ ٚغُجٌضٗ أوػٍ ِٓ غُجٌ - 

 .(16، 1999٘ج٠ٌٍٕٙٓ ٠ٌْٛٚس جٌّٗح١ٌس ضٍؾّس: ١ٍّْحْ، وجٌ ػ٩ء جٌى٠ٓ، وِٗك، 
2

 (16وٍّس ِٗطمس ِٓ جٌىٍّس ج٠ٌٖٛ٤س ذٌٛجغٟ، ٠ٚكًّ ً٘ج جٌٍٕٙ ٔف٩ ػظ١ّح ِٓ ج١ٌّحٖ ن٩ي ٌٖٙٛ ١ٓٔحْ ٚق٠ٍُجْ: جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
3

 - p.birot et l.dreol .la méditerranée le moyen –orient paris 1956 
4

، 1985(وجٌ وِٗك ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ج٨ْىٕى٠ٌس، 1190ضٛف١ك ١ٍّْحْ وٌجْحش فٟ قٟحٌجش غٍخ أ١ْح جٌمى٠ُ ) ِٓ جلىَ جٌؼٌٛٛ ئٌٝ ػحَ   - 

٘96. 
5

 ..97جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 



 

البميخ والخابور في المنطقة السورية المعروفة باسـ الجزيرة ، وبسبب طولو الكبير 

 .1وعرض مجراه فإف فيضاناتو الموسمية

التي تفيد أرض ما بيف النيريف أطمقيا  -mistipotamia -ف تسمية ميزتو بوتامياا 

والمقصود بيا المنطقة الواقعة بيف نيري الدجمة والفرات ، وتمتد  2المؤرخ اليوناني إسترابوف 

حتى حافة المناطؽ  المرتفعة ، في الشماؿ حيث يدخؿ النيراف إلى منطقة بغداد حاليا، إال 

حيث امتدت المناطؽ الحضارية حوؿ النيريف  أف ىذه التسمية تطمبت معنى أوسع مف تمؾ

أيضا، وقد أدرؾ اإلغريؽ أنفسيـ قصور ليذا المفظ فأضاؼ بعضيـ إليو لفظ بارابوتاميا 

parapotamia  3أي ما وراء النيريف. 

وبالنسبة لنا فإف مصطمح ميزتوبوتاميا يتضمف مناطؽ متنوعة تقع ما بيف جباؿ  

قعات النير في الجنوب وما بيف الصحراء والسيوب في كردستاف في الشماؿ إلى دلتا مستن

الغرب، منحدرات جباؿ إيراف في الشرؽ وتقع معظـ ىذه المناطؽ اآلف في حدود جميورية 

 .4العراؽ 

 

                                                 
1

 ..97٘ ، ضٛف١ك ١ٍّْحْ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك  

٨ٛ ػىز ِٓ وطحذس فٟ جٌؿغٍجف١س ٚجًٌٞ أوًّ أػّحٌٗ ْٕس ٚجقىز جفٟ ٌٚمى ضٍن ٌٕح فٛؿغٍجٌٌٚى فٟ وحذح وٚغ١ح ذأ١ْح جٌٛغٍٜ، ٟٚ٘ فٟ ج٤ًٚ   -2

وجٌ ق١ٓٓ فٙى قّحو،  ،) قٟحٌجش ٖؼٛخ ِىْ، ػٌٛٛ، قٍف، ٌغحش(،ِْٛٛػس ج٢غحٌ جٌطح٠ٌه١س  :) أٔظٍ ،َ ػٓ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ 23لرً ٚفحضٗ أٞ 

 .4، ٘ 2008ج٤ٌوْ،  ،ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ،أْحِس 
3

وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س، ج٦ْىٕى٠ٌس ،) ضح٠ٌم جٌؼٍجق، ئ٠ٍجْ أ١ْح جٌٛغٍٜ( ،وٌجْحش فٟ ضح٠ٌم ٚقٟحٌز جٌٍٗق ج٤ؤٝ جٌمى٠ُ  ،أقّى أ١ِٓ ١ٍُْ - 

،2000 ٘ ،21 . 
4

 .22جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

ولقد أطمؽ السكاف المحميوف عمى القسـ الشمالي لمميزتوبوتاميا اسـ ببلد سوربارتو التي 

لقسـ الجنوبي باسـ ببلد سومر وسمي القسـ دخمت التاريخ تحت اسـ ببلد أشور وعرؼ ا

 . 1األوسط بببلد أكاد التي بدأت تعرؼ منذ األلؼ الثاني بببلد بابؿ

تشير الدالئؿ التاريخية والجغرافية بأف مناخ العراؽ القديـ لـ تطرأ عميو تبديبلت   

ضت سنة م 7444أساسية منذ أف استوطف اإلنساف السيؿ الرسوبي في العراؽ منذ حوالي 

وحتى اآلف، أي أف األحواؿ المناخية قد استقرت بشكؿ أساسي منذ ذلؾ التاريخ، أما قبؿ 

ذلؾ السيما في العصور الحجرية القديمة وقبؿ ما يزيد عف مميوف سنة، كانت أحواؿ المناخ 

. وعمى العموـ  2وطبيعة األػرض والنبات الطبيعي تختمؼ اختبلفا أساسيا مما ىو عميو اآلف 

شماال وبيف  04راؽ في القسـ مف المنطقة المعتدلة حيث يحدد موقعو خط العرض يقع الع

شرقا، والمعروؼ في جغرافية الطبيعة االقميمة أف األقاليـ الواقعة  084و  084خطي طوؿ 

غربي القارات، يكوف مناخيا مف نوع مناخ مناطؽ االستقاؿ ما بيف المناخ الحار الصحراوي 

يف مناخ حوض البحر المتوسط المعتدؿ ولذا تكوف درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية وب

 .3في المنطقة الجنوبية أعمى منيا في المناطؽ المشابو ليا 

ال ننسي أف نذكر أمرا عمى جانب كبير مف األىمية وىي مكة الموارد األولية في   

ذا كانت تصنع منو ببلد الرافديف ، ويكمف عناىا في الطيف الذي كاف تخمفو مياه األنيار، أ

مواد البناء األساسية، باإلضافة إلى التماثيؿ الطنية التي ال حصر ليا، وكانت ىذه التماثيؿ 

تصنع إما بواسطة القوالب أو اليد، ومف المواد الطبيعية األخرى المتوفرة في جنوب ببلد 

                                                 
1

 . 2008ٌرٕحْ،  ،جٌكى٠ػس ٌٍىطحخ سش جٌٓح١ِس فٟ ذحذً ٚآٌٖٛ، جٌّإ٠ٌْٓٗٛ ضح٠ٌم ج٦ِرٍج٠ٌٛ٠ح ،أًِ ١ِهحت١ً - 
2

 . 4٘  3جٌؼىو 3ّٔٛيؾح جٌّؿٍى ٟ) لحْٔٛ قّٛ ٌجذ ،ِٛطفٝ و٠ٍُ نفحؾٟ، ضح٠ٌم جٌمحْٔٛ فٟ جٌّؿطّؼحش جٌمى٠ّس - 
3

 .34، ٘ 1ؼ 2012، وجٌ جٌٌّٛجق ٌٍٍٕٗ جٌّكىٚوز ذ١ٍٚش، ٠2ٗ ذحلٍ، ِمىِس فٟ ضح٠ٌم جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس، ٠ - 



 

ستخدـ في الرافديف وخاصة القسـ السفمي مف نير الفرات، مثؿ عيداف القصب التي كانت ت

التي كانت  1بناء األكواخ، وفي تقوية الجدراف المبنية مف التبف، باإلضافة إلى مادة اإلسفمت

 2متوفرة القسـ العموي في نير الفرات 

كما كاف الخشب قميبل وذا أىمية كبيرة في ببلد الرافديف والذي كانت تحصؿ عميو إال  

ما تفتقد إلى مادة الحجر الخاـ عف طريؽ التجارة، أو عف طريؽ الغزوات والحروب ك

الضروري لتشيد المعابد والقصور الفخمة ونحت التماثيؿ ولتغطية العجز في توفير ىذه 

المادة اليامة كانت تستجر مف منطقة الشماؿ السوري، والبلزورد مف أفغانستاف والعقيؽ 

ت المعادف لتصنيع الحمي مف اليند، وأخيرا وليس أخر كانت الببلد تعاني مف قمة فمزا

التضييع األسمحة واألدوات وكعممية اسرداىا مف الخارج كانت ترتكز في المدف الرئيسة مثؿ 

 . 3أوربا في الجنوب وأستو عمى نير الدجمة ثـ توزع عمى باقي المناطؽ 

 ولقد أثرت مجموعة مف العوامؿ في الفف نذكر منيا : 

رة بيف نيري الدجمة والفرات وخاصة امتدت الحضارة في ىذه المناطؽ المحصو  الجغرافية: -

في الجزء المبسط منيا، والتي يحدىا مف الشماؿ أسيا الصغرى الواقعة عمى البحر األسود 

وجنوبا الخميج العربي ومف الشرؽ بحر القزويف ومف الغرب البحر المتوسط،  نيري الدجمة 

 .4والفرات وىي أرضي خصبة مناسبة جدا لمعيش والحياة 

                                                 
1

ِٓ ِٛجو قٍج٠ٌس جٌطٍىجْ ذّؼٕٝ أٔٙح ض١ٍٛ ١ٌٕس ،ٚج٦ْفٍص ، ٌٚٙح ِثحش ج٨ْطهىجِحش ِحوز ْٛوجء ٖرٙس ذح٦ّْٕص، ضٛؾى فٟ جٌٕف١ جٌهحَ ج٤ٚي 

٠هحش، ٩ٚـ جٌى٠ٓ ٚضطكٛي ئٌٝ ْحتً ػٕى ضٓه١ٕٙح غُ ضؼٛو ئٌٝ قحٌطٙح جٌطر١ؼ١س ذؼى ذط٠ٍى٘ح ) أٔظٍ: جٌّْٛٛػس جٌؼٍذ١س جٌؼح١ٌّس أقّى ِٙىٞ جٌٗٛ

 .31، ٘ 1999، ِإْٓس أػّحي جٌّْٛٛػس ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ جٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س، 2ٚآنٍْٚ، ٠

 .31، ٘ 1990ٌ٘ٛذٓص و١ٍىً، قٌّٛجذٟ جٌرحذٍٟ ٚػٍٖٛ، ضٍؾّس: ِكّى ٚق١ى ن١ح٠، وجٌ جٌّٕحٌز ٌٍىٌجْحش ٚجٌطٍؾّس ٚجٌٍٕٗ، ٠ٌْٛح،  -2
3

 .32جٌٍؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
4

 86، ٘ 2014ٍج١ُ٘ أقّى، ذ١حْ قٓٓ ػٍّٚ آنٍْٚ، ضح٠ٌم جٌؼّحٌز ِىطرس جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ، ج٤ٌوْ، ٚفحء ئذ - 



 

تميزت ىذه الببلد بخصوبة أراضييا وكاف الطمي ومشتقاتو مادة أساسية  ا:الجيولوجي -

لعمؿ الطوب بجميع  أشكالو،  لذلؾ تفننف أىؿ الببلد في عمؿ األشكاؿ اليندسية وحرؽ 

 .1الطيف 

كاف البابميوف واألشوريوف يعتقدوف في تقديس األشخاص وكاف ليـ اىتماـ في الدينية:  -

ت لدييـ صور رأس أسناف لو قروف عمى مداخؿ األبواب والشبابيؾ عمـ الفمؾ والنجوـ وكان

 .2لذلؾ عاشت الببلد فترة الخرافات والتخبط وكاف لو أثر كبير عمى مشاتيـ ومعابدىـ 

كاف قـو بابؿ مولعوف بالتجارة وكاف منيا رجاؿ الطب الذيف وصموا مرتبة  االجتماعية: -

فتح القنوات الزراعية وسجموا قواتيـ في الزخرؼ  الكينة وكانوا يستخدموا الرؽ والعبيد في

واألواني وألشوريوف كانوا رجاؿ حرب وصيد وظير منيـ التجارييف والبنائيف وصانعي الحمي 

 .3واألدوات الموسيقية 
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 .86ٚفحء ئذٍج١ُ٘ أقّى ٚأنٍْٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  - 
2

 . 86جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
3

 .87-86جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 

 

 

 
 

 جٌفًٛ جٌػحٟٔ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفه السومري في عهد فجر السالالث
 



 

 الحضارة السومرية:

 مقدمة:

يتضح في العراؽ ،ومع ىذا  1السومرييف ظيور حضارة الوركاء بدأ ظيور مع   

العصر بدأت الحضارة في جنوب العراؽ تنعطؼ نوعيا وخصوصا أف حضارة العبيد كانت 

قد انجمت تماما، فقد بدأ الفخار بأنواعو الثبلثة األحمر و الرمادي والعادي بالظيور أػوال 

لفخارية في حياتيـ كداللة عمى تغير مزاج وذوؽ الناس الذيف يستعمموف ىذه األدوات ا

ؽ ـ ظيرت أوؿ أشكاؿ  0244،وبدأت المعابد والمصطبات بالظيور واالنتشار، وفي حدود 

الكتابة التصويرية في معابد أوروؾ ،وسميت مرحمة الكتابة ىذه بالمرحمة الصورية، كما 

 .2انتشر فف النحت ونقشت األلواح مف الحجر، وصنعت األختاـ االسطوانية 

ؽ ـ، حيث ظيرت أولى  2074.  0844السومري لمفترة الممتدة مف  ويمتد العصر   

السبلالت السومرية التي شكمت أنظمة سياسية في كؿ مدينة مف مدف سومر، ومف أىـ 

مراكز الحضارة في ىذه الفترة والتي تسمسمت في الترتيب الزمني متخذة ىذه األسماء الحديثة 

في العراؽ ىي كما يمي : ممفعات، جرمو،  التي كشفت في أطبلليا مخمفات فجر الحضارة

حسونة ،سامراء ،حمؼ، أوريدو ،العبيد وسوس، والوركاء، وجمدة نصر، وقد تـ الكشؼ في 

الكثير مف المراكز عمى اآلثار مف جميع الحضارات السابقة مرتبة بحسب الطبقات كما تـ 

 3الكشؼ عف عناصر معمارية ونماذج مف النحت وبعض الفنوف األخرى .

                                                 
1

ق َ ٚأ٠ٍك ػ١ٍُٙ ً٘ج ج٨ُْ ٔٓرس ئٌٝ  4000ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ، ٠ٍٚؾغ ذىأ ظٌُٙٛ٘ قٛجٌٟ جٌٗؼٛخ جٌطٟ ْىٕص فٟ ذ٩و ِح ذ١ ًج٠ٌٍِْٛٓٛ ِٓ أٚجت - 

١س ِٕطمس ٍِْٛ جٌطٟ جْطمٍٚج ف١ٙح )أٔظٍ: قٍّٟ ِكٍِٚ ئّْحػ١ً ،جٌٍٗق جٌؼٍذٟ جٌمى٠ُ ٚقٟحٌضٗ) ذ٩و ِح ذ١ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ جٌٗحَ ٚجٌؿ٠ٍُز جٌؼٍذ

 (.9، 1997ِ٘إْٓس ٖرحخ جٌؿحِؼس ،ج٦ْىٕى٠ٌس، 
2

 .38-37٘: -، 1998٘حؾىٞ، ِطْٛ ٍِْٛ ) جٌطح٠ٌم ج١ٌّػٌٛٛؾ١ح، ج٩ٌ٘ٛش ٚجٌطمِٛ(، ج١ٍ٘٤س ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ ،نُػً أٌّ -
3

ق.َ( ،وجٌ جٌٕٟٙس جٌؼٍذ١س، ٘  363ػرى جٌك١ّى جٌُج٠ى، جٌٍٗق جٌهحٌى ) ِمىِس فٟ ضح٠ٌم ٚقٟحٌز جٌٍٗق ج٤ٌؤٟ ِٓ ألىَ جٌؼٌٛٛ ٚقطٝ ػحَ   -

26. 



 

فيي تقع في القسـ الجنوبي مف ببلد الرافديف وتمتد مف شماؿ مدينة  أما ببلد سومر، 

،ويرى  1الديوانية الى الخميج العربي حاليا ،وىي تشمؿ حاليا محافظات القادسية ،البصرة 

كريمر مف خبلؿ كتابو ألواح سومر أنيـ كانوا قوما ليسوا مف االقواـ السامية ولغتيـ غريبة ال 

لمغات السامية وال يعمـ زمف مجيئيـ، كذلؾ يرى انو يصعب تصنيؼ المغة السومرية تشبو ا

رجاعيا إلى إحدى العائبلت المغوية المعروفة االف، واذا كاف ليس باالمكاف تعداد ميزاتيا  وا 

وأنيا   aggluinationىنا فينوه بخاصة موجودة في المغة السومرية التي تعرؼ باإللصاؽ 

العائمة المغوية المعروفة باسـ االوراؿ طاي التي منيا المغات الصينية في صفتيا شبيية ب

 2والمغات التركية والمجرية ......إلخ .

ؽ ـ ،واستمر لستة قروف والذي  2844في حوالي  3وقد بدا عصر فجر السبلالت  

يعرؼ أيضا بالعصر السومري القديـ ،أو بعصر الدويبلت المدف ،حيث لـ تتوحد الببلد بعد 

تحت مممكة كبيرة واحدة، ويقسـ العمماء ىذه الحقبة الزمنية مف تاريخ العراؽ الى ثبلثة 

 عصور عمى التوالي وىي: 

  ( ؽ ـ .2744 -2844فجر السبلالت األوؿ ) 

  ( ؽ ـ .2644 -2744فجر السبلالت الثاني ) 

  ( ؽ ـ .2044 – 2644فجر السبلالت الثالث )4 

 

                                                 
1

 .121، 2015ُ٘، جٌه١ٍؽ جٌؼٍذٟ ِٙى جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس ،وجٌ جٌىطد ٚجٌىٌجْحش جٌؼٍذ١س ج،ج٦ْىٕى٠ٌس،١ٌٚى ْحِف لحْ - 
2

و٠ٍٍّ ٠ًّٛٚ، ِٓ أٌٛجـ ٍِْٛ،،ضٍؾّس: ٠ٗ ذحلٍ، ٍِجؾؼس ٚضمى٠ُ :أقّى فهٍٞ ،ِىطرس جٌّػٕٝ ِٚإْٓس فٍجٔى١ٍٓ ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ، ذغىجو  - 

 .8،جٌمحٍ٘ز، ٘
3

ٌؼٍٛ ض١ّٓس فؿٍ ج٨٩ٌٓش ٘ٛ جٌؼحٌُ جٌٌٕٙٛىٞ ٍٕ٘ٞ فٍجٔىفٌٛش ذؼى جٌطم١ٕرحش جٌطٟ أؾٍج٘ح فٟ ِٕطمس جٌى٠حٌٟ ،) جٔظٍ أٚي ِٓ أ٠ٍك ػٍٝ ً٘ج ج - 

 .7، ٘ 2015:أْحِس ػىٔحْ ٠كٟ، ضح٠ٌم جٌٍٗق ج٤ؤٝ جٌمى٠ُ ،أٌٖٛ ذ١ٕرحي، جٌؼٍجق، 
4

 .(.381—279ح٠ٌس ) أٔظٍ: ٠ٗ ذحلٍ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘،٘:٠ٌٍُّى ِٓ جٌّؼٍِٛحش ٚجٌطفح١ًٚ ػٓ ً٘ج جٌؼٍٛ ٚضطٌٛجضٗ ج١ٌٓح١ْس ٚجٌكٟ - 



 

 المبحث األول: فن العمارة 

وىي واحدة أجناس الفنوف التشكيمة وتختبئ في بنياتيا تأثيرات البنية الثقافية لعصرىا،       

والميـ في العمارة السومرية ىي المخطط الذي يشكؿ المب الجوىري لمتكويف المعماري 

،وكذلؾ توحيد البناء نحوا استقباؿ أثر اإلنارة الطبيعية والرياح ومادة البناء واإلخراج الجمالي 

 ، 1تكويف بما تحممو مف منطقات رمزيةلم

 المطمب األول: العمارة المدنية    

_الوركاء_ وترجع نشأتيا إلى عصر حضارة  2أرؾ مف المدف السومرية القديمة المدن: -

أرؾ، وقد ظمت عامرة نحو أربعة أالؼ سنة عمرانا متواصبل، ووجد أف خرائبيا تقع في 

يا عمى عدد مف االبراج المدرجة والمعابد ،كما مساحة محيطيا حوالي عشر كمـ عثر في

 3اكتشؼ فييا مقبرة مف العصر البارثي .

_تؿ المقير_في جنوب العراؽ،  4ومف المدف العريقة في القدـ أيضا مدينة أور  

وأوضحت الحفائر العممية أف مساحتيا حوالي عشرة كمـ مربعة تقع عمى النير، ولمينائيا 

ي العامة والمعابد و يحمييا سور ضخـ، وخمفو المنازؿ متراصة، أرصفة ،وفي وسطيا المبان

وكانت المدنية عامرة في العصر البابمي األوؿ ثـ خربيا البابميوف لقياميا بثروة مشتركة مع 

 .       5المدف الجنوبية 

                                                 
1

 .335-334٘ -،١َ٘2009ٍ٘ ٚحقد، فْٕٛ فؿٍ قٟحٌز فٟ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ، وجٌ ِؿى٨ٚٞ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ،  - 
2

ٚلٍخ جٌّى٠ٕس جٌؼٍذ١س ، فٟ ِٕطمس ٚكٍج٠ٚس قٛجٌٟ ِٕطٛف جٌط٠ٍك ذ١ٓ ذغىجو ضمغ أ٩٠ي جٌٌٛوحء جٌطٟ أ٠ٍك ػ١ٍٙح فٟ جٌطٌٛجز جُْ أٌن - 

 .85، 2012٘جٌمى٠ّس فٟ ٍِٛ ٚجٌؼٍجق ٠ٌْٛٚس ،وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س ،ج٨ْىٕى٠ٌس،  ٍجٌّٓح٠ٚس ) أٔظٍ ِكّى ػٍٟ ْؼى هللا، جٌىٌ٘ٛ جٌكؿ
3

 .30، 2000٘قٓٓ ذحٖح، جٌفْٕٛ جٌمى٠ّس فٟ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ ،أٌٚجق ٍٖل١س ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،ٌرٕحْ ، 
4

وٍُ ِٓ جٌه١ٍؽ جٌؼٍذٟ، ٟٚ٘ ِى٠ٕس ِٓ  320فٟ ؾٕٛخ جٌؼٍجق ،قٛجٌٟ  شأٌٚ ذؼى ْطس و١ٍِٛطٍجش ؾٕٛخ جٌٕح٠ٍٚس ػٍٝ ٍٔٙ جٌفٍج ضمغ ِى٠ٕس 

 (.110ػٍٛ ج٨٩ٌٓش ج٠ٌٍِٛٓس ) أٔظٍ: ق١ٓٓ فٙى قّحو ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ 
5

 ،30قٓٓ ذحٖح، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ 



 

وترجع نشأتيا إلى العصر السومري وقد وجد  1ومف المدف القديمة كذلؾ مدينة أشور  

ينة عمى ربوة صخرية تحيط بيا مف الجانبيف مياه دجمة، وكانت مبانييا مف أنيا انت مب

 .2الطوب مما يؤكد فكرة الوحدة الفنية في ببلد العراؽ 

ىي المسكف األبدي الذي يعيش فيو اإلنساف حياتو البطيئة في العالـ األخر وكاف  المقابر:

ف المتوفى يدفف في جبانات الموتى في سومر يدفنوف تحت أرضية المساكف، وفيما بعد كا

منفصمة، ويوضع المتوفي في توابيت مف الخشب أو األحجار أو الفخار، منيا الجبانة 

الممكية الور، حيث نجد أف المقابر الممكية كشفت عف فف الزخرفة عند أمراء النصؼ األوؿ 

 3مف اإللؼ الثالثة ؽ.ـ. 

تي تتكوف مف فناء يحيط بو عدة ما ىي إال صور مكبرة لممساكف البسيطة وال القصور: -

حجرات، وىذه القصور كانت عرضة لمزيادة والنقصاف وينطؽ ىذا عمى قصور سومر، وعند 

مداخؿ القصور توجد أبراج قوية تحمييا ووضعت عمييا تماثيؿ لثيراف مجنحة ذات رؤوس 

نبيا أبنية ولـ تكف القصور مستقمة عف األبنية األخرى في المدنية بؿ كاف يوجد بجا 4بشرية 

ليا أىميتيا في الحياة المدينة وتطير ىذه الميزة بشكؿ واضح في القصور التي تبنا في الفترة 

 .5الممتدة مف عيد سبللة أور الثالثة إلى نياية العصر البابمي القديـ 

                                                 
1

جٌٍجفى٠ٓ جٌمى٠ّس، ٚضكىٖ ِٓ جٌّٗحي ٩ًْْ ٠ٌٌِٛ جٌؿر١ٍس ِٚٓ جٌٍٗق ْٙٛي ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ ٠ىي ِٛطٍف ذ٩و أٌٖٛ ٠ٚٗىً ِكىو ِٓ ذ٩و  - 

ِحْ، ِٚٓ جٌغٍخ ِٕح٠ك جٌرحو٠س ج٠ٌٌٛٓس جٌؼٍذ١س ) أٔظٍ: ج٠فحوح ٔؿ٩١ ور١ٍ ٖحٌَٚ، ضح٠ٌم ج٠ٌٖٛ٨ٓ جٌمى٠ُ، ضٍؾّس: فحٌٚق ئّْحػ١ً، وجٌ جٌُ

 (.9، ٘  ٠ٌْٛ2008ح، 
2

 .30ذك ٘ قٓٓ ذحٖح، جٌٍّؾغ جٌٓح 
3

،وجٌ جٌٕٟٙس جٌٍٗق ٌٍطرغ 1ٌِٟحْ ػرىٖ ػٍٟ، ضح٠ٌم جٌٍٕٗ ج٤ؤٝ جٌمى٠ُ ٚقٟحٌضٗ ) ًِٕ فؿٍ جٌطح٠ٌم قطٝ ِؿة قٍّس ئْىٕىٌ ج٤ورٍ(، ؼ 

 .353، ٘ 2002ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، جٌمحٍ٘ز، 
4

 .354جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  
5

جٌّىْ جٌّّطىز ِٓ ٔٙح٠س ج٤ٌف جٌػحٌع ق.َ قطٝ أٚجنٍ ج٤ٌف جٌػح١ٔس، ق َ ( ،ِؿٍس قٓحْ ػرى جٌكك، جٌؼّحٌز جٌٍّى١س فٟ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ ٠ٌْٛٚس )فٟ  

 .583، ٘ 2014، 4-3،جٌؼىو  30ؾحِؼس وِٗك ،ِؿٍى 



 

عثر عمى النماذج األقدـ مف البيت السومري في الكثير مف الطبقات السومرية المساكن :

نا أولى اإلشكاؿ كاألكواخ التي يشيدىا السكاف وكانت مبنية مف القصب والتي قدمت ل

المسيج بالطيف وقد أتبع في بنائيا نمطا واحد خبلؿ العصور البلحقة، حيث توجد في 

النسخة المكشوفة والتي تتكوف مف مربعة وأحيانا مستطيمة ويحيط بيا مجموعة مف العزؼ 

نتيي عادة بعمر صغير يؤدي إلى الباب الخارجي المتبلصقة التي تطؿ عمى ىذه الساحة وت

وكانت مدخؿ   1أما عف مساحة وكذا الغرؼ الموجودة فييا فقد اختبلفات حسب العصور

الغرؼ بشكؿ عاـ منخفضا وأحيانا إلى حد يتطمب االنحناء وقد زودت جدراف بعض ىذه 

يسمح بدخوؿ  الغرؼ بفتحات في جدارىا الخارجي مسدودة بقطع مف األجر المثقب بحيث

 2اليواء واإلضاءة .

وقد استخدـ السومريوف في بناء ىذه المنازؿ قرميدا طنينا محدبا و كبير الحجـ نسبيا   

وكانت توضع عمى شكؿ مجموعات متابعة مائمة عمى أحد الجانبيف وفي اتجاىات متعاكسة 

والغضار  أما األساسي فقد استعمؿ في بنائيا بعض الصخور جذوع النخؿ ونجارة الخشب

 3في عمميات البناء .

 

 

 

 

                                                 
1

 .42، ٘ 2016ؾرحؽ ١ْف جٌى٠ٓ لحذٍٛ ،ضح٠ٌم ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ، وجٌ ئػٛحٌ جٌؼٍّٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ،   - 
2

 .43جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
3

 .165-164٘:-،، 1986٘،أغحٌ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ ،ضٍؾّس: ِكّى ٠ٍد، ٍِجؾؼس: ٍْطحْ ِك١ٕٓٓ ،وِٗك ٠ٌٛى ْط١ْٛ  



 

 المطمب الثاني: العمارة الجنائزية

كانت المدينة تتشكؿ الوحدة السياسة الببلد وكاف المعبد يشكؿ الوحدة اقتصادية المعابد:  - 

ليا فمكؿ معبد أراضي ىي أممؾ اآللية وكؿ مواطف تابع لمعبد مف المعابد وجميع العامموف 

 1ىذا المعبد وىو نواة مجتمع المدينة . في المعبد ىـ عباد صاحب

كاف المعبد يقاـ في وسط المدينة وتحيط بو أسوار ضخمة تفصمو عف باقي أجزائيا  

وفي داخؿ تمؾ األسوار قامت أماكف لمعبادة، وقاـ المعبد مقاـ البنوؾ ألف الكينة كانوا 

 .2يعرضوف الناس باسـ اإللو ويتقاضوف األرباح باسـ اإللو أيضا 

ما مداخؿ المعابد فكانت واسعة ومزينة في داخميا رسـو ويحيط بفناء المعبد ورش أ 

النحاسيف والنقشيف وصانعي األسمحة وقد بني المعبد مف القرميد في األغمب وزينب جدرانو 

، وقد كاف برج المعبد يعموا فوؽ كؿ المباني 3بدعائـ وفجوات في انتظاـ المسافات بينيا 

التقريب مثؿ المكعب يقؿ عرضو كمما أرتفع ،وحوؿ ىذا المدرج ثبلث وكاف شكمو عمى وجو 

مدرجات في سالـ ضخمة مبنية حوؿ الجدراف، وفي بعض األحياف كانوا يزرعوف األشجار 

في مستويات مختمفة حوؿ ىذا البرج ،وفي أعمى برج المعبد مربع الشكؿ فيو بيو ال سقؼ 

د ذات البرج ىي التي قامت في مدينة نيبور لو، وخمؼ البيو مكاف مقدس ،ومف أىـ المعاب

 5إلو اليواء وىو ابف ألنو وكي إلية األرض . 4لتكوف حرما إللو أنميؿ
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 .73ػرى جٌك١ّى جٌُج٠ى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 .68، 1998٘ؾ١ّّ ٍٕ٘ٞ ذٍْط١ى ،جٔطٛحٌ جٌكٟحٌز، ضٍؾّس: أقّى فهٍٞ، جٌٍّوُ جٌمِٟٛ ٌٍطٍؾّس، جٌمحٍ٘ز  - 
3

 .70، 1999ٌ٘طح٠ٌم ،ضٍؾّس :ػُِٟ ْه ،ػحٌُ جٌىطد، ذ١ٍٚش ؾحن ذ٠ٍ١ٓ، ج٠ٌٍِْٛٓٛ فٟ ج - 
4

 .168ؾ١ّّ ٍٕ٘ٞ ذ٠ٍٓط١ى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
5

 .123، ٘ 2016جٌمى٠ُ ،وجٌ ج٦ػٛحٌ جٌؼٍّٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،قٍد، ُٝٔجٌ نحٌى ض١ُّ، ضح٠ٌم جٌٍٗق ج٤ؤ - 



 

 المبحث الثاني: فن النحت 

 المطمب األول: النحت البارز

مارس السومريوف البدائيوف فف النحت وتمكنوا في فترة ما مف إتقاف ىذا الفف كما  

الوركاء كما ذكرنا سمفا ،في بداية حكـ اآلسرات عثر عمى تماثيؿ  لوحظ في رأس مدينة أرؾ

كثيرة في المعابد تساعد عمى دراسة تطور مف النحت في عيد حكـ مموؾ سومر، فقد عثر 

 1الدكتور ىنري فرانفورت عمى أثني عشر تمثاؿ مف الحجر الموصمي في معبد اإللو أنو

نة والمخروط في عمؿ تماثيمو، كما توجد مسافة بدائية الطابع ،وقد استوحى التمثاؿ االسطوا

بسيطة بيف القدميف، و يبلحظ استمرار الطابع السومري التقميدي المتميز وىو اتساع األعيف 

لقاء الحواجب   .2وا 

كما عثر في معابد المدف المختمفة عمى لوحات مربعة الشكؿ منقوشة بنقوش بارزة  

ومرية ،نذكر منيا منحوتات مسمة السنور مع وبمواضيع معينة وىي أجمؿ المنحوتات الس

، التي لـ يصمنا سوى جزء منيا ونرى فييا أرىب 3نصب اليتاتوـ وغزوتو المظفرة ضد أوما 

كتيبة مف محاربي الجاش برئاسة أيناتوـ بحماية الدروع والرماح يدوسوف باإلقداـ األعداء 

منقبوف أيضا عمى أنية الصرعى، وسرب مف النسور ينيش جثث محاربي أوما، وعثر ال

الطير المقدس  -إيميجيش–فضية النيتاما حاكـ الجاش منحوتة بدقة عمى نقد إلو الصيد 

 .4ينشب مخالبو بأسديف 

                                                 
1

ػٕى ج٠ٌٍِْٛٓٛ أُ٘ لٛز فٟ جٌىْٛ ذفًٟ ؾ٩ي لٛضٗ جٌطٟ ضٕمً ج٠ٌٍِْٛٓٛ ِٓ ٚ٘ٛ ئٌٗ جٌّٓحء ٚوحْ جّْٗ جٌىٍّس جٌٗحتؼس ٌٍّٓحء ،٠ٚؼطرٍ  - 

 (.41جٌفٛٞٝ  ) جٔظٍ: ؾرحؽ ١ْف جٌى٠ٓ لحذٍٛ ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك ،٘ 
2

 .119، 1989٘ٔؼّص ئّْحػ١ً ػ٩َ ،فْٕٛ جٌٍٗق ج١ْٚ٤ جٌمى٠ُ ،وجٌ جٌّؼحٌف جٌمحٍ٘ز  - 
3

 (.191وٍُ ) جٔظٍ: ِكّى ذ١ِٟٛ ٍِٙجْ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  30غٍخ ٌؿٕ ذـــ  ٟٚ٘ ضً نٛؾس جٌكح١ٌس ٚضمغ ػٍٝ ِرؼىز ِٓ ّٖحي - 
4

 .116، ٘ 2000، وجٌ ػ٩ء جٌى٠ٓ ،وِٗك ،1ف. و٠حوٛف، ِ.وٛفح١ٌف، جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس، ضٍؾّس: ١ُٓٔ ٚأ٠ىُ جٌرحَؾٟ،ؼ - 



 

ويغمب الحفر البارز عمى النحت السومري وىو في المباني يخدـ أغراضنا زخرفية أو     

ة مف األشكاؿ محفورة ؽ.ـ ،توضح مجموع2044قصصية، فمثبل التي تمثؿ الممؾ أورنامو 

ببروز متوسط ومنطقة في مجموعة متوازية، والمنظر يمثؿ الممؾ وىو يصب قربانا في إناء 

يحتوي عمى نخمة مورقة وعمى اليميف يجمس إلو نانز يحمؿ معوال وصولجانا وخيطا لمقياس، 

 .1ويرمز ذلؾ إلى أوامره الصادرة الممؾ بإقامة معبد لو 

 لمجسمالمطمب الثاني: النحت ا

قميؿ بالنسبة إلى الحفر البارز ومما وجد تمثاؿ محجر الديوريتا يمثاؿ الممؾ وجوديا  

وكاف الجاش وىو جالس ويداه في وضع العبادة ويضع عمى رأسو غطاء مف الصوؼ ونرى 

عمى رداء الممؾ بعض الكتابات التذكارية معمؽ بكثافة عباءة صوفية وتركت األذرع عارية 

فقد تميز السومريوف بمقدرة في  2حنيات كما نرى في االختتاـ االسطوانية وقد يرو في المن

عيد األسرات عمى نحت أشكاؿ، ومف أحسف األمثمة عمى األسموب لوحده في مدينة أور 

سجؿ عمييا مف الجيتيف في صفوؼ أفقية مواضع زخارؼ متشابية مع مواضيع الموحات 

ندسية، فيشاىد عمى الجانب األوؿ الجيش الحجرية السابقة وتفضؿ ىذه الصفوؼ زخارؼ ى

والعربات الحربية تتقدـ في طريقة إلى محاربة األعداء بينما يوضح الجانب الثاني االحتفاؿ 

 .3بالنصر، ويستعرض فيو الممؾ الغنائـ 
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 .69، ٘ 2000وجٌ وِٗك ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، وِٗك ، ٠ًٔ2ٍ ٠َحش، فٓ جٌٕكص، ٠ - 
2

 . 70جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
3

 .123ٔؼّص ئّْحػ١ً ػ٩َ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 



 

 المطمب الثالث: األختام االسطوانية

نات الحية مف لقد تميز السومريوف فف عيد األسرات بمقدرة عمى نحت أشكاؿ الكائ 

العاـ واألىداؼ وبرعوا في تكويف مناظر مف ىده اإلشكاؿ ومف أحسف األمثمة عمى ىذه 

األسموب ىي الوحة عثر عمييا في مدينة أور سجؿ عمييا مف الجيتيف في صفوؼ أفقية 

مواضيع الموحات الحجرية السابقة وتفضؿ ىذه الصفوؼ زخارؼ ىندسية فيشاىد عمى 

والعربات الحربية تتقدـ في طريقو محاربة األعداء بينما يوضح الجانب الجانب األوؿ الجيش 

 1الثاني االحتفاؿ بالنصر ويستعرض فييا الممؾ الغنائـ .

واألختاـ  2وتجدر إشارة بأف السومريوف عرفوا نوعيف مف األختاـ ىي األختاـ المنبسطة   

ف الزمف إلى جانب األختاـ االسطوانية، ولقد أستعمؿ السومريوف األختاـ المبسطة فترة م

،وفي عصر فجر السبلالت توحدت  3االسطوانية ،ثـ أخذوا يفضموف عمييا النوع األخير

جميع أشكاؿ األختاـ االسطوانية ،وكانت الموضوعات الدينية ىي السائدة عمى االختاـ 

اـ إضافة إلى األساطير السومرية، وتتكرر ىذه الموضوعات باستمرار ومف المبلحظ أف أخت

ىذه المرحمة التاريخية عادت مرة أخرى لتعالج موضوعاتيا باستخداـ مفردات حيوانية وآدمية 

بعد ما تحولت في أواخر عيد الوركاء وجمدة نصر وبداية عصر فجر السبلالت إلى أشكاؿ 

 .4زخرفة قاسية الخطوط مف األختاـ األسطوانية في عصر سومر

 
                                                 

1
 .  123ٔؼّص ئّْحػ١ً ػ٩َ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

ػرحٌز ػٓ لطؼس قر٠ٍس ٚىل١س فهح٠ٌس أٚ ػحؾ١س ٠ىْٛ ٌٙح لفح ِكىخ ِػمٛخ ػحوز ٌغٍٜ  ٚٞغ ن١١ ٌٍطؼ١ٍك ،ٚٚؾٗ ِر١ٓ ٚلى ٔكص ػ١ٍٗ  - 

جٔظٍ: أقّى ػ٠ُُ ٍّْحْ، أنطحَ ِرٓطس ِٓ ِٛلغ ضً ج٠٨ٌٛس فٟ جٌّطكف جٌؼٍجلٟ ،ٌْحٌس ِمىِس ١ًٌٕ ًِوٍز ِحؾ١ٓطٍ فٟ جٌطح٠ٌم  ِٗٙى فٕٟ ِؼ١ٓ ،)

 (.157جٌمى٠ُ ،ئٍٖجف :ػرحِ ٠َٚى أٌكرٌٛٞ ،و١ٍس ج٨وخ، ؾحِؼس ذحذً، لُٓ ج٢غحٌ، ٘ 
3

س ِمىِس ١ًٌٕ ٖٙحوز جٌّحؾ١ٓطٍ فٟ ج٢غحٌ جٌمى٠ّس ،ِكّى جٌٗرحخ ،لُٓ ػٍُ قٓٓ نٍف، ػرىز ػٍٟ، ّٔحيؼ ج٨نطحَ ِٓ ػٍٛ فؿٍ ج٨٩ٌٓش، ٌْحٌ - 

 .157، ٘ 2017ج٢غحٌ، ؾحِؼس جٌمحو١ْس ،
4

 .157جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 المبحث الثالث: فن الفخار 

ذه الفترة عصور فجر السبلالت نوعية مف الفخار متعدد األلواف ويغمب ظير في ى 

عميو الموف األحمر ومشتقاتو وىو ذو إشكاؿ متوسطة الحجـ عمى ىيئة جرار ذات بدف مكور 

أو ذات سطح منكسر في الجزء العموي يشكؿ كتفا دائريا يبدوا وكأنو غطاء لقدر كبير في 

الفخار حمراء غامقة الموف وممونة بخطوط ونقوش  وسط فوىة دائرية، وكانت أرضية ىذا

 . 1 وردية متعددة باإلضافة إلى الموف البني واألسود

فيما يخص األواني الفخارية، فقد ظير ىذه المرحمة نوعي مميزة مف الفخار أطمؽ  

وىو يتميز بكونو مصنوع عمى عجمة الفخار وىو جيد لمحارؽ 2عمييا فخار جمدة نصر،

ف يغمب عميو الشكؿ الكروي المنتفخ ولو قواعد مسطحة أو والصقؿ وذو أح جاـ متعددة وا 

  3مقوسة وزودت فوىاتو أحيانا بسدادات مف الطيف لتغطيتيا
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،جٌّإْٓس جٌؼحِس ٣ٌغحٌ ٚجٌطٍجظ، 3ِإ٠ى ْؼ١ى، قٟحٌز جٌؼٍجق ) جٌفهحٌ ًِٕ ػٍٛ فؿٍ ج٨٩ٌٓش قطٝ ٔٙح٠س جٌؼٍٛ جٌرحذٍٟ جٌمى٠ُ (،ؼ - 

 .36، ٘  1985غىجو،ذ
2

وٍُ ّٖحي ٍٖلٟ جٌكٍس ،ٚضّػً ٍِقٍس جٌٕمطس ذ١ٓ أنٍ جٌؼٌٛٛ ِح لرً  55وٍُ ّٖحي ٍٖق و١ٕ ٚ  24ضٕطٓد ئٌٝ ضً جٌٍٕٛ جٌٛجلؼس ٌكٛجٌٟ  -

ٌمى٠ُ ) جٌؼٍجق، ، ضح٠ٌم جٌٍٗق ج٨ؤٝ جٟق.َ ٚ ذٛجو١ٍ جٌؼٌٛٛ جٌطح٠ٌه١س) أٔظٍ: قٓٓ ِكّى ِكٟ جٌى٠ٓ جٌٓؼى 3000ٔجٌطح٠ٌم جٌّّطىز قطٝ ْٕس 

  .45،٘ 2014،وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س ،ج٦ْىٕى٠ٌس ، 2ئ٠ٍجْ، أ١ْح جٌٛغٍٜ(، ؼ
3

 . 142، 1998٘أقّى أ١ِٓ ١ٍُْ، وٌجْحش فٟ ػٌٛٛ ِح لرً جٌطح٠ٌم ) ٍِٛ جٌؼٍجق، ئ٠ٍجْ( ،وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س ج٦ْىٕى٠ٌس،  



 

وفيما يتصؿ بزينة األواني الفخارية فكانت الزينات تشغؿ غالبا الجزء العموي مف  

راء فوؽ أرضية فاتحة الموف اإلناء بما فيو الرقبة وىي تتكوف مف أشكؿ ىندسية سوداء وحم

أما باقي اإلناء فبل تتجاوز زينتو طبلء بالموف ألحمر أو المائؿ لمحمرة ومف ىذه اإلشكاؿ 

 .1اليندسية المثمثات والمربعات واألشرطة العريضة والخطوط المتعمقة والمستقيمة والمنحوتة 
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 .142أقّى ١ٍُْ ١ٍُْ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 



 

 

 

 

 

 

 جٌفًٛ جٌػحٌع
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكديالفه 



 

 لث: الفن األكادي الفصل الثا

 مقدمة:

ىـ مف أوائؿ أقواـ الجزيرة العربية، الذيف وصموا العراؽ منذ أواخر األلؼ الرابع قبؿ  

  1الميبلد واستوطنوا بنحو خاص أقساـ الشمالية والوسطى منو 

يعتبر سرجوف األوؿ أوؿ زعيـ سامي استطاع أف يؤسس أوؿ دولة كبيرة في العراؽ القديـ، 

ا بعيدا المدى في تشكيؿ مستقبمو السياسي خبلؿ فترة تزيد عف القرف ونصؼ كتب ليا نجاح

 2القرف 

إف االسـ الحقيقي لمممؾ سرجوف وكما ورد في النصوص األكادية شروكيف، وىذه 

التسمية في المغة األكادية )الممؾ الثابت أو الصادؽ( أما التسمية سرجوف فقد استعممت في 

التسمية )شروكيف( فبل يجوز لنا أف نعتقد أنيا تمثؿ اسـ  المصادر المتأخرة وفيما يخص

الممؾ سرجوف منذ طفولتو حيث ال يجوز مف الناحية  المنطقية، أف تمنح العائمة ولدىا اسـ 

)ممؾ الثابت أو الصادؽ أو المكني( وىي تعيش في ظؿ الحكومة يحكميا ممؾ ، ولذلؾ 

 3نفسو أثناء تسميمو مقاليد الحكـنعتقد أف ىذا االسـ قد أطمقو الممؾ سرجوف عمى 

تشير الدراسات  المغوية المقارنة إلى أف المغة األكادية تنتمي إلى المجموعة المغوية 

ذاتيا التي تنتمي إلييا كؿ مف المغات العربية و اآلرامية والعبرية وعدد مف المغات األخرى 

 . 4ريخية التي استخدمت في منطقة الشرؽ األدنى القديـ منذ العصور التا

                                                 
1

 .11، 1990٘أٚي ئِرٍج٠ٌٛ فٟ جٌؼحٌُ ، جٌؼٍجق ذغىجو، وجٌ غمحفس ج٠٤فحي،  ٞى، ٍْؾْٛ ج٤وحوفَٛٞ ١ٌٖ -
2

 .123َ، ٘ 1990ِكّى ذ١ِٟٛ ٍِٙجْ، ضح٠ٌم جٌؼٍجق جٌمى٠ُ، ج٦ْىٕى٠ٌس وجٌ جٌّؼٍفس جٌؿحِؼ١س،  -
3

 .27فَٛٞ ١ٌٖى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  -
4

 .53َ، ٘ 2005 -ٖ، ٠ٌٖٛ1426س ( ، جًٌّٛٚ ،وجٌ جذٓ ج٤غ١ٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ ، ػّحٌ ١ٍّْحْ، جٌٍغس ج٤وحو٠س ) جٌرحذ١ٍس ٚج٤ -



 

وال يزاؿ بعضيا وفي مقدمتيا المغة العربية أو فروع بعضيا األخرى وليجاتيا، تستخدـ في 

الكبير بيف ىذه المغات وتقاربيا الواضح عدت عائمة لغوية واحدة  ولمتشابو معظـ أرجاء المنطقة

 1مستقمة أطمؽ عمييا مصطمح المغات السامية.
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 .53ػّحٌ ١ٍّْحْ ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  



 

 مارة :المبحث األول: فن الع

 المطمب األول: العمارة المدنية

تعتبر العمارة المدينة معروفة أكثر في كؿ مف تؿ اسمر وأشور وتؿ براؽ )في  

منطقة الخابور الشرقية(،  وىناؾ بناءاف في أشور وتؿ براؾ يشيراف إلى قصريف أكادييف 

  1ولكف ذو استخدامات شبو عسكرية في نفس الوقت

فػػي أشػػور كػػاف مشػػيدا بػػالمبف، وقػػد أصػػبح المخطػػط الػػذي شػػيد إف القصػػر األكػػادي  قصــور: 

عميو القصر في ما بعد مصدرا لبلقتباس في كؿ قصور فترات التأريخية  البلحقػة، كانػت فيػو 

الزوايػػا القائمػػة  لمجػػدراف الخارجيػػة والداخميػػة، كػػؿ ىػػذه الزوايػػا تقابػػؿ  االتجاىػػات المغناطيسػػية 

ات شػماؿ شػرؽ وشػماؿ غػرب وجنػوب غػرب لمضػمعيف األربعة حيث أف الجدراف تكػوف باتجاىػ

الجنوبيػػػة الشػػػرقية ولربمػػػا كانتػػػا أو كانػػػت إحػػػداىما قاعػػػة لمعػػػرش ولقػػػد إنقسػػػمت بقيػػػة مسػػػاحة 

 2القصر عمى نفسيا حوؿ مساحات أخرى كميا محاطة بغرؼ أو مزدوجة 

ـ  0إف أىـ مساحة مف ىذه المساحات ىي الشمالية الشرقية وىي ضيفة نسبيا ) عرض 

ريبا( وطويمة تكاد أف تغطي معظـ طوؿ الضمع الذي يزيد عمى السنتيف مترا، إف ىذه تق

المساحة تشبو الممر الطويؿ الذي تتوزع عميو قاعات عريضة تنفتح كؿ منيا عمى غرفتيف 

صغيرتيف باإلضافة إلى وجود سبللـ عمى كؿ مف وسط الضمعيف تقوداف إلى سطح المبنى 

 3المخصص لحرص القصر الممكي ولسكانيـو لربما كاف ىذا ىو الجزء 

                                                 
1

 .124ِإ٠ى ْؼ١ى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  ٘   - 
2

 .125جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
3

 .126-125جٌٍّؾغ ٔفٓٗ،  ٘  - 



 

بناء عاصمة ألحاد: عند وصوؿ الممؾ سرجوف إلى الحكـ قاـ ببناء العاصمة أكد التي  -

 1ينتسب إلييا األكاديوف

ومف االستشارات المختمفة بخصوص العاصمة أكد قد خمف المختصوف بتاريخ العراؽ القديـ 

يوسوفية الحالي، ومع ىذه الحقيقة الخاصة بأف موقع المدينة المذكورة قريب مف موقع ال

بموقع العاصمة أكد إال أف جيود اآلثارييف المستمرة لـ تتمكف مف العثور عمى بقايا ىذه 

العاصمة الخاصة بأوؿ إمبراطورية في تاريخ ببلد وادي الرافديف لكنيا ما كنت مدينة كبقية 

نما كانت عبارة عف مدينة ع سكرية أغمب سكانيا مف العسكرييف، المدف العراقية المعروفة وا 

وليذا نعتقد أف أبنيتيا بسيطة و مبنية بالمبف وليذا عند ىجرة المدينة بعد زواؿ اإلمبراطورية 

 2األكادية لـ يترؾ أبنيتيا أثارا بارزه تدؿ عمييا

  العمارة الجنائزية: المطمب الثاني

األكادي لكي نحكـ عمييـ بشكؿ المعابد: ال تتوفر لدينا معابد واضحة المعالـ في العصر 

عممي دقيؽ ولكف ىناؾ معابد كانت موجودة في فجر السبلالت واستمر استخداميا في 

العصر األكادي ومنيا )الصومعة المفردة( في معبد أبو في تؿ أسمر حيث قسمت قاعة 

المعبد إلى جزئييف بواسطة جدار قوى، كما نرى حالة متشابية في كؿ خوستي )في منطقة 

 نجار( .س

 

 

                                                 
1

 .51فَٛٞ ١ٌٖى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  ٘  - 
2

 .52 جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ٘ - 



 

 المبحث الثاني: فن النحت 

 المطمب األول: النحت المجسم

وضع النحت األكادي اىتمامو األوؿ في عمؿ التماثيؿ المجسمة لمموكو بمنظر ينطؽ دائما 

،وىناؾ نموذجا لتمثاليف مف الحجر األكادي ما نيشتوسو عثر عميو  1بالييبة والقوة والكبرياء 

ا العميا فإنيـ يكشفاف وبدوف شؾ التغبير التاـ أساليب النحت في سوسة، ورغـ فقداف أجزائيم

ذا عرفنا بأف ىذيف  المجسـ التي سادت في عصر فجر السبلالت والعصر األكادي وا 

التمثاليف ىما بالحجـ الطبيعي فإف ذلؾ سيزيد مف الفروؽ التي تميز المدرستيف إذا نعرؼ أف 

ي سبقت األكادييف ىي بأحجاـ صغيرة ال جميع التماثيؿ بالنحت المجسـ مف العصور الت

 . 2تتعدى في أكبرىا نصؼ حجـ اإلنساف بأي حاؿ مف األحواؿ

ذا تأممنا ما تبقى مف ىذيف التماثمييف فإف أوؿ ما يستدعي االنتباه ىو طيات المبلبس التي  وا 

أخذت شكؿ الجسـ البشري عمى عكس ما نشاىده في تماثيؿ عصر فجر السبلالت في 

متطور فالمبلبس قبؿ الفترة األكادية كانت ذات مادة سمكية وىي جزء ال يتجزأ مف أدواره ال

كتمة التمثاؿ الجامدة، لقد اختمؼ الحاؿ في العصر األكادي وكاف ىذا بدوف شؾ راجعا إلى 

معرفة الفناف لتفاصيؿ جسـ اإلنساف أو ما يعرؼ بالتشريؼ فالطيات في ىذيف التمثاليف 

 .3ياة داخمياتحس المشاىد بنبض الح

 

 
                                                 

1
، جٌٕٓس جٌٍجذؼس، 10، جٌؼىو 4، ِؿٍس ج٠ٌٍّٛس ٌٍىٌجْحش أٌػأ٠ٌس ٚجٌطح٠ٌه١س جٌّؿٍىٞق١ٓٓ أقّى ٍّْحْ، فٓ جٌٕكص فٟ ػٙى جٌٍّه ٍْؾْٛ ج٤وحو - 

2017 ٘50. 
2

 .45، 1985٘، ذغىجو، وجٌ جٌك٠ٍس ٌطرحػس،  ٠4حٌق ػرى جٌٛ٘حخ ِظٍَٛ قٟحٌز جٌؼٍجق، ؼ - 
3

 .45جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ٘  - 



 

 المطمب الثاني:  األختام األسطوانية

تعتبر ىذه الفترة ) عصر األكادييف( أحسف فترات صناعة نقش االختاـ في تاريخ فنوف 

ببلد النيريف مف حيث غزارة المواضيع و جودة نقشيا وتستمر المواضيع المفضمة عند 

صية جمجامش الشعبية بيف السومرييف في ظيور عمى األختاـ األكادية فيتكوف ظيور شخ

األسود كما تظير شخصيات اآللية في المواضيع الدينية وتظير مواضيع مف األساطير 

الخيالية وأشيرىا قصة الراعي ) إيتانا الذي أصاب العقـ أغنامو فصعد إلى السماء عمى 

ظير نسر باحثا متسائبل عف سر الحياة وتنظر المخموقات الموجودة في األرض مف 

 .1نات بدىشة إلى )ايتانا( الذي يطير في السماءالحيوا

وتعتبر أيضا األختاـ األسطوانية األكادية مثؿ سابقتيا أألختاـ السومرية مشكمة بعناية  -

فائقة إلى أشكاؿ أسطوانية منتظمة ومتناسقة مف أحجار مختمفة الصبلبة ومتنوعة األلواف إال 

سـ وتكوف دائما مثقوبة  0-2ألحواؿ بيف أنيا أكبر حجما إذا يتراوح طوليا وفي معظـ ا

 . 2طوليا بثقب يسمح بتمرير خيط لتعميقيا برقاب األشخاص 
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 .129ٔؼّص ئّْحػ١ً، ػ٩َ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 .09/09/2011، ١َ٘1872ٍ ٚحقد، ج٤نطحَ ج٤ْطٛج١ٔس جٌىى٠س ضٍو١د جٌهطحخ جٌطٗى١ٍس، ٚك١فس جٌّػمف، جٌؼىو  - 



 

 المبحث الثالث: فن النقش 

عثر عمى لوحات حجرية في مدينتي " سوسا" و " تممو" منقوشة بنقوش بارزة تسجؿ 

اصة بالممؾ انتصارات مموؾ األكادييف وأكثر ىذه الموحات وضوحا لوحة النصر الخ

،و لقد سجؿ الفناف عمى ىذه الموحة الحجرية نقوشا بارزة  1"نارامسف" حفيد الممؾ سارجوف 

تصور انتصار الممؾ عمى أعدائو وبمقارنتو ىذه الموحة ، نصر الخاصة بالممؾ السومري 

" يتبيف التعبير الذي ظير في الفف األكادي وفي التصميـ العاـ لموحة، فمف تسجيؿ  "اينا تـو

األحدث في صفوؼ أفقية في الموحة السومرية، نقش الفناف األكادي القصة كميا في مساحة 

واحدة كبيرة وزرع فييا شخصيات مختمفة في أسموب مبتكر فنرى الممؾ "نارامسف" يطأ جثث 

، 2األعداء وتتقدـ جيوشو في منطقة جبمية بيا أشجار ويرتدي فوؽ رأسو خوذة ذات قرنيف

جـ أكبر مف جنوده وفي مستوى أعمى منيـ وال يعمو عميو إال قمة الجبؿ وقد رسـ الممؾ بح

، وقد مثمت المنطقة الجبمية بخطوط مائمة ومثمت قمة الجبؿ بشكؿ مخروطي، وترجع  والنجـو

أىمية ىذا األثر الفني إلى أنو أوؿ لوحة تذكارية سجمت عمييا اإلحداث التاريخية في مساحة 

 .3واحدة في ببلد  النيريف

 

 

 

 

                                                 
1

 .128ٔؼّص جّْحػ١ً ػ٩َ،  جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 (.128غ ٔفٓٗ، ٘ ٠ؼطرٍ يٌه ١٘ٚ٥ٌس ق١ع وحٔص ج٢ٌٙس ضظحٍ٘ ٌأِ ِٗحذٗ، )أٔظٍ ٍِؾ - 
3

 128جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 المبحث الرابع: فن الفخار 

عاما تقريبا ولـ يستطيع المنقبوف اكتشاؼ  004استمرت السبللة األكادية في الحكـ لمدة  -

نما جاءنا مف الطبقات  مواقع أكدية تستطيع أف تقدـ لنا نماذج الفخار األكادي الرئيسة، وا 

العميؽ الكبير ذو الفوىة  السكنية في مواقع أىما مف منطقة ديالي بالذات ،ولقد ظير الصحف

 .1المقطوعة عف الحافة باتجاه مائؿ نحو الخارج 

كما ظيرت الكأس الكبير الطويمة ذات الجدار الرقيؽ، وظيرت جرار صغيرة ذات قواعد  -

دائرية وأخرى لفوىاتيا حافات مسحوبة إلى الخارج قميبل، كما ظيرت القناني ذات القواعد 

 .2ة المائمة المسحوبة إلى الخارج أيضا الدائرية والفوىا ذات الحاف

ولقد انقرض الفخار المموف في ىذه الفترة، وظير الفخار األلواف الطبيعية لمطيف المشوي،  -

وخاصة ىذه المتأثرة بالموف الرمادي، وعموما فإف معظـ فخار ىذه الفترة خاؿ مف أية 

إليو طبقة أخرى بواسطة  إضافات أو نقوش ومطمي بطبقة خفيفة مف الطيف نفسو وقد تضاؼ

 .3السوداء  الييميتاتغمرىا في حماـ مف الطيف السائؿ الحفيؼ أو بمحموؿ صبغة 

وفي نياية العصر الكدي ظير نوع مف الفخار الشبيو بالقدور الصغيرة األسطوانية ذات  -

د العرى األربعة المثقوبة ويتساوي قطر الفوىة فيما قطر القاعدة تقريبا وىي مف لوف أسو 

رمادي غامؽ محرزة برسـو مختمفة بمادة بيضاء وقد نضاؼ ىذه المادة في شكؿ نقاط 

  4صغيرة متتالية فوؽ الخطوط المحرزة لؤلشكاؿ لحي تبدو والخطوط بارزة فوؽ سطح اإلناء 

 
                                                 

1
 .39-37ِإ٠ى جٌٓؼ١ى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ ٘ - 
2

 .39جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 
3

 .39جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ - 
4

 .40-39جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ ٘  - 



 

 

 

 

 ذغججٌفًٛ جٌٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفه في العهد البابلي القديم



 

 الحضارة البابمية:-

 مقدمة:

ة ضعيفة في تصريفاتيا المائي في أرض الجزيرة الشماؿ مف ذلؾ توجد منطق أما  

وتوجد بيا بعض المستنقعات عمى طوؿ الضفاؼ الغربية لكؿ مف الدجمة والفرات وفي ىذه 

، وقد وجدت في ىذه المنطقة مدف قديمة لعبت دورا كبيرا في 1المنطقة قامت مممكة بابؿ

ة وكرببلء في التاريخ التجاري لئلقميـ، وىي مجموعة مدف بابؿ التي ورثتيا األنبار والحير 

  2العصور الوسطى ،وكانت ىذه المجموعة مف المدف ىي أىـ ما يميز العراؽ ،

كانت ىذه المدنية مف أعظـ مدائف أسيا أبعدىا ذكرا وارفعيا عمما وفي تسميتيا أقواؿ   

، ولـ تكف بابؿ في أوؿ عيدىا 3أشيرىا إنيا إنما سميت بذلؾ أخذا مف بمبمة األلسنة فييا 

ؾ وال مف المدف الحضرية كما تدؿ عميو اآلثار التي كشفت في عصرنا، بؿ عاصمة لممم

را، وعرفيا األكاديوف باسـ ) باب  -دينجير –كانت بمدة صغيرة عرفيا السومريوف بأسـ ) كا 

إليـ( أي بوابة اإللو، ولقد ذكرت ألوؿ مرة بيذا االسـ في أواخر القرف الثالث والعشريف قبؿ 

ييا الممؾ األكادي شاركالي معبدا اإللو عشتار وتحوؿ أسميا إلى بابؿ الميبلد عندما بني ف

 .4في التوراة 

 

                                                 
1

ٍٔٙ جٌفٍجش ٚجٌىؾٍس ًٖٚ٘   ٍخ ٍٖلح ذ٩و ٖٖٛحٔس ٠ٍّٚ فٟ أٌٞٙح٠كى٘ح ّٖح٨ ِح ذ١ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ، ؾٕٛذح ن١ٍؽ فحٌِ ٚغٍذح ٠حذٓس ؾ٠ٍُز جٌؼ - 

ئذٍج١ُ٘  :ٚفك ػ١ٍٗ ٚٚككٗ ،ضح٠ٌم ذحذً ٚجٌٖٛ جٌّىٌٚ،) أٔظٍ: ؾ١ًّ أفٕىٞ ٔهٍس  ْجٌٍّّىس ضٕمُٓ فٟ ٔفٓٙح ئٌٝ ل١ّٓٓ ج٤ٌٚٝ ذحذً ٚجٌػح١ٔس وٍىج

 .8٘  ،1879، ذ١ٍٚش ،جٌٍّى١س جٌؼ١ِّٛس َؾٟ،ج١ٌح
2

 .24وجٌ ٍِٛ ٌٍطرحػس، جٌمحٍ٘ز، ٘  ،ز ٍِٛ ٚجٌٍٗق جٌمى٠ُقٟحٌ ،أذٛ ذىٍ ٚآنٍْٚجٌّٕؼُ ػرى  ،ِكّى أٌٔٛ ٖىٍٞ - 
3

 . 11٘  ،ْفٍ جٌطى٠ٛٓ - 
4

 .236٘  ،٠ٗ ذحلٍ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك -  



 

ؽ ـ، وكاف  0744سادس مموؾ ىذه الدولة الذي عاشت حوالي 1 كاف حمو رابي  

عيده بداية فترة أخرى مف االزدىار العظيـ، ففي الميداف السياسي امتدت سمطة بابؿ إلى 

مجاؿ الديني يرجع إلى حمو رابي الفضؿ في عمو شأف اإللو أشور، وجزء مف سوريا، وفي ال

مردوخ الذي أصبح زعيـ االلية، وفي الميداف االقتصادي نظـ حموا ربي الببلد مف جديد 

وأصمحيا، وقد ازدىر األدب أيضا في ىذه الفترة ازدىار أعظيما وال ننسى ذكر الفنوف 

 .2كذلؾ

 خصائص الفن البابمي: -

نية التجريدية تمارس في الفف البابمي عمى نطاؽ واسع مما كانت النزعة العقبل (5

كانت تمارس عميو في الفف المصري، فمـ يكف يقتصر األمر عمى عرض الييئة 

البشرية عف طريؽ االلتزاـ الدقيؽ لمبدأ المواجية، حيث تدر الرأس إلظيار 

إلى حد المظير الجانبي بؿ أف األجزاء المميزة لموجو وىي األنؼ والعيف تكبر 

 بعيد عمى حيف أف السمات األقؿ أىمية كالجبية والذقف تصغر جدا.

ومف السمات أيضا تميز الفف البابمي عف غيره أف التنظيـ التشكيمي الصاـر يرتبط  (2

 باقتصاد واقرب إلى الطابع الحضري .

أقتصر الفف عمى الببلط والمعبد في الفف البابمي، وعدـ وجود أي جانب أخر  (0

 3ف لو تأثير في ممارسة الفف فيما عدا الحاكـ والكينة .يمكف أف يكو 

                                                 
1

ظٍ : ِٛذح١ٌٗ :)جٔ -١ْٓ -ٓ أذ١ٗقىّٗ ٌِٚظ ،أٌِٛجذٟ ٚضؼٕٟ جٌّؼطٍٟ، ٚ٘ٛ ْحوِ ٍِٛن ذحذً ٚأٚي ٍِٛن ج٦ِرٍج٠ٌٛ٠س جٌرحذ١ٍس  سضٍفع ذح٤وحو٠ - 

 .16، ٘ 2015ٍِٛ،  ج٨ٌٓٓ ،قٌّٛجذٟ، و١ٍس ج جٌكٓرٟ ،ػرى جٌّٕؼُ  أقّى نحٌى
2

 .68، ٘ 1957ٌٕىْ،  ،وجٌ جٌىطحخ جٌؼٍذٟ ٌٍطرؼس ٚجٌٍٕٗ ،ِٛ ْىحضٟ، جٌكٟحٌجش جٌٓح١ِس جٌمى٠ّس، ضٍؾّس: ج١ٌٓى ٠ؼمٛخ ذىٍ ْر١ط١ٕٛ- 
3

-70٘: –، ٘ ، 2005رحػس ٚجٌٍٕٗ، جٌٓىٕى٠ٌس، جٌٛفحء ٌى١ٔح جٌطوجٌ ،1ؼضٍؾّس: فإجو َو٠ٍحء، ،جٌفٓ ٚجٌّؿطّغ ػرٍ جٌطح٠ٌم ،أٌٌٔٛى ٘حٌَٚ  - 

71. 



 

 المبحث األول: فن العمارة

 المطمب األول: العمارة المدنية

مف المدف العرقية التي حضيت بحفائر قيمة وعثر فييا عمى أثار تاريخية ميمة،  المدن: -

الحديثة، وقد أعيد بناؤىا  مدينة بابؿ التي كانت عاصمة لمدولة البابمية القديمة والدولة البابمية

ؽ ـ، ومف المظاىر البارزة في ذلؾ  640سنة  1في عصر الممؾ نبوخذ نصر الثاني

العصر، الطريؽ  المقدس الذي كاف يخترؽ المدينة مف الشماؿ إلى الجنوب،وكاف الطريؽ 

متر فوؽ مستوى األرض، وكاف مرصوفا بببلطات مف الرخاـ األحمر  02.0يرتفع بمقداراف 

بيض، تبمغ مساحة كؿ منيا حوالي متر مربع ،وفي وسط المدينة كاف الطريؽ يحؼ واأل

 .2انكي ثـ يتجو إلى اإلحياء الغربية مف المدينة -تمف-بالسور الشرقي لمعبد ا

بوابتيا الرئيسية التي أطمؽ  ومف العمائر التي أحدثيا نبوخذ نصر في مدينتو الحديثة، 

بالقرب مف القمعة عند الطريؽ المقدس بدخوؿ المدينة  عمييا أسـ بوابة عشتار، وىي تقع

القديمة، وكانت مكونة مف مبني مف األجر يمت كؿ واحد منيا إلى حد حوائط المدينة، وكاف 

كؿ مبنى منيا ينغمؽ عمييا باب مف األماـ والخمؼ ويفصميما بيو يحيط بو حائطاف 

ى جانبييا جناح يتخممو ممر، وعمى صغيراف، أما في الجانبيف اآلخريف فاف البوابة يقع عم

 .3ذلؾ فإنو كانت ىناؾ ثبلثة  مداخؿ مختمفة تغمؽ عمييا ثماني  بوابات 

                                                 
1

( ق َ، ٚ ٘ٛ جٌٗ ٔحذٛ جًٌٞ ٠كّٟ ج٠ٌٌٛع، ٚ وٛوٌٚٞ ضأضٟ ذّؼٕٝ قؿٍ جٌكىٚو، ف١ىْٛ جٌّؼٕٝ جٌؼحَ ٘ٛ ج٦ٌٗ 562-604ذٕٛ وٛوٌٞ أٍٚٚ )  - 

ً ،) أٔظٍ: ػحٍِ قٕح جٌفطٛقٟ، جٌىٍىج١ْٔٛ......جٌىٍىجْ ًِٕ ذىء جٌُِحْ ٔحذٛ ٠كّٟ جٌكىٚو، ٌٚى فٟ جٌمطٍ جٌركٍٞ ٚ ػحٔ ِطٕم٩ قطٝ  جْطمٍ فٟ ذحذ

 .32-31٘ -،2،2004٘قطٝ ج٢ْ(،٠ –ق َ  5300)ِٓ 
2

 .32-31٘:  -قٓٓ ذحٖح، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،٘  - 
3

، ج١ٌٙثس ج٠ٌٍّٛس 2ّٕؼُ أذٛ ذىٍ،٠ي. وذ٩ذٌٛش، ذ٩و ِح ذ١ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ )جٌكٟحٌض١ٓ جٌرحذ١ٍس ٚ ج٠ٌٖٛ٤س(، ضٍؾّس: ِكٍَ وّحي، ٍِجؾؼس: ػرى جٌ - 

   .1997٘،176جٌؼحِس ٌٍىطحخ،ٍِٛ،



 

ويبلحظ أف البرجيف المركزييف الذيف يقعاف عمى جانبي المدخؿ في الجية الشماؿ  

الغرب ،وىناؾ صفوؼ ستة كائنة إلى األسفؿ ما يظف أنو كاف ممرا قديما لمطريؽ المقدس، 

اؾ ثمانية أسفؿ مف المبف وعشرة أسفؿ ممر نبوخذ نصر المرصوفة بالحجارة والحيوانات وىن

في الصفوؼ األولى منقوشة، وىي تتكوف مف طوب غير مطمي، أما إلى األعمى فيناؾ 

صفاف مف الطواب الزخرفي المنقوش، وقد أحصى عدد الصور التي توجد ىذه المجاميع 

 1مازالت قائمة في مكانيا.  02صورة، منيا  070نيا الثبلث عشرة مف الحيوانات فوجد أ

المعمقة كذلؾ، التي تعرؼ إما  2تدعى بحدائؽ سمير اميس حدائق بابل المعمقة:    -

ـ 2444كممكة لبابؿ أو كزوجة الممؾ بنوخذ نصر، بمغت المساحة العامة ليذه الحدائؽ 

سـ، وتباعدت 74محيطيا تقريبا، وكانت تتألؼ مف أربعة درجات ،رفعت عمى أعمدة طوؿ 

عف بعضيا البعض لمسافة متريف ،لقد وضعت ىذه المدرجات عمى تؿ صناعي، كما ردـ 

كؿ مدرج منيا بطريقة سمكية مف التربة الخصبة وغرس فييا مختمؼ أنواع األشجار، التي 

وفرت الجو المرطب والسكينة، وفي أعمى ىذا المشروع تـ بناء مسكف كجناح خاص يمكف 

أف تستريح فيو، كما بني عمى المدرج األخير لمحدائؽ برج وضعت فييا آالت لجر لزوجتو 

المياه البلزمة لري المزارع ،وكانت المياه تجر مف نير الفرات ولكي ال تتسرب مف المدرجات 

 . 3وضعت تحت طبقة التربة الزراعية صفيحة مف الرصاص 

 

                                                 
1

 176ي. و٩٠ ذٌٛش، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  - 
2

ق.َ ٚضّىٕص ِٓ ن٩ٌٙح ِٓ  806 -611قىّص نّّ ْٕٛجش ِٓ  -ذ١ٍجٟٔ جٌػحٌع-جوو-ٌّْٛجِحش: ٍّْص جٌٍٓطس  فٟ أٌٖٛ ذاُْ ئذٕٙح جٌمحٍٚ  - 

 .9٘  ،1991 ،وِٗك،وجٌ جٌّؿى ،ضٍؾّس: قٕح جوَ ،١ٍّْ أ١ِّ) ٍِىس أٌٖٛ ٚذحذً(  ذ١ط١ٕحٔٛ،حٟٔ ٍجػس ) أٔظٍ : ؾ١ٛفرئوجٌز جٌكىُ ذ
3

 115-114٘: -،٘ 1991،وِٗك،وجٌ جٌّؿى ،ضٍؾّس: قٕح أوَ  ٌؼ٠ٍمس،قٟحٌز ِح ذ١ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ ج ،أ. ْحَٚٔٛف ن.ِحض١ف١ف،  - 



 

ة القديمة انتصب القصر الممكي المسمى وفي الزاوية الشمالية الغربية مف المدينالقصور:  -

،  والذي أكتشؼ كمود فييي أطبللو تحت تؿ القصر ) الحصف(، وكاف 1القصر الجنوبي

ـ، وىو عبارة عف قمعة حقيقية داخؿ المدينة ،والباب الخارجي 944محاطا بسور طولو 

ا عمى الوحيد لمقصر محصف بأبراج، ويتألؼ القصر مف خمس وحدات تحتوي كؿ واحدة مني

فناء مكشوؼ، يتجمع مف حولو قاعة مراسـ وعدد كبير مف المساكف، وتتصؿ الفناءات فيما 

بينيا بوابات محصنة، وكؿ واحدة منيا عبارة عف قمعة داخؿ قمعة، وكاف الفناء األوؿ و 

المساكف المجاورة لو مشغولة بحرس القصر، وحوؿ الفناء الثاني توضع مقر رئيس القصر 

 2و قد احتؿ الفناء الثالث األكبر مركز القصر، وىنا يقع المقر الرسمي لمممؾووجياء القصر،

، وفي صدر القاعة انتصب العرش الممكي في مشكاة مقابؿ القنطرة الوسطى، وكانت 

الجدراف القاعة مكسوة باآلجر المغطى بالميناء المتدرجة األلواف مف األبيض والبني، ومف 

 . 3أشجار وسعؼ النخيؿ وفي القاعة تنظـ االستقباالت األجر نفسو أعمدة مزخرفة بشكؿ

 

 

 

 

 

                                                 
1

ٍٛ جٌىر١ٍ، ٚ لى وحْ ِٛٞغ ٌػح٠س نحٚس ِٓ لرً جٌٍّه، أِح ِٓ جٌغٍخ فىحْ ١ٖى ً٘ج جٌمٍٛ، ِىحْ ِؿٍٜ جٌفٍجش جٌمى٠ُ، ٚ ٘ٛ لٍٛ ٔرٛنً ٔ - 

٠كف ذٗ ٍٔٙ جٌفٍجش ٚ ضك١ٛٓ ٞهُ، ٚ وحٔص ضك١ّٗ ِٓ جٌّٗحي أْٛجٌ جٌّى٠ٕس) أٔظٍ: ِحٌغ٠ٍص ٌٚضٓ،ضح٠ٌم ذحذً، ضٍؾّس: ٠َٕس ػُجٌ، ١ِٗحي 

 (.91، 1984٘، ٌِٕٗٛجش ػ٠ٛىجش، ذ١ٍٚش،2أذٟ فحًٞ، ٠
2

 .91٘جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، - 
3

 .151،وجٌ ػ٩ء جٌى٠ٓ، 3٘ف.أ، ذ١ٍح ف١ٓىٟ، أٍْجٌ ذحذً، ضٍؾّس: ضٛف١ك فحتك ٔٛحٌ، ٠ - 



 

 المطمب الثاني: العمارة الجنائزية

 اشتيرت بابؿ بمعابدىا التي خصصت لعبادة اآللية المختمفة منيا : المعابد: -

وىو معبد الرئيسي بيف معابد المدينة، وقد خصص ىذا المعبد لعبادة معبد أسيا كال : -أ

ير اإللية البابمية، ومف الجدير بالذكر عف ىذا المعبد كثرة ما جاء عميو مف كب  1اإللو مردوخ

النصوص الكتابية، وال سيما كتابات الممؾ نبوخذ نصر التي كميا تنص عمى فخامتو وشيرتو 

وثرائو، مما كاف يودع فيو مف النقاش والنذور، ويؤكد ذلؾ وصؼ المؤرخيف اليوناف والسيما 

لنا عف التماثيؿ المصنوعة لئللو المردوخ وكيؼ أف الممؾ الفارسي ىيرودوتس، الذي يروي 

 . 2أحشوبرش قد سمبيا بعد ثورة بابؿ عميو

بابؿ،  وىو إسـ برج بابؿ الشيير أو زقورةكي(: –إن  –تمن  –الصرح المدرج: ) أي  -ب

والذي يعني أسمو بيت أسس السماء و األرض، ويقع إلى شماؿ مف اسياكبل بقميؿ، وكاف 

بارة عف حارة ضخمة مقدسة يعموىا الضريح المدرج ويتألؼ مف سور عظيـ يحيط بساحة ع

كبيرة مربعة تقريبا وقد بني في الوسط الضريح مؤلؼ مف سبع أبراج بعضيا عمى البعض 

وخص كؿ برج بأحد الستارات السبع وصور بالموف الذي أختاره الديف لتمؾ السيارة وىذه 

  3أسواد(. األلواف مف األسفؿ ىي زحؿ)

                                                 
1

وٚوٛ، ٠ؼطرٍ ور١ٍ وٕٙس ٚ ٌخ ج٤ٌذحخ  -٘ٛ جٌٗ ِى٠ٕس ذحذً جٌٍت١ٟٓ ٚ ِؼٕٝ جّْٗ ذح٠ٌٍِٛٓس ) ػؿً جٌٗ جٌّّٗ(، أِح ذحٌٍغس ج٨وى٠س فٙٛ ٌِحٌ - 

 (.19ٌٍّه يجضٗ،) أٔظٍ: أقّى ْؼ١ى جٌى٠ٓ، ل٩وز ٍِوٚل،  ٘جٌرحذ١ٍس جًٌٞ ٌُ ٠ٟح١٘ٗ أ١ّ٘س ْٜٛ ج
2

 .9-8٘ -، ٠1959٘ٗ ذحلٍ، ذحذً ٚ ذ١ٍْٚح، ج١ٌٙثس جٌؼحِس ِىطرس ج٦ْىٕى٠ٌس، ذغىجو، - 

 
3

ضٍؾّس: ِكّى  جٌؼحٌُ) جٌكٟحٌز جٌفٍػ١ٔٛس، ج٠ٌٖٛ٤ْٛ، جٌرحذ١ٍْٛ، جٌف١ٕ١م١ْٛ، جٌفٍِ، ج١ٌٛٔحْ، جٌٍِٚحْ(، شٖحٌي ١ْٕٛ ذِٛ، ضح٠ٌم قٟحٌج -  

 .28-27٘: -،2012٘ػٍٝ وٍو،جٌىجٌ جٌؼح١ٌّس ٌٍىطد ٚ جٌٍٕٗ، جٌؿ١ُز،

 .28ٖحٌخ ١ْٕٛذِٛ، جٌٍّؾغ ٔفٓٗ ، ٘  1



 

الزىرة ) بياض( والمشتري ) أرجواف ( وعطارد ) أزرؽ( والمريخ ) قرمزي( والقمر ) فضي( 

 1والشمس ) ذىبي ( وكاف أعمى البرج مصمى ومضخة مف ذىب

باإلضافة إلى يساعد وجد المنقبوف خمسة معابد أخرى تقوـ المعابد األخرى ببابل :   -ج

ف .... أسود وقد عينو المنقبوف بأنو معبد اإللو خرائب إحداىا في الموضع المعروؼ اآل

......الذي كاف يقرأ قديـ س ويقصد بو صولجاف الخياـ، وجد قرى ىذا المعبد معبد أخر 

خصصو لئللو كوال وعمى مسافة قميمة إلى الغرب مف معبد نتورتا يوجد معبد ثالث لـ يعرؼ 

دة اإللية كشتار األكدية وموضعو في لو المنقبوف اسما فسموه ري والمعبد الرابع خصص لعبا

أقساـ دور سكني المعروؼ بالمركز اآلف والمعبد الخامس خصص لعبادة اإللية ...... 

 2وموضعو لصؽ باب عشتار
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-j. vacri Babylon.nouvelle Image de la toure de babel. Reve. Dassiers. Hist et arch . no.103.p-p 44 : أٔظٍ وًجٌه  - 

45-47 
2

 .9ٓحذك، ٘ ٠ٗ ذحلٍ، جٌٍّؾغ جٌ - 



 

 المبحث الثاني: فن النحت

 المطمب األول: النحت المجسم

ة العصر البد أف نذكر أف القطع الفنية التي جاءتنا مف النحت المجسـ، مف فتر  

البابمي القديـ ىي غير متجانسة مف حيث تنفيدىا وأسموبيا سواء التماثيؿ العائدة عمى اآللية 

أو البشر، وىذا األمر قد يكوف ناجما عف حقيقة ثابتة، وذلؾ أف العديد مف السبلالت قد 

استقرت في مدف وعواصـ ليا جذورىا وخصوصيتيا الفنية الخاصة بيا، رغـ أنيا جميعيا قد 

استندت عمى أرضية فنية موروثة ىي مدرسة وادي الرافديف، وحصيمتيا أسموب الفف في 

 1العصر السومري الحديث.

 المطمب الثاني: النحت البارز

أوؿ األعماؿ الفنية التي تشكؿ حجر الزاوية في النحت البارز في العصر البابمي إن  -

ورغـ أىمية ىذه المسمة مف  2يرةالقديـ ىو ببل شؾ المنحوت في أعمى مسمة حمورابي الشي

الناحية التاريخية واالجتماعية غذ تضـ مائتيف واثنيف وثمانيف مادة مف التشريعات القانونية 
كما نجد في لوحات النحت البارز لئلشكاؿ البشرية واآللية رغبة جمية في التجديد، فيناؾ 3

، 4لوحة عارية رقيقة الخطوطدمى فخارية مف دراسات تصور إلو بتسمؽ الجدراف القمعة وثمة 

مصفومة ال يدي قصيرة الشعر وىي شخصية جديدة مغايرة لسيدات عيد وجوديا، المكتنزات 

الغريبات الشكؿ، فيي ال تجد حرجا في إظيار جسدىا المتناسؽ عاريا، وىناؾ لوحة أخرى 

                                                 
1

 ٠4٘،54حٌق ػرى جٌٛ٘حخ جٌّظٍَٛ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ؼ -
2

ُْ  225ٚف١ٙح  لٛج١ٕٔٗ ،٠ٚظٍٙ فٟ ج٤ػٍٝ ئ٨ٖ جٌّّٗ ٠ٍُٓ جٌؼٟٛ ١٠ٍٖٚ جٌم١حِ ٌكٌّٛجذٟ، ٚجٌٍّٓىس ٟ٘ قؿٍ ِٓ جٌى٠ٌٛ٠ص ج٤ْٛو،  ٠ٌٛٙح  -

فٟ ٚٞغ جٌّٗح٠ٌغ جٌٍٞ  –ٍ :أقّى ْْٛس ، ضح٠ٌم قٟحٌز ٚجو جٌٍجفى٠ٓ ُْ ، ٟٚ٘ أْطٛج١ٔس جٌٗىً ِٚىطٛذس ذحٌغس جٌّّٓح٠ٌس ، ) أٔظ 60ٚلطٍ٘ح 

 .2٘،68جٌٌُجػ١س ٚجٌّىطٗفحش ج٤غ٠ٍس (،ؼ
3

 .٠58حٌق ػرى جٌٛ٘حخ ِظٍَٛ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  -
4

 .1999٘،521، ِإْٓس جػّحي جٌّْٛٛػس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ،  جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س،2، 4٠قٓٓ وّحي ،جٌرحذ١ٍْٛ)جٌفٓ جٌرحذٍٟ( ، ِؿٍى -



 

لفبلح عمى ظير بقرة، وأخرى لمبلكميف مشتبكيف، وثـ نجار منحت عمى قطعة خشب 

 1دواتو التي تبدوا أنيا كما ىي اليـو عمى الرغـ مف أنو مضت عمييا أربعة أآلالؼ عاـ .بأ

 المطمب الثالث: األختام األسطوانية

أما فيما يتعمؽ باألختاـ فقد تدىورت بعد أف كانت قد بمغت أوج عظمتيا في العصر       

الذي كاف سائدا قبؿ األكدي، وقد حؿ الختـ المسطح الصغير بدال مف الختـ االسطواني 

العصر البابمي، مثؿ صورة كاىف يزاوؿ الطقوس الدنية وبالنقش تبدو الرموز المقدسة ولو أنو 

يمكف القوؿ بأف األختاـ األسطوانية قد احتفظت خبلؿ الفترة مف العصر البابمي بتصوير 

اش الحاؿ في المراحؿ السابقة مثؿ شخصية جمجم صراع األبطاؿ مع الحيوانات كما ىو

،  3في صحبة أنكيدو وصديقو يتقدـ نحو المعبودة الشمس  2الشعبية ويبدو واف جمجماش 

كذلؾ ظيورىا في معارؾ مع األسد والثور وتمتاز إحدى األسطوانات مف تمو بعض الحفر 

وبراعة تصوير الوجو ، ولعؿ ىذه ىي أروع فترات صناعة النقش عمى األحجار الكريمة 

ذا  4عبقريتو في تنويع الموضوعات المشتقة مف األساطير اليامة حيف يبذؿ الفناف قصارى  وا 

ما تطمعنا إلى األختاـ األسطوانية وطبعتيا التي اكتشفت أميزا في ماري نجدىا تزودنا بصورة 

جديدة لمضموف النحت الدقيؽ وأسموبو في العيد البابمي القديـ ، فنبلحظ مف ناحية الموضوع 

 .5في شكؿ اآللية الشفعية المستخدـ تجديد غير مألوؼ 

                                                 
1

 .521قٓٓ وّحي، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  
2

ق.َ ذأْ ضٍط١ٗ ئٌٗ ٌٚػٍع جٌه١ٍ ذٍٗ ) أٔظٍ ذٓحَ  27 -28ٍٍِه ٍِْٛٞ قىُ ِى٠ٕس أٌٚن ٠ٚفطٍٜ أٔٗ ػحٔ وٗه١ٛس ضح٠ٌه١س قم١مس ذ١ٓ  جٌمٍْ  - 

 29ً ٖٙحوز جٌّحؾ١ٓطٍ فٟ جٌطح٠ٌم جٌمى٠ُ ،ِؿٍى ِٛطفٝ جٌّٗحٌٟ ،ضّػ١ً ٖه١ٛحش ٍِكّس ؾٍؿّحٔ جٌٍجفى٠س فٟ جٌٕكص جٌرحٌَ جٌمى٠ُ ،ًِوٍز ج١ٌٕ

، 2005،  ) جٔظٍ وًٌه: ِْٛٛػس ج٤ْح١٠ٍ ٚجٌمٛٙ ْؼ١ى غ٠ٍد وجٌ أْحِس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،ػّحْ، 71،٘  2013،جٌؼىو ج٤ٚي، وِٗك، 

٘212 . 
3

 .203، ٘ 1983 ٔر١ٍس ِكّى ػرى جٌك١ٍُ، ِؼحٌُ جٌؼٍٛ جٌطح٠ٌم فٟ جٌؼٍجق جٌمى٠ُ، وجٌ جٌّؼحٌف ج٦ْىٕى٠ٌس - 
4

 .190-189٘:  -و٩٠ ذٌٛش، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘ - 
5

 .362،٘ 1982غٍٚش ػىحٖس ، جٌفٓ جٌؼٍجلٟ جٌمى٠ُ )ٍِْٛ ذحذً ٚأٌٖٛ(، جٌّإْٓس جٌؼٍذ١س ٌىٌجْحش ٚجٌٍٕٗ ، ذغىجو ،  



 

 المبحث الثالث: فن التصوير 

مجموعة مف التصوير الجد رانية   1ومف أحس اآلثار التي بقيت مف قصر مدينة ماري   

الممونة عمى سطح أبيض ، وتصوير ىذه الرسـو مواضيع دينية و أساطير خرافية، كما 

مناظر في تقسيمات أفقية فيظير سجمت مواضيع مف الحياة اليومية، وقد وضع الفناف ىذه ال

في التقسيـ األوؿ الممؾ مائبل أماـ أشتار إلو الحرب، وفي القسـ األسفؿ يشاىد أشخاص 

دات مف يحمموف أواني ينبعث منيا الماء المقدس ، كما توجد عمى يميف ويسار ىذه الوح

الحيوانات الخرافية، المعروفة في ببلد النيريف، وبعض األشجار وربما تكوف بعض الوحدات 

، وتكشؼ لوحات جدراف قصر ماري التي بقيت عمى الزمف  2الممونة محفورة عمى الحائط

عف تقدـ التصوير أيضا في ىذا العصر البابمي فقد ازدادت أجنحة األسرة الممكية الخاصة 

ليندسية بينما انتشرت في األجنحة اإلدارية المشاىد الدنية والحربية ومشاىد بالزخارؼ ا

ومع ىذا لـ يكف البابميوف يعيروف أىمية لمتصوير كما   3الحياة في مظاىرىا المتواضعة

أعاروىا لمفنوف األخرى ، إذا كاف التصوير عندىـ مف الفنوف الثانوية فقد استخدموا في 

دراف، فقدروا فيو فنا متـ لفنوف العمارة، في حيف عد السومريوف بعض األحياف في تزيف الج

 .4التصوير مف الفنوف الميمة

 

 

                                                 
1

رٛوّحي، جٌٟفس ج١ٌّٕٝ ٌٍٕٙ جٌفٍجش، فٟ ِٕطٛف وٍُ ئٌٝ جٌّٗحي جٌغٍذٟ ٌرٍىز جٌ 11ضمغ ٍِّىس ِحٌٞ جٌّؼٍٚفس قح١ٌح ذحُْ ضً جٌك٠ٍٍٞ ػٍٝ ذؼى  - 

جٌط٠ٍك جًٌٞ ٠ًٛ ذ١ٓ جٌركٍ جٌّط١ْٛ ٚذ٩و ِح ذ١ٓ ج٠ٌٍٕٙٓ ) أٔظٍ: ن١ًٍ ئلط١ٕٟ، ٍِّىس ِحٌٞ  ِٓ أػظُ قٟحٌجش جٌؼحٌُ جٌمى٠ُ فٟ قٜٛ 

 (,43، ٘ 2009، 4جٌفٍجش، و٠ٌٚس وحْ جٌطح٠ٌه١س، جٌؼىو
2

 .135 ٔؼّص ئّْحػ١ً ػ٩َ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ - 
3

 ,320غٍٚش ػىحٖس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
4

 .521، 4٘قٓٓ وّحي ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ِؿٍى -



 

 المبحث الرابع: فن الفخار

عرؼ العراؽ في الفترة االنتقالية مف العصر السومري الحديث إلى العصر البابمي القديـ      

وقد استعممت أحيانا في صناعة أنواعا جديدة مف الفخار، وكانت طينية الفخار نقية وناعمة، 

الجرار األكبر مف األقداح ذاتيا، وقد ظيرت في ىذه الفترة جرار وسطية ذات قاع حمقية 

، وقد ظير فخار غير مموف في ىذا 1محدبو الوسط مع تقعر في الجوانب الداخمية لمحمقة

 2لرقبة المطولة.العصر فيو أقداح الشرب البيضاوية ذات القاعدة الصفية والصمدة والحمقية وا

وقد استعممت بابؿ مف األجر المزخرؼ أكثر باقي المناطؽ األخرى، وشكمت النماذج        

المزخرفة الكبيرة واألطر التي في أراضييا المسطحة زينة مف الحيوانات الرمزية كنقوش باب 

انت عشار، وعمى جوانب الصالة العرش وعمى واجية المدخؿ المؤدي إلى الساحة الكبيرة ك

ثمة زينة مف األجر المزخرؼ بنوعية األزرؽ واألصفر وتمثؿ رسما ألعمدة موشاة بتيجاف 

، ويبدو أف النماذج المزخرفة التي ىي في بابؿ أقرب إلى 3لولبية تعموىا أغصاف مف النخيؿ 

العمود الذي وصفناه عمى أنو نموذج مزخرؼ كالشجرة المقدسة التي ىي  -الزخرفة الدينية

أكثر مما تذكرنا بزينة ىندسية بسيطة، كذلؾ ال يغيب عمى فناف بابؿ أنو عند  رمز الخصب

 .4ما يرسـ زينتو أف اليدؼ المطموب ىو حماية المنى بصورة تبعد األذى 

 

 

 
                                                 

1
 .42، 3ِ٘إ٠ى ْؼ١ى، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ؼ  - 
2

 .310غٍٚش ػىحٖس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
3

 .95ِحٌغ٠ٍص ٌٚضٓ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
4

 .96جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘  - 



 

 

 

 

 

 

 

 جٌفًٛ جٌهحِّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالفه عىد األشوريي



 

 الحضارة األشورية:

 مقدمة:

انتقؿ بعد انييار ليس ىناؾ شؾ في شؾ في أف مركز األقؿ في التاريخ العراؽ القديـ  

دولة حمو رابي إلى شماؿ أي مواطف األشورييف،  ويقع موطف األشورييف في المناطؽ 

شماال إلى مصب النير العظيـ  جنوبا، و تحؼ بيا  08الواقعة عمى جانبي نير الدجمة 

الجباؿ الشاىقة مف الشماؿ والشرؽ، أما الحدود الجنوبية،  فكانت المستنقعات المنتشرة  قرب 

صب نير الديالي،  أما في الغرب فكانت الحدود ال تتميز بأي عقبات طبيعية إذا كانت م

 . 1منطقة الخابور السيوؿ تمتد نحو الفرات ومنطقة و

إف أسـ األشورييف مشتؽ مف كممة أشور وىو االسـ الذي أطمقوه عمى إالىيـ القومي  

ف تشديد حرؼ الشيف،  وقد ثـ عمى أقدـ مدنيـ،  والنصوص القديمة تنطؽ ىذا االسـ دو 

 .2قامت في أشور عدة مدف منذ العصور المبكرة أخذت بالحضارة السومرية 

وكانت ىذه المناطؽ مأىولة بمجموعات بشرية مختمفة تتحدث بمغات متقاربة، عرفت  

فيما بعد بالمغات السامية،  وكانت مجموعات أخرى تتنقؿ مف مناطؽ غربية  الفرات إلى 

 .3وأخرىناؾ بيف حيف 

 

 

                                                 
1

 .118قٟحٌز ٍِٛ ٚجٌٍٗق جٌمى٠ُ، وجٌ ٍِٛ ٌٍطرحػس، جٌمحٍ٘ز، ٘  ، آنٍْٚأٌٔٛ ٖىٍٞ ػرى جٌّٕؼُ أذٛ ذىٍ ٚى ئذ١ٍُ٘ أقّى ٌَجلٕس، ِكّ  - 
2

 .32ؾ١ًّ أفٕىٞ ٔهٍس جٌّىٌٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘   - 
3

 .12ئ٠فحوحٔؿ٩١ ور١ٍ ٖحٌَٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 



 

وقد وصمت مظاىر الحضارة السومرية إلى شمالي ببلد الرافديف منذ أواخر اإللؼ   

الرابع ؽ ـ،  وبشكؿ خاص عبر طرؽ القوافؿ التجارية،  وظيرت شبكة مف المحطات 

 .1التجارية التي تربط دويبلت المدف في جنوبي ببلد الرافديف مع المناطؽ الشمالية المعبدة 

 فن العمارةالمبحث األـول: 

 المطمب األول: العمارة المدنية 

نموذجا مشيورا لمعواصـ األشورية، بنى ىذه  2تعتبر مدينة خور سباد  المدن: 

ؽ ـ، واستغرؽ بناؤىا ست سنوات، وىي مربع الشكؿ  707العاصمة سرجوف الثاني عاـ 

ية، وفي كؿ تقريبا مساحتيا ميؿ مربع ومسورة بسور حجري ضخـ ومزود بأبراج دفاعية حجر 

السور بوابات سميت كؿ منيا بإسـ إلو أشور وزودت كؿ منيا بزوج مف الثيراف المجنحة 

ذات الرؤوس البشرية بغرض حراستيا، وىذه المدينة مقسمة بنظاـ إلى عدة أقساـ ىي: حارة 

المعابد التي تضـ سبعة معابد وبجوار المعابد بنيت الزاقورة عالية تختمؼ عمى الزاقورات 

ومرية القديمة كونيا يتألؼ مف سبعة طوابؽ ولوف كؿ طابؽ منيا بموف خاص، ويتـ الس

 .3االرتقاء إلييا بواسطة سمـ حمزوني الشكؿ يدور حوؿ بدف الزاقورة 

وقد نقؿ   -نمرود الحديثة -المذكورة في التوراة  4ومف المدف األشورية كالخ  

ى لساف خصب مف األرض يحؼ بو األشوريوف عاصمتيـ إلييا بعد أشور، وكانت تقع عم

                                                 
1

 .12ٔؿ٩١  ور١ٍ ٖحٌَٚ ، جٌٍّؾغ جٌٓح ذك ٘ ئ٠فحوح 
2

) جٌٍٓؾْٛ ذحُْ جٌٍّه ج٤ٌٖٛٞ ٍْؾْٛ جٌػحٟٔ ٚجًٌٞ ٠ؼٕٝ جٌٍّه جٌٛحوق ٌٚٙح ض١ّٓس أنٍٜ ٟ٘ قٛٓ  -وٌٚ ٌٖٛو١ٓ –ُ ِى٠ٕس جٌضر١ جْ - 

ػرى جٌٍجَق ق١ٓٓ قحؾُ، ؾحِؼس جٌمحو١ْس، و١ٍس جٌطٍذ١س،  : ئٍٖجف، ج٤ٚحٌس ٚجٌطأغ١ٍ(  -ٍٖٚو١ٓ -أٔظٍ ْٙحو ػٍٟ ػرى جٌك١ٓٓ، ِى٠ٕس نٌْٛرحو وٌٚ

 .(5، 2016٘لُٓ جٌطح٠ٌم،
3

 .107ٚفحء ئذٍج١ُ٘ أقّى ٚآنٍْٚ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٘  - 
4

وٍُ ؾٕٛخ ٍٖق جًٌّٛٚ، ٚضؼطرٍ ًٖ٘ جٌّى٠ٕس  37ٟٚ٘ ٍّٔٚو جٌكى٠ػس، ٚضمغ أ٩٠ي ًٖ٘ جٌّى١ٔس فٟ جٌٟفس جٌٍٗل١س ِٓ ٍٔٙ جٌىؾٍس ػٍٝ ِٓحفس   - 

ْ فٟ ذ٩و ) ِىنً( ضح٠ٌم ٚجٌكٟحٌز ٚجٌمحٔٛ جٌّحٌه، ً٘ج ٘ٛ جٌؼٍجق س ٧ٌِرٍج٠ٌٛ٠س ج٠ٌٖٛ٤س ) أٔظٍ: ١ٕ٠٩ْس ػرى٠ِٓ أُ٘ ٍِجوُ جٌكٟحٌ

 .32جٌٍجفى٠ٓ وجٌ جٌرؼع، جٌؿُجتٍ، ٘ 



 

في العصر القديـ نير الدجمة وفرعو الزاب األعظـ، ومف أىـ أثارىا الباقية المصطبة 

 044الضخمة التي كانت تقـو فوقيا القصور والمعابد وكانت عبارة عف مستطيؿ عرضو 

ورة متر ويتجو مف الشماؿ إلى الجنوب وفي ركنو الشمالي يوجد بقايا زاق 644متر وطولو 

 .1صغيرة، كما اكشؼ فييا قصراف 

لـ ييتـ األشوريوف بالمقابر لعدـ اعتقادىـ بالحياة األخرى والنصرافيـ عف الشؤوف  القصور: 

الدينية وانشغاليـ بالحروب ، ولـ يعثر عمى شيء مف ىذه المعتقدات الدينية سوى أثار قميمة 

مف عدة مصاطب لتحمؿ  عثر عمييا في أشور وخورسباد وىي:  أثار زيقورات تتكوف

 .2المعابد،  ولكنيـ اىتموا بالقصور الفخمة  التي تناسب وعظمة مموكيـ 

 مميزات القصر األشوري:

  يحجب القصر عف المدينة بسور عالي ولو ثبلثة بوابات ذات عقود مستديرة ويعموه

 أبراج شاىقة.

 .يحيط بوابات القصر تماثيؿ ثيراف وأسود مجنحة ذات رؤوس أدمية 

 كوف القصر مف ثبلثة أجنحة وىي:يت 

 الجناح الممكي ويحتوى عشرة قاعات وجناح لمرجاؿ وأخر لمنساء وستيف حجرة. -أ

 جناح خاص بالخدـ. -ب

 جناح نخصص لمنساء يحوي حجرات سكنية. -ج

 ويربط بيف ىذه األجنحة ممرات بيا عدة أبواب.

                                                 
1

 31قٓٓ ذحٖح، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
2

 .59٘ ،2014وجٌ ج٦ػٛحٌ جٌؼٍّٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ػّحْ، ، سفىجء ق١ٓٓ أذٛ وذٓٗ، نٍٛو ذىٌػ١ٓ، جٌفْٕٛ ِح ذ١ٓ جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس ٚجٌكى٠ػ - 



 

 تؿ.تبني القصور مف حجر الطوب، إال أف الجزء السفمي يغطى بك 

  يمتاز مدخؿ القصر بالمناعة والفخامة وفيو برجاف عالييف بينيما باب مسقوؼ

 . 1بقبوات. وعمى اليميف واليسار غرؼ الحرس وغرؼ انتظار الزوار

 القصور ممكية:-أ

 قصر الممك سرجون الثاني: -

كاف مجيود الممؾ األشوري سرجوف الثاني  منصبا حوؿ أظيار قصوره الممكي في   

رسباد، فوقع اختياره عمى مكاف يقع شماؿ المدينة،  وكاف القصر قد أنشئ عمى مدينة خو 

مصطبة بمغ ارتفاعيا خمسوف قدما  مطبل عمى سور المدينة،  وقد تضمف القصر ما يقارب 

المائتي غرفة وثبلثيف باحة،  أضيؼ إليو مبنى بأنو جناح لمحريـ،  غير أف التنقيبات أثبتت 

 2يضـ ستة معابد وزاقورة ذات سبعة طوابؽ مختمفة األلواف، أف ىذا الجزء مف القصر 

يضاؼ إلى ذلؾ وجود ممر مبني مف الحجر ويعد حمقو وصؿ بيف القصور ومعبد اآللية 

)نبو(  ليسيؿ إيصاؿ الممؾ بالمعبد،  ىذا وقد زيف الممؾ سرجوف الثاني قصره بالتماثيؿ 

 .3والنحوت وخصوصا ما يعرؼ بالثيراف المجنحة 

ف قصر الممؾ سرجوف يشرؼ عمى المدينة بصورة تامة  وذلؾ لبنائو عمى رصيؼ كا 

متر  وقد شيد بالطوب وبمط بقطع كبيرة مف الحجر يزف الحجر  00اصطناعي بارتفاع 

طف باإلضافة إلى ذلؾ فإف قصر سرجوف الثاني يضـ مجموعة مف األقواس 00الواحد منيا 
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 .60 -59، ٘ ٘ : فىجء ق١ٓٓ أذٛ وذٓس، نٍٛو ذىٌ غ١ع، جٌٍّؾغ جٌٓحذك - 
2

 .421، ٘ 1983 جْ ق١ٓٓ، وجٌ جٌٗإْٚ جٌػمحفٟ، ذغىجو ،ؾٌٛؼ ٌٚ، جٌؼٍجق جٌمى٠ُ، ضٍؾّس: قٓٓ ػٍٛ - 
3
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ابد صممت عمى شكؿ زقورات عمى الجية اليندسية ، ويضـ القصر الممكي ثبلثة مع

 .1المواجية لممدينة ، أما المخؿ الرئيسي لمقصر وضع عمى جانبو نصيب الثور المجنح 

 القصور الثانوية: -ب

غير أف التنقيبات األثرية بالقرب مف الجية الخمفية مف مدينة خورسباد، عثر   

عف طريؽ درجات معدودة المنقبوف عمى منصة ذات شكؿ مستطيؿ يمكف الصعود إلييا 

وتعود ىذه الدكة إلى بقايا بناء قد أخذ تصميمو مف خارج ببلد الرافديف وىذا طبقا لعبارة 

قديمة لمموؾ أشور مفادىا " لقد أمرت أف يشاد  بيت ببلني وفؽ الطرؽ الحديثة" ، والى 

ممكي جانب ذلؾ قد خصصت مساكف أخرى واسعة في الجانب المواجو لممدينة مف القصر ال

، وقد تميزت بالفخامة والسعة  ومف 2تفرض لسكاف األمراء وما شبو الممؾ والمقربيف إليو

أىميا السكف الذي صمـ خصيصا لمممؾ سرجوف الذي كاف يتخذ وزيرا أعظـ لو ومستشاره 

الخاص والمقرب لو ، ولقد شيد ىذا المسكف عمى وفؽ عدة باحات بعضيا محيطة بغرؼ 

 .3اتخذ البعض األخر كمخابئ ومبلحؽ لمخزف في حيف 

وفي مكاف أخر داخؿ ىذه األسوار الداخمية كشؼ عف خمسة قصور ثانوية كيفت   

عندما كاف وليا العيد  4خططيا بصعوبة ، يضاؼ إلى ذلؾ أف مستودع القصر لسنحاريب 

ـ  72، لقد كاف ىذا القصر جدير باالىتماـ  بالعثور عمى عدة أعمدة حجرية يصؿ طوليا 
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 .77.-76٘  -٘ ،1980 ،ذغىجو،٠م جٌفٓ جٌمى٠ُ، وجٌ جٌّؼٍفس ضحٌ،ػ١ٓٝ ٍّْحْ  ،هطح٠جٌفحٌِ ّّٖ جٌى٠ٓ  - 
2

 .196 -195، ٘ ٘: 1979ذغىجو، ، جٌك١حز ج١ِٛ١ٌس فٟ ذحذً ٚأٌٖٛ، ضٍؾّس: ١ٍُْ جٌطى٠ٍطٟ، ذٍ٘حْ جٌطى٠ٍطٟ  ،١طٛؾٌٛؼ وٛضٕ - 
3

 .196، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ ١طٛؾٌٛؼ وٛضٕ - 
4

ق.َ( ( أٔظٍ: ٘حٌٞ ْحغٍ، ػظّس ذحذً، ضٍؾّس: ػحٍِ ١ٍّْحْ،  681 704أٌذ١ح ) ْٕكح٠ٌد  -أنٟ-١ْٓ -ذٛفحز ٍٖٚو١ٓ أػمرٗ ػٍٝ جٌؼٍٔ ئذٕٗ- 

 .(37، ٘ 1962ذغىجو 



 

طنا لمقطعة الواحدة، وقد استعمؿ الحجر لمنحوت عند األبواب حيث وضعت  20يا ووزن

 .1القطع منحوتة بنقوش تمثؿ السجاد 

 المطمب الثاني: العمارة الجنائزية 

كشفت التقنيات في أشور عف بقايا لمعابد أىميا  معبد شيد لعبادة اآللية  المعابد: 

ياف، أقدميما دور التأسيس وىو المعبد الذي شيد وقد سجؿ  ليذا المعبد دوراف  رئيس 2عشتار

عمى األرض البكر ثـ شيد فوقو معبد ثاني وقؼ المخطط نفسو، وتجدر اإلشارة أنو ال يوجد 

فروؽ كبيرة بيف المعبد في ىذا العصر والبيوت السكنية، فيما عدا وجود غرفة اإللو التي 

الفناء، وربما كاف ىناؾ مكاف مرتفع تمتاز بجدراف سمكية ومساحات واسعة،  والتي تقع في 

لنصب تمثاؿ إلو ىذا الموضع يبدوا مرتفعا جدا في المعابد األشورية المتأخرة نسبة إلى 

 .3الموضع الواطئ في المعابد البابمية 

تقع الزاقورة خمؼ المعابد عمى الجية الشمالية الغربية وىي عبارة عف كتمة الزاقورة :  

يا الخارجي الحمزوف وتزينيا قطع أجرية مطمية ويدور حوليا أجرية صمبة تشبو في شكم

رصيؼ أو مصعد يقود إلى األعمى،  وفي األسس األصمية توجد في الركف الجنوبي قشرة 

خارجية مزينة بأبراج بارزة تتصؿ مباشرة بالجية الجنوبية الشرقية ، وىذا خبلؼ ما كاف 

اقورة أخرى بالشكؿ نفسو يمكف أف يستند موجود في المبني بعد تجديده كما ال توجد أية ز 
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 1980 ،ٌٍٍٕٗ، ذغىجوج١ٌٍٖى  ، وجٌ ج٤قّى ضٍؾّس: ْحِٟ ْؼ١ى ،١ْٛ، أغحٌ ذ٩و جٌٍجفى٠ٓ ِٓ جٌٕٙ جٌكؿٍٞ جٌمى٠ُ قطٝ ج٨قط٩ي جٌفحٌْٟط٠ٌٛى ْ - 

، ٘187. 
2

ػٕى جٌٍِٚحْ  ،ِذحٌفٕم١س ٚف١ٕٛ  ٚػٍٗش ، ٟٚ٘ جذٕس أٔٛ، ٠محذٍٙح ٌىٜ ج٠ٌٍِٛٓٓ أٔحٔح ،ّٓ ٚجٌكد ٚجٌؿّحي ٚجٌكٍخ ػٕى جٌرحذ١١ٍؿٕجٌ ٟ٘ آٌٙس - 

 .(164٘ ،1996ٌرٕحْ،  ،)جٔظٍ: ٠حٍ٘ ذحؤؿىٟ، لحِِٛ جٌهٍجفحش ٚج٤ْح١٠ٍ، قٌِٛٚ ذ٠ٍّ، ٟٚ٘ ٔؿّس جٌٛرحـ ٚجٌّٓحء ِؼح 
3

 .20جٌٓحذك، ٘ أْحِس ػىٔحْ ٠كٟ، جٌٍّؾغ  - 



 

عميو الف الزاقورة المعروفة تتكوف مف مبنى مدرج الشكؿ بإسثناء الزاقورة خورسباد  ذات 

 .1الشكؿ الحمزوني 

 المبحث الثاني: فن النحت

 المطمب األول: النحت البارز

د بمغ الفف أما بالنسبة لمنحت في العيد األشوري، فيعتبر تطور لمنحت البابمي، ولق 

األشوري مرتبة فنية عالية في نحت الحيوانات والعناية بالزي والزينة في تصوير اإلنساف 

السيما في مناظر المعارؾ الحربية، ومناظر الصيد، ولقد تضمنت التركة المنحوتة لمعصر 

 2األشوري الكثير مف التماثيؿ الضخمة لممموؾ، ومنيا تمثاؿ لمممؾ أشور ناصر بعؿ الثاني 

كما تضمنت التركة المنحوتة الحيوانات كالثيراف واألسود والتي كانت تقاـ عادة عند مداخؿ 

القصور والمدف ومف النماذج المعبرة عف ذلؾ االتجاه المسمة السوداء مف عصر شممنصر 

 ،3الثالث 

ولقد عثر في خورسباد عمى تماثيؿ لآللية حاممة الوعاء المتدفؽ منحوتة عمى غرار  

األشورية في العصور السابقة وفقا لقواعد متشابية، وثمة تمثبلف متماثبلف مف ىذه  التماثيؿ

التماثيؿ مف المرمر وكمييما يمسؾ بيده وعاء يضمو إلى صدره يتدفؽ الماء إليو في شكؿ 

حـز منفوشة ومنحدرة مف أعمى الصدر ومف أعمى الكتفيف أو مف تحت الذقف، كما يرى 

                                                 
 .131، 1980ٌ٘ٚذٍص وٌٛى٠فحٞ، ِؼحذى ذحذً ٚذ١ٍْٚح، ضٍؾّس: ٔٛجي نٌٛ ١ٌٖى ْؼ١ى ، جٌّإْٓس جٌؼحِس ٣ٌغحٌ، ذغىجو،  3
2

ّح فٟ ج١ٌى ج١ٌّٕٝ ٠ّٓه ً٘ج جٌٍّه ٚفٟ ٠ىٖ ج١ٌٍٜٓ ػٛٝ ٌٍٍتحْس، ذ١ٕػٍ ػ١ٍٗ فٟ ِؼرى ٚغ١ٍ ذىحٌف ٠ٚٗح٘ى ٚ٘ٛ ِٕٛٛع ِٓ جٌكؿٍ جٌؿرٍٞ ػ - 

جٌفٓ فٟ جٌؼٍجق جٌمى٠ُ: ضٍؾّس: ػ١ٓٝ ٍّْحْ ١ٍُْ ٠ٗ جٌطى٠ٍطٟ، ِطرؼس ج٤و٠د  : أٔطٛجش ٌِٛوحش، : )أٔظًٍ أْ ضىْٛ ػٛح ٌٍٍجػ٠ٟكطّذٙح ٚ

 .392٘  ،1972 ،جٌرغىجو٠س، ذغىجو
3

 .250٘  ،ٔر١ٍس ِكّى جٌك١ٍُ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك - 



 

و زوجاف مف القروف التي تدور استدارة لباس الرأس، وتشير ىذه المتأمؿ لباسا لمرأس يحيط

 .1الظاىرة إال أف التمثاليف لئللية التي  كانوا يعبدونيا 

ونرى ليـ عؿ أبواب القصور والمعابد تماثيؿ األسود والثيراف مواجية لمزائريف أو  

نب البوابات، حيث بالمجانبة منفذة بالنحت البارز عمى سطح الكتؿ الحجرية التي تظير جوا

وتمتفت رؤؤسيا نحو  2أنيا تبدو كتماثيؿ مجسمة مف الجدراف أطمؽ عمييا اسـ الموسو 

 3المقبميف عمييا وقد حرصوا عمى إبقائيا ممتصقة بالجدراف إذا كانت لونا مف ألواف الزخرفة 

وثمة جني مجنح شديد البروز عثر عميو بخورسباد لو صمة ما بمجموعة مف الثيراف  

د أمسؾ بثمرة صنوبر بإحدى يديو والسطؿ في يده األخرى،  وقد يكوف حامي القصر في وق

الموحة ىو جمجماش في ىيئة مموؾ فيو يرتدي نفس الزي القصير ذي األىداب المنحوتة 

بعناية،  ويحمؿ أسدا بدا بالنسبة لضخامتو فضبل مما يرمز إلى عظمة شأنو وقد بدعوا في 

 .4عموىا عمى غرار ما كاف  مألوفا في الشرؽ نحت ىذه التماثيؿ التي ج

ذا انتقمنا إلى العصر األشوري الحديث   ؽ ـ فإف منحوتات ىذا العصر  602-900وا 

قد زخرت بمشاىد جسدت عناصر البيئة الطبيعة فقد زودتنا قصور الممؾ األشوري شروكيف 

 أعماؿ  ؽ ـ ومعابده بألواح فشممت مواضيع قصصية مختمفة وجسدت قصور 722-740
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 .54غٍٚش ػىحٖس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ - 
2

ْٛ، وّح ٌٚو فٟ جٌىطحذحش ج٠ٌٖٛ٤س، ٚوحْ ً٘ج ج٨ُْ ٠ٓطؼًّ ٤ٔػٝ جٌؿٓ ِّٚٙطٙح ٟ٘ قّح٠س جٌّىْ ٚجٌمٌٛٛ ٚوٌٚ ٨ِٛ ١ٖى ّْٟ أ٠ٟح   - 

ٌِٛٚ، ٟٚ٘ ػرحٌز ػٓ ِٕكٛضحش أ٠ٌٖٛس ضّػً ِهٍٛلحش نٍجف١س  ٚضؿّغ ذ١ٓ ػىز وٍ جٌكحِٟ فىحْ ٠ؼٍف ذح٠ٌٍِٛٓس ذاُْ أ٨و٨جٌؼ١حوز أِح جٌؿٓ جًٌ

 Julian Morgenstern. Babylon religion- the dcectrime of sin in the babyloninan religion bool threeوحتٕحش ق١س )أٔظٍ 

bublishing.2002 p 125 
3

ق َ (،ٌْحٌس ِمىِس ١ًٌٕ ٖٙحوز جٌىوطٌٛز فٟ  612-911ج٠ٌٌٛٓس ) فٟ ّٖحي جٌكػ١سػ٩لحش ذ٩و أٌٖٛ ِغ جٌّّحٌه ،ٚحٌف جٌكى٠ىٞ  َج٠ىْ نٍف - 

 .104، 2005٘،ؾحِؼس جًٌّٛٚ  ٞ،أقّى جٌؿرٌٛ ،ػٍٟ ٠ح١ْٓ :ئٍٖجف ُ ، جٌطح٠ٌم جٌمى٠
4

 .542غٍٚش ػىحٖس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  - 



 

الممؾ وفعاليات الوقائع التاريخية المختمفة ونرى في إحدى ىذه المشاىد المنحوتات الممؾ 

 .1شروكيف سرجوف األشوري وىو يقود عربة ممكية في منطقة تحؼ باألشجار 

كما نرى في مشاىد فتح المدف وفرار األعداء سابحيف،  غير أف نحاتي عصر  

مى تمؾ المشاىد وكأنيا أحداث حقيقة وقعت بالفعؿ، سرجوف أضافوا الصبغة التاريخية ع

حيث استخدموا مشاىد مف الطبيعة وأحداث حقيقة  كخميفة ليا وقد إكتست قصور شروكيف 

بشريط مف ىذه النقوش البارزة التي تمتد غزوات الممؾ، كما سجؿ مختمؼ األنشطة في 

القصور األشورية، غير أف  حياتو اليومية، وكاف النقش البارز عمى الججر ىو أساس زخرفة

الفنانيف عمدوا إلى عمؿ لوحات ممونة مف األجر المزجج، وقد بقيت منيا في خور سباد 

 .2نماذج عمى بوابات المدينة ووجيات المعابد المختمفة

ومف أبرز مشاىد النحت البارز األشوري، ىي مشاىد الصيد كذلؾ والتي أوليا عناية  

انت المحببة لدى  المموؾ  األشورييف وقد بمغت مواضيع كبيرة نظرات ىذه الرياضة، ك

واشترىا ألواح الصيد  3الصيد التي مثمت بالنحت البارز فقدتيا في زمف الممؾ أشور بانيباؿ 

المكتشفة في نينوى،  وفي ىذه الموضوع نبلحظ مشاىد مستمرة لعممية الصيد، لتظير 

التعابير الفضة قد ظير عمى ما يعرؼ األسود وىي بوضعيات مؤثرة متنوعة، عمى إف أقوى 

بالمبؤة الجريحة التي أصيبت بثبلثة سياـ وىي تنازع أنفاسيا األخيرة ولـ يكتؼ النحات أشور 

 .4بانيباؿ بموضع األسود فقط، بؿ صور قنص الخيوؿ الوحشية والغزالف 
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ًِوٍز ِمىِس ١ًٌٕ ٖٙحوز جٌىوطٌٛز فٟ جٌطح٠ٌم جٌمى٠ُ، و١ٍس ج٢غحٌ،  ،ػحٍِ ػرى هللا أٌؿ١ٍّٟ، جٌكّ جٌؿغٍجفٟ فٟ أػّحي جٌفٕحْ جٌؼٍجلٟ جٌمى٠ُ  - 

 . 8ؾحِؼس جًٌّٛٚ ٘ 
2

 .548غٍٚش ػىحٖس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ - 
3

 .392أٔطٛجْ ٌِٛوحش، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 
4

 .4ق.َ( ، و١ٍس ج٢غحٌ، لُٓ جٌىٌجْحش جٌّّٓح٠ٌس، ٘  727 668-ق١ىٌ ػم١ً، جٌٕكص جٌرحٌَ فٟ ػٙىز جٌٍّه ج٤ٌٖٛٞ ) أٌٖٛ ذح١ٔرحي - 



 

 المطمب الثاني: األختام االسطوانية 

شورية دوف ذكر األختاـ االسطوانية، ولقد ال ينبغي عمينا مغادرة بحث الفنوف األ 

استخدمت ىده األختاـ إبتداءا مف أقدـ عيود السومرييف، وكانت تدرج عمى قطعة كبيرة مف 

الفخار، وتقع أىمية األختاـ االسطوانية في التصميمات التي تحمميا، ولدينا بعض 

الحفريات،  فيناؾ عد المعمومات عف ىذه المستسقات مف األختاـ الفعمية التي اكتشفت في 

ؽ ـ( باإلضافة  00كبير مف طبقات األختاـ تعود غمى الفترة األشورية ) عمى العمـو القرف 

إلى األختاـ الفعمية،  وكانت األساليب األشورية تتطور، أما موضوعاتيا فكانت مرتبطة 

 .1بالعناصر التي وجدت في أوج ازدىار الفنوف الشوربة المتأخرة السيما النقوش 

وما بيف ىذه الموضوعات نجد أف أزواجا مف الحيوانات المجنحة المتناظرة ، وكاف  

األوؿ منيا غالب ما يواجو األخرى عمى كؿ جانب مف جوانب الشجرة المقدسة، وكذلؾ 

القرص المجنح أو أحد اإلبطاؿ في العركة أو مناظر الصيد بواسطة العربات وتظير بعض 

الخرافي،  كما توحي أنيا كانت اإلعماؿ المتشابية في النقوش ىذه المناظر أنيا مف المجاؿ 

المتأخرة ليا ، إف األختاـ االسطوانية التي تطورت وتحسنت البدايات ألشوربة المتوسط فيي 

 .  2شمؿ مناظر طقوسية بصورة خاصة مف المنوعات المختمفة لمشجرة المقدسة 
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 .356، ٘ 2003غٛ، ِإْٓس ػ٩ء جٌى٠ٓ ٌٍطرحػس ٚجٌط٠َٛغ، ٠ٌْٛح ٘حٌٞ ْحغٍ، ػظّس أٌٖٛ، ضٍؾّس جْؼى ػ١ٓٝ، جقّى ػٓحْ ْرح - 
2

 .357-356٘  -، ٘٘حٌٞ ْحغٍ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك - 



 

 المبحث الثالث: فن التصوير

 مميزات التصوير: 

نجد أف فف التصوير يشترؾ مع النحت في تسجيؿ األمجاد واالنتصارات وأساطير  (0

 البطوالت والحروب، فكاف الفف تسجيبل وتزينا.

 إظيار صفة الجسمانية في اإلشكاؿ الحيوانية المفترسة واإلنسانية بشكؿ واضح . (2

اؿ إظيار الرسـو والمنحوتات النافذة لمقوة العضمية فييا بشكؿ واضح لدى اإلشك (0

 .1إنسانية والحيوانية 

 استغبلؿ اإلنساف لقواعد المنظور.  (0

 .2استغبلؿ الفناف لئلشكاؿ النباتية واليندسية  (0

 .3التعبير الدقيؽ وقوة المبلحظة  (6

وقد اشتيرت الرسـو الجدارية األشورية بتجانس ألوانيا ذلؾ ألف الرساـ األشوري أتقف  

مختمفة مف الحدة، ويظير ذلؾ عمى جدراف  تدرج األلواف واستعماؿ الموف الواحد بدرجات

.عندما شيد قصرا في  4ؽ ـ  0249-ؽ 0206قصورىـ منذ عيد الممؾ نينورتا األوؿ  

المدينة أشور عمى الضفة الشرقية لنير الدجمة، كما عثر عمى أجزاء مف زخرفة جدارية في 

                                                 
1

ؾحِؼس وِٗك ،، جٌؼىو ج٤ٚي 25جٌّؿٍى ،ِؿٍس ؾحِؼس وِٗك ٌٍؼٍَٛ جٌٕٙىْس  ،ئٍٖجف ػٍٟ جٌٓكّٕٟ ،ق٩ جٌٛحذٟٛٔ ) جٌفٓ أٌؿىجٌٞ ج٠ٌٖٛ٤س  - 

،2009 ،٘- ٘8-9-11. 
2

 59جء ق١ٓٓ أذٛ وذٓس، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ فى - 
3

  .59جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ ،وْرس فىجء ق١ٓٓ أذٛ - 
4

أٔظٍ:أقّى ٠َىجْ نٍف  (،نٍف جٌكىُ ِٓ ٚجٌىٖ ٍٍّٖٕٛ ج٤ٚي  (ق َ 207-1243ِٓ )  ْٕس 37قىُ ٌّىز ،ق َ  13ِٓ جٌمٍْ ،ٌٛ ٘ٛ ٍِه أٖ - 

 (.132جٌكى٠ىٞ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ 



 

ؿ شريطا عمى الزاوية الشمالية لشرفة القصر وىي مقسمة إلى حقوؿ مربعة الشكؿ لتشك

 . 1الجدار بألواف سمسؿ عؿ التوالي 

تؿ األحمر عمى نير الفرات، عثر عمى قصر يعود إلى عيد  -وفي تؿ بارسيب 

ؽ ـ، وقد أحتوى عمى رسـو جدارية تمثؿ مشاىد  727.700الممؾ تجبلتبميزر الثالث 

األزرؽ واألحمر إستقباؿ الممؾ لمحكاـ الخاضعيف واليدايا المقدمة إليو، وقد نفذت بالموف 

واألسود عمى خميفة بيضاء، فضبل عف مناظر الخيوؿ والزوارؽ بالموف األحمر، والمحاربيف 

حاممي التروس ذات الحمقات المتداخمة بالونيف األزرؽ واألحمر، أما قاعة العرش فوؽ قاعة 

ية مزينة بزخارؼ عمى شكؿ وريدات حمراء فوؽ خميفة زرقاء ويظير الجنود وىـ يرتدوف أحد

 . 2بالونيف األزرؽ واألحمر والحزاـ بالونيف نفسيما 

ثـ تطور الفف بعد ذلؾ في العيد األشوري الحديث حيف بدأ يعكس نواحي النشاط  

غرؼ العسكرية كالمعارؾ وتصوير األسرى والتمثيؿ باألعداء وكاف ذلؾ يتـ عادة بنقوش 

كذلؾ قصر سرجوف وقصر  3 عمى جدراف ؼ االحتفاالت في القصور الممكية خارج المدنية

، ذلؾ القصر الذي لـ يتـ العمؿ فيو، حيث نرى -خمؼ أشور بانيباؿ -أشور أنيؿ إيبلني

حجراتو وىي مف حجـ صغيرة مزينة بصور غير معتنى بيا، والتقاليد التي نحف بصددىا 

في  اآلف لـ تأتي مف بابؿ بؿ أخذىا األشورييف عف الحثيثيف الذي توجد في قصورىـ المبنية

                                                 
1

 .274 ٘،2، ؼ1996 ،ذغىجو ،وجٌ ٌٍطرحػس ،ٍَْٛ جٌؿىج٠ٌس ًِٕ ألىَ جٌؼٌْٛٛؼ١ى ٠ِٛى، جٌ - 
2

 .125، 1980٘ذغىجو، ،وجٌ جٌىطحخ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ  ،ضؼ١ٍك: ٠ٗ ١ٍُْ جٌط٠ٍىٟ،ػ١ٓٝ ٍّْحْ :أٔىٌٞ ذحٌٚ، ذ٩و أٌٖٛ، ضٍؾّس  - 
3

 .140، ٘ 2005ؾحِؼس جًٌّٛٚ ، ، 3جٌؼىو  ،3ٍىجٌّؿ ،، أذكحظ و١ٍس جٌطٍذ١سسفٟ جٌكٟحٌز ج٠ٌٖٛ٤ ْج٤ٌٛج،أَ٘حٌ ٘حُٖ ١ٖص  - 



 

األلؼ الثانية زخارؼ منحوتة أسفؿ الحوائط، ويشير في ىذه النقوش عمى ىذا التأثير ويقر 

 .1ىو كذلؾ أنو أقاـ مبنى عمى الطراز الحيثى 
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 .326و٩٠ ٠ٌٛش، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘  - 



 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 
 

 

 



 

 الخاتمة:

ومف خبلؿ بحثنا ىذا توصمنا عمى مجموعة مف استنتاجات في شكاؿ عناصر     

 التالية:

ر الفف مف الجماليات التي تربط اإلنساف بمحيطو وتتطمب منو تصوير ىذا المحيط * يعتب

بشكؿ فني لمعالـ خاصة الفنوف في العصور البدائية والتي ساىمت بشكؿ كبير نوعا ما في 

 فيـ الناس لحياة اإلنساف القديـ.

عف أوؿ  * و تنقسـ الفنوف عمى نفسو إلى عدت أنواع منيا رسـ عمى الكيوؼ والتي تعتبر

أعماؿ اإلنساف وذلؾ بالرسـ عمى حوائط الكيوؼ وكذا أعماؿ فنية أخرى كالعمارة التي تجمع 

 بيف الفف وتطور الحياة وسكف اإلنساف.

* كما تفنف اإلنساف البدائي في النحت مف خبلؿ تماثيؿ سواء كانت تماثيؿ الغرض دينية 

أخرى كالزخرفة والتصوير والنقش  وجنائزية أو ألغراض الزينة باإلضافة إلى أعماؿ فنية

 وغيرىا مف الفنوف لتعبير عف النفس أو لجمب المنفعة.

* لمطبيعة الجغرافية دور كبير في ظيور الفنوف وتطورىا فاإلنساف الذي يتحصؿ عمى مناخ 

وغداء مبلئميف يجعمو يبدع ولنا في الحضارة العراقية والمصرية خير مثاؿ فكؿ منيا لعب 

لفرات في العراؽ ونير النيؿ في مصر في االستقرار واالزدىار األمني والغذائي نير الدجمة وا

الذي أدى إلى جعميما مف أعظـ الحضارات في العالـ فقد وصؼ ىيرودوت مصر بيبة 

 النيؿ، فبل يمكف لئلنساف أف يبدع أو يزدىر في ظؿ مناخ جاؼ ونقص  في الغذاء.



 

سمائيا الصافية وذلؾ الوادي مما أبرز *تتميز البيئة المصرية بشمسيا الساطعة و 

خصائصيا الطبيعة المصرية وحدد معالميا وأتاح لممصرييف التأمؿ في ىذه الطبيعة التي 

براز عقيدتيـ مف خبلؿ فيـ الحياة والموت وما بعد الموت والذي برز  ساىمت في تكويف وا 

 في الفنوف المصرية مف عمارة ونحت وغيرىا .

ائزية في مصر مف خبلؿ االىتماـ ببناء المقبرة مف الضروريات وذلؾ اتسمت العمارة الجن -

تبعا لبلعتقاد الديني بأف المتوفى ينعـ بحياة أخرى ،مما يجعمنا نبلحظ مناظر التمثاؿ بموائد 

 القرابيف.

تتميز شبو جزيرة ايطاليا معقؿ حضارة روما بموقع استراتيجي ميـ في حوض البحر  -

ؿ بكؿ مف أوربا وشماؿ إفريقيا وكذا أسيا الصغرى وساىـ في بروز المتوسط مما جعميا تتص

حضارتيا عمييـ مف خبلؿ األعماؿ الفنية المعمارية، مف مسارح ومعابد وكذا منحوتات فنية 

 ودينية في العديد مف تمؾ المناطؽ والتي تشيد عمى عظمة الفف الحضاري لروما.

السائد فييا معتدؿ ساىـ في ازدىار وعمى العكس بعض الحضارات التي كاف المناخ  -

فنونيـ وحضاراتيـ إال أف المناخ في ايطاليا معتدؿ في بعض المناطؽ مثؿ الجز الشمالي 

عكس بعض المناطؽ مما أدى إلى تنوع المعماري لممباني حتى يتبلءـ مع طبيعة كؿ منطقة 

 مما جعؿ في فنوف كؿ جزء مف ايطاليا.

بو روما حيث يتجمى فييا اإلبداع واألصالة والواقع وىذه يعتبر الفف مف أىـ ما تتميز  -

 الميزة أظيرت النحت اليوناني.



 

لـ تعرؼ اليوناف تطورا في تخطط مدف حتى نياية العصر الكبلسيكي حيث كانت مدف ال  -

تتخذ شكبل ىندسيا منظما  إلى غاية ظيور العصر الموكوبيني حيث بدأت العمارة اإلغريقية 

 استخداـ األحجار في البناء مف قصور ومنشات عامة.تزدىر مف خبلؿ 

قبؿ الميبلد أعماؿ النحت في يوناف عبارة عف تماثيؿ  7كما كانت قبؿ منتصؼ قرف  -

وألواح منحوتة وكذا تماثيؿ العبادة الصغيرة الحجـ تقريبا ومعظميا مف الخشب فمـ تعرؼ 

تظير صناعة النحت عمى  تطورا في فف النحت إال بعد االحتكاؾ مع الشرؽ حيث بدأت

 األلواح الحجرية الكبيرة.

ال شؾ أف ببلد الرافديف مف أعظـ الحضارات في العالـ و أعرقيا فقد كانت أوؿ  -

الحضارات التي ظيرت فييا الكتابة كما تميزت ببلد النيريف دجمة والفرات بتعاقب عديد 

ؿ و التي ساىمت كؿ منيا الحضارات العرقية عمييا مف حضارة أشور والسومر وأكاد وباب

 في ازدىار الفنوف مف عمارة ونحت وتصوير وغيرىا. 

كاف سرجوف األوؿ أوؿ زعيـ سامي استطاع أف يؤسس أوؿ دولة كبيرة في العراؽ القديـ  -

 ىي دولة أكاد.

لـ تتوفر في أكاد معابد واضحة المعالـ لكف كاف ىناؾ معابد كانت موجودة منذ فجر  -

 نيا )الصومعة المفردة( في معبد أبو.السبلالت نذكر م

بني مموؾ العصر األكادي قصور ليـ عبارة عف مباني بسيطة تحتؿ مساحة صغيرة مف  -

 األرض.



 

بني سرجوف األوؿ عاصمة أكاد لكف سرعاف ما اختفت باختفاء الدولة األكادية وىذا راجع  -

 أف أبنيتيا كانت بسيطة مبنية مف المبف.

ف أوائؿ الشعوب التي سكنت ببلد الرافديف وليا نصيب مف الفنوف يعتبر السومريوف م -

 بمختمؼ أشكاليا.

تعتبر مدينة أور مف أعرؽ المدف في فف العمارة السومرية لكف تـ تخربيا عمي يد  -

البابميوف لقياميا بثورة مشتركة مع المدف الجنوبية وكما تعتبر المقابر مسكف أيدي لئلنساف 

لى الحياة األبدية لكف السومريوف كانوا يدفنوف موتاىـ تحت أرضية بعد موتو وانتقالو إ

 المساكف ويوضعوا في توابيت مف الخشب أو الحجارة أو الفخار.

كاف المعبد السومري يقاـ في وسط المدينة تحيط بو أسوار ضخمة تفصمو عف باقي  -

البنوؾ ألف الكينة كانوا  أجزائو وفي داخؿ تمؾ االسوار قامت أماكف العبادة وقاـ المعبد مقاـ

 يتقاضوف األرباح باسـ اآللية.

برز السومريوف في فف النحت وتمكنوا مف إتقانو حيث يوجد في معابد مختمؼ المدف  -

 لوحات مربعة الشكؿ منقوشة بنقوش بارزة .

تميز السومريوف في عيد االسرات بمقدرة عمى نحت أشكاؿ الكائنات الحية مف العاج  -

 يدعوا في تكويف مناظر مف ىذه األشكاؿ.واألصداؼ و 

عرفت بابؿ عيودا مف االزدىار أدت إلى تألؽ الفنوف فييا منيا فنوف العمارة المدينة  -

 والدنية، والنحت والتصوير وغيرىا.



 

*إف العوامؿ الطبيعية والحروب التي تعرضت ليا ببلد بابؿ لـ يبقي مف أثر الفنوف العمارة 

لدمار قضى عمى ما شيده حمورابي في مدينتو بابؿ مف مباني ضخمة المدينة إلى القميؿ فا

 وقصور البديعة كالقصر الجنوبي والذي يعتبر مف أىـ القصور المعمارية.

 كانت المعابد غالبا أبنية ضخمة مشيدة حوؿ فناء تقوـ فيو االحتفاالت الدينية. -

عؿ أروعيا نصب تشريع مارس النحات البابمي النحت عمى الحجر والمعدف والعاج ول -

 حمورابي.

لـ يعطي البابميوف لمتصوير أىمية عكس الفنوف األخرى، حيث كاف عندىـ مف الفنوف  -

 الثانوية.

كاف النقش عمى األختاـ األسطوانية موضوعاتو عادة ذات طابع سياسي أو ديني أو  -

 اجتماعي تتميز عادة بدقة التفاصيؿ وعمؽ التعبير وروعة الزخرفة.

ف األشوريوف شماؿ العراؽ ويعتبروف مف بيف أىـ الحضارات العراقية اىتماما بالعمارة سك -

المدينة حيث تعتبر مدينة خور سباد نموذجا مشيورا لمعواصـ األشورية بنيت ىذه العاصمة 

 قبؿ الميبلد واستغرؽ بناءىا ست سنوات. 707عمى يد سرجوف الثاني عاـ 

دـ اعتقادىـ بالحياة األخرى و انصرافيـ عف الشؤوف الدينية لـ ييتـ األشوريوف بالمقابر لع -

 وانشغاليـ بالحروب.

ولكف ىذا ال يعني انو لـ تكف لؤلشورييف معابد فقد كشفت التنقيبات في أشور لي أىـ  -

 المعابد وىي معبد شيد لعبادة اآللية عشتار.



 

األشوري مرتبة عالية في  يعتبر النحت األشوري امتداد لمنحت البابمي وقد بمغ فف النحت -

نحت الحيوانات والعناية بالزينة كما تضمنت منحوتات لكثير مف المموؾ منيا تمثاؿ لمممؾ 

 أشور ناصر بعؿ الثاني وكذا منحوتات لآللية مثؿ تمثاؿ آلية حاممة الوعاء المتدفؽ.

ختاـ مف كما كاف لؤلختاـ األسطوانية نصيب مف الحضارة األشورية حيث نجد العديد مف األ

 بينيا أزواجا مف الحيوانات المجنحة المتناظرة.
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 528أواني فخارية من مواقع جمدة نصر: أحمد أمين سميم المرجع السابق، ص  

 
 55نماذج من األختام األسطوانية، أحمد أمين سميم: المرجع نفسو، ص 



 

 

 

 

 .549سومرية: أحمد أمين سميم، المرجع نفسو، ص  نقوش نذرية

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 سرجوف األكدي 

 39فوزي رشيد، المرجع السابق ص، 
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 525مؤيد السعيد، المرجع السابق، ص

 

 



 

 

 
 

 لوحة النصر المنقوشة األكدية 

 226نعمت إسماعيل عالم ، المرجع السابق، ص
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 .342فن بابمي قديم من البرونز وذىب الرسا: ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسا: ثروت  58-59ب في القرن فن بابمي قديم ممتحمة الظيور من البرونز وذى

 .344عكاشة، المرجع السابق، ص 
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 قائمة المراجع : -5

إبراىيـ أحمد زراقنة، محمد أنور شكري، عبد المنعـ أبو بكر وآخروف ،  (5

 حضارة مصر و الشرؽ القديـ، دار مصر لمطباعة، القاىرة.

 .0990،بيروت،0ابراىيـ نصحي، تاريخ الروماف،ج (2

 .2440أحمد إبراىيـ عطية، ترميـ الفسيفساء األثرية، دار الفجر، القاىرة،  (0

تاريخ  –راسات في تاريخ وحضارة الشرؽ األدنى القديـ أحمد أميف سميـ، د (0

 .2442العراؽ + إيراف، أسيا الصغرى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

أحمد أميف سميـ، دراسات في عصور ما قبؿ التاريخ )مصر، العراؽ، إيراف (،  (0

 .0998دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

 .2400لحسيني، حمورابي، كمية األلسف، مصر، أحمد خالد عبد المنعـ ا (6

 أحمد سعيد الديف، قبلدة مردوخ . (7

أحمد سوسة، تاريخ الحضارة واد الرافديف، في وضع مشاريع الري والمكتشفات  (8

 .2االثرية والمصادر التاريخية، ج 

أحمد فخري، دراسات في التاريخ الشرؽ القديـ ) مصر والعراؽ، سوريا، اليمف،  (9

 .0960راف(، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، إي

أسامة عدناف  يحي، تاريخ الشرؽ األدنى القديـ ،أشور بانيباؿ ،العراؽ،  (04

2400. 



 

أمؿ ميخائيؿ بشور، تاريخ اإلمبراطورية السامية  في بابؿ وأشور، المؤسسة  (00

 .2448الحديثة لمكتاب، طرابمس، لبناف، 

ثار مصر الفرعونية، دار المعرفة الجامعية، تامر محمد سعد اهلل، أ (02

 .2404اإلسكندرية، 

، مكتبة 2، ط0توفيؽ أحمد عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنوف في العصور،ج (00

 .2400االنجمو مصرية القاىرة، 

مف أقدـ العصور  –توفيؽ سميماف، دراسات في حضارات غرب أسيا القديـ  (00

 .0980ر والتوزيع، اإلسكندرية، ، دار دمشؽ لمنش0094إلى عاـ 

ثروات عكاشة، الفف العراقي القديـ ) سومر وبابؿ وأشور (، المؤسسة العربية  (00

 .0982لمدراسات والنشر، بغداد ،

جباغ سيؼ الديف قابمو، تاريخ ببلد الرافديف، دار اإلعصار العممي لمنشر  (06

 .2406والتوزيع ،عماف، 

ة تاريخ اليوناف والروماف، مؤسسة ىنداوي جرجري زيداف، خبلصة خبلص (07

 .2402لمتعميـ والثقافة ،القاىرة، 

جميؿ أفندي نخمة المدور، تاريخ بابؿ وأشور، وقؼ عميو وصححو ، إبراىيـ  (08

 .0879اليازجي، الممكية العمومية، بيروت،

 .   2446حسف الشيخ ، اليوناف والروماف، دار المعرفة الجامعية، القاىرة ، (09



 

حسف باشا، الفنوف القديمة في ببلد الرافديف، أوراؽ  شرقية لمطباعة والنشر  (24

 . 2444والتوزيع، لبناف، 

حسف محي الديف السعدي، تاريخ الشرؽ االدنى القديـ )العراؽ، إيراف، أسيا  (20

 .2400، دار المعرفة الجامعة، االسكندرية، 2الصغرى(،ج

ربي القديـ وحضارتو )ببلد ماييف النيرييف حممي محروس إسماعيؿ، الشرؽ الع (22

 . 0998والشاـ والجزيرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،االسكندرية،

خزعؿ الماجدي، متوف سومر ) التاريخ والميثولوجيا البلىوت، الطقوس(  (20

 .0998،الكتاب األوؿ ،األىمية لمنشر والتوزيع،

ة والرومانية ) أحداث ووثائؽ (، خير أبو السعد عمي، قصة الحضارة اإلغريقي (20

 .2449دار الكتاب الحديث ،القاىرة، 

زىير صاحب، فنوف فجر الحضارة في ببلد الرافديف، دار مجدولي لمنشر  (20

 .2449والتوزيع ،عماف، 

،دار الطباعة لمنشر 0سعيد مؤيد، الرسـو الجدارية منذ اقدـ العصور،ج (26

 والتوزيع،بغداد.

ريخ الفنوف وأشير العصور، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، سبلمة موسى، تا (27

 .2402القاىرة، 

 سمطانية عبد المالؾ، ىذا ىو العراؽ، دار البعث، الجزائر (28



 

 .2440سمير الجبر، فف الزخرؼ، دار جرير لمنشر والتوزيع ،األردف ، (29

 .2440سيد بسيوني، فف العمارة ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،األردف،  (04

 0996طاىر باذنجكي، قاموس الخرافات واألساطير، حوروس بريس، لبناف، (00

 .0909طو باقر، بابؿ وبروسيا، الييئة العامة لمكتبة اإلسكندرية، بغداد،  (02

ؽ، ـ  0044عامر حنا الفتوحي، الكمدانيوف .. الكمداف منذ بدء الزماف ) مف  (00

 .2440، 2حتى اآلف(، ط –

د زايد، الشرؽ الخالد، مقدمة في تاريخ وحضارة الشرؽ األدنى منذ عبد الحمي (00

 ؽ ـ، دار النيضة العربية، القاىرة. 060أقدـ العصور حتى عاـ 

 .2447عبد العزيز كاـر محمود ،أساطير العالـ القديـ، مكتبة النافذة، القاىرة،  (00

ومانية، عزت زكي حامد قادوس، مدخؿ إلى عمـ اآلثار اليونانية والر  (06

 .2447اإلسكندرية ،

عزيزة سعيد محمود، التصوير والزخارؼ الجصية البارزة والموزايكو في الفف  (07

 2440الروماني، مكتب الطباعة، 

عمي حسف، الموجز في عمـ اآلثار، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة،  (08

0990. 

ار المنيؿ المبناني، عمي معطى، تاريخ العرب السياسي العرب قبؿ اإلسبلـ، د (09

 .2440بيروت، 



 

أشورية(، دار ابف األثير لمطباعة  -عمار سميماف، المغة األكادية) بابمية (04

 .2440والنشر، الموصؿ ،

فارس شمس الديف الخطاط، عيسى سميماف، تاريخ الفف القديـ، دار المعرفة،  (00

 .0984بغداد ،

ف مابيف الحضارات القديمة فداء حسيف أبو دبسة، خمود بدر غيث، الفنو  (02

 .2400والحديثة، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع ، عماف، 

فداء حسيف أبو دبسو، خمود بدر غيث، تاريخ الفف عبر العصور، مكتبة  (00

 .2449المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف ،

ة األطفاؿ، فوزي رشيد، سرجوف األكادي أوؿ إمبراطور في العالـ، دار الثقاف (00

 .0994العراؽ، 

قسـ اإلرشاد بالمعيد العالي، الفف المصري القديـ عبر العصور، دار الوفاء  (00

 لدنيا الطباعة والنشر.

كينج مريوط، الفف المصري عبر العصور، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  (06

 اإلسكندرية.

 . 0876لجرجي ديمتري سرسؽ ،تاريخ اليوناف، بيروت،  (07

 .0990محـر كماؿ، تاريخ الفف المصري القديـ،مكتبة مديولي، القاىرة،  (08



 

محسف محمد عطية، جذور الفف ) العالـ القديـ، العصور الوسطى، عصر  (09

 .2440النيضة ( ،القاىرة ، 

محمد إبراىيـ السعدني، حضارة الروماف ) منذ نشأة روما وحتى نياية القرف  (04

 .0998ات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاىرة ،األوؿ ـ (،عيف الدراس

محمد بيومي ميراف، تاريخ العراؽ القديـ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (00

0994. 

محمد بيومي ميراف، مدف الكبرى في مصر والشرؽ األدنى القديـ، ، دار  (02

 . 0992المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، 

هلل، الدىور الحجرية القديمة في مصر والعراؽ وسورية، دار محمد عمي سعد ا (00

 .2442المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

محمود إبراىيـ السعدني، محاضرات في تاريخ الفف ، مكتبة اإلنجمو مصرية  (00

 .2440لمكتاب، القاىرة ، 

 .2404محمود أميز، في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، دار النيضة العربية ، (00

إبراىيـ أحمد رزاقنة، محمد أنور شكري، عبد النعـ أبو بكر، وأخروف، مصر   (06

 والشرؽ القديـ، دار مصر لمطباعة، القاىرة .

مؤيد سعيد، حضارة العراؽ ) الفخار منذ فجر السبلالت حتى نياية العصر  (07

 .0980،المؤسسة العامة لؤلثار والتراث، بغداد ،0البابمي القديـ(، ج



 

بيمة محمد عبد الحميـ، معالـ العصر التاريخ في العراؽ القديـ، دار المعارؼ، ن (08

 .0980اإلسكندرية، 

نجيب ميخائيؿ إبراىيـ بشور، مصر والشرؽ األدنى والقديـ ) مصر مف فجر  (09

 .0960، دار المعارؼ بمصر، 0التاريخ إلى قياـ الدولة(، ج

طباعة والنشر والتوزيع دمشؽ، ، دار دمشؽ لم2نذير زيات، فف النحت، ط  (64

2444. 

نزار خالد تميـ، تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، دار المعارؼ القديـ، دار  (60

 .2406االعصار العممي،حمب،

نسيـ صموئيؿ، دليؿ األثار المصرية في القاىرة والجيزة، مكتبة مدبولي،  (62

 .0998القاىرة، 

ط القديـ، دار المعارؼ، القاىرة نعمت إسماعيؿ عبلـ ، فنوف الشرؽ االوس (60

،0990. 

ىالة السيد البشيشي، تاريخ الفف، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  (60

2400. 

وفاء إبراىيـ أحمد، بياف حسف أعمر وآخروف، تاريخ العمارة، مكتب المجتمع  (60

 .2400العربي لمنشر والتوزيع، عماف، 



 

ميد الحضارات القديمة، دار الكتب  وليد سامح قاسـ، الخميج العربي (66

 240والدراسات العربية، اإلسكندرية، 

 المراجع المعربة: -2   

، دار الوفاء لدنيا 0ارنولد ىاوزر، الفف والمجتمع عبر التاريخ، ترجمة: فؤاد زكرياء،ج (0

 .2440الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، 

سميـ طو التريكي، بغداد اندري بارو، ببلد اشور، ترجمة: عيسى سميماف تعميؽ:  (2

0984. 

أنطواف مورتكات، الفف في العراؽ القديـ، ترجمة: عيسى سمماف، سميـ طو  (0

 .0972التكريتي،مطبعة األديب البغدادية، بغداد، 

، تاريخ األشوريف القديـ، ترجمة: فاروؽ إسماعيؿ، دار  (0 ايفاكانجيبل كبير شارـو

 .2448الزماف، سوريا، 

في التاريخ، ترجمة، عزمي سؾ، عالـ الكتب ، بيروت جاؾ بيريف، السومريوف  (0

0999 . 

جاف فيركوتير، مصر القديمة، ترجمة، ماىر جويجاتي، دار الفكر لمدراسات والنشر  (6

 .0992والتوزيع، القاىرة، 

جاف كمود مارغروف، السكاف القدماء لببلد ما بيف النيريف وسورية الشمالية، ترجمة:  (7

 .0999يف، دمشؽ، سميماف عيسى، دار عبلء الد



 

جورج رو، العراؽ القديـ، ترجمة: حسف عمواف حسيف، دار الشؤوف الثقافي، بغداد،  (8

0980. 

جورج كوتينتو، الحياة اليومية في بابؿ وآشور، ترجمة: سميـ التكريتي، برىاف  (9

 .0979التكريتي، بغداد 

اء جيزال ريختر، مقدمة في الفف اإلغريقي، ترجمة: جماؿ الحرامي، دار الوف (04

 .2400لدينا لمطباعة والنشر، القاىرة، 

جيمس ىنري بريستيد، انتصار الحضارة، ترجمة: احمد فخري، المركز القومي  (00

 .0998لمترجمة، القاىرة، 

جيوفاني بيتينانو، سمير أميس)ممكة اشور وبابؿ( ، ترجمة، عيد مرعي، روافد  (02

 .2448الثقافة لمفنوف، دمشؽ، 

وبروسيا، ترجمة: نواؿ خور رشيد سعيد، روبمت كولديفاي، معابد بابؿ  (00

 .0984المؤسسة العامة لآلثار، بغداد ، 

سبيتينو موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ترجمة: السيد يعقوب، بكر،  (00

 .0907دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، لندف، 

 سميـ حسف، أبو اليوؿ، ترجمة: جماؿ الديف سالـ، مكتبة األسرة، القاىرة. (00

وزاف بتيسروف، التشكيؿ بالطيف، ترجمة: صالح حسف الزاير، دار النشر س (06

 .2400العممي والمطابع ، الرياض، 



 

سيريؿ أندريد، الحضارة المصرية ) مف عصور ما قبؿ التاريخ حتى نياية  (07

االدولة القديمة(، ترجمة وتحقيؽ مختار السويفي، مراجعة وتقديـ أحمد قدري، دار 

 .0992المصرية البنانية، 

شارؿ سينوبوس، تاريخ حضارات العالـ، )الحضارة الفرعونية، األشوريوف،  (08

البابميوف، الفنيقيوف، الفرس، اليوناف، الروماف( ، ترجمة: محمد كرد عمي، الدار 

 .2402العالمية لمكتب والنشر، الجيزة، 

صمويؿ كريمر، ألواح سومر، ترجمة: طو باقر، مراجعة وتقديـ: أحمد فخرى  (09

 لثنى ومؤسسة الخانجي، بغداد ، القاىرة.مكتبة ا

ؼ. دياكوؼ، س، كوفاليؼ، الحضارات القديمة ، ترجمة نسيـ وآكيـ اليازجي،  (24

 ، 2444،دار عبلء الديف، دمشؽ ، 0ج

، دار عبلء الديف 0ؼ.أ بميافيسكي، أسرار بابؿ، ترجمة: فائؽ نصار، ط (20

،2404. 

ساف(، ترجمة: صونيا فرانسواف بوف، عصور ما قبؿ التاريخ ) بوتقة اإلن (22

 .2400محمود نجا، الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية، القاىرة، 

ؾ. ماتيفيؼ، أ. سازوفوؼ، حضارة مابيف النيريف العريقة ترجمة: حنا ادـ،  (20

 .0990دار المجد ، دمشؽ، 



 

كبل يفف بؿ، الفف ترجمة: عادؿ مصطفى، مراجعة: ميشيؿ ميتياس، رؤية  (20

 .2400قاىرة، النشر والتوزيع، ال

ؿ.ديبلبورت، ببلد ما بيف النيريف )الحضارات البابمية واألشورية(، ترجمة:  (20

، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2محـر كماؿ، مراجعة: عبد المنعـ أبو بكر، ط

 .0997مصر، 

لويد ستيوف ، اثار ببلد الرافديف مف النص الحجري القديـ حتى االستقبلؿ  (26

 .0984سعيد األحمد، دار الرشيد لمنشر، بغداد، الفارسي، ترجمة: سامي 

لويد ستيوف، أثار ببلد الرافديف، ترجمة: محمد طمب ، مراجعة: سمطاف  (27

 .0986محسيف، دمشؽ، 

، 2مارغريت روتيف، تاريخ بابؿ، ترجمة: زينة عازار، ميشاؿ ابي فاضؿ ، ط (28

 .0980منشورات عويدات بيروت، 

د عسى، احمد غساف سباغو، ىاري ساغر ، عظمة أشور، ترجمة : اسع (29

 .2440مؤسسة عبلء الديف لمطباعة والتوزيع، سوريا، 
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