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Abstract: 

 The research is   concerned with analyzing the scarcity of materials and 

artistic creativity in Mesopotamia. This methodology of this research 

started with the problem that raised many questions about the shifts in 
the method of implementing the artistic achievement. It posed the 

following question: What is the scarcity of materials and artistic 

creativity in the Mesopotamian ? As for the importance of research ،it 
focused on topics on the scarcity of materials ،including the conceptual 

structures in sculptural and pottery work ،which initiated new subjects 

of sculptural texts that were specific to that period with its historical 

sequences. In order to solve the research problem ،the researcher aimed 

to set the research aim for the current study ،as it was concerned with 

identifying the scarcity of materials and artistic creativity in 

Mesopotamia. It also included the limits of research ،that were 

objectively determined by the artistic product. spatially: Ancient Iraq ،
and temporally: the ages leading up to (6750 BC) - the end of the 

modern Babylonian era (539 BC). The researcher limited the research 

population to (10) ، and selected the research sample from this 

community that reached (5) models. Then ،the researcher analyzed the 

sample and conclude that: The ancient artist sought a style to present 

creative and ambiguous concepts ،in a way that served the sculptural 

achievement and intensified its artistic and aesthetic connotations ،
followed by the recommendations and suggestions specific to the 

current study. 

Key words: Artistic Creativity, Civilization, Mesopotamia, Scarcity of 

Materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Dr. , College of Hilla University, Iraq, riyams2018@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3567-0632 

http://www.rimakjournal.com/
http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.3-3.22


VOLUME 3, ISSUE 3 June  2021 

 

  227IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدينشحة المواد 
 

 2 ريام صالح عباس
 
 

 الملخص
عني البحث بدراسة شحة المواد واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين، وقد احتوى 
البحث على اإلطار المنهجي للبحث بدءاً من المشكلة التي تثير كثيراً من التساؤالت حول 

الفني التي انتهت باالستفهام اآلتي: ما شحة المواد التحّوالت في أسلوب تنفيذ المنجز 
واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين؟ أّما أهمية البحث فتكمن في كونه يسلط الضوء 
على الموضوعات ذات الشحة بالمواد المستخدمة فيها كبنى مفاهيمية في اإلنجاز النحتي 

تلك الحقبة الزمنية بتسلسالتها والفخاري مّما يشكل قراءة جديدة للنصوص الفنية  ل
التأريخية، ومن أجل حّلِّ مشكلة البحث سعْت الباحثة إلى وضع هدف البحث لدراسة الحالية 
وهو التعرف على شحة المواد واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين، كذلك اشتمل على 

ديم، وزمانيا: العصور حدود البحث التي تُحدد موضوعيا بالمنتج الفني، ومكانيا: العراق الق
ق.م(، وبعدها قامت الباحثة  539العصر البابلي الحديث) -ق.م(  6750الممهدة للتاريخ )

(، ومن ثم اختيرت عينة البحث من هذا المجتمع التي 10بحصر مجتمع البحث والبالغ )
( نماذج، وبعدها قامت الباحثة بتحليل العينة في ضوء تلك النتائج، وتوصلت 3بلغت )

باحثة إلى جملة من االستنتاجات أهمها: وّظف الفنان األساليب في طرح مفاهيم غرائبية ال
إبداعية، وذلك بما يخدم النص النحتي ويكثّف من دالالته الفنية والجمالية، يلي ذلك 

 .التوصيات والمقترحات التي آلت اليها الدراسة الحالية
 .الرافدين، شحة المواد اإلبداع الفني، حضارة، بالد :الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

 اإلطار المنهجي للبحث :الفصل األول
 مشكلة البحث:

عرف اإلنسان العقائد منذ وجوده، سعيا للتعرف على المجهول وتفسير محيطه المكثف باألسرار، وبحثا عن نظام شامل 
)المادة( شكليا بتمظهراتها وسر الطاقة األبدية يستوعب بعظمته ما هو غير مدرك وغير مفهوم، منه ما تمثله األشياء 

الكامنة فيها، إذ رافقت هذه العقائد الدينية اإلنسان في أولى تجاربه مع الطبيعة والتي كثيرا ما تُثير مخاوفه نتيجة تعرضه 
ياة والعيش؛ لمواجهة األخطار المحدقة به، فضال عن رغبته في االطمئنان على تحصيل قوته الذي يضمن له استمرار الح

إذ إّن بعض آثار اإلنسان القديم في عصوره الحجربة األولى لم تظهر عليها أدلة االستعمال، ومع احتمال وجود أسباب 
معينة حالت دون استخدامها في الصيد فإنها في الوقت نفسه كانت ترمز إلى نوع من العالقات المقّدسة القائمة بين اإلنسان 

 .(24م، صفحة 1973)عبدالكريم،  نسان والطبيعة من جهة أخرىوالجماعة من جهة وبين اإل
ومّما ال يخفى على أحد ما للبيئة الطبيعية من إثر جدي في اإلنسان، وصياغة أفكاره ونتاجه المعرفي، والذي بمجمله يكون 

الظروف الطبيعية وتدفعه إلى البنية الحضارية؛ ألّن اإلنسان يأخذ مادة حضارته األساسية مّما حوله وقد تحفزه في ذلك 
العمل واإلنشاء واالبتكار، أو تثنيه وتحرمه من التطلّع إلى كل ما هو جديد. فالسيطرة على الظروف الطبيعية هي عملية 
تأريخية طويلة ومتواصلة، تتخذ أوجها مختلفة تبلورت بالنتيجة في معتقدات تجسدت فيها سمة اإلبداع، لتصبح صوراً 

 مجسدة للفن.
ا تحتل النصوص التشكيلية في الحضارات القديمة أهمية استثنائية عبر مسيرتها التاريخية بوصفها حاملة لثقافات األمم كم

والشعوب، إذ سعى فنانوها إلى تدوين التجربة اإلنسانية )اجتماعيا، سياسيا، نفسيا( حتى بات المتلقي مستقبال لعدد من 
من  –المنحوتة  –الفنية التشكلية من مجال رحب الشتغال تلك المفاهيم، فقد كشفت المفاهيم، السيما ما نجدها في النتاجات

خالل أنساقها الشكلية ومنظوماتها التأويلية عن تصورات تجذرت في ذهنية الفرد الرافديني لتبلّغ عن معتقداته وطقوسه، 
ية لبالد الرافدين نتيجة التأثيرات السياسية ومن البديهي أّن المفاهيم الدينية شهدت تطورات متباينة عبر العصور التاريخ

 المعدني( وصوالً لبابل القديمة. -والثقافية التي امتدت من القرى الزراعية األولى )العصر الحجري الحديث
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وعلى وفق ما تقدم وجدت الباحثة في المنجز الفني لحضارة بالد الرافدين ما يستحق التقّصي والبحث عن شحة المواد 
بوصفها بنية جمالية ساهمت بشكل فعّال في إثراء هذا المنجز الفني التشكيلي شكالً وجوهراً، لذا ركنت الباحثة  المستخدمة

 في صياغة مشكلة هذه الدراسة إلى االستفهام اآلتي:
 ما شحة المواد واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين؟ -
 

 أهمية البحث والحاجة اليه:
اجة إليه ضمن اشتغال المفاهيم شحة المواد في البنى الشكلية والفكرية للمنجز الفني التشكيلي لبالد تتجلى أهمية البحث والح

 الرافدين بالنقاط اآلتية:
.تسليط الضوء على أبعاد مفهوم اإلبداع كـ بنية مفاهيمية في المنجز التشكيلي لحضارة بالد الرافدين، مّما يشّكل قراءة 1

 ي تعود لتلك الحقبة بتسلسالتها التاريخية.جديدة للنصوص النحتية الت
.يفيد طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة بصورة خاصة وقسم اآلثار والمثقفين واصحاب االهتمامات الفنية والنقدية 2

 والجمالية بصورة عامة.
 ..يتيح فهما أوسع لثقافة الحضارة العراقية القديمة في جوانبها الفنية والدينية والتاريخية3

 هدف البحث: يهدف البحث الحالي إلى:
 التعّرف على شحة المواد واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين.

 حدود البحث:
 .الحدود الموضوعية: المنتج التشكيلي لبالد الرافدين )البارز، المجسم( وااللواح الطينية.1
 .الحدود المكانية: بالد الرافدين.2
 ق.م(. 539العصر البابلي الحديث )-ق.م(  6750لممهدة للتاريخ ).الحدود الزمنية: العصور ا3

 تحديد المصطلحات:
 (: CREATIONاإلبداع ) 

 ذكر في لسان العرب..
 أستبط وأحدث وجل بديع جديد. –بدَع 

 والستاء الجديد. –والبديع: الزق الجديد 
 عليه من عادة السير.وأبدع اإلبل: َكلْت أو عطبت، كأّنه جعل انقطاعها عّما كانت مستمرة 

 .(8 -6/ 4)ابن منظور، د.ت، الصفحات  وإبداعا أي إنشاًء أمراً خارجاً عّما أعتيد منها
ولعل المعاني المتطورة تحمل داللة األصل الحسي وما تولّد منه، فالبدْع: الحدث وكل محدث، وأبدع: أتى ببدعة، والبديع: 

 الحدث العجيب.
لبديع( و)البدعة( مجال األلفاظ اإلسالمية )فالبديع غدا اسماً من أسماء هللا الحسنى، والبدعة وفي جانب آخر دخلت كلمتا )ا

 .)األصبهاني، د.ت( هي المحدث في الدين بعد اإلكمال
، هو تقريب (17)القرآن الكريم، سورة البقرة، آية:  وقد وردت كلمة )البديع( في القرآن الكريم "بديع السماوات واألرض"

مقاربتها بالخلق، ويذهب الجرجاني صاحب التعريفات فيرى إن )اإلبداع( أعم من الخلق ولذا قال )بديع السماوات(  على
 .(8، صفحة 1983)الجرجاني،  وقال خلق اإلنسان ولم يقل )بديع اإلنسان(

هدت مجاالت التطور في وقد شهدت كلمة إبداع وما يتعلّق بها من اشتقاقات تطور كبير نتيجة للتنوع المعرفي، وقد ش
األدب وعلم النفس والفنون العامة ففي المعجم األدبي اإلبداع عند الفالسفة هو )إيجاد الشيء من عدم، فهو أخص من 

 .(142، صفحة 1979)عبدالنور،  الخلق(
والمنطق، تتميز  واالبتداعية: "نزعة في جميع فروع الفن تعرف بالعودة إلى الطبيعة وإيثار الحس والعاطفة على العقل

 .(153، صفحة 1979)عبدالنور،  بالخروج على أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة"
وعلى الرغم من أّن الداللة اللغوية لكلمة )اإلبداع( تتداخل مع دالالت أخرى "كاالبتكار والتجدد والخلق الفني، فإنّه يبدو 

لق الفني مجرداً من كل ثيمة تقومية، وهو بذلك يخلو من الصبغة التي اكتسبها أّن اإلبداع، اصطالحاً غدا مماثالً لعملية الخ
 . (138، صفحة 1989)المسدي،  من قبل"

ثم لزمهُ هذه … وذكر إبن رشيق في العمدة )اإلبداع( هو "إتيان الشاعر بالمعنى المتضرف الذي لم تجر العادة بمثلهِّ 
ر فصار االختراع للمعنى واإلبداع للفظ، فإذا تّم للشاعر أن يأتي بمعنى فخرج التسمية حتى قيل لهُ )بديع(، وإن كثر وتكر

 .(265/ 1م، صفحة 1955 -هـ 1374)القيرواني،  في لفظ بديع فقد استولى على األحد، وحاز قصب السبق"
 ومن كل ما سبق تستخلص الباحثة تعريفاً إجرائياً في هذا البحث، وهو:
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عقلية تعتمد على مجموعة مـن القدرات المتميزة من النشاط اإلنساني يترتب عليها إنتاج جديد اإلبداع الفني: هو عملية 
يتميز بالجدة واألصالة وفق مجموعة العوامل والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه والمنعكسة على المنجز الفني ليأتي 

 الطبيعة العضوية.   منسجماً مع البيئة وفي تعبيرها المستمد في التشكيل إلى مكونات
 

 المبحث األول
 البيئة والمواد المتوفرة في العمل الفني لحضارة بالد الرافدين

تعد البيئة أهم ركائز بنية الفكر الرافديني، لذا تجد الباحثة ضرورة الوقوف على العامل البيئي بشكل موجز بوصفه من 
وثقافتها، وبالتالي تحديد الملمح اإلبداعي وصياغاته الدينية العوامل التي أسهمت في قيام الحضارات وتحديد فكرها 

 والسياسية واالجتماعية عبر معطيات المنجز الفني.
نجد اإلنسان في عصوره القديمة كان في صراع مستمر مع قوى الطبيعة من أجل ضمان غذائه ووجوده، وقد الحظ إنسان 

هها وحيواناتها عرضةً ألن تتغير فتختفي كل مظاهر إدامتها مّما يهدد تلك العصور المبّكرة أّن الطبيعة بخصبها وكثرة ميا
حياته بصورة مباشرة، وتصّور من خالل مرحلة من مراحل تطوره الفكري إذ باستطاعته التأثير على الظواهر الطبيعية 

/ 1، صفحة 1985)علي،  تالمحيطة به، وبالتالي تسخيرها لصالحه لتفادي النتائج السلبية التي تؤدي إليها تلك التغيرا
208). 

وعلى هذا النحو لعبت البيئة دورا مهما في بلورة وتوجيه فكر بالد الرافدين، وال سيما إنّنا نجد تأثيرها واضحاً في صياغة 
هم المشهد الفني لذلك الفكر؛ إذ يمتد هذا التأثير إلى القرى الزراعية األولى التي نجد توسعها ونزوحها نحو الجنوب قد أس

في تطّور مالمح اإلبداع في فكر بالد الرافدين، إذ اتجهت المفاهيم الفكرية السائدة نحو قوى أكثر تأثيرا تمثلت بالعوامل 
الجوية ذات األثر الفعّال في أساسيات الحياة ممثلة بتذبذب كميات المطر، مّما أّدى إلى تبادل األدوار من هيمنة فكرة 

، وبالتالي تعد تلك (146/ 1، صفحة 1985)رشيد،  لمؤثّرة على المطر والزرع والحصادالخصوبة إلى العوامل الجوية ا
المرحلة انتقاله من الكهف إلى االستقرار واالعتماد على األرض، وبذلك تحّولت بنية الفكر من البربرية والصيد إلى 

الحتفاء بكل ما يحيل لمفاهيم الخصوبة ؛ لذا شهدت هذه المرحلة ا(158، صفحة 2005)شالين، معيشة أكثر استقراراً 
/ 1، صفحة 1985)رايلي،  والتوالد، إذ تمركز الوجود النسوي كمعطى اجتماعي وديني وسياسي اقترن باألرض واإلنتاج

52). 
، وعلى الرغم مّما وفرته تلك البيئة لإلنسان من أرض خصبة ومياه اال أنّها تميّزت بالتقلبات المناخية وعدم االستقرار

فالطبيعة القاسية المتمثّلة بالرياح المتربة والتباين الشديد لدرجات الحرارة خالل الفصول، وفيضان نهري دجلة والفرات 
)األحمد،  بدون انتظام أو انتظار، فضال عن تغيّر مجريهما عبر العصور والذي يؤدي بدوره لتغيير أماكن االستيطان

ئة الرافدينية بعدم االنتظام بأحوالها ووجود نوع من العنف في بعض مظاهرها، ، " كما تميزت البي(171/ 2د.ت، صفحة 
فنهرا دجلة والفرات وان كانا قد حقّقا لإلنسان العراقي القديم قدراً كبيراً من االستقرار المعيشي مّكنه من صنع حضارته 

تظام، فيحطمان السدود ويغرقان المزارع، في عصور مبكرة، إال أنّهما في الوقت ذاته قد يفيضان على غير انتظار أو ان
وهنالك رياح الهبة تخنق المرء بغبارها، وأمطار عاتية تحول الصلب من األرض إلى بحر من طين وتسلب اإلنسان 
 حرية الحركة، فغّن تلك البيئة ال تضبط نفسها، إنّها ببطشها تتحكم بمشيئة اإلنسان وتدفعه إلى الشعور بتفاهته إزائها

، وإذا كانت المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية قد عوضت ببعض (147/ 2، صفحة 1980ورت و آخرون، )فرانكف
المواد األولية وخاصة الحجارة، إال أنّها في الوقت نفسه كانت مصدر قلق كبير لسكان بالد الرافدين، فضال عن موقع 

، 1985)الدباغ،  ظار لكثير من القبائل المهاجرة والغازيةالعراق بين مناطق تقل فيها الموارد الطبيعية جعله محط أن
 ، إضافة إلى انفتاح دويالت المدن وافتقارها للحدود الطبيعية مّما أسهم في سهولة نزوح تلك القبائل(17/ 1صفحة 

ام ، وعلى هذا النحو  نجد تعرض سّكان هذه الحضارة إلى هجرات األقو(146، صفحة 1980)جاكبسون و آخرون، 
وغزوات عنيفة، واختالط السكان، واالتصال الثقافي، وما كان يتبع ذلك من عنف وتدمير وتطّور وتبّدل في التكوين 

/ 1، صفحة 1986)باقر، مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة،  السياسي واالجتماعي وظهور ذلك في سير حضارته

 والحوريين االستقـرار لفترات طويلة مثل هجرات الكوتيين، وبالتالي فإّن هذه الهجرات الرعوية حرمتهـم من (38

وغيرهم، وأدت هذه الظواهر البيئية التي يغلب عليها المتاعب والمشاكل إزاء المنافع إلى التحكم في إرادة والكيشين 

                                                           
 ( :ق م، اقوام جبلية نزحو من المرتفعات الشرقية من جبال زاكروس في أطراف لورستان باتجاه مدن 2116ـ2210الكوتيون )

ومنها الجنوب. ينظر: حسن العراق القديم واستوطنوا الجزء الشمالي في منطقة ارابخا )كركوك( متخذين منها مركزا لحكمهم 
 .87، ص1982، بغداد: دار واسط للنشر، 1النجفي، معجم المصطلحات واالعالم في العراق القديم، ط

  الحوريون: يرجع أصل هذه القبائل إلى المنطقة الجبلية بين بحيرة )فان( وبحيرة )اورميا( ويعتقد ان الحوريين نزحوا منذ نهاية
لمكان الذي أطلق عليه البابليون اسم )صبراتو( الذي يمتد من ديالى إلى حدود آسيا الصغرى )األناضول( االلف الثالث ق م إلى. ا

 .95واشتملت فيما بعد بالد آشور أيضا، ينظر: حسن ألنجفي المصدر نفسه، ص
 ساللة لهم بعد الحملة الحيثية  الكيشيون: قبيلة توجهت إلى العراق من جبال زاجروس اإليرانية في األلف الثاني ق.م، حيث أقاموا

( م، ينظر: كلين دانيال، 1157( ق.م، التي تسببت في سقوط بابل األولى، وقد أطاح بهم العيالميون في )1595في حوالي )
 .488، ص1991، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر،2، ج1موسوعة علم اآلثار، ت: ليون يوسف، ط
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)أمين،  سان العراقي القديماإلنسان وصبغت حياته ببعض الحدة والتوتر، وكان لذلك تأثير على الناحية النفسية والدينية لإلن
 .(172د. ت، صفحة 

وعلى وفق ذلك ترى الباحثة أّن تجارب اإلنسان العراقي القديم مع تلك البيئة العنيفة قد ساعدت على تبلور مزيج من 
دام األفكار الدينية المقدسة والمتعددة الجوانب، والتي تميزت بنوع من التناقض، فاتجه فنانو هذه الحضارة إلى استخ

خامات ومواد مختلفة في نتاجاتهم وعلى الرغم من وجود الخامة في البيئة الطبيعية إال إنها ليست مشروعا سهال ألي 
إنسان يستطيع تطويرها، أما اإلنسان المبدع )الفنان( فإنّه يجهد للتغلب على خصائصها الطبيعية في محاولة ولتوظيف هذه 

ما ينسجم مع العمل الفني، هذا يعني أّن المادة قد أخضعت من خالل محاوالت الخصائص بما يجّسد أفكاره وتصوراته ب
الفنان عليها لتغييرها شكال وموضوعا في بناء وتكوين شكال جديدا منها. وتبعا لذلك فإّن العمل الفني، ما هو إال انتقال من 

 الخامة إلى الشكل المتكيف وفق الرغبات اإلنسانية لتصبح بنية محسوسة.
ما تتبعنا عالقة اإلنسان مع بيئته من خالل األعمال الفنية التي شهدت هذه المرحلة االحتفاء بكل ما يوحي لمفاهيم إذا 

، 1985)رايلي،  الخصوبة والتوالد، إذ تمركز الوجود النسوي كمعطى اجتماعي وديني وسياسي مقترن باألرض واالنتاج
عّدِّ أّن "أول معبود تصورته المجتمعات الفالحية كان ذا صلة بقوى  ، فقّدسوا الخصوبة ووفرة االنتاج على(52صفحة 

األرض المنتجة المولدة وخصبها، كما يرجح أْن يكون أول معبود تصّوره اإلنسان كان على هيئة امرأة تمثّل األرض 
/ 1، صفحة 1973يمة، )باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القد وخصبها، وهي اآللهة التي يطلق عليها اسم )اآللهة االم("

، إذ اتخذت اشكاالً مختلفة، فالفكر الحضاري في بدايته ونشأته األولى، قد سعى اإلنسان فيه إلى االعتماد على البيئة (199
ً في ما مارسه من المعتقدات الدينية والشعائر والطقوس ً لبقائه وتأليه تلك العوامل البيئية، وهذا ما نجده واضحا  تحقيقا

 .(48 -47، الصفحات 1985 )الدباغ،
وعلى الرغم من العثور على المدن السومرية والتي امتازت بعظمة عمائرها إال أنّها كانت متأثرة أيضا بطبيعة األرض 
ونوع التربة والمناخ، فلم تّزود البيئة السومريين بغير الطين وجذوع النخيل والقصب الذي ينمو في المستنقعات المنتشرة 

شحت عليهم بالحجارة، مّما دفعهم إلى استخدام الطين المجفف في الشمس للبناء، كما دفعهم هذا كله لالرتفاع في الجنوب و
بالمباني والمدن فوق مصاطب اصطناعية تشيد من الطين أيضا تحاشيا من الفيضانات التي يمكن أن تلحق الدمار بالمعابد 

المستوطن او على المنطقة بأكملها، فتستلزم االنتقال من ارض إلى والمدن، وان التبدالت في هذا النوع تؤثر على رخاء 
، وبالتالي ادت هذه التبدالت إلى تحوالت غير مستقرة في كثافة السكان، إضافة (53، صفحة 1981)ليو،  اخرى زراعية

ً للقنوات التي تحمل المياه إ لى داخل البالد بسبب عدم لما نتج عن تلك الفيضانات من الطمى العالق بميائها وأصبح عائقا
التمكن من الترسب بشكل مباشر بالحقول، مما أدى إلى إزالة ذلك الطمى او عمل جداول جديدة، وهذا بدوره ادى إلى 

 (.54ظهور تحوالت في المجتمع) صفحة 
أثره فيها، فعالقة  ومن خالل ما تقّدم نالحظ مدى تأكيد النتاج الفني مقدار تأثير البيئة في اإلنسان وأسلوب نتاجه وحجم

اإلنسان بواقعه إنّما كانت مجّسدة بالفن وكل ما نجده من نتاجات كان تعبيرا فكرياً عن مرحلة زمنية محددة وأصبح الفن 
عبارة عن لحظة إنسانية مرحلية تاريخية تصبح خالدة مستمرة بنفسها، فكل فن يعبّر عن عصره بتطلعاته وحاجاته 

 .(15)المقدام، د. ت، صفحة  والفكر جزءاً من حضارة الشعب ومعاناته اإلنسانية؛ ولذلك يعد الفن
 

 المبحث الثاني
 اإلبداع الفني في حضارة وادي الرافدين

يعد اإلبداع شكالً من أشكال النشاط اإلنساني؛ إذ إّن التقدم العلمي والفني ال يمكن تحقيقه من دون تطوير القدرات عند 
ت البشرية بتحوالت حضارية من خالل تنقلها من حالة إلى حالة أخرى تبدلت خاللها الرؤى اإلنسان، فقد مرْت المجتمعا

 الفكرية والتحوالت المدنية التي أدت بدورها إلى تبدل الوسائل المادية.
وإّن ظهور اإلبداع الفني في حياة اإلنسان كان ظاهرة قديمة قدم اإلنسان، وكل ظاهرة جديدة هي نتيجة مجموعة من 

القات المبتكرة؛ إذ إّن نشأة الفن األولى أدت إلى تنشيط فاعلية حواس اإلنسان مّما انعكس ذلك على إبداعه الفني وعلى الع
مر العصور التاريخية، وكان للعمل الفني اإلبداعي تعبير عن الواقع وتسجيل له، كما أّن الفن عبّر عن جملة من الحاالت 

 . (19، صفحة 1974)إسماعيل،  اقع دور أساس في ذلكاإلنسانية بهيئة رموز محددة كان للو
كما نتلمس أّن صراع اإلنسان القديم مع البيئة قد أسفر عن إحراز تطّور مهم في المهارات؛ إذ أدى عمل اإلنسان 

ه من المتواصل لتحقيق الغايات إلى ميالد الفكر وبالتالي نشوء الوعي ليؤشر بدء نشأة اإلنسان عبر عملية تطور، مّكنت
 صنع ما يحتاجه في حياته من األدوات واآلالت التي كان جلها من الحجر والعظم والخشب.. الخ.

ومّما ال شك فيه أّن فضول اإلنسان ونشاطه الفكري قد دفعاه باالستمرار إلى االطالع والتجريب على أنواع مختلفة من 
يبدع اآلالت واألدوات المختلفة من خامات متباينة عن المواد الخام في محاولة الكتشاف خصائصها وإمكانياتها، فأخذ 
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طريق تركيبها مع بعضها، مما يؤكد تنامي الوعي الخالق لدى اإلنسان األول بمعنى انه استطاع أن يدرك موضوع 
 نشاطه وعملية التأثير عليه. 

ات المختلفة التي واجهته ومنها شحة ومن هنا نتلمس بان الفنان الرافديني قد استثمر ما في بيئته من مواد وتجاوز الصعوب
بعض المواد النحتية، ولتالفي هذه الشحة استخدم أسلوب المزاوجة والتطعيم والجمع بين أكثر من مادة في عمل واحد، مّما 
أضفى سمة اإلبداع على العمل الفني النحتي، وهذا ما يالحظ في أسلوب التطعيم الذي امتازت به العديد من أعمال النحت 

(؛ إذ نالحظ الزخارف والتطعيم والجمع بين أكثر من مادة، وهذا ما يالحظ أيضاً 1بالد الرافدين راية )أور( شكل ) في
على القيثارات الخشبية من تشكيل ابداعي في أسلوبها النحتي، كذلك رؤوس الحيوانات واأللواح المنقوشة التي تزينها كـ 

(، وتكون مزخرفة إلى جانب رأس الثور من الخشب ومطعمة بمواد نفيسة 2)رأس الثور الذهبي والقيثارة السومرية شكل 
(، صور الحيوانات على االلواح كتمثال صغير لحيوان خرافي 3مثل )الذهب، الالزورد والصدف(، وكما نالحظ شكل )

ألمامية على مركب على هيئة جدي مجنح تستند اطرافه الخلفية على قاعدة خشبية مطعمة بالصدف، ويرتكز بأطرافه ا
شجرة مزهرة مصنوعة من الذهب، وبالتالي يعد فارقاً مهماً أبدع فيه الفنان الرافديني من خالل استخدامه لمواد كالذهب، 

 . (100 -89)سيتيون، د. ت، الصفحات  الفضة، الالزورد، االصداف، القار
ً مختلفة من المواد إضافة لماد ة الذهب وحجر الالزورد استخدم الفضة والصدف ومن المالحظ أّن الفنان استعمل أنواعا

والعقيق األحمر، فتعدد األلوان مما منحى العمل قيمة لونية فنية، وبذلك عزز قدرة الفنان وإمكانيته العالية في الجمع بين 
الحظ سمة مواد متنوعة بقوى ابداعية وهذا ما تجسده في )رأس المرأة السومرية( كـ أنموذج للمزاوجة بين المواد حيث ي

إبداع في أعمال صناعة الحلي والذهب من مثل أغطية الرأس ذات األكاليل المصنوعة من الصفصاف وأوراق شجر 
 (.4الزان المزخرفة بالذهب، وقد ارتفعت فوقها الزهور المعدنية شكل )

التفت إلى المعادن حينما بحث ومن المالحظ أّن الفنان الرافديني استثمر باإلبداع بعض الخامات ألداء أغراض مختلفة، فقد 
بشكل متواصل عن مادة العمل التي يمكن تكوينها بسهولة، لقد أثارت مادة الحجر ذو المقاومة وجاذبية ألوانه ومركباته 
الرغبة في التجريب، إذ من الممكن تشكيله أو صقله بسهولة ومع ذلك يمكن أن تكون من الحجر الصلب حافات حادة 

ت كـ التشظية، إضافة لمادة النحاس التي تميزت بإمكانية طرقها وتمديدها والحصول على تشكيالت بوساطة أدوات واآلال
 . (423، صفحة 1981)ليو،  فنية نحتية ابداعية

ومن خالل ما تقدم تجد الباحثة أّن الفنان الرافديني أّكد على أّن األعمال الفنية لحضارة بالد الرافدين امتازت بالتطّور 
ع، وعلى حد قول  )لويد( "إّن الفن عموماً في بالد الرافدين لم تسعفه مواده األولية من حجارة ومعادن، فقد كانت والتنوّ 

البالد فقيرة بهما وال سيما في الجنوب، وكانت تستورد حاجتها منهما من البالد األخرى، على الرغم من صعوبة جلب تلك 
ْن يخلق من أحجار البازلت واألحجار الجيرية وحجر الديوريت الشهير بصالبته األحجار إال أّن الفنان الرافديني أستطاع أ

كمنحوتات ذات قوة ابداعية، وتعد هذه المرحلة ثورة كبيرة قام بها اإلنسان تجاه الطبيعة وخلق األفكار والمعتقدات وأدوات 
 الحياة وخلق قوة ابداعية في المنجز الفني.اإلنتاج، وبالتالي بدأت مرحلة جديدة في البناء الفني، مّما أدى إلى تنظيم 

 
 المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري

دخلت حياة اإلنسان في الرافديني في منظومة صراع طويل وعنيف مع البيئة، حدد من خاللها بنتائجه طبيعة  .1
 المنجز الفني في العراق القديم.

 متغيراً في النتاج الفني.تشّكل المادة واستخدامات خاماتها عامالً مهماً  .2
 كلما اتسعت رؤية المادة في االستخدام، كلما اكتشفت دالالت جديدة لخاماتها في العمل الفني. .3
 تشّكل مواد التماثيل النحتية بخاماته لغة جديدة في إنتاج المعنى. .4
وعدم االعتماد على  أدى عدم وجود األخشاب أو األحجار إلى االعتماد على أسلوب خاص في التسقيف منذ البداية .5

 األعمدة وبالتالي إلى عدم تطورها في عمائر الجنوب.
 لكل خامة من خامات األعمال الفنية لها خصوصية في االستعمال من حيث الشكل والمرونة. .6
 تأثير المادة جمالياً وفكرياً يعتمد على ماهية المادة المختارة في العمل النحتي. .7
 ة المادة واستعماالتها من أجل الوصول إلى تحوالت فكرية.التنّوع الجمالي يعتمد على نوعي .8
 التنّوع في استعمال المواد يعطي قيمة فكرية تقوم بإرسال شفرات ودالالت ووسائل إبداعية إلى المتلقي. .9

 
 إجراءات البحث :الفصل الثالث

 مجتمع البحث:
لبارزة والمجسمة( والتي تتألف من النماذج المحددة اشتمل مجتمع البحث الحالي على األعمال الفنية )األلواح الفخارية وا

دراستها فيما يتعلّق بالتقصي عن شحة المواد واإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين، وقد تّم الحصول عليها من 
ث، المصادر المتعلقة بالموضوع فضال عن شبكة المعلومات العالمية )االنترنيت(، وهي موزعة حسب المدة الزمنية للبح
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ونظراً لسعة تلك المدة وكثرة األعمال النحتية عبر العصور، فقد فرزت الباحثة مجتمع البحث وفقا لمعايير ليصل إلى 

(10) .نماذج، لتحقيق أهداف البحث 
 عينة البحث:

بوصفها ( نماذج نحتية من مجتمع البحث 5اعتمدت الباحثة الطريقة القصدية في تحديد عينة البحث، إذ تم اختيار )
نصوصاً نحتية تحيلنا إلى قراءة المفاهيم اإلبداعية؛ وذلك تماشياً مع هدف البحث ومشكلته، كما أّن اختيار تلك المنحوتات 

 تّم وفق المسوغات اآلتية:
اعتماداً على النصوص التي تكثّفت فيها مفاهيم القوى اإلبداعية ضمن أنظمتها الشكلية مّما يرمي إلى التعّرف على  .1

 تمثاّلت تلك المفاهيم في األعمال الفنية لبالد الرافدين.
 إهمال المتكرر وغير الواضح من تلك األعمال النحتية. .2

 أداة البحث:
من أجل تحقيق هدف البحث في التعّرف على مفهوم اإلبداع الفني في حضارة بالد الرافدين اعتمدت الباحثة المؤشرات 

 ا اإلطار النظري بوصفها أداة للبحث.المعرفية والجمالية التي انتهى إليه
 منهج البحث:

لت الباحثة في دراستها الحالية على المنهج الوصفي التحليلي لقراءة المفاهيم اإلبداعية لفنون بالد الرافدين التي تّم  عوَّ
 تحديدها ضمن عينة البحث، وذلك بوصفه المنهج المتبع في الدراسات الفنية والجمالية.

  (1أنموذج )
 لموضوع: االلهة االما

 المادة: طين مفخور
 المعدني )دور حلف(-المرحلة الزمنية: العصر الحجري الحديث

 المعثر: تل حلف
 القياس: )؟(.

 العقائدية: متحف اللوفر
 . 105المصدر: ثروت عكاشة، الفن العراقي القديم سومر وبابل وآشور، ص

حلف( ويمثل امرأة  عمل نحتي فخاري يعود إلى العصر الحجري الحديث )تل
جالسة بوضع القرفصاء وبرقبة طويلة نسبياً ورأس مختزل التفاصيل مسطح من 
الجانبين، وقد لفّْت يديها إلى األمام محتضنة بذلك األثداء المبالغ بحجمها، أّما 
األرداف فهي كبيرة نسبيا تستدق عند الطرف دون وجود األقدام، كما حاول 

مال التشريح العضلي مستعينا باألسلوب االختزالي في الفنان في هذه المنحوتة إه
إخراج عمله النحتي لينتهي بهيئة بشرية اعتمدت على الترميز في خطابها 

 الشكلي.
توّضح لنا القراءة البصرية للعمل إحالة لمدلوالت فكرية مثّلت معتقدات دينية 

اتخذت المرأة  ذات قوة إبداعية سادت منذ اكتشاف الزراعة في بالد الرافدين، إذ
مركزية خاصة ضمن المنظومة الفكرية الخاصة بذلك المجتمع؛ إذ اقترنت األم باألرض المنتجة المولدة والتي شّكلت قوى 
مساهمة في إشباع حاجات اإلنسان وتبديد مخاوفه في تحصيل قوته، لذلك وجد عن طريق وعيه الذهني اقتران رمزي بين 

انية قد ساهمت بشّكٍل فعّاٍل في ديمومة واستمرار الحياة، كما أنّهما مفردتان ترمزان االرض( بوصفهما قوة روح –)االم 
 لمفهوم الخصب الذي اتخذ قيمة مقدسة في الفكر العراقي القديم.

إّن ميل الفنان الرافديني هنا إلى األسلوب االختزالي وعدم نحت المرأة بشكلها الواقعي هو محاولة لشحن المنحوتة بطاقة 
رية ومضمون ساٍم رافق الشكل العام، وهذا المضمون ما هو إال تشخيص لمفهوم اإلبداع؛ إذ اختزل النّحات تفاصيل تعبي

الوجه واأليدي واألرجل ساعيا بذلك االبتعاد عن مماثلة الهيئة البشرية المألوفة منتقال بالشكل من عالمه الوجودي إلى عالم 
كل الغرائبي للمنحوتة يكشف لنا عن توظيفها في الطقوس الدينية لدى مجتمع حلف؛ ميتافيزيقي اتسم بالقداسة، كما أّن الش

إذ أصبح وسيلة إلقناع الجماعة بالحضور الغيبي للقوى المسيطرة على الكون فتوجب األجالل والتقديس لآللهة االم رمز 
 الخصب والنماء في الطبيعة.

ً بوصفها مادة الخلق التي نالت قيمة مقدسة في الفكر والحال أّن مادة الطين المفخور )التراكوتا( شّكلت  ً مقدسا مفهوما
األسطوري القديم، كما أنّها تجانست مع فكرة العمل التي أكد من خاللها الفنان عن قدسية األرض األم، اضافة إلى وفّرتها 

                                                           

 ( 1ينظر: ملحق.) 
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بات الفخار التي أضيفت إلى في الطبيعة مّما جعلها من المواد األساسية في الحياة، فضال عن ذلك نالحظ التزيين بح
 االكتاف والشعر االصطناعي الذي ثبت بالقير فربما كان هذا التزيين هو عدم المبالغة بالشكل غير المرئي.

كما أّن استخدام مادة العمل النحتي )الطين المفخور( هي داللة لمفاهيم مقدسة في هذا المجتمع الزراعي؛ إذ وجد النحات    
توافق بين هذه المادة وبين فكرة تقديس األرض ومظاهر خصوبتها، وبهذا أصبحت المادة ذات ارتباط وثيق بفكرة العمل 

ها وسيلة للتعبير الروحي، إضافة  إلى ذلك شّكلت الخطوط المستعرضة التي نقشها الفنان على سطح التمثال داللة بعّدِّ
لالشتغاالت الطقوسية المقدسة التي مارسها سكان هدا الموقع )حلف(، والسيما أّن تلوين هذه الخطوط باللون األحمر الذي 

 مومتها.اقترن بفعاليات السحر لدى العراقيين القدماء، فضال عن تفعيل رمزية الحياة ودي
 (2انموذج )

 الموضوع: البطل األسطوري )انكيدو(
 المادة: نحت فخاري

  المرحلة الزمنية: العصر األكدى )بداية األلف الثاني قبل الميالد(
 المعثر: أور

 ( سم61القياس: )
 م ع – 24691رقم  –العائدية: المتحف العراقي 

 .254المصدر: فرج بصمة جي: كنوز المتحف العراقي، ص
 
وح من الفخار ذو استطالة عمل هذا اللوح الفخاري بطريقة النحت البارز، وقد نفذت ل

ً قليالً، وبوجه أمامي ظهر فيه  الشخصية عليه بوضع الوقوف، وبجعل الجسد جانبيا
ل بأشرطة مظفورة مسترسلة  معتمراً تاجاً مقرناً من أربعة أزواج من القرون، وبذقٍن ُجعِّ

أذنين كبيرتين متجهتين نحو األفق تشبه أذنين الثور، على كامل مساحة الصدر، وب
وجسم البطل الخرافي يقع ضمن نمط مخلوقات مركبة، إذ صاغ الفّخار جسم البطل 
بيدين ممسكتين عصاً طويلة بطول جسمه الذي بدا أسفل الخصر منه مهشماً والممثل به 

ن المركب الذي لجسد الثور بجعله بوضع قائم مع وضوح ذيل الثور عند حوض الكائ
 ُجعل ممثالً لحوض اإلنسان والحيوان في آٍن معاً؛ لكي يربط الفّخار فيه بين قوة الجسدين بذلك التشكيل الفكري/الفني.

إذ القوة في هكذا حيوانات مركبة فهي متأتية من قوة العقل البشري الذي يَُجسَّد برأس ادمي، فضالً عن قوة الجسد 
الحيواني والعضو التناسلي الذكري الذي يؤكد عليه الفنان في هذا العمل بشكل واضح الدال  الحيواني الذي يظهر بالجسد

فيه على قوة الذكورية التي تتناسب وانتصاب الجسد بعنصرية الحيواني واإلنساني، والمتّضح من خالل وقفته التي ظهرت 
عند قاعدة العمل وبإجمال حركة جسم البطل يظهر فيها رجاله التي تتقدم الواحدة على األخرى وبثبات قدميه على األرض 

 أنّه صيغ بهذا الوضع وحركته التي يتقدم فيها نحو األمام في إشارة إلى حركته نحو هدف ما بتحرير مبدع.
إّن ظهور البطل انكيدو بهذه الصورة إنّما هو نتاج بيئة فكرية قائمة على أسس فكرية حكمت على مادة الفّخار تدرجها 

ة اشتغال الفكر األسطوري الناتج من نسج الخيال في جعل شخصية هذا البطل األسطورية مركبة في تشكيلها ضمن آلي
الفني الفكري والذي يجد مقارباتها متشكلة مع ما جاءت به أسطورة جلجامش التي تعرضت إلى صداقتهما، وتََشكُّل 

 فنياً تناوب فيه الصورة  فيما كان عليه من تعبير يشير إلى صورتهما بهيئة تقاربت كثيراً في التقائها الفكري المجّسد عمالً 
كونهما ليسا أكثر من صورة في التشكيل، إذ عرف جلجامش كملك وإله، وكذلك في معرفة انكيدو بتشبهه به في تمثيله 

لتي يستند عليها مؤلهاً يتضح من خالل ما ظهر عليه من ترميز يشير إلى األلوهية في التاج المقرن والحكمة في العصا ا
في وقفته الواثبة إلى الجهة اليمنى من تكوين العمل، كما نجد أّن استعارة المثّال لحوض وأرجل وذيل الثور كداللة على 
قوة الثور وخصبه؛ إذ كان يحمي المزارعين من أخطار االفتراس لقطعانهم الداجنة كما ونستدل من وضوح الجهاز 

 ذكورية.التناسلي أنّه رمز للخصوبة وال
لقد أضفى الفنان لمادة الفّخار دالالت رمزية من خالل استعارة األذن من الثور لداللتها على السمع الدقيق لما هو غير 
مرئي ومحاربتها كالشياطين والعفاريت التي ال يمكن لإلنسان العادي سماع أصواتها وحركتها، ووضع الوجه ينظر إلى 

خلوق الخرافي عن إمكانياته البدنية الكامنة فيه، وبوجه خاص من خالل ارتكاز األمام في إشارات فكرية نحو إرادة هذا الم
انكيدو على العصا وهي السالح الذي كان يستخدم كما ويشعرنا بأنه قد ترك وراءه مسافات شاسعة ومغامرات عديدة قد 

ل واستناداً إلى الشخصية الممثلة خاضها ضد البشر وهو منهك القوى بداللة اتكائه بكلتا يديه على العصا، يشير هذا العم
فيه إلى أنّه من بيئة العراق الجنوبية التي عّرفتها أسطورة جلجامش في األدبيات التي تناولتها ليظهر في موضوعته كنتاج 

ها تمثل لتلك البيئة بجغرافيتها وبعقائديتها التي أفرزتها كنوع من التفكير قاد إلى تشكيلها بتلك الهيئة المعّرفة بها على أنّ 
صورة انكيدو، وبهذا نجد أّن قوة التعبير عن الحكمة والقوة واأللوهية في صياغات تعبّر عن بيئة سهليّة عبّر عنها الفنان 
الرافديني بصور من التشكيل الفني أنتج من خاللها نمطاً متميزاً من تصوير المخلوقات المركبة التي عّدْت أشباه اآللهة أو 

يزات اآللهة، إذ صيغ العمل بتكوين فني مال فيه الفّخار إلى تزيين اللحية بجعلها على هيئة شرائط لها مميزات تشبه مم
مضفورة ليمنح العمل قيمة جمالية إبداعية فاقت بذلك التشكيل، مع ما عليه تنفيذ مالمح الوجه بتعبيرية تشير إلى العقل 
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هة شد بها المتلقي نحو العمل وما يحمله من مضمون فكري الذي يمكن أن تلعبه الشخصية كما فيه يجعله في حالة مواج
 يتكامل فيه مع تشكيله الفني.

 
 (.3أنموذج )

 الموضوع: امرأة تحمل إناًء فّواراً.
 المادة: فخار.

 الفترة الزمنية: عصر االنبعاث السومري األكدى نهاية اآللف الثالث ق.م.
 القياس: )؟(

 .300وحضارتها، صالمصدر: اندريه بارو، سومر فنونها 
يمثل األنموذج امرأة منفذة على سطح مستٍو يشكل خلفية لها، ظهرت بوضع 
ً مقرناً، وتمسك بكلتا يديها إناء فّواراً، وبدت بلباس طويل  الوقوف، تعتمر تاجا
ً بخطوط متموجة طولية، تكملها خطوط متموجة على  يغطي القدمين، مزينا

 الخلفية التي تستند عليها.
رأة هنا حاملة صفة الخصوبة، تجسدت بارتدائها التاج المقرن وحملها جعلت الم

لإلناء الفوار، بخروج الماء من فوهته على جانبي المرأة، وبمعرفته في الفكر 
والفن القديم كرمز للخصوبة التي يتم من خاللها تخصيب األرض، عالوةً على 

لمعنى الخصب فيها بث الحياة على ما عليها من كائنات حية، ليكون معادالً 
وادامته عليها. ويتّضح من طريقة حمل اإلناء الفوار إيحاًء باعتزاز المرأة هنا 
بهذا اإلناء كرمز للخصوبة والخير، ورمٍز للبالد التي عرفت ببالد الرافدين وما 

 لهما من مدلوالت فكرية.
جلة والفرات واللذين فيهما سر قيام الحضارة إّن حياة اإلنسان في بالد الرافدين كانت قد عرفت بارتباطها مع نهري د

الرافدينية ونشوئها وديمومتها في كل عصور التاريخ، وقد أراد الفنان من )الفّخار( ارتباط تلك الديمومة بالمرأة التي هي 
ياة، ماراً أساس الحياة والوجود، من خالل حملها اإلناء الفّوار باحتضانه على صدرها وهو يضجُّ بالماء المعبّر عن الح

 بتلك األثداء وكأنّه يفصح عن قدسية تلك األثداء وما تحمله من عنصر الحياة الذي ال يقل أهمية عن الماء في الوجود.
ها )إلهة     ومن جانب آخر، فإّن موقع هذه المرأة في المعبد، فيه إشارة للتوّسل بها عندما يحل الجفاف والقحط بعّدِّ

للخصب والنماء( لتكون بمثابة العنصر الذي يبثُّ الحياة في الطبيعة وإدامة خصبها، لقد لجأ )الفّخار( إلى تحميل العمل 
التي رسمت تموجات الماء المنساب على الرداء، وكذلك على ما أحاط المرأة بتلك قيمة جمالية تجسدت بانسيابية الخطوط 

الصورة من التشكيل الفني، وحيث صياغته بأسلوب واقعي في التكوين، والذي يتّضح من خالل التجسيد الطبيعي لشكل 
رفت في الفكر العراقي القديم المرأة المحمل بقدسية في التعبير عن معنى الخصب والنماء، تجّسدت بشكل القرون التي ع

وكذلك الشعر المتدلي على الكتفين، منفذاً بصورة فنية تتكامل فيها مع ما  –القرون  –على أنّها إشارة إلى التأليه، ولتأتي 
 جاء عليه العمل من تكوين فني واضح فيما ابتغاه )الفّخار( من تحقيق للمضمون.

 
 (.4أنموذج )

 الموضوع: لوح بيرني.
 ة: طين مفخور.الماد

 المرحلة الزمنية: العصر البابلي القديم.
 المعثر: )؟(.

 ( سم االرتفاع.50القياس: )
 العائدية: متحف اللوفر.

 .271المصدر: انطون مورتكات، الفن في العراق القديم، ص
لوح مستطيل منحوت من الطين المفخور بشكل نافر قريب من النحت 
المجسم، ويمثل موضوعه امرأة عارية الجسد بوضع المواجهة تتدلى 
خصل الشعر على أكتافها، وترفع يديها من الجانبين، وهي تمسك الحلقة 
ً ذات أربعة أزواج من القرون، كما  والصولجان ويعتلي رأسها تاجا

جناحان إلى األسفل وتمثّل أقدامها مخالب طير جارح  يظهر من جانبيها
تطأ بهما أسدين متدابرين إلى اليمين واليسار ويرافقهما بومتان وهما 
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بهيئة مواجهة إلى األمام، كما استقّرت تلك المفردات على خط يمثل أرضية ذات ملمس خشن أشبه بالحجر لإلشارة إلى 
والبوم، وبالتالي استطاع الفنان الرافديني من إظهار القوة اإلبداعية لخامة الطين البيئة الجبلية التي يكثر فيها األسود 

 اعتمدها كخامة معادلة لمادة الحجر التي افتقرت لها طبيعة الحضارة الرافدينية.
وأفكار دينية  ونتلّمس تشّكل المفردات التي وّزعها الفنان في هذا العمل النحتي دالالت ورموزاً تحيلنا بتفكيكها إلى مفاهيم

في بنية الفكر العراقي القديم؛ اذ توّضح لنا القراءة البصرية للنص خطابا مفاهيميا أبلغ فيه النّحات عن قدسية االلهة 
العارية بتوسطها العمل لتشكل الثيمة األساسية التي تمحورت حولها المفاهيم األخرى؛ إذ نجد صفوف القرون للداللة على 

األنثوي، كما أّن االجنحة التي امتلكتها اآللهة هي إحالة إلى التوظيف الميثيولوجي للمنحوتة بعّدها تلك االلوهية لهذا الشكل 
األجنحة هي تركيب ترميزي يشير إلى السرعة والطيران والقوة األسطورية التي تميّزت بها تلك اآللهة عن البشر، فضالً 

لكبيرة، وعلى وفق ذلك كشف لنا هذا التركيب الفني أبعاداً غيبية عن ذلك األرجل التي تنتهي بمخالب الطير الجارحة وا
من خالل سعي النحات إلى إخراج الشكل من عالم اإلنسان الفاني إلى عالم اآللهة األبدي والمطلق الذي اتسم بالقداسة لدى 

 بالد الرافدين.
ولجان واسلوب صياغتهما، وقد اهتم الفنان في كما يتضح مفهوم اإلبداع الفني في هذا اللوح النحتي من خالل الحلقة والص

نحت االشكال بأسلوب واقعي موضحا تفاصيل التشريح العضلي للجسم البشري والحيواني على حد سواء، وهذا ما يوّضح 
 لنا قدسية المشهد األسطوري وتأثيره السايكولوجي في مخيلة العراقيين القدماء لذلك انعكست الفكرة اإلبداعية على السطح

 التصويري لتجسد نسباً حقيقية لألشكال المنحوتة في اللوح.
وعلى الرغم من التقنية العالية للمنحوتة ومسحة الجمال التي نالحظها في الجسد األنثوي لهذه اآللهة إال أّن التأمل البصري 

ر في توزيع المفردات والرمزية للهيئة العامة ال يترك أي انطباع ودي لدى المتلقي في هذا النص، إذ إّن المواجهة والتناظ
التي تضّمنها العمل هنا اقترنت بالتصورات التي تبلورت لدى العراقيين القدماء عن العالم األسفل )عالم الموتى( الذي 
كثيراً ما أثار مخاوف أهل الرافدين القدماء نتيجة ارتباطه بالبيئة القاسية التي أسبغت فكرهم بروح التشاؤم، وهذا ما نجده 

ي االسدين اللذين تقف عليهما االلهة بمخالبها؛ إذ يرمز األسد في الفكر العراقي القديم إلى القوة والسلطة، فضالً عن ذلك ف
على البومتين اللتين تقفان بسكون وبهيئة مواجهة ينظران بيقظة وترقب إلى األمام؛ إذ تشير رمزية البومة في التراث 

يظهر ليالً ويختفي نهاراً، وعلى وفق ذلك يذهب الباحثون إلى أّن هذا الشكل األنثوي  العراقي إلى التشاؤم لكونها طائراً 
المقرن يمثل االلهة )ليليت( التي تزعج الرجال ليالً، وهم نيام لذا اقترن إغراء شكلها العاري مع ما يحيطها من أجواء 

 مخيفة، إذ تمتعت تلك اآللهة بقدسيتها في الفكر العراقي القديم.
تحيلنا المادة التي استخدمها الفنان في هذا المنجز النحتي إلى استنطاق البنى الغيبية المقّدسة التي تبناها مضمون كما 

العمل؛ إذ استطاع الفنان الرافديني التجريب بكثير من الخامات، ولكن نجد هنا ميل النحات البابلي إلى استخدام مادة الطين 
لك المادة من دالالت دينية بأبعادها الميثيولوجية بوصفها مادة الخليقة األساسية، إضافة المفخور في هذا العمل لما تحمله ت

 لكونها الخامة المتوفرة في المنطقة الجنوبية، وهذا ما شّكل انعكاساً على فكرة هذا العمل النحتي ومضمونه. 
 

 (.5أنموذج )
 الموضوع: رقصة طقوسية.

 المادة: طين مفخور. 
 ة: العصر البابلي القديم )بداية االلف الثاني( ق.م.المرحلة الزمني
 المعثر: ماري.

 القياس: )؟(.
 العائدية: المتحف العراقي.

 . 252المصدر: فرج بصمة جي، كنوز المتحف العراقي، ص
يمثل هذا االنموذج عمالً منحوتاً من مادة الطين المفخور )التراكوتا( 

وهو قرص دائري الشكل  يعود بتاريخه إلى العصر البابلي القديم،
نحت عليه مشهدا متناظراً يضم مجموعة شخصيات واقعية ومتخيلة، 
إذ تقف امرأتان من الجانبين نحتهما الفنان بشكل عاري وبحركة 
أرجل مفتوحة، وأيدي متشابكة نحو البطن، وقد تميّز جسدهما 
بالطول والرشاقة، كما تضّمن المشهد ثالثة كائنات مركبة من جسد 

ً إلى اليسار،  بشري ورأس كلب ولهما ذيل، أحدهما يقف راقصا
واثنان جالسان في أعلى ويمين المشهد، في حين توّسط العمل 

 عازفان على آلة وترية نحتهما الفنان بحجم صغير استقر أحدهما على أرضية مشتركة مع االمرأتين.
يحيلنا استقراء البنية الشكلية إلى محاولة الكشف عن القوة اإلبداعية التي تضمنتها المنحوتة في االنموذج، إذ يشير النص 
بتعالقاته النسقية مع نمطية فكر بالد الرافدين لتجسيد فكرة ذات طابع ديني واجتماعي، إذ يمثل المشهد رقصة طقوسية 
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ً تضفيه مشاركة ا لشخصيات الخليقية المركبة، وبالتالي تدور ثيمة العمل األساسية في محاكاة رقصة تتخذ شكالً أسطوريا
 طقوسية تهدف إلى تفريغ الشحنات السلبية وتوفّر االستقرار النفسي من خالل االتصال بالمقدس.

علل نحت األشخاص كما تتّضح معالجة المشهد بعدي الزمان والمكان بخطابه الشكلي الذي تجسده المادة النحتية، وهذا ما ي
القريبين أكبر حجما، إذ تهيمن االمرأتان الراقصتان بجسديهما على طول القرص ليمثالن مركز الجذب في الصورة، في 
حين تشّكل صورة الشخصيات األخرى خلفية بعيدة لهما، ومّما يدلُّ على ذلك أّن كل شخصية في العرض تستقر على 

حتي، كما تتّضح تزامنية تلك الرقصة مع عزف اآلالت الموسيقية التي يمسكها أرضية مخّصصة لها في فضاء العمل الن
 شخصان في الوسط. 

وفي إطار البحث عن شحة المواد واإلبداع الفنّي التي تضمنها األنموذج نجد الخطابات المفاهيمية التي تعكس بنية السلوك 
ابلي القديم، إذ يكشف النص عن صراع اإلنسان مع قلقه اإلنساني المرتبطة بالفكر الميثولوجي المتداول في العصر الب

الذاتي المتمثّل بخوفه من األرواح الشريرة وترقبه للمجهول، فضال عن ضمان إرضاء اآللهة التي قد تتخذ موقفا معاديا 
كشخصيات ذات  لإلنسان بفعل متغيرات البيئة الرافدينية التي تميّزت بالقساوة والتي ترتبط بتمظهرات عناصر تلك البيئة

إرادة غيبية مطلقة، اذ ترافق تلك الرقصات أدعية وتراتيل تضمن االستعانة بالقوى الكونية المقدسة، فضال عن تضمين 
 المشهد بخطابات ترميزية يمكن قرأتها ضمن سياق النص، فالشكل الحيواني )الكلب( يستدعى مفاهيم الخصوبة والتوالد. 

كما يحيل الشكل الدائري للمنحوتة إلى استمرارية ممارسة هذا الطقس؛ إذ يستدعى االنحناء الالمتناه للعمل على مسرحة 
المكان الذي تلتف حوله الجماعة للمشاركة )الفرجة( في االحتفال الديني، إذ يمثّل الشكل الدائري للعمل استقطابا بصريا 

ضمنه من إيحاءات جسدية ترتبط بمفاهيم دينية واجتماعية مهيمنة في بنية الفكر يصّور الفعل األدائي للشخصيات وما تت
البابلي، وبالتالي فقد وّظف الفنان عناصر البناء النحتي إلضفاء السمات اإلبداعية عن طريق الخطاب الجمالي للمادة 

سة سلوك إنساني بحثاً عن مفاهيم ومرسالتها البصرية، وال سيما أّن مادة الطين جاءت منسجمة مع فكرة النص في ممار
ترتبط بالخصوبة واإلنتاج، فالطين مادة حيوية )مفاهيميا( بوصفها عنصراً مهماً في الميثولوجيا البابلية كونها المادة التي 

 خلق منها الجنس البشري. 
 الفصل الرابع: النتائج ومناقشتها:

احثة استناداً إلى ما تقّدم من تحليل لعينة البحث، فضالً عّما جاء كشفت هذه الدراسة عن جملة من النتائج توّصلت إليها الب
 به اإلطار النظري، وهذه النتائج تعرض على الوجه اآلتي:

ً في التعبير  .1 ً إبداعيا صّورت تماثيل اآللهة من قبل النحات الرافديني لما حملته من ترميز ديني، إذ اتخذت نمطا
التشكيل الفني الذي أفرزته طبيعة المعتقد وطبيعة الخامة )الطين( أشارت فيه صياغتها إلى موضع معين في 
 (.4، 2، 1المتوفرة في البيئة الرافدينية، كما في انموذج )

جمع النحات الرافديني بين الرقة والفخامة في صياغة أعماله النحتية مع االحتفاظ بإحساس الرشاقة والمرونة فيما  .2
 (.5اً إبداعياً في التشكيل بخامة الطين ليمنحه خصوصية عما سواه انموذج )أنجزه بمجاالت اشتغاالته ليخلق نمط

اتضحت شحة المواد الطبيعية في حضارة بالد الرافدين من خالل ندرة مادة في جنوب بالد الرافدين؛ إذ اعتمد الفنان  .3
ذي نجده متمثالً في األعمال القديم على خامة الطين؛ وذلك لتوافرها في تلك المناطق، مّما تجّسد مفهوم اإلبداع ال

 (.3، 2، 1النحتية أنموذج )
تبلورت المفاهيم الدينية واإلبداعية في النتاجات الفنية من خالل الخامة التي عّول عليها النّحات في خطابه الفني  .4

يلنا إلى واإلبداعي مع المتلقي، إذ ضّمن الفنان عمله قيمة مقّدسة بعنصر المادة لما تحمله من دالالت ورموز تح
قدسية الموضوع، والسيما خامة الطين المفخور قدسية خاصة للمنحوتات لما تمتلكه تلك المادة من أبعاد غيبية 

 (.4، 2بوصفها مادة الخلق في الفكر االسطوري لدى العراقيين القدماء انموذج )
ً بين الواقعية والغرائبية؛ وذلك ألّن ال .5 حاجة إلى الواقعية هي من ضمن األبعاد جّسدت األعمال الفنية انتقاالً واضحا

الداللية المباشرة، في حين الغرائبية هي من ضمن األبعاد الداللية التي تبحث في التأويالت المتعددة التي افرزتها 
 (.4، 2البيئة الرافدينية كما في أنموذج )

الطين لما تتميز به من بساطة  اجبرت شحة المواد النحات الرافديني على اإلبداع الفني من خالل استخدام خامة .6
ومرونة والسهولة في تشكيلها وبالتالي حقق الفنان الرافديني قوة ابداعية في نتاجاته الفنية بهذه الخامة، كما في 

 (. 5، 4، 3، 2، 1أنموذج )
غيرها من عالج الفنان الرافديني مشكلة شحة المواد بإبداع من خالل استخدامه لخامة الطين وعّدها خامة معادلة ل .7

 (.5، 4، 3، 2، 1المواد الشحيحة، كـ )العاج والالزورد البازلت(، كما في أنموذج )
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 االستنتاجات:
 في ضوء هذه الدراسة وما أسفرت عنه من نتائج واستكماالً للفائدة المعرفية تسنتج الباحثة بما يأتي:

اتجه الفنان الرافديني إلى الطين كون البيئة الجنوبية لحضارة بالد الرافدين افتقرت إلى الحجارة باستثناء  .1
المنطقة الشمالية لذلك اتجه اإلنسان، فاستعمله على هيئة كتل للبناء، وطّور عملية استعماله فصنع منه الطوف 

  ثم اللبن فاألجر، وعّوض بذلك عن افتقار األرض للحجارة. 
وّظف الفنان األساليب في طرح مفاهيم غرائبية إبداعية؛ وذلك بما يخدم النص النحتي ويّكثف من دالالته الفنية  .2

 والجمالية. 
استطاع الفنان الرافديني وعلى الرغم شحة المواد أْن يستثمر كل ما اتيح له من مواد باستعماله لقدراته العقلية  .3

 على اإلبداع واالبتكار.
قيون القدماء في ابتكار طرز معمارية تاُلئم البناء بالطين ومشتقاته؛ لما يتملكه من قابلية على العزل تفنّن العرا .4

 الحراري تمكنه التقليل من حرارة الشمس المحرقة والبرودة القاسية.
 

 التوصيات:
 إلبداعية.استحداث مركز للدراسات الجمالية المقارنة، في كلية الفنون الجميلة تهتم في دعم العملية ا .1
 االهتمام بالدراسات االثارية من حيث القيم اإلبداعية والتشكيلية فيها. .2
إصدار دليل شامل يضم مصورات األعمال االثارية العراقية القديمة لتشكل مادة لدراسة والبحث يمكن الرجوع بيسر  .3

 في حال عدم الوصول إلى النماذج األصلية.
 

 المقترحات: 
 الفني في الحضارة اإلغريقية القديمة.شحة المواد واإلبداع  .1
 

 )أشكال اإلطار النظري(
 

                     
(1)                             (2(                             )3) 

 
(4) 



 THE SCARCITY OF MATERIAL AND THE ARTISTIC CREATIVITY IN 

MESOPOTAMIA   
 

 

 238   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 
 المراجع

 القرآن الكريم.
)محمد محي الدين عبد الحميد، م(. العمدة في محاسن الشعر وأدبهِّ ونقدهِّ. 1955 -هـ 1374ابن رشيق القيرواني. )

 المحرر( مصر: المكتبة التجارية.
 أبو الفرج األصبهاني. )د.ت(. المفردات. بيروت.

 أحمد أمين. )د. ت(. دراسات في حضارة الشرق األدنى القديم. مصر: دار المعرفة الجامعية.
 الكتب العلمية. لبنان: دار -(. التعريفات )المجلد األولى(. بيروت1983الشريف الجرجاني. )

 (. بالد ما بين النهرين. )تر: سعدي فيضي عبد الرزاق، المحرر( بغداد: الرشيد.1981اوبنهايم ليو. )
(. ما قبل الفلسفة )المجلد الثانية(. )تر: جبرا إبراهيم جبرا، المحرر( بيروت: 1980ثوركيد جاكبسون، و آخرون. )
 المؤّسسة العربية.

ان نشوؤه وارتقائه )المجلد األولى(. )تر: الصادق قسومة، المحرر( دمشق: بترا للنشر (. اإلنس2005جان شالين. )
 والتوزيع.

 جمال الدين بن محمد األنصاري ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب. بيروت: مطبعة نادر.
 سامي سعيد األحمد. )د.ت(. الزراعة والري، مجلد حضارة العراق. 

 األدبي. بيروت: دار العلم للماليين.(. المعجم 1979صبور عبدالنور. )
 (. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )المجلد األولى(. بغداد: دار البيان.1973طه باقر. )
 (. مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة. بغداد: دار الشؤون الثقافية.1986طه باقر. )

 (. األسلوب واألسلوبية. بيروت.1989عبدالسالم المسدي. )
 م(. فنون اإلنسان القديم أساليبها ودوافعها. بغداد: المعارف.1973 عبدالكريم. )عبدهللا

 (. الفن واإلنسان )المجلد االولى(. بيروت: دار العلم.1974عزالدين إسماعيل. )
، 1985، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1(. البيئة الطبيعية واإلنسان، مجلد حضارة العراق، ج1985علي الدباغ. )

 . بغداد: دار الحرية.17ص
 غادة المقدام. )د. ت(. فلسفة النظريات الجمالية )المجلد األولى(. لبنان: جروس برس.

 (. األعياد واالحتفاالت، حضارة العراق. بغداد: دار الحرية.1985فاضل عبدالواحد علي. )
 الوطنية.(. المعتقدات الدينية، مجلد حضارة العراق. بغداد: المكتبة 1985فوزي رشيد. )

(. الغرب والعالم. )تر: عبدالوهاب محمد المسيري، وآخرون، المحرر( الكويت: سلسلة عالم 1985كافين رايلي. )
 المعرفة.

 لويد سيتيون. )د. ت(. فن الشرق االدنى القديم. 
محرر( بيروت: (. ما قبل الفلسفة )المجلد الثانية(. )تر: جبرا إبراهيم جبرا، ال1980هنري فرانكفورت، و آخرون. )
 المؤّسسة العربية.

 
 

 (1ملحق رقم )
 مجتمع البحث

        
(1)                (2         )    (3               )        (4) 

 



VOLUME 3, ISSUE 3 June  2021 

 

  239IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

                
      (5(                       )6(                        )7) 

 

             
        (8(                    )9(                      )10) 

 
 


