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الثانية  المرحمة/قديمة فنون                                                                      

 (م-ق1595-2004) القدين البابلي العصر يف الفن
 بين ما الواقعة الزمنية الحقبة عمى أطمق مصطمح ىو القديم البابمي  العصر

 عمى  (م-ق1595 ) األولى بابل ساللة ونياية (م-ق2004) الثالثة أور ساللة سقوط

 .قرون أربعة من أكثر دام قد العصر ىذا فإن وبيذا األول، مرسيميس الحثي الممك يد

 باسم عرفت جديدة جزرية أقوام حكم إلى المدة ىذه خالل الرافدين بالد خضعت      

  األقوام تمك عمى أطمقت التي التسمية ىذه أن ىل التأكيد وجو عمى يعرف وال اآلموريين

 نسبتاً  جاءت إنيا أو (الرعي إلو) آمورو اإللو وىو األقوام لتمك القومي اإللو إلى نسبتاً 

 التي الغربية الجية وىي الرافدين بالد إلى األقوام تمك منيا انحدرت التي الجية إلى

. آمورو باسم عرفت

 شكل عمى (الشام بالد من أي) الغرب جية من الرافدين بالد اآلموريون  دخل

 الممك عيد وفي سممية وبصورة الميالد قبل الثالث االلف منذ وكبيرة صغيرة جماعات

 تابعة كانت إلى المناطق تحتل األقوام تمك أخذت الثالثة أور ساللة مموك آخر سن أبي

 بمساعدة أور العاصمة إسقاط من تمكنت أن إلى األخرى تمو الواحدة الثالثو أور لساللة

نياء العيالمين  ففي واحد آن في حاكمة سالالت عدة وتأسيسيم الساللة، تمك حكم وا 

 مممكة الشمال وفي أشنونا مممكة الشرقي الشمال وفي والرسا نآيس ساللة الجنوب

 التي الوسط في األولى بابل ساللة بينيا من برزت ثم ماري مممكة الغرب وفي آشور

 إلييا السالالت تمك جميع توحيد من حمورابي السادس ممكيا حكم مدة خالل تمكنت

. لمبالد الوطنية الوحدة وتحقيق



 االنسجام من كبير قدر األقوام تمك أظيرت فقد الحضارية الناحية من  أما

 استفادوا فقد أكدية، أم سومرية أكانت سواء القديمة الفنية التقاليد مع خاصة وبطريقة

 ويعيد يجددىا أن العصر ىذا فنان استطاع ذلك ومع الموروثة الفنية العناصر من كثيراً 

 وبيذا أنفسيم، اآلموريين بحضارة مرتبطة جديدة عناصر إضافة طريق عن ثبوتيتيا

 المعبرة الوسائل أحد وىو القديم البابمي الفن اسم عميو نطمق أن يمكن خاصاً  فناً  خمق

:- العصر ىذا فنون من مختارة نماذج يمي وفيما الجديد، العصر ىذا حضارة عن

:-  المجسم النحت :أأوًال 

 :-المتدفق الماء آلهة -1

 ىذا عمى عثر النحت، من النوع بيذا المنفذة الفنية النماذج أروع أحد  وىي

 من بالقرب (الحريري تل) ماري مدينة في لمزمري الممك قصر ساحات أحد في التمثال

 الطبيعي وبالحجم األبيض الكمس حجر من معمول التمثال السومرية العراقية الحدود

. سوريا في حمف فتحم في حالياً  محفوظ وىو سم150 ارتفاعو يبمغ إذ تقريباً  لإلنسان

 وتمسك الشكل مستديرة قاعدة عمى الوقوف وضعية في وىي الماء آلية  تظير

 عمودية خطوط شكل عمى الماء منيا ينبثق قارورة صدرىا أمام المنحنيتين يدييا بكمتا

 كداللة المياه تيار عكس فييا تسبح أسماك ىنالك ونالحظ ردائيا عمى تنساب متموجة

 عمى جميمة وجو بمالمح يتميز تقريباً  الشكل دائري وجو ولآللية .والعطاء الخير عمى

 بشعر تتميز كما عينييا، محاجر تطعم كانت التي الكريمة األحجار فقدان من الرغم

 عمى تستقر ممتوية ضفائر شكلب الرأس جانبي عمى منو قسماً  صف طويل رأس

. الظير امتداد عمى سلتتر طويمة ظفيرة شكل عمى صف فقد اآلخر القسم أما األكتاف

 الجزء يغطي إذ قطعتين من تتألف طويمة ومالبس مقرن تاج اآللية  تعتمر

 جسميا من اآلخر الجزء يغطي بينما قصيرة أردان ذا شفاف قميص الجسم من العموي

 تتزين اآللية ىذه أن نالحظ كما قديميا، عن تكشف أفقية طيات ذات طويمة تنورة



 رقبتيا تزين التي الكبيرة والقالدة معصمييا، في واألساور أذنييا في كاألقراط بالحمي

 عمى خرز من ممونة عدة صفوف من تتألف وىي صدرىا من األمامي الجزء وتغطي

 التي القارورة الى يوصل التمثال اسفل في انبوب وجود وبسبب.صغيرة دوائر شكل

. القصر ساحات احد في كنافورة يستخدم كان التمثال ىذا ان يعتقد الماء منيا يتدفق

  
  :-آمأرأ اإلله -2

 أشجالي مدينة في وجد سم17 بارتفاع  آمورو اإللو يمثل البرونز من تمثال 

 كبش عمى اليسرى بقدمو يطأ وىو الوقوف بوضعية اإللو ىذا يظير ديالى في الواقعة

 بينما كبش برأس طرفو تييين معقوف الصولجان اليمنى بيده يمسك أماموُه  مضطجع

 لمداللة وجوه أربعة لمتمثال .صغيراً  كبش الصدر أمام المضمونة األخرى بيده يحمل

 منطقة عمى تنسدل طويمة لحية ولو الجيات، جميع عمى ومسيطر يرى اإللو أن عمى



 األربع، وجوه من  وجو كل عمى القرون من واحد بزوج مقرن تاج اإللو يعتمر الصدر،

 األيمن الكتف تاركاً  القدمين كامل إلى يصل أفقية طيات ذات طويالً  ثوباً  ويرتدي

. عارياً 

  
:- الجالسة الماء آلهة -3

 في عميو عثر أيضاً  القديم البابمي العصر إلى بتاريخوُه  يعود البرونز من تمثال 

 المساند من خالي كرسي عمى الجموس بوضعية وىي الماء آلية يمثل اشجالي، مدينة

 الصدر أمام المضمومتين يدييا بكمتا اآللية تمسك سم،16 حوالي التمثال ارتفاع يبمغ

 ردائيا فوق تنساب متموجة عمودية خطوط شكل عمى  الماء منو يتدفق قارورة أو إناء

 وجوه أربعة ليا بكونيا تتميز التي اآللية تعتمر . القدمين كامل إلى يصل الذي الطويل

 المعبد واجيتو إلى ترمز التي والدخالت الطمعات زخرفة تزينوُه  الذي المقرن بالتاج

 أسموب في التشابو إلى استناداً  آمورو اإللو زوجة ىي اآللية ىذه أن المختصون ويرجع



 يعتمدون الذين لمرعاة ميماً  عنصراً  تمثل كونيا عن فضالً  رثالمع ومكان النحت ومادة

 .الرمزي األسموب فيو فيو نفذت الذي األسموب أما والنباتات الماء عمى حياتيم في

  
 :-البرأك بأضعية متعبد شخص -4

 تمثال العصر ليذا بتاريخيا تعود التي الجميمة المجسم النحت نماذج  من

 محفوظ الرسا مدينة في عميو عثر الواقعي باألسموب منفذ سم19,5 بارتفاع برونزي

 مستطيمة قاعدة عمى البروك بوضعية شخصاً  التمثال يمثل الموفر متحف في حالياً 

 نفس أحدىما يصور فني مشيد الجانبين من البارز بالنحت عمييا نحت تقريباً  الشكل

 الجانب وعمى العرش كرسي عمى جالسة إلية أمام البروك بوضعية وىو الشخص

 لمماء صغير حوض القاعدة ويتقدم الرقود بوضعية وىو كبش المشيد يصور اآلخر

 القاعدة ىذه عمى مسمارية كتابة ىنالك ذلك عن وفضالً  الوضوء، لغرض استخدم ربما

 ىذا يتميز حمورابي الممك لمحياة تكريماً  آمورو اإللو إلى أىدي التمثال ىذا أن تذكر

 ىذا في مالحظتوُه  يمكن ما وأىم قصيرة لحية ولو واضحة وجو  بمالمح الشخص

 االعتقاد حسب والفضة الذىب ألنو وذلك الذىب بمادة واليدين الوجو طالء التمثال

 في يستخدمان المعدنان كانا السبب وليذا المطيرة المواد من العصر ىذا في السائدة



 بالعمامة أشبو رأس غطاء التمثال رمويعت .واليدين الوجو أي الجسم أعضاء أىم

 .بالوزرة أشبو قصيرة مالبس ويرتدي

  
 

 :-حمأرابي الملك رأس -5

 ارتفاعوُه  يبمغ االخضرار إلى المائل األسود السيتيايت حجر من معمول  رأس

 أن المختصون ويرجح الموفر، متحف في حالياً  ومحفوظ المصدر مجيول وىو سم15

 في الفنان برع وقد حمورابي الممك حكم من األخيرة السنوات في نحت قد الرأس ىذا

 والحزن واإلرىاق التعب فييا يظير والتي الممك ليذا الحقيقية الوجو مالمح إظيار

 من تتألف صورة الفنان أعطانا فقد وبيذا  .وجوُه  عمى التجاعيد كثرة خالل من واأللم

 الطويل ذقنو وشعر العمامة يشبو الذي رأسوُه  بغطاء الممك صورة نصفيا . نصفين

 الحقيقية بمالمحوُه  الشخصية صورتوُه  اآلخر والنصف مييب ممكي بأسموب فذالمن

 .واقعي بأسموب عنيا المعبر



 
 

 

 :-الحراسة أسأد -6

 الحراسة أسود ىي العصر ىذا خالل ظيورىا شاع التي الفنية األعمال بين  من

 مداخل جانبي عمى توضع وكانت الفخار أو البرونز مادة من معمولة عادةً  تكون والتي

 عادةً  الشكل مستطيمة مصطبة عمى الخمفية قوائميا عمى الجموس بوضعية المعابد

 التي الشريرة األرواح لطرد وىو المعابد مداخل عمى وضعيا من األساس اليدف وكان

 قوة الحيوانات ىذه أعطى النحات أن نجد السبب وليذا المعبد إلى الدخول تحاول

 الفكوك وانفراج المالمح تييج من الظاىر والوثوب التيقظ خالل من عالية تعبيرية

 تدنيس تحاول التي المعادية الشريرة القوى عمى التأثير قوة زيادة أجل من الحادة بأنيابيا



 التي الفخارية األسود ىي الحراسة أسود عمى األمثمة أفضل من ولعل المعبد، حرم

 حالياً  والمحفوظة بغداد في حرمل تل مدينة في نيسابا اآللية معبد جانبي عمى اكتشفت

 .العراقي المتحف في

 

 
 


