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 :الممخص
امتدادا  الحديثة تعد الفنون اساس الشعوب وقياس ثقافتيا، اذ الفنون البابمية

، وداللة ميمة عمى تطور الحديث لمعصر البابمي القديم والعصر االشوري
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Abstract: 

The arts are the basis of peoples and measure their 

culture. Babylonian arts are an extension of the ancient 

Babylonian and Assyrian ancient times, and an important 

sign of the development of the communities of the 

Mesopotamian population, these arts were divided into 

literary and architectural arts as well as professions and 

crafts. 

 

Keywords: 

Babylon 

Arts 

Modern Age. 

 

 

©Authors, 2020, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)0033 ) 
 

 :المقدمة
ان لدراسة الفنون في العصر البابمي الحديث اىمية في الكشف عن مدى ثقافة  

المجتمع البابمي، اذ كشفت المصادر الكتابية ان البابميين احتموا مكانة متقدمة في الفنون 
احتوى البحث عمى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول المبحث االول الفن تعريفو لذلك واآلداب، 

المجسم، فضبل عن دراسة المسبلت، والرسم  البارز والنحت نحتالنحت بشقيو ال وفن
والزخارف والتصوير، اما المبحث الثاني فتناول الفن االدبي واشتمل عمى دراسة الشعر 

 والموسيقى والغناء والرقص واالزياء.
 المبحث االول: الفن:

 :الفن لغة واصطالحا   -
ن وافنان والتفنين ىو التخميط : ىو الحال والضرب من الشيء وجمعو فنو الفن لغة

وورد في ، (0)والتزيين، والتفنين في الشيء يعني مير فيو واالفانين ىي اساليب الكبلم وطرقو
 .(0)معجم المغة العربية مفرد افانين ىو افنون والتي تعني غصون ممتفة

الشعور  إلثارة: فيو يطمق عمى الوسائل التي يستعمميا االنسان اما الفن اصطالحا
بالجمال مثل النحت والنقش والتصوير والموسيقى والعمارة، وتسمى بالفنون الجميمة، وتقسم 

 :(0)قسمينلى اىذه الفنون 
 .والغناء الفنون االيقاعية والتي تتضمن الشعر والرقص -0
 .)النحت( الفنون التشكيمية والتي تتضمن العمارة والتصوير  والنقش -0
 فن النحت: -

 –ديم -جاءت تسمية النحت في المصادر الكتابية المسمارية بالصيغة السومرية )زا
Za-Dim ُّ( وفي المغة االكدية بصيغة )َزِدمZadimmu)(3). 

كان الفن في العراق القديم من الفنون االبداعية المبتكرة لمحضارة العراقية القديمة 
فن النحت والعناية  ألىميةالمجتمع وذلك وواجياتيا المشرقية، اذ كان لمفنان مكانو جيدة في 

 .(5)المتواصمة التي حضي بيا من قبل المموك والكينة
حرفة النحت بالمصادر الكتابية المسمارية بالصيغة السومرية  بوجاءت تسمية صاح

النحت ىو  ولذلك، (6)(Pavkullu( وباالكدية بصيغة )َبفُكّمك Lu BUR-GULكو -بور لو)
عممية تجسيد كل ما يدور بفكر النحات واحاسيسو من المشاىد الفنية وينفذىا عمى المادة التي 
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يبدأ النحات بتحضير الحجر وقصة الى احجام وفق الموضوع او الشيء ف، (7)ىيئيا لمتشكيل
م حمراء وترسم عمى الحجر باستخدا طالذي يجسده ثم يقوم برسم ىذه االفكار وترجمتيا بخطو 

،ان عممية النحت كانت تعتمد عمى مادة االحجار التي لم تكن موجودة (8)ادوات مختمفة لمنحت
في ببلد في ببلد الرافدين، لذا كانت االحجار تستورد من البمدان المجاورة، منيا حجر 
الديورايت والبلزورد التي كانت تتصف بقوتيا وصبلبتيا، اذ كان النحاتون ينحتون عمييا كل 

 .(9)ل المطموبةاالشكا
وعممية النحت كانت معبرة عن التقاليد السائدة في الوقت الذي انجزتو فيو، اذ تبعت 
عممية النحت في المدن والمراكز الحضارية ونفذت من قبل النحاتين وذلك بناء عمى اوامر 

ستعمل النحاتين والميندسين الطريقة ي، وفي العصر البابمي الحديث لم (03)المعبد والقصر
في تزيين الجدران والمداخل بالمنحوتات اذ انيم اعتبروا ذلك امرا غريبا  الحديثة االشورية

 .(00)عمييم، فمارس النحات البابمي بشكل عام النحت البارز والمجسم
 النحت البارز: -أوال  

تضمن ىذا النوع من النحت منذ البداية اسموب تصوير الشعائر الدينية والحوادث 
مشاىد الصراع بين البشر والحيوانات المفترسة مثل االسود ومشاىد والفعاليات مثل 

عالج النحت البارز االجسام بشيء من التجسيم، وكانت ىذه الطريقة متبعة في ف ،(00)الصيد
 .(00)مدينة بابل منذ العصور المبكرة حتى نياية الدولة البابمية الحديثة

-607) اوصور(-اپبل-)نابو البابمي ومن نماذج النحت البارز التي سبقت الممك
والتي  ق.م( 855-888) ادينا(-اپبل-ىي المسمة التي تعود الى الممك )نابو ق.م( 653

، اذ يكون في اعمى المسمة مشيد ارپپسياقيمت بمناسبة ترميم معبد االلو شمش في مدينة 
االلو شمش وىو جالسًا عمى عرشو الذي زين من مخموقات مركبة نصفيا انسان والنصف 
االخر يكون عمى ىيئة ثور، وكان يفصل بين ىذا المشيد والكتابة عمى ىذه المسمة شريط من 

 .(03)زخرفة بخطوط متموجة
والسيما ق.م  560-633اوصور( -كودوري-ويبدو من قصر الممك البابمي )نابو

 باآلجرقاعة العرش مدى اىتمام الفنان البابمي في تزيين الجدران، اذ كسيت واجيات القاعة 
المزجج الذي كان واضح عمى جدران القاعة وكبا من االسود عمى ارضية زرقاء وفوقيم صف 
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من اربع نخبلت شدت بعضيا الى بعض، فكانت النخمة ترمز الى الحياة في العراق القديم 
 .(05)واالسود ترمز الى العالم السفمي الذي تنفجر منو الحياة

ارز، اذ اتخذ ىذا النحت وجية جديدة استخدم في العصر البابمي الحديث النحت البو 
تتبلئم مع الخامة التي كانت تتوافر حول مدينة بابل، اذ لم تكن من المرمر او الحجر الجيري 
التي كانت تستخدم في المدن االشورية وانما كانت من الفخار المزجج الذي استخدم في 

مزججة ذات احجام ، ورسمت عمى جدران شارع الموكب مجموعة من االسود ال(06)البناء
المختمفة منيا االبيض واالصفر واالحمر القيوائي، كذلك زينت بوابة  بألوانيامتساوية تميزت 

 .(07)االخرى الخرافيةسوم الثيران المقدسة والمخموقات ر عشتار ب
ميارة النحات  عكست لنا االعمال الفنية من العصر البابمي الحديث ويمكن القول ان

المواد المختمفة والسيما ما يظير عمى جدران بوابة عشتار وشارع واتقانو في استخدام 
افكارىم من خبلل  بينتالموكب، اذ استخدم الطابوق المقولب والمزجج وغير المزجج، كما 

 .(08)المشاىد لحيوانات اسطورية والتي اظيرت فن النحت البارز في اعماليم
 النحت المجسم: -ثانيا  

تميز النحت الرافديني بتنوعو وغناه باستخدام الطرف المعروفة في النحت المجسم 
شيد فن النحت ففريدة في العصر البابمي الحديث  نحتيةوالنحت البارز، اذ انو انتج اشكاال 

م( والذي يعد 0855المجسم تطورا راقي وىذا ما نراه في تمثال اسد اريدو الذي اكتشف سنة )
( سنتمترًا، ووزنو 63من حجر البازلت البركاني بارتفاع متر ونصف وعرض ) تحفة فنية رائعة

 .(09)يزيد عن الطن الواحد
-اپبل-كذلك من االعمال المجسمة نجد مسمة بابمية تعود الى الممك البابمي )مردوخ

ادينا( والتي يظير فييا بشكل واضح كيف ان النحات البابمي اعطى التجسيم المميز لجسم 
 .(03)االلية وىذا ما ظير في النص العموي لممسمة من رمز االلية البابميةاالنسان و 

اوصور( مع احد حمفائو بنحتا بارزا  -اپبل-وفي المشيد الرئيسي ظير الممك )مردوخ
مجسما اذ نفذ بسطوع ودقة عالية، ونجد النحات البابمي في العصر البابمي الحديث قد التزام 

-505 ا يشاىد في المسمة المنحية من االعمى لمممك )نابونئيد(بيذا النيج من التجسيم وىذا م
اخر مموك العيد البابمي الحديث، اذ يظير فييا الممك امام بعض رموز االلية  ق.م 509
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-اپبل-البابمية وىو ماسكا عصا المموكية بنفس الطريقة التي تشاىد عمى مسمة )مردوخ
 .(00)ادينا(

 المسالت: -ثالثا  
عظم المنجزات النحتية البارزة في تاريخ النحت، بارتفاعيا الشاىق تعد المسمة من ا

وطبيعة موضوعيا وخاصة خامتيا ونظام تكوينيا وتقنية نحتيا، اذ انيا تشير الى خاصية 
تكامل االسموب البابمي ونضجو ومن اشير المسبلت في العراق القديم ىي مسمة الممك البابمي 

قبل البعثة الفرنسية في مدينة سوسة، والتي بمغ ارتفاعيا )حمورابي( والتي تم اكتشافيا من 
م( وشكميا شبو اسطواني غير منتظم التدوير، نحتت من حجر الديورايت الصمب 005)

سم(،  093سم( واالسفل )063سم( ومن الوسط )065االسود المون، وبمغ قطرىا من االعمى )
سين( والتي -النصر لمممك )نرام ، كذلك نجد مسمة(00)سم( 65اما المشيد في االعمى بمغ )

تمثل تحوال ميما في المنجزات الفنية الرافدينية بخاصية خامتيا وحجميا وطبيعة موضوعيا 
ونظام تكوينيا، اذ انيا نحتت من خامة خاصة والتي شكمت من كتمة ضخمة من الحجر 

 .(00)الرممي ذو المون الضارب الى الحمرة
تعد من المنحوتات الميمة التي تخمد  اوصر( والتي-ريش-ومسمة الممك )شمش

قبل البعثة االلمانية في مدينة بابل، وقد تكون ىذه  اعمال ببلد بابل، والتي تم اكتشافيا من
اوصور( وكتبت بالخط -كودوري-المسمة ىي من احدى الغنائم التي حمميا الممك البابمي )نابو

 .(03)ال ىذا الممكالمسماري والميجة البابمية القديمة، اذ كانت تخمد اعم
وفي العصر البابمي الحديث وتحديدا في فترة حكم الممك البابمي )نابونئيد( عثر من 
قبل المنقمبين عمى مسمة ىذا الممك في مدينة حران المدينة التي اىتم بيا الممك )نابونئيد( 

 وعاش فييا مدة الزمن.
 (:A1)حران   H1Aمسمة حران  -1

موجودة في متحف  نم( وىي اال0936في حران سنة )وىي المسمة التي عثر عمييا 
االثار في انقرة، وذكر عن وجودا مشيد منحوت في اعمى ىذه المسمة اذ يرافق ىذا المشيد 

 .(05)نص كتابي يعود الى والدة الممك نابونئيد
 (:A2)حران  H2Aمسمة حران  -2
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تظم ىذه المسمة عثر عمييا في مدينة حران عند المدخل العربي لمجامع الكبير، اذ 
مشيدا منحوتا مع نص كتابي لمممك )نابونئيد( ونحتت ىذه المسمة من حجر البازلت التي كان 

 68عرضيا عند القاعدة بحدود ) سم( اذ يبمغ 97م( وعرضيا ) 0.98ارتفاعيا يبمغ بحدود )
سم( وتعد من االعمال الميمة التي وجدت بالرغم من االضرار التي لحقت بيا وبالنقش 

 .(06)لكتابي المدون وذلك بسبب عوامل البيئة واالنسانا
 (:B1)حران  H1Bمسمة  -

( عمى الرصيف الذي يؤدي الى المدخل 0956عثر عمى ىذه المسمة في حران سنة )
الشمالي لمجامع الكبير، تم نحت ىذه المسمة عمى حجر البازلت، اذ يبمغ ارتفاعيا بحدود 

 المسمةسم( تقريبا، ويبدو ان ىذه  03م( وسمكيا بحدود ) 0.33م( وعرضيا بحدود )0393)
ما ادى الى كسر اسفميا ومحو بعض االسطر من النص قد تعرضت الى اضرار كبيرة م

، اما القسم العموي منيا فانو فقد تماما ولم يبقى منيا سوى النحت الذي احتل قمب (07)المكتوب
المنحوتة عمييا وذلك نتيجة  لؤلشكالال يوجد وضوح كامل  وبالتاليالمسمة نحتا بارزا، 

 .(08)االضرار التي تعرضت ليا المسمة
 (:B2)حران  H2Bمسمة  -

وجدت عند المدخل الغربي من  فقدوىذه المسمة عثر عمييا من قبل المنقبين في حران 
م( وعرضيا بحدد 0.87الجامع الكبير، ونحتت من حجر البازلت وبمغ ارتفاعيا بحدود )

م( تضمنت ىذه مشيدا منحوتا مع نص كتابي يخص الممك نابونئيد، اذ انيا نحتت 0.30)
ري، ورغم الضرر الذي تعرضت لو ىذه المسمة اال انيا احتفظت بشكميا عمى شكل نصف دائ

 .(09)االصمي
 مسمة من تيماء: -
( في بيت احد اىالي ىذه المدينة، 0877ر عمى ىذه المسمة في مدينة تيماء سنة )ثع

اذ تم شرائيا ونقميا الى اوربا ثم نقمت الى متحف الموفر لتصبح احد االثار العالمية 
سم( وعرضيا بحدود  003، نحتت من الحجر الرممي وبمغ ارتفاعيا بحدود )(03)العراقية

سم( كان يظم وجييا االمامي نقشا كتابيا اراميا ويضم الوجو االيمن 00سم( وسمكيا )30)
منيا حقمين تصويريين يمثبلن مشيدا نحتيا نفذ بالنحت البارز، اذ كان يفصل بين ىذين 

 .(00)الحقمين شريطا بارزا



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)0039 ) 
 

برز في المشيد ىو ممكا وليس اليا، اذ انو  شخصاً لمشيد في اعمى المسمة ويمثل ا
كان يضع عمى رأسو قبعة مخروطية وىذا يؤكد بان القبعة المخروطية استخدميا البابميون في 

 .(00)العصر البابمي الحديث
 الرسم والزخارف والتصوير: -رابعا  

المبكرة، اذ زينت الرسوم الجدارية عرف العراقيون القدماء فن الرسم منذ العصور 
المعابد والقصور والزقورات فاحتوت ىذه الرسوم عمى الخيال والتعبير عن اعقد وابسط 

، واروع نماذج لمرسوم الجدارية تعود الى العصر البابمي القديم اذ (00)تفاصيل الحياة واالساطير
، كما نجد رسوم عديدة من العصر البابمي (03)استخدمت الوان مختمفة في تموين ىذه الرسوم

الحديث استعاد من خبلليا الرسام البابمي تراثو في الوسط الجنوبي والموضوعات القديمة التي 
عالجيا بشيء يناسب عصره، اذ مزج فييا الرسام البابمي السمات الروحية مع حرية الحركة 

 .(05)المتجانسة والمتكاممة باأللوانوذلك بتقويتو 
بداية الرسوم الجدارية بسيطة تقتصر عمى رسوم اشخاص او حيوانات او  كانت

، واستخدمت في تكوين (06)نباتات استوحاىا وصورىا الفنان من بيئتو الطبيعية التي عاش فييا
 ،(07)ىذه الرسوم الوانا مختمفة منيا االحمر بدرجاتو المختمفة واالزرق واالسود واالصفر

االلوان البسيطة والتي استخمص موادىا االولية من الطبيعة في  الرسام البابمي استخدم ىذهف
 .(08)البداية، ثم بعد ذلك تطور بفعل تطور العموم في المجبلت المختمفة

ومن النماذج المعبرة عن جمال الرسم في العصر البابمي الحديث بوابة عشتار التي 
 تحتوي عمىقوالب مزججة اوصور( اذ كانت محبلة ب-كودوري-اقاميا الممك البابمي )نابو

الثيران بالوان االصفر وشعرىا بالمون  فكانتصور الثيران واالفاعي عمى خمفية زرقاء المون، 
 .(09)ذات لون ابيض يتخمميا بعض الظبلل الصفراء فيياالزرق، اما االفاعي 

اال اشتات مبعثرة من اثار زينة  منو زخارف العصر البابمي الحديث فمم تصمنا ان
مدينة بابل قد استعممت االجر المزخرف في زينة  فياوصور( -كودوري-ممك )نابوقصر ال

االبنية اكثر من المناطق االخرى، اذ شكمت نماذج مزخرفة كبيرة، كذلك استعممت االطر في 
 .(33)ارضياتيا المسطحة زينة من الحيوانات الرمزية مثل نقوش باب عشتار

اجية المدخل الذي يؤدي الى الساحة كما استخدم عمى جوانب حالة العرش عمى و 
، واستعمل البابميون في (30)الكبيرة بعض الزينة من االجر المزخرف بنوعية االصفر واالزرق
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اللوان في الزخرفة ايعد من اىم استعمال و ىذا العصر الطوب الخزفي لتزيين المباني العامة، 
 .(30)الى جانب النقوش والتطعيم في التماثيل

 الفن االدبي: المبحث الثاني:
 الشعر: -أوال  

 تأليفتميز الشعر البابمي بوجود ايقاع خاص اي الوزن اذ يتبع نظام خاص في 
الكبلم الموزون، اذ يقسم عمى وحدات صغيرة وتظم ىذه الوحدات الى مجموعات اكبر مثل 

ما تميز البيت والبيتين واالربع ابيات، وخاصية انتقاء المفردات المغوية والببلغية الخاصة، ك
ا وغير مقفى، ويقسم عمى شعر نالشعر البابمي بانو لم تستخدم فيو قافية، فكان الشعر موزو 

 .(30)اسطوري وشعر ممحمي
 الشعر االسطوري: -1

االسطورة وىي عبارة عن قصص تروي اعماال وتعتبر مستحيمة في ضن البعض، 
دقيق، اذ انيا تحكي منجزات واعمال االلية  بأسموبتكون عمى شكل قصيدة شعرية منظمة 

عبارة  بأول، اذ تعد اسطورة الخميقة البابمية المعروفة (33)دون تتقيد بحواجز المكان والزمان
)حينما في العمى( من اشير اساطير الخميقة واكمميا والتي تم العصور عمى نسخة منيا في 

، اذ يرجع تاريخ ىذه (35)ة القديمةمكتبة اشور بانيبال ونسخ اخرى في المراكز الحضاري
النسخة االدبية الى العصر البابمي الحديث في القرن السادس قبل الميبلد والتي وجدت في 

 .(36)م(0880انقاض مدينة سبار سنة )
دونت االساطير البابمية عمى الواح فخارية متعددة وذلك لطول نصوصيا لم تكتب 

فخارية، اذ ان مجموع ابياتيا ما يقارب االلف بيت عمى لوح واحد، بل كتبت عمى سبعة الواح 
وسميت في بعض االحيان الواح الخميقة السبع، اذ انيا كانت ترتب عمى شكل سمسمة متتابعة 
وكانت تحفظ كل مجموعة من ىذه السبلسل االدبية في صناديق خشبية او اوعية فخارية 

، (37)قطعة صغيرة من الفخار توضع عمى رفوف، وفي كل مجموعة يعمق عنوان السمسمة عمى
بدأىا السومريون وطورىا  ياذ ترك االنسان العراقي القديم عدة اساطير تختمف فيما بينيا والت

 .(38)كانت مستمدة من البيئة المحيطة بيافالبابميون 
 في تصنيف انواع االسطورة فصنفت عمى النحو االتي: اآلراءاختمفت 

 الكون وخمق االنسان.اساطير الخميقة التي فصمت نشوء  -0
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 اساطير الطبيعة والتي تفسر المظاىر الطبيعية المادية والحية منيا. -0
 اساطير الحيوانات والنباتات واساطير الكواكب ومظاىر الطبيعة. -0
 .(39)اساطير الفردوس واساطير الجحيم والتي تشمل اساطير العالم االسفل -3

من اقدم االساطير المدونة والمعرفة الى  تعد اسطورة الخميقة في العراق القديم ىي
يومنا ىذا، والتي تعد مجرد نتاج الخيال وابطاليا وشخوصيا من االلية اذ ان العراقيون 
القدماء حاولوا تصوير بداية خمق الكون وخمق االنسان واصل االشياء فوضعوا قصصا خيالية 

 .(53)ة او بالمغة البابميةشعري، ودونت بالمغة السومري بأسموبعمى ىيئة اساطير دونت 
وشغمت االساطير مجاالت واسعة من مساحة االدب القديم واثرت بشكل واضح عمى 

، ومن ابرز السمات االسطورية انيا رمزية (50)التحوالت االدبية والمغوية في نمو الحضارات
بعد ومن الصفات الرمزية انيا تقدم دالالت جديدة لكل عصر، وان الشخصية االسطورية ليا 

شامل يعكس مرحمة من مراحل تطور االنسان او تصوير انجازات توصل الييا عبر صراعو 
 .(50)الطويل

 الشعر الممحمي: -2
تعد الممحمة البابمية شكل من اشكال االدب الرفيع التي تحكميا قواعد الرد القصصي 

الفنية  ، اذ انيا تجسد بعض مآثرىم في االنجازات واالعمال(50)من شخصيات وعقد وحبكة
والتي نقمت بطوالتيم شفاىا لمدة من الزمن وكذلك عمى االختام االسطوانية التي حفظت لمدة 
طويمة كموروث حضاري في اذىان الناس بشكل قصص كانت تروي من جيل الى جيل اخر 

 .(53)انيا كانت تسجل في نصوص ادبية عمى رقم طينية كل بطوالتيم واعماليم ومآثرىم
وا بترجمة االعمال االدبية السومرية الى البابمية ومثال عمى ذلك قصة ان البابميون قام

نزول انانا )عشتار( الى العالم السفمي، والرقم الثاني عشر من ممحمة جمجامش، فكان النص 
السومري يترجم الى البابمية سطرا بسطر، وبيذا يكون النص قد دون بالمغتين السومرية 

 .(55)والبابمية
لبطولية موضوعا بارزا في ادب العراق القديم ومن اشير ىذه المبلحم وتعد المبلحم ا

اسطوري  بأسموبىي ممحمة جمجامش التي تعد من اقدم النماذج االدبية اكتشفت ودونت 
ولكن شخوصا كانوا من البشر بالدرجة االولى مثل شخصية جمجامش، اذ ان ىذه الممحمة 
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اخذت شيرة عالمية واسعة منذ ان اكتشفيا الباحثون، وترجمت بعدة لغات منيا البابمية 
 .(56)في ادب الشعوب بصورة عامة فأثرتوالخورية والحثية، 

 الموسيقى والغناء والرقص: ثانيا :
ل النظريات الموسيقية لمعالم الشرقي والغربي القديم تحمل الموروث البابمي، كانت ك

ولم يكن ىذا االمر مفاجأ وىو ان شكل االنشودة او الترتيمة السيمة كان قريبا جدا ليا، اذ لم 
يعتمد سكان الشرق االدنى مفيوم المقطوعية وظل مرتبطًا بالفواصل التي تعرف باسم )اجناس 

Ajnas (57)تتشكل في بعضيا البعض في تشكيل المقاييس( والتي  . 
ان الموسيقى كانت مظيرا اساسيا لسكان الشرق الذين اغرموا بيا غراما شديدا فنجد 

الموسيقية التي كانت مستعممة في ببلد الرافدين، وكذلك  اآلالتبعض المنحوتات التي تبين 
حفظت في متحف الموفر والتي يظير الموسيقيون الذين يعزفون عمى االتيم في المنحوتة التي 

 .(58)فييا اربعة من الموسيقيين العازفين في الوقت الذي يقف فيو الجيش لبلستراحة
الموسيقى لعبت دورا فعرف سكان العراق القدماء الموسيقى منذ العصور المبكرة، 

دينية، رئيسيا في رقصاتيم السحرية البدائية والتي تطورت مع تطور المجتمعات الى رقصات 
 .(59)اذ كانت تصاحب طقوس العبادة التي تجري في الكثير من المعابد

كما كانت ترافق االحتفاالت في االعياد الشعبية والممكية واستخدمت عدة االت 
اليوائية والطبمية اذ كان البعض منيا يصنع من الطين  واآلالتالوترية  اآلالتموسيقية مثل 

مثل الطبل الفخاري والذي تصمع اطاراتو عادة من الفخار، وكانت لو احجام واشكال مختمفة 
منيا الطبل الكبير والطبل المستدير والطبل المخروطي والطبل الطويل واالسطواني ويكون 

مى دمى في بابل والوركاء تمثل عازفات عمى القرع عمييا اما بالعصى او باليد، وقد عثر ع
 .(63)الطبل االسطواني محمول امام جسم

وىناك الطبول الكبيرة الحجم التي توضع عمى االرض ويقوم عازف او عازفين بالنقر 
الموسيقية الفخارية وىو الناي  اآلالت، وىناك نوع اخر من (60)عميو باليدين او بعيدان خاصة

النفخ اليوائية والتي عثر عمى مجموعة دمى طينية ليا في مناطق  الفخاري الذي يمثل الو
مختمفة من ببلد الرافدين كما نجد االجراس الفخارية والتي كانت تعمق في رقاب الخيول 

حوتات االشورية كما عثر عمى نوالحيوانات االخرى، وفي مبلبس الكينة وقد ظيرت في الم
 .(60)مي الحديثبود الى العصر البااحد االجراس الفخارية في مدينة بابل يع
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كانت لمموسيقى قدسية خاصة اذ كانت بعض االت الضرب تستعمل لتحفيف غضب 
النواح والحزن اثناء خسوف القمر، وارتبطت القيثارة بالثورة الذي  إلثارةااللية، وتدق الطبول 

 .(60)يرمز الى الخصوبة
 اآلالتالقديمة عمى بقايا لبعض عثرت في التنقيبات االثرية في بعض المدن العراقية 

الموسيقية مثل القيثارة الذىبية والقيثارة الفضية والصنوج اليدوية والتي صنعت من الجمد 
والخشب مما ادى الى تمفيا، وذلك الن ىذه المواد العضوية السريعة التمف في التربة 

 .(63)الرطبة
ن الغناء والموسيقى كانا اما الغناء فقد اىتم العراقيون بالغناء والمغنين وذلك ال

يشاركان في اداء الطقوس الدينية، اذ كان الغناء يتماشى عمى مسار الطقوس بمرافقة 
الموسيقى فكان الغناء يؤدي من قبل مغني واحد او عدد من المغنين او مجاميع، اذ كان 

، واستخدمت في المغة (65)يتناوب الغناء المنفرد مع غناء الفرقة عمى شكل حوار بين الطرفين
، وكانت (66)( لداللة عمى الغناء والعزفZammar( او )زّمار Zamaruاالكدية كممة )َزماُر 

الموسيقية، اذ يتم تحديد  اآلالتاالغاني والتراتيل التي ترافقيا الموسيقى تعرف بواسطة اسماء 
كممة )شير( والتي تعني االلة التي ترافق االغنية او بواسطة التعابير التي تدخل في تركيبيا 

 .(67)اغنية
كان لمموسيقى والغناء دور كبير في حياة العراقيين القدماء في افراحيم واحزانيم 

 .(68)والعابيم الرياضية واثناء معاركيم العسكرية
الموسيقية والغناء والذي يعد بدوره ركنا من  اآلالتاما الرقص فقد رافق العزف عمى 

كان الرقص وسيمة لمعبادة وطقوس االستسقاء، اذ عثر عمى الكثير ، اذ (69)اركان تمك الطقوس
زخرفية من معينات ودوائر وتوحد داخل ىذه  بأشرطةمن االواني الفخارية التي زينت اعناقيا 

الوحدات الزخرفية صورة لراقصات يرقصن رقصة االستسقاء، وكانت ىناك مجموعة رقصات 
 .(73)ال تزال حركاتيا باقية حتى وقتنا ىذا

وكان وسيمة لمشكر والتقرب من االلية وىذا ما تصوره مشاىد المآدب من رقصات 
 بإمكاناالخيرة مثل الرقص مكانا مرموقا بين كافة الفنون، اذ كان  اآلونة، وفي (70)وموسيقيين

الراقصين تقديم اىم اعماليم المسرحية واالدبية من خبلل الموحات الفنية الجميمة اذ كان 
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اشكال التعبير عن المشاعر واالنفعاالت الذاتية وادخل في ميرجانات  الرقص ىو احد
 .(70)واالحتفاالت، اذ انو كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى والشعر

 االزياء: -ثالثا  
تعتبر ازياء الدولة البابمية الحديثة ىي خبلصة منطقية لتطور االزياء في العراق 

عمى  تأثيراتوالذي انعكست  العراقي القديمالقديم وذلك لكونيا الورث الشرعي لخبلصة المنجز 
كانت تعكس ثقافة الشعوب وتقاليدىا وطبيعة الجغرافية واالخبلقية  فاألزياء، (70)باقي البمدان

 .(73)، كما انيا كانت تمعب دورا بارزا في تمييز وظيفة الشخصية وىويتيا وطرازىالئلنسان
وتشير المسبلت والمنحوتات الجدارية والمشاىد المصورة عمى االختام االسطوانية 
والتماثيل الى اختبلف االزياء ما بين الرجال والنساء وذلك نسبة الى الفئات االجتماعية التي 

، كما وتعد االختام االسطوانية ومصادر (75)سبة الى الزمان والمكانن كذلكينتمون الييا 
الكتابات المسمارية من المصادر الميمة في دراسة االزياء وزينتيا في العراق القديم ومعرفة 

ىذه االلوان والمشاىد تدلنا عمى المادة التي استخدمت منيا صناعة و األلوان الموجودة عمييا، 
مزينة بوحدات مصنوعة من االحجار الثمينة والذىب او المعادن األقمشة التي كانت 

 .(76)االخرى
في العصور المبكرة كانت المبلبس بسيطة وخالية من الزينة، اذ ان منحوتات العصر 
السومري واالكدية والبابمية لم تزودنا عمى اشكال مبلبس تحتوي عمى زينة، اال ان الرسوم 

ي قد زودتنا بمعمومات وافرة عن األزياء وطبيعة الزينة الجدارية ومنحوتات العصر االشور 
المنفذة عمييا، اذ ان مبلبسيم كانت جميمة وتحتوي عمى اشكال متنوعة من المشاىد الحيوانية 

 .(77)والنباتية
كان لمبابميين ازياء متنوعة ترتدي كل حسب مكان ارتدائيا ووقتيا ومناسبتيا، اذ كان 

الخاص لؤلعياد والمناسبات الدينية والمباس الخاص لمناسبات  ىناك المباس اليومي والمباس
االفراح واالحزان، وىناك ازياء خاصة لممموك يرتدونيا اثناء ممارستيم لمسمطة المدنية ومبلبس 
اخرى خاصة في فترة الحرب والصيد، وكان ىناك اختبلف في المبلبس، فمبلبس القادة كانت 

 .(78)ة النبال كانت تختمف عن مبلبس الخيالةتختمف عن مبلبس الجند ومبلبس رما
كان لمباس المموك البابميين ذات حواشي مزدوجة واطراف مدورة احيانا، ويمبسون 

، وبشكل عام كان لمباس البابميون جمبابا (79)قبعات راس بيضوية الشكل تمتاز بطوليا المميز
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فوق اكتافيم عباءة من التيل يصل الى اقداميم وفوقو جمبابا اخر من الصوف ويضعون 
 .(83)قصيرة بيضاء المون، ويطمون شعور رؤوسيم ويمبسون العمائم

 :النتائج
 بعد ان استعرضنا صفحات البحث توصمنا لبعض النتائج الميمة: 
بنيت القصور في مدينة بابل من االجر والقار اذ امتازت بفخامتيا وسعتيا وكبر  -0

الذي تميز عن القصور االخرى بانو فوق حجميا ومن ىذه القصور ىو القصر الجنوبي 
 اساسات قديمة.

كان الفنان العراقي ينفذ الكثير من المشاىد التي كانت تحيط بو من الطبيعة  -0
وغيرىا اذ كان يقوم بنحتيا او نقشيا او رسميا عمى الفخاريات بداية االمر ثم استمر تنفيذىا 

 ت والرسوم الجدارية والحمي والمبلبس.عمى باقي االعمال الفنية مثل االختام والمنحوتا
كان فن الموسيقى والغناء والرقص يصاحب العادات والطقوس الدينية اذ ان  -0

مراسيم ىذه الطقوس ال تكتمل اال بوجود ىذا الفن اذ خصصت عدة فرق خاصة بيذا النوع 
 من الفن قد تكون افرادا او عدة مجاميع.

ادي الرافدين وقسم الى نوعين ىما الشعر اشتير فن الشعر االدبي في ببلد و  -3
االسطوري والذي يمثل قصة او رواية شعرية يكون ابطاليا من الكينة واشير ىذه االساطير 
قصة الخميقة البابمية، كذلك الشعر الممحمي والذي يمثل قصة او رواية شعرية ولكن ابطاليا 

 تكون من البشر واشير ىذه المبلحم ىي ممحمة جمجامش.
تقن سكان مدينة بابل الكثير من الصناعات كان من اىميا صناعة الفخار ا -5

وصناعة االختام وصناعات معدنية متعددة وكذلك اتقنوا صناعة الغزل والنسيج وصياغة 
الحمي والمجوىرات وكذلك االثاث اتقنوا صناعة الغزل والنسيج وصياغة الحمي والمجوىرات 

التطريز والحياكة وغيرىا اذ كان لكل حرفة او  وكذلك االثاث، وحرف يدوية اخرى مثل
صناعة مميزات تميزىا عن باقي الحرف والصناعات اذ نجح الحرفيون والصناع في تطويرىا 

 عبر العصور البلحقة.
  االحاالت

 

                                                 
 .730م(، ص 0333)مصر: 3معجم المغة العربية، المعجم الوسيط، ط (0)
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0736. 
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طارق عبد الوىاب مظموم، "النحت من عصر فجر السبلالت حتى العصر البابمي الحديث"، حضارة  (8)
 .78، ص 3م(، ج0985العراق )بغداد: دار الحرية لمطباعة، 

( م.ق 509-607) الحديث البابمية الدولة في االقتصادية االوضاع، ، سفيان عبدالرحيم عيدالممحمي (9)
 .037(، ص م0308 اآلداب، كمية االنبار، جامعة) ماجستير رسالة

 كمية الموصل، جامعة) ماجستير رسالة القديم، العراقي الفن في النباتية المشاىد ياسين، ياسمين صالح، (03)
 .50(، ص م0336 اآلداب،

 .98الحديث، ص مظموم، النحت من عصر فجر السبلالت حتى العصر البابمي  (00)
 االديب مطبعة: بغداد) التكريتي طو وسميم سممان عيسى: تر القديم، العراق في انطون، الفنمورتكات،  (00)

 .37(، ص م0975 البغدادية،
 .99-89مظموم، النحت من عصر فجر السبلالت حتى العصر البابمي الحديث، ص  (00)
 .99البابمي الحديث، ص مظموم، النحت من عصر فجر السبلالت حتى العصر  (03)
 .69، ص القديم العراقي الفن في النباتية المشاىدصالح،  (05)
)القاىرة: الدار  0ط -دراسة مقارنة –ثروت عكاشة، فن النحت في مصر القديمة وببلد ما بين النيرين  (06)

 .000م(، ص 0990المصرية المبنانية، 
 .000عكاشة، فن النحت، ص  (07)
 .033عصر فجر السبلالت حتى العصر البابمي الحديث، ص  مظموم، النحت من (08)
 .070-073مورتكات، الفن في العراق القديم، ص  (09)
 .99مظموم، النحت من عصر فجر السبلالت حتى العصر البابمي الحديث، ص  (03)
 .99، ص المصدر نفسو (00)
 .70(، ص م0300 الجواىري، دار: بغداد) البابمية الفنون زىير، صاحب، (00)
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-005(، ص م0303 الجواىري، دار: بيروت) 0ط العراقية، الحضارة في دراسة الفن، مممكةصاحب،  (00)

006. 
ستيفاني دالي، ماري وكارنا )مدينتان بابميتان قديمتان(، تر: كاظم سعد الدين )بغداد: بين الحكمة (03) 
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