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... ملخص البحث ...

تناول البحث “متثالت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي” يف حماولة 
يف  الرافدين  وادي  سكان  جسدها  التي  الرافدينية  الرموز  متثالت  عن  للكشف 
الرافدين  وادي  مثلت عقائد حضارة  التي  واألدبية عىل حد سواء،  الفنية  األعامل 

وديانتها وظهورها مرة أخرى يف الفن اإلسالمي.

ووصواًل لتحقيق هدف البحث يف: الكشف عن متثالت أشكال الرموز الرافدينية 
يف الفن اإلسالمي، فقد تضمن أربعة فصول، خصص الفصل األول منها: لإلطار 
البحث. مصطلحات  وحتديد  واهلدف  األمهية  ثم  البحث  بمشكلة  بدءًا  املنهجي 

إذ احتوى عىل مبحثني، انصب االهتامم  النظري،  الثاين اإلطار  ومّثل الفصل 
يف املبحث األول عىل الرمز يف الفن الرافديني، يف حني تضمن املبحث الثاين سامت 

الفن اإلسالمي ورموز.

واختص الفصل الثالث بإجراءات البحث فقد انتقيت األعامل )عينة البحث( 
من الفن اإلسالمي )ألواح خشبية وحجرية ورسوم جداريه ومنحوتات وزخارف(، 
املنهج  باعتامد  البحث  الرافديني، وغطت حدود  الفن  الرموز من  فيها  التي متثلت 

الوصفي وأسلوب حتليل املحتوى.

وأخريا شمل الفصل الرابع النتائج واالستنتاجات التي متخض عنها البحث 
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ومن  وتوصيات  نتائج  النظري،  اإلطار  بمعطيات  لصلتها  البحث  هدف  ضوء  يف 
أهم هذه النتائج:

متثلت أشكال الرموز الرافدينية يف األعامل الفنية التي مثلت ثيمة الرصاع التي 
االسالمي. الفن  يف  واقعي  بشكل  القدم  منذ  الرافدين  وادي  سكان  حياة  رافقت 

متثلت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي حمتفظة بوظائفها الشكالنية 
الظاهرية وطبيعتها املادية، إال أهنا اختلفت بدالالهتا يف الفن اإلسالمي، إذ أصبحت 
الوثنية. الرافدينية  لآلهلة  بصلة  متت  ال  خمتلفة  رمزية  بدالالت  مجالية  وظيفة  ذات 

أما التوصيات فأمهها:

التواصل  لتأكيد  الفن اإلسالمي -خاصة ما حيتويه من رموز- أمهية  أن يوىل 
احلضاري، وبيان أصالة الفن اإلسالمي.

يف  الرافدينية  الرموز  أشكال  متثالت  دراسة:  اجراء  أمهها  املقرتحات  وبعض 
الفن االغريقي.
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... Abstract ...

The current research paper takes hold of the shape figura-

tion of Mesopotamian symbols to expose the figuration of the 

Mesopotamian symbols practiced by the Mesopotamians in 

arts and literature, regarded as doctrines and Mesopotamian 

civilization and reviving into the Islamic arts.

The research paper allots four chapters to have the target 

of the shape figuration of Mesopotamian symbols manifested; 

in the first,it manipulates the procedural entity, the problem,the 

importance, aim and stating the research terms.

In the second, it sheds light on the theoretical entity bifur-

cated into two isles; the symbol in the Mesopotamian art and 

the traits of the symbols in the Islamic art.

In the third, it focuses upon a sample from the Islamic 

art; wood and rock plate, wall pictures, sculptures and orna-

ment that incarnate the symbols of the Mesopotamian art. The 
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meant research exploits both description style and explication 

techniques throughout the processes.

Ultimately, in the fourth the research paper concludes with 

the results and findings in the light of the theoretical principles, 

the research paper reaches, as they come relevant to the the-

oretical orbit; such results are as follows:

The Shape Figuration of Mesopotamian Symbols existed 

in the artistic works incarnating the realistic nub of the conflict the 

Mesopotamians experience throughout ages in the Islamic arts.

In time, the recommendations are as follows:

The Islamic art is to attach great importance ...in great 

measure to symbols it has- to certify the cultural pollination 

and express the originality of the Islamic art.

For further studies, the present research paper suggests 

inaugurating a study paying heed to shape figuration of Meso-

potamia in the Greek arts.
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... الفصل األول ...

مشكلة البحث 1 .

املختلفة،  اإلنسانية  املشاعر  عن  املهمة  التعبري  وسائل  احد  ومازال  الفن  كان 
وعرب العصور نجد أن الفنان جيهد نفسه يف حتويل املشاهد املرئية أو املتخيلة املستمدة 
يف  ومتفاوتة  خمتلفة  جديدة  أشكال  إىل  واألعراف  والديانات  العقائد  خمتلف  من 
حماكاهتا للواقع، وهو هبذا إنام يفصح عن رغبته يف إظهار قدراته الفنية اإلبداعية ويف 
توثيقه ألبرز سامت عرصه. ملا كان الفن بطبيعته يشكل فعاًل إبداعيًا، وحيمل طابعًا 
إنسانيًا متميزا عىل مر العصور التارخيية، فانه أصبح يمثل دعامة حقيقية للواقع الذي 

يستمد منه االنسان كل متطلباته التي ختتص بالذائقة اجلاملية والعاطفية والبنائية.

والفن اإلسالمي واحد من اهم املراحل اإلبداعية لتلك املسرية الفنية بعصوره 
فكري  مرجع  وفق  يتحرك  بوصفه  اخلاصة  ورم��وزه  أشكاله  له  وكان  املختلفة، 
وعقائدي وكان له االثر يف بنية املجتمع، ومن هنا كانت النتاجات اإلسالمية جتسد 
تكوينات هلا فعل مجايل واشتغال وفقا ملا أنتجته من أفكار قد تكون ذات صلة بالواقع 
قدر  تنبني عىل  أهنا  نجد  النتاجات،  لتلك  املشكلة  البنى  نفحص  بغريه، وحينام  أو 
التنظيم والرتتيب واالتساق تكاد تظهر للمتلقي مدى اجلدية التي كانت  كبري من 
ترافق الفنان املسلم يف أثناء جتسيده لألشكال سواء كانت آدمية او حيوانية او نباتية، 
وأشكال أسطورية )مركبة(، حتت طائل اإلحساس برضورة تقيص األبعاد اجلاملية 
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والبنائية التي حتظى بمرشوعية البحث عن جوهر احلقيقة، التي قد ال ترتبط بزمان 
او مكان معينني، ومن هنا فان مجالية الفن اإلسالمي تتأتى من الكيفية التي متثلت 
هبا املضامني ذات املسحة اإلسالمية التي اصطبغت هبا كل نتاجات الفن اإلسالمي، 
وعليه فان تلك املزاوجة ما بني الشكل العام للفن اإلسالمي، وتقيص متثالت أشكال 
الرموز الرافدينية املتجسدة فيه، سيؤسس تكوينا يكون نتاج ضغوطات فكرية وفنية 
اإلسالمي  الفن  يف  الرافدينية  الرموز  أشكال  متثالت  دراسة  فان  وهكذا  معينة، 

وأبعاده الفكرية ووظائفه وغاياته سيجعلنا نقف عىل ابعاده اجلاملية.

ومما الشك فيه أن التقدم احلضاري الذي أحرزه اإلنسان عرب السنني قد أسهمت 
فيه خمتلف األمم، كل بقدر ما اكتسبته من خربة وثقافة يف شؤون احلياة، إذ “شهدت 
بالد الرافدين تقدمًا يف احلضارات اإلنسانية يف شتى عصورها املاضية وساهم فيها 
مجيعا: يف العرص القديم، ويف العرص احلديث، وأفصحت هذه احلضارات عن نفسها 
بام خلفته وراءها من آثار مادية تتجىل فيها الفنون التشكيلية املختلفة، والفن اإلسالمي 
هو من احللقات األخرية لتلك السلسلة الطويلة التي مرت هبذه البالد التي أرشق 
الفن اإلسالمي  العرب...”)م21ص9(، لكن هذا  أيدي  بنوره عىل  فيها  اإلسالم 
الذي استفاد وعمل عىل تطوير ما سبقه من فنون احلضارات األخرى، قد استمد من 
الدين اإلسالمي روحه فانتقى من تلك الفنون الرموز التي تالئمه، ثم اخذ يظهر لنا 
ذلك الرتاث القديم يف صورة جديدة هلا شخصية واضحة بارزة املعاين)م21ص14(.

وملا كان الفنان الرافديني قد جسد الكثري من الرموز الداللية التشخيصية ملظاهر 
الطبيعة يف أعامله الفنية املختلفة، فقد متثلت أشكال هذه الرموز يف الفنون اإلسالمية، 
الفن  يف  الشكلية  ومرجعياهتا  الرمزية  مدلوالهتا  عن  والتحري  التتبع  إىل  دفع  مما 
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اإلسالمي. وعليه، تتجىل مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

الفنية  والنتاجات  اآلثار  متثلت يف  التي  الرافدينية  الرموز  أشكال  أهم  أ. ما 
اإلسالمية؟

ب. ما دالالت الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي؟

أهمية البحث والحاجة إليه 2 .

تنبثق أمهية البحث احلايل من أمهية املشكلة فضال عام يقدمه البحث من:

أمهية للمتخصصني يف اآلثار والفنون اإلسالمية وفلسفة الفن اإلسالمي.

أمهية البحث احلايل يف إغناء مادة تاريخ الفن القديم واإلسالمي واحلديث. - 

يقدم البحث احلايل خدمة إثرائية للفنان التشكييل العراقي، الذي يوظف  - 
الرتاث احلضاري يف أعامله الفنية املعارصة، فال تفقد خصوصيتها اإلبداعية.

الذين  التشكييل  الفن  الفن اإلسالمي وبنقاد  يقدم البحث تعريفا بسامت  - 
يتصدون لنقد الظاهرة الفنية.

هدف البحث 3 .

هيدف البحث احلايل اىل:

تعّرف متثالت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي.
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حدود البحث 4 .

الرافدينية)3500-  الرموز  أشكال  متثالت  عن  بالكشف  البحث  حت��دد 
يمثل  النه  امليالدي  عرش  الثاين  القرن  حدود  بداية  اإلسالمي  الفن  يف  705ق.م( 

أزهى عصور احلضارة اإلسالمية.

تحديد مصطلحات البحث 5 .
َمَثُل )َتمثالت( اوال: التَّ

في القرآِن الكريِم:

َذْت ِمن ُدوهِنِْم ِحَجاًبا  َ وردْت كلمُة )متثل( يف القرآِن الكريِم يف قولِه تعاىل: َفاختخَّ
ا )سورة مريم اآلية17(.وقال )الطباطبائي(:  ا َسِويًّ َل هَلَا َبرَشً َفَأْرَسْلَنا إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثخَّ
ُه كاَن  ُف فيها جربائيُل نفَسُه ملريَم خرُي شاهٍد أنخَّ إنخَّ اآلياِت التاليِة هلذِه اآليِة والتي ُيَعرِّ
حاَل متثِلِه هلا يف صورِة برٍش باقيًا عىل َمَلكيتِِه وَلْ َيرْص بذلَك برشًا، وإنخَّام ظهَر يف صورِة 
برٍش، وهذا  تراها )حقيقَتُه( يف صورِة  مريُم  كانت  وإنخَّام  ملٌك  َبل  ببرٍش  وليَس  برٍش 
هو الذي َينطبُق عىل َمعنى التخَّمثِل اللغوي فإنخَّ َمعنى مَتثُل يشء ليشء يف صورِة كذا 
هو تصورُه عنَدُه بصورتِه وهو ال صريورَة اليشء شيئًا آخرًا، فتمثُل املََلُك برشًا هو 

ظهوُرُه ملِن يشاهُدُه يف صورِة اإلنساِن ال صريورَة املَلِك إنسانًا )م28ص35(.

تمثالت: لغويا:

. ر، رَسَم:”َمثخََّل مشهدا طبيعيا بالرسم” - مثخَّل: صوخَّ
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متثيل املوت يف لوحات  ص: متثيل: جتسيد، تشخيص:” - َد، شخخَّ جسخَّ مثخَّل: 
القرون الوسطى”.

متاثل  لوحات”،” - تناُظر”متاثل  وت��ن��اُس��ب،  تشاُبه  يف  تقاُبل  مت��اُث��ل: 
نوافذ”،”متاثل عادات”. )م1ص1320-1319(.

ِمثَلُه،  عرفها الفراهيدي )175 - ه(: املثل: الشيىُء ُيرَضُب لليشِء فُيجَعُل 
َمَثَل  والفعِل:  املَعنى  والَقدِر ونحوِه حتى يف  املثاِل  اليشِء يف  ِشبُه  واملِثُل: 
لليشِء  اسٌم  والتمثاُل:  إليِه،  تنظُر  ُه  كأنخَّ اليشِء  تصويُر  والتمثيُل:  َيمُثُل، 

ِر عىل ِخلقِة غريِه. )م2ص1675(. امُلَمَثِل امُلَصوخَّ

التمُثل اصطالحا:

)االستيعاب  بَمعنى  )التمّثِل(  مفرداُت  ت��رُد  وقد  الالن��د:  أندريه  عرفها 
Assimilation( للكلمِة َمعنى ما ورائي وديني، إىل ذلَك حتمُل مفردُة )متثل( تشبه 

اخلالَق نسبيًا، باخلالُق الذي ال يمكُن أن يشبهَه أحٌد، فهو يقوُم عىل لوٍن ِمن حماكاٍة 
خارجيٍة ومماهاٍت استنباطية امتثاليٍة )م 25ص101(.

اُه وشبَهُه به وجعَلُه  وعرفها مجيل صليبا: متّثل )مثخََّل اليشء باليشء(: سوخَّ - 
أنخَّ  التشبيِه  وبنَي  بيَنُه  والفرُق  والتشبيُه  التصويُر  هو  فالتمثيُل  مثالِِه،  عىل 
وِمنُه  ِمثالِِه  تصوُر  اليشِء  ومتثيُل  متثياًل،  تشبيٍه  ُكلُّ  وليَس  تشبيٌه  متثيٍل  ُكلخَّ 

ُل( )م26ص341(. )الَتمثُّ

وعرفها سعدي الضاوي: )التامثُل( مرتادفاهِتا هي )تشابٌه، تناسٌب، تناظٌر،  - 
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تساوي( وأضداُدها هي )اختالف، تنافٌر، تعارٌض()م27 ص85(.

ِل يف اللوحِة التشكيليِة: أّما التعريُف اإلجرائي للَتمثُّ - 

والبنائي،  اليل  الدخَّ املستويني  عىل  التعبرييِة  السمة  إظهاُر  ُه  بأنخَّ َل(  )التَمثُّ يعرُف 
وفَق مرجعيِة االشكال املتجسدة والرؤيِة اخلاصِة املقصودِة ِمن الفناِن والتي حيسن 

هبا امُلتلقي والقابلِة للتأويِل.

ثانيا: الرموز:
في القرآن الكريم:

النخَّاَس  َم  ُتَكلِّ َأالخَّ  آَيُتَك  تعاىل:  قوله  الكريم يف  القرآن  الرمز يف  كلمُة  وردْت 
اٍم إاِلخَّ َرْمًزا )سورة آل عمران آية 41(، لقد عنى اهلل سبحانه وتعاىل بقوله هذا  َثاَلَثَة َأيخَّ
باللسان  يفهم. »تصويت خفي  يكاد  الذي ال  الصوت اخلفي  الرمز هو  ان مفهوم 
وإيامء  إشارة  هو  ما  باللفظ  مفهوم  غري  بكالم  الشفتني  بتحريك  يكون  كاهلمس، 

بالعينني واحلاجبني والشفتني«. )م29ص1223(.

لغويا:

الَرْمز: مفردة مجعها رموز. وتعني اإلشارة واإليامءة )م3ص406(.

الرمز اصطالحا:

ال  معنى  وهو  عليه،  متفق  يشء  معناها  إشارة  “الرمز،  ريد:  هربت  ويعّرف 
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ينبغي أن نعرفه إال إذا عرفنا أنه قد اتفق عليه” )م4ص247(.

ويعرفه جمموعة من العلامء السوفيت: »عالمة تدل عىل يشء ما، له وجود  - 
قائم بذاته، فتمثله وحتل حمله« )م5ص488(.

الذي حيل حمل  النشاط االستجايب  أو  التعبري  أو  املوضوع  - “ بأنه:  ويعّرف 
غريه ويصبح بديال ممثال له”)م30ص104(.

التعريف اإلجرائي للرموز:

هي جممل املعاين لألشكال التي يمكن قراءهتا يف األعامل الفنية ويمكن تأويلها 
وفق املعطيات الفكرية والعقائدية السائدة يف ذلك العرص.



511

أ.م.د.سلوى حمسن محيد / أ.د.عبداحلميد فاضل جعفر

املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

... الفصل الثاني...
اإلطار النظري

المبحث األول

تقدمة: الرمز في الفن الرافديني

الفن هو احد أهم منجزات الفكر البرشي، اذ اسهم يف الكشف عن التجربة 
الذهنية املعربة عن رؤية اإلنسان ملا حييط به منذ أقدم العصور حتى وقتنا احلارض، 
يف  متثلت  بدورها  الوسائل  وهذه  ذاته  عن  للتعبري  متعددة  وسائل  االنسان  واختذ 
أشكال وصور خمتلفة، ومن هذه الوسائل هي عملية خلق الرموز. وتعود بدايات 
استعامل الرمز وسيلة للتعبري ونقل االفكار اىل بدايات االنسان الذي رمز لكل مظهر 
من مظاهر الطبيعة برمز خاص جعله مؤهلًا فيام بعد، وان خلق الرموز وابتكارها كان 
بمثابة تعظيم االهلة من جهة، وبيان قوة امللك او االله نفسه او القوة الغيبية من جهة 
التقليدي  االله  شكل  عن  وعوضت  العبادة  الرموز  تلك  استحوذت  وقد  اخرى. 
والعقائدية. الطقوسية  واملامرسات  االحداث  خمتلف  يف  له  مصاحبة  كانت  اهنا  او 

وقبل الرشوع للدخول اىل عال الرموز يف الفن الرافديني نعول ان نستذكر تأرخييًا 
ان بالدالرافدين ترعرعت يف ربوعها أربع)1( حضارات عتيدة بفنوهنا ومآثرها االدبية عىل 
حد سواء ووفقًا للتسلسل التارخيي، سنتطرق ألوىل احلضارات وهي احلضاره السومرية.
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اواًل: الرمز في الفن السومري )3500-2370( ق.م.

ونحن نتعقب ظهور الرموز ال بد من العودة اىل األطوار األوىل ماقبل سومر وهي 
)طور حسونه، طور حلف، طور سامراء، طور العبيد( حيث كانت البدايات للرموز 
جمرد خطوط هندسية زخرفية عىل آنية من الفخار )شكل1أ وب وج( يف طور حسونه، 
وبدأت الرموز بالظهور اكثر وضوحا يف طور حلف )شكل 2( التي مثلت رموز 
)الشمس والنجوم ورأس الثور واملثلثات(، وظهرت أوىل اآلهلة وهي )االهله األم( 
)م6ص16( )شكل 3 أ وب(، وتالها طور سامراء برموزه )شكل 4أ( التي جسدت 
عىل آنيه من الفخار، وظهرت الرموز يف طور العبيد يف )شكل4ب( التي متثل زخارف 
هندسية نجمية، وعثر عىل متثال لثور يمثل رمز اخلصب يف بالد الرافدين )شكل 5(.

وجسدت بعض أشكال الرموز عىل أختام أسطوانية ومنبسطة فنشاهد يف طبعة 
اخلتم )شكل 6( رمز االهلة عشتار بشكله اهلنديس متمثال بالزهرة النباتية.

ونشاهد احليوانات املركبة يف األختام )شكل 7أ، ب، ج( ويمثل اخلتم )أ( رمز 
مرة   ونراه  االسد،  برأس  النرس  ننكرسو()2( وهو  أو  زو  او  )امدوكود  الطائر  اإلله 
اخرى يتوسط جديني )ب( اما اخلتم )ج( فهو يمثل اشتباك كلٍّ من )أنكيدو( وهو 
الكائن املركب من ثور بجسد انسان مع البطل االسطوري )كلكامش( ضد اسدين 
مفرتسني حلامية القطعان، واإلله الطائر )أمدوكود( له عالقة برموز اخلصب وإنزال 

املطر يف معتقدات بالد الرافدين.

متثل  وهي  ملفوفتني  ثعبانني  عليه  حفر  قد  )شكل8(  فخاري  إناء  ونالحظ 
عليها  أضيفت  حيوانات  ففيه  )شكل9(  اما  )م7ص131(،  اخلصب  طقوس 
صفات برشية منفذة عىل هناية قيثارة سومرية، ففي األعىل نرى )كلكامش( حيتضن 
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ثورين، والثور هبيأة برشية هو رمز )انكيدو( صديق )كلكامش(، اما الصف الثاين 
نرى األسد وهو رمز القوه واملوت معا، وقد احتوى كال من الصف الثالث والرابع 
العقرب وهو من  البقره واجلدي ورجل مركب من ذنب  عىل حيوانات متثلت يف 
رموز حراس جبل )ماشو( واجلدي رمز االله )دموزي( يف االساطري السومرية. ول 
ختُل االلواح النذرية من الرموز فنشاهد )شكل 10( الطائر )امدوكود – ننكرسو( 
ملتوية  أفاٍع  كأنه  زخرفيا  شكال  نرى  االسفل  اجلزء  ويف  بمخالبه،  بأسدين  ممسكا 

تذكرنا باالفاعي املوجودة يف )شكل 8(.

ثانيًا: الرمز في الفن األكدي)2370-2230( ق. م.

اجته الفن خالل هذا العرص اىل جتسيد أكرب قدر من الرموز عىل أختام اسطوانية 
الرموز يف أعامل نحتية  متثل عقائد املجتمع وفكرهم االسطوري)3(. وقد جسدت 
بارزة منها مسلة )نرام – سني( )شكل11( يف األعىل منها نرى رمز اآلهلة )شمش 
يمثل  أ(  أما اخلتم شكل )12  وعشتار( بشكل هنديس نجمي )م8ص65-64(. 
اإلله )شمش( يتلقى التحية ساعة صعوده جبل العال السفيل حاماًل سالحه، وتقف 
اآلهلة )عشتار( هبيأة مركبة ذات جناحني، وإله املياه )أنكي( الذي خترج من كتفيه املياه 
ممتلئة باألسامك ومن رموزه االخرى السلحفاة اضافة اىل االسامك )م9ص190(، 
ويف )شكل12 ب( نالحظ )كلكامش( يطعن ثورًا، ونرى)أدد( إله الصواعق يقف 

عىل ظهر حيوان مركب من أسد بجناحني وهو رمز الطائر )أمدوكود(.

ومن االساطري الرافدينية الشهرية )صعود ايتانا)4( عىل ظهر النرس( )شكل 12 ج( 
اذ ان هذا اخلتم ميلء بالرموز منها اهلالل.
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وهو رمز االله )سني( والكرات السبعة رمز اآلهلة )االنوناكي( اضافة اىل اجلدي 
رمز )دموزي(. اما اخلتم)شكل 12 د( مقسم اىل افريزين االول فيه عقارب وافاِع ملتوية 
بشكل زخريف كام يف االشكال)8 و10(، وهي ترمز للتجدد وتقرتن بطقوس اخلصب 
والشفاء، اما العقرب فهي رمز اآلهلة )اشخارا( اهلة الزواج والوالدة )م10ص66(.

ثالثًا: الرمز في فنون عهد االنبعاث السومري - االكدي )2230-2120( ق. م.

من اهم اآلنية التي عثر عليها يف عرص االنبعاث هو )كأس كوديا( الذي يعود 
لالمري )كوديا( )شكل 13أ، ب( وحيتوي هذا االناء عىل شكل اثنني من االفاعي 
اإلله  رموز  أحد  وهو  )مشخوشو(  تنيني  بني  وضعتا  بعض  عىل  بعضهام  امللتفتني 
)مردوخ( اذ ان هذا احليوان مرّكب من رأس وذيل افعى وجسد بحراشف سمكة 
ورجلني أماميتني السد وخلفيتني لنرس )م11ص308(، اما يف جمال النحت البارز 

واملجسم فقد عثر عىل حيوان مركب من جسد ثور برأس انسان )شكل 14(.

رابعًا: الرمز في الفن البابلي القديم )2000-1500( ق. م.

خالل هذا العرص عثر عىل رسم جداري )شكل15( اذ يمّثل مشهدين مقسم 
اىل افريزين، احتوى االفريز االول عىل االهلة )عشتار( تقف عىل ظهر اسد وتسلم 
)العصا واحللقه( رمزي السلطه اىل امللك )زمر–يلم(، يف حني مّثل االفريز الثاين نساء 
حتمل )االناء الفوار( رمز االله )انكي( يتدفق منها املياه واألسامك )م12ص371(.

ومن االعامل الفنية االخرى هي األختام االسطوانية التي ُاصبحت فيها الرموز 
واساطريها  الوثنية  الشعوب  معتقدات  عن  وتعرّب  املصور  السطح  ملل  تستخدم 
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وديانتها آنذاك، فنشاهد يف طبعة اخلتم )شكل16أ( )م9ص255(، اشكااًل جديدة 
من الرموز واالهلة أمثال التنني بجسد أسد جمّنح الذي يعد شكاًل من اشكال الطائر 
)امدوكود( )م13ص59( حيث جيلس عىل ظهره إله الربق والصواعق )ادد( ومن 

خلفه يقف أحد االهلة حيمل صوجلانا برأس كبش وهو أحد رموز االله )انكي(.

)شمش(  االله  )م11ص363-360(،  )شكل16ب(  اخلتم  يف  نرى  بينام 
)نركال(  االله  رموز  أحد  هو  الصوجلان  وهذا  أسد  برأيس  مزدوج  صوجلان  بيده 
رصاعا  فيمثل  )م9ص256(،  16ج(  )شكل  االختام  طبعة  اما  السفيل.  العال  إله 
مع حيوانات الطبيعة واحليوانات املركبة )امدوكود(، اذ نرى اشتباك احد االبطال 
االساطري )كلكامش( مع االسود التي حتاول افرتاس جدي، ونفذ ذلك املوضوع 
بشكل متناظر يف توزيع االشكال املصورة. ونشاهد االله )ادد( مرة اخرى يف اخلتم 
)شكل 16د( حاماًل بيده رمزه سالح الصاعقة ويطأ بقدمه عىل ظهر ثور، ونشاهد 

رموزًا أخرى متّثل )افعى وسمكة وهالل مسند بصوجلان وأحد النجوم(.

)م9ص356(،  )شكل17أ(  الفخار  من  لوح  عىل  العرص  هذا  خالل  وعثر 
جيسد فيه شخصية جنيه اسمها )ليليت( عارية بجناحني متسك بكلتا يدهيا احللقة 
يف  االهل��ه  لتلك  نفسه  الشكل  هذا  نجد  كذلك  اسدين.  عىل  واقفة  والصوجلان 
)شكل17ب( وهو اناء نذري ظهر فيه بشكل حفر غائر بعض الرموز متثل )سلحفاة 
وسمكة وطيور(. ومن االشكال الغريبة لآلهلة او لربام للجن خالل هذا العرص نرى 

)شكل18( ذا اربعة وجوه يطأ بقدمه عىل ظهر كبش )م11ص272(.
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خامسًا: الرمز في فنون الساللة الثانية لحضارة بابل )خالل عصر السيادة الكيشية( 
)1700-1157( ق. م.

ان ما عثر عليه من نتاجات فنية يف هذا العرص يؤكد اقتباس كثري من املوضوعات 
واالفكار البابليه لصالح الفن الكييش السيام فيام يتعلق باستعارة الرموز وعبادة ما 
ترمز اليه. ففي جمال النحت البارز جسد الفنان العديد من الرموز عىل سطح لوح 
حجري )شكل 19(، مقسم عىل مخسة حقول احتوى احلقل االول عىل شكل معبد 
وعقرب رمز )اشخارا( والتنني املقّرن رمز )ننكشزيدا(، واحلقل الثاين احتوى عىل 
شكل رمز )ادد( فوق مزار واملزار حيمله ثور، ورمز لإلله )نبو( عىل شكل مستطيل 
منشطر طوليا، اما رمز االله )ننكرسو( فهو الطري فوق املحراث واىل االعىل شكل 
ويمثل  )شقمونه(  الكيش  االله  برمز  احلقل  وينتهي  )نسكو(،  االله  رمز  املصباح 
صقرا يقف عىل عمود، بينام نرى يف احلقل الثالث ثالثة رموز، مّثلت مثلثًا بعمود 
فوق معبد عىل ظهر تنني مقرن وهو رمز )مردوخ(، اما الرمز الثاين فهو شكل مسامر 
ل� )نبو( الذي تعاظم شأنه خالل هذا  فوق ظهر احد احليوانات املركبة لربام يعود 
)كوال(  الكشية  لآلهله  شكاًل  الثالث  الرمز  يمثل  بينام  )مردوخ(،  االله  مع  العرص 
وهو عبارة عن رأس امرأة فوق معبد عىل ظهر كلب. اما احلقل الرابع فقد احتوى 
عىل مخسة رموز االول يعود اىل )نركال( ويمثل أسدًا جمنحًا والثاين يمثل صوجلان 
)شقمونه(،  لالهلة  رمز  فهو  النرس  برأس  الصوجلان  اما  الصقر،  أو  االسد  برأس 
والرمز اخلامس ل� )نركال( ايضا ويمثل صوجلانًا مزدوج الرأس لألسد مسندًا ظهر 
أسد جمنح. بينام احلقل اخلامس فقد احتوى عىل رموز لآلهله السامويه متمثلة برمز 
االهلة )ننخرساك( وهو عىل شكل حرف )U( فوق معبد، ورمز لكبش فوق معبد 
يمثالن  متشاهبني  )انكي(، ورمزين  االله  رمز  عىل ظهر جدي بجسد سمكة وهو 
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التاج املقرن فوق معبد يعودان لكل من االله )آنو( و)أنليل(، واىل االعىل من تلك 
الرموز متركزت ثالثة اشكال رئيسة بقيت حمافظة عىل مكانتها تعود لكل من االهلة 
– عشتار - سني(، فالشمس ذات  الرافدينية يف الثالوث العراقي املقدس )شمش 
االهلة  رمز  االضالع  الثامنية  املسننة  والنجمة  )شمش(  اىل  تعود  املتموجة  االسنة 

)عشتار(، أما اهلالل فهو رمز )سني( اله القمر والضياء. )م9ص306-305(

سادسًا: الرمز في الفن اآلشوري)1500-612( ق. م.

دأب الفنان اآلشوري عىل استلهام مشاهد واقعية واسطورية معا يف االعامل 
الفنيه وكثريا ما نرى الرصاع الدائم بني الكائنات من خالل أشكال الرموز املنفذة 
)شكل.20أ، ب( )م9ص348(، اذ ان يف هذه االختام نرى الرصاع فيام بني االنسان 
واألسود، اما اخلتم )20و( يصور لنا شكاًل لثور جمنح يقف أمامه رجل فوق رأسه 
الكرات  ايضا  انسان، ونرى  رمز االله )آشور( وهو عباره عن قرص جمنح برأس 
السبع رمز االهلة )االنوناكي( او ما اطلق عليه يف احلضاره اآلشوريه ب� )سبيتو( ونرى 
اهلالل رمز )سني( والنجمة رمز )عشتار( ونرى االله او اجلان املجنح يف )شكل 20 
ز( يتوسط ثورين جمنحني ممسكًا بقدم كل واحد منهام، ونرى اجلان املجنحة )شكل 
21()م9ص376( عىل مسلة متثل مشهد تقديم القرابني امام الشجرة وذلك الشكل 
جناحني. ظهره  وعىل  نرس  برأس  قناعا  يرتدي  انسان  عن  عبارة  املنحوت  املصور 

التي  املركبة  الكائنات  ومنها  النحت  يف  االشورية  الرموز  أشكال  وجسدت 
ويزّين  واملجسم  البارز  النحت  بني  جيمع  الذي   )22 )شكل  )الالماسو(  ب�  تدعى 
به مداخل القصور وخمارجها ومتثل ثريان جمنحة برؤوس آدمية وظيفتها وداللتها 
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نرى  البارز  النحت  جمال  يف  أما  )م9ص373(،  الرشيرة  االرواح  وطرد  احلراسة 
)شكل23( الذي يمثل نقل االلواح اخلشبية عرب املياه ومن بني تلك األشكال نرى 
بعضًا من الرموز موزعة يف املشهد املائي، فنرى الثور املجنح )الالماسو( وثورا اخر 

ذا قرون وبعض االسامك والسالحف وكائنًا مركبًا من رجل هبيأة سمكة.

ومن الرموز االخرى التي جسدت عىل جدران القصور هي مشاهد قتل االسود 
)الشكلني 24أ وب( ويمثالن اللبوة اجلرحية واالسد اجلريح )م9ص429(، وهذه 
بعقائده  الفنان  متسك  تؤكد  التي  هي  النحت  جمال  يف  الرمزية  التصويرية  املشاهد 

ومعتقداته وديانته عرب جتسيده للرموز التي أنابت عن شكل اإلله املتخيل.

سابعًا: الرمز في الفن البابلي الحديث)627-539( ق. م.

ازداد  اذ  البابلية اجلديدة بعد اهنيار اإلمرباطورية اآلشورية،  السلطة  انتعشت 
املركبة  الكائنات  الكثري من  العرص فجسدت  املعامرية خالل هذا  بالفنون  االهتامم 
واحليوانات الواقعية التي كانت بمثابة رموز او مشّخصات رمزية لغرض العبادة. 
ومن بني اهم الرموز التي ظهرت يف هذا العرص هي أشكال االسود والثريان وكذلك 
احليوان املركب الذي يدعى ب� )املشخوشو( )م9ص435-436(، فاالسود هي رمز 
القوة واملوت )شكل25( والثور هو رمز القوة واخلصب )شكل26( اما )املشخوشو( 
فهو احليوان الوصفي آلهلة العال السفيل أمثال )مردوخ، نبو، نركال( )شكل 27(. 
العرص. هذا  يف  ظهرت  التي  الرموز  اهم  الثالثة  احليوانات  تلك  صور  مثلت  اذ 
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المبحث الثاني

رموز الفن االسالمي وسماته

إن الدين اإلسالمي قىض عىل الفوارق الناشئة من اختالف األجناس والتقاليد 
وعني بتوجيه شؤون الفكر واألدب والعادات بمختلف البالد. فكان األمر بنرش 
القران بلغته األصلية العربية مما جعلها ذات سيادة مطلقة يف العال اإلسالمي كله، 

وكان ذلك يف مقدمة العوامل التي أدت إىل ابتداع الكثري من الفنون وازدهارها.

وقد »اختلف علامء اآلثار اإلسالمية بتحديد نصيب كل فن من الفنون القديمة يف 
بناء الفن اإلسالمي اجلديد، فذهب فريق اىل ان الفنون اهللنستية والبيزنطية التي كانت 
سائدة يف البحر األبيض املتوسط عند ظهور االسالم هي التي أمدت الفن اإلسالمي 
بمعظم عنارصه بينام قال آخرون إّن قوام الفن اإلسالمي أساليب فنية كانت تسود 
اهلضبة اإليرانية عندما هب املسلمون لفتح العال املعروف يف فجر االسالم )م15ص 
ك(. ويمكننا القول ان لكل حضارة دورها يف النشاط اإلنساين اال ان فضل احلضارة 
الفن  يف  متثلت  اذ  واالصالة.  الريادة  حيث  من  األكرب  الدور  هلا  القديمة  العراقية 
اإلسالمي مجالية الرموز حينام »اجته الفن االسالمي اىل جتسيد الرموز كهدف مجايل، 
وحتقق هذا عرب هدفني: بالنقل عن الطبيعة نقال صادقا او بالترصف فيام ينقل عن 
الطبيعة )التحوير( والتحوير من مظاهر العبقرية الفنية، ذلك ان الفنان يكون حينئذ 
قد جتاوز مرحلة النقل والتقليد اىل مرحلة االبداع واالبتكار وهذا ما تم التامسه يف 
اشكال االعامل الفنية االسالمية التي حتمل طابع الرمز والرمزية«. )م16ص52(.

وكان لتشجيع احلكام واخللفاء اثر كبري يف ازدهار الفنون والصناعات الفنية، 
وتشهد بذلك آثار كثرية وفق اجتاهات وثقافات البلدان املفتوحه)5(، بغض النظر عن 
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جنسية الفنانني الذين أبدعوها )م14ص12(. وقد جاء الفن اإلسالمي يف روحه 
وذلك  اجلوهر  عن  للكشف  ويسعى  واإليامن  والتسامي  التوحيد  قوامه  وفلسفته 
بتجاوز كل مادي عريض وزائل فهو فن ال يقوم عىل املعرفة العقلية فقط بقدر ما 
يقوم عىل الكشف واملعرفة احلدسية وهي أسمى درجات املعرفة فهو فن جتريدي 
يتأسس عىل املجرد ال عىل املحاكاة والتقليد )م31ص44( وقد متيز الفن اإلسالمي 
انتشارا التساع رقعة اإلمرباطورية اإلسالمية  الفنون بكونه أوسعها  عن غريه من 
التي امتدت من الصني رشقا إىل اسبانيا غربا... وان الختالف الطرز والفنون لدى 
شعوهبا املختلفة أثرًا يف االختالف الظاهر يف بعض عنارص املدارس الفنية اإلسالمية 
وأساليبها... اال أهنا متشاهبة يف أصوهلا جيمع بينها الطابع اإلسالمي )م32ص8(.

للفكر  العامة  السمة  وه��و  )التجريد(  اإلسالمي  الفن  س��امت  اه��م  وم��ن 
اإلسالمي، واملناخ األساس للتوحيد ومفاده نشدان املعنى العام غري التشخييص، 
فالتجريد يتغلغل يف صميم املادة املكونة للعمل الفني أو النظم الرياضية والفلكية. 
فالتجريد يف التشكيل يتجاوز الفنان فيه ذلك إىل مبدأ الرؤية احلدسية أو الرمزية، فهو 
الحياكي األشكال املرئية بل ان حيملها معنى جدليا يستمده من اخليال اإلنساين فإذا 
ما كانت الوحدة الزخرفية ترمز لفكرة ما فأن انتظام الوحدات يعني )توليد( معنى 
جديد يراد تشخيصه ال تشخيص الرسم يف الوحدة. وهناك من يرى ان املسلمني يف 
متثيلهم ألشكال ذوات االرواح يف نتاجاهتم ل يأت من اعتقادات وثنية او سحرية 
اكثر مما جاء من تصورات دينية وروايات شعبية، فاختيارهم للحيوان املركب يكون 
بعض  )ان  و)فرترو(  )تايلر(  اشارات  وحسب   - والرمز  الفكرة  حسب  حمدودًا 
حماولة  بدأت  ومعها  تقدما  واكثر  اسمى  توافق  يف  غريها،  من  أصدق  املعتقدات 
تقسيم انواع السلوك املوجه نحو الكائنات والقوى فوق الطبيعة( )م33ص443( 
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وهذا ممكن ان ينسجم وحقيقة ما يصوره املسلمون لبعض ذوات االرواح يف خمتلف 
اشكاهلم اجلاملية املتمثلة يف الفن. وتظل البنى الشكلية للرموز بكافة أشكاهلا متثل 
لنا فن االستمرار غري املتناهي. اذ ان لغة )الرصاع( هذه مابني الفكر واحلضارة يف 
أخر األمر ل تعد جمرد أداة من أجل فن جديد حيمل سمة التجريد ولكنها تعبري عن 

طاقات روحية يف قالب إنساين )م34ص34-22(.

رغم  باالستقالل  هلا  سمح  اذ  اجلاملية  هذه  اساس  كان  االسالمي  الفكر  وان 
ونرى  االوسط،  الرشق  يف  السابقة  احلضارات  عن  املوروثة  االسلوبية  التأثريات 
اهنا وصلت اىل التعبري بعمق النظرة االسالمية اىل الوجود... ولذلك ال نجد عمل 
الفنان املسلم نقال حرفيا هلذا العال، فهو حياول التعبري عن حقائق مطلقة او احداث 
روائية او غريها عن طريق التلميح والرمز دون اهتامم بتصوير االحداث واالشياء 
وتعد سامت التجريد والتحوير ومبدأ كراهية  فعال يف الواقع )م17ص18-17(. 
الفراغ من السامت املهمة يف الفنون اإلسالمية. فالعنارص النباتية املجردة تتواىل يف 
إيقاع متنوع كأهنا تتكاثر برسعة النظر إليها وكذلك بالنسبة للعنارص اهلندسية التي 

تتشابك وتتضافر يف متواليات الهنائية )م33ص448(.

ويف هذا اجلو الثري بالرموز والتلميحات الصوفية كانت طبيعيا ان يشارك الفن 
يف غامر هذه احلياة الروحية وان يقوم بدور مهم يف االبالغ عن كنوزها الدفينة بفضل 
امتالكه خلصائص تعبريية تصور ومتثل باخلطوط وااللوان واملادة أحوال النفس يف 
بحثها عن حقيقة اهلل والكون )م17ص22(، وتلك حقيقة من حقائق الفن العريب 
االسالمي وهي ان التكون صورة االنسان او احليوان او الزخرفة اال رمزًا واحياًء 
جلوهر هو فوق املادة، فاذا ما تشكلت مالمح ذلك الشئ بصورة ذاتية متميزة فكأنام 
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خيشى عليه السقوط يف عال املادة التي جيهد الفكر االسالمي اخلالص منها. وقد« 
اجته مؤرخو الفنون االسالمية واملهتمون بدراسات االثار يف خمتلف البالد الرشقية 
اىل تقسيم وتبويب هذه الفنون فجعلوا اقساما خاصة منها بالعامرة وأخرى بالنحت 

واحلفر وثالثة التصوير وغريها من أنواع النقش والزخرفة«. )م14ص6(.

الرفض  املنظور اي  ب� »إنعدام  يتميز  أنه  الفن االسالمي االخرى  ومن سامت 
الظاهري للبعد الثالث ورفض خداع احلواس خاصة منه تضاؤل االشياء بمفعول 
وعىل  االشياء  عىل  واالض��واء  الظالل  انعدام  كذلك  اجلوية.  والتأثريات  املسافة 
الكائنات احلية)6( واحلرية يف حتريف الفضاء احليس بتصوير العمق حسب مستويات 
الطريقة  هذه  وتسهل  اللوحة  أعىل  اىل  باالفق  يدفع  مما  عمودي  شكل  عىل  متتالية 
تصوير كل االشخاص دون نقص يف احلجم وباملوضوع نفسه وهي مطابقة للواقعية 

الذهنية املتجسدة يف اجلاملية اجلوهرية« )م17ص39(.

وذكرنا سابقًا انه تم جتسيد الرموز الرافدينية يف االعامل الفنية القديمة اال اننا 
نرى هلا متثاًل وظهورا واضحا يف الفنون االسالمية بصوره واقعية او حمرفة ورمزية 
جمردة يف جماالت فنية متعددة كالفسيفساء والنقش عىل اخلشب او العامرة والقباب 
او املنمنامت وبوابات القصور امللكية وغريها كأشكال مجالية من املوروث احلضاري 
التي متثلت يف الفن االسالمي- يف  الفنانني. ومن بني الرموز  استهوت الكثري من 
القرن8 م- )شكل 28( )م18ص235( الذي جيسد صورة االسامك بشكل متناظر 
زخريف حمفورة عىل اخلشب والسمك هو من الرموز املهمة يف حضارة بالد الرافدين 
قديام. وتتمثل االسامك مرة أخرى يف )شكل29( ويمثل »طريان يتوسط بينهام زوج 
من االسامك )م19ص224(. اما )شكل30( فانه يصور املشهد نفسه تقريبا بشكل 
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متناظر طريين بينهام سمكتان وتتوسط كل من هذه االشكال، سلحفاة والسلحفاة 
هي ايضا من رموز بالد الرافدين قديام.

وتتمثل ايضا تأثريات الفن الرافديني خالل العرص االسالمي )القرن السادس 
)م14ص149(،   )31 )شكل  االيراين  السجاد  صناعة  فنون  عىل  عرش(  والسابع 
الذي تظهر فيه اشكال حيوانية ونباتية واحليوان االسطوري املركب )التنني( هو من 
رموز وادي الرافدين الذي يعرب عن صورة املوت. ويمثل شكل )التنني( مرة اخرى 
يف )شكل 32( الذي جيسد صورة الرعب من خالل رسم هذه الساعة –يف سوريا 
715ه� – 1315م– وترمز يف العصور القديمة اىل اجلحيم واملوت، اذ ان من خالل 
مميزة  اشكال  إنجاز  ليس  استطاعوا  املسلمني  املصورين  بأن  يتضح«  االعامل  هذه 
للتعبري فحسب، بل كان عليهم أن يثبتوا وجودهم عندما وجدوا انفسهم مضطرين 

اىل التنافس مع االشكال االيرانية والبيزنطية..« )م20ص96(.

واستهوت الفنان املسلم مشاهد الرصاع بني احليوانات وجسدها يف أعامل فنية 
كثرية مما أوضحت الشبه والتمثل الكبري بينها وبني أشكال الرموز الرافدينية–مثال 
الغزال،  عىل  االسد  انقضاض  مشهد  يصور  الذي   )33 )شكل  يف  نرى  ذلك- 
من  يعد  منه  اضعف  حيوانا  يفرتس  الذي  »االسد  ف�  قديام  القوة  رمز  هو  واالسد 
داللة  عىل  ينطوي  املهاجم  االسد  وموضوع  السنني  االف  منذ  املعروفة  املواضيع 
بال( وعىل  املنظر يربز من رداء )أشور نارص  نرى  ملكية. وهذا واضح مثال حني 
درع )رسجون الثاين( ويف تصاوير املنحوتات اجلدارية... وتشري صورة االسد اىل 
اهنا توضح  إذ  القوة االمرباطورية للحكم. ومن هنا كانت وظيفتها اخلاصة  فكرة 

بصفة رمزية قوة اخلالفة إضافة اىل قيمتها الزخرفية« )م20ص38(.
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ويف مشهد رصاع آخر نرى انقضاض االسود عىل أحد احليوانات )شكل 34( 
)م19ص213( الذي تظهر فيه ازواج االسود تفرتس وعاًل يتوسط بينهام، كذلك 
رصاع  حول  موضوعاهتا  »تدور  اللذين  و)شكل35ب(  أ(   35 )شكل  من  كلُّ 

االسود عىل اعناق الوعول والغزالن« )م19ص214(.

أما موضوع الرصاع الثاين وهو الذي يقع بني النسور والوعول، ففي )شكل 36 
أ، ب، ج( نرى النسور تنقّض بمخالبها فوق غزالن وحتتها أزواج من حيوانات خرافية 
رأسها رأس عقاب وجسمها جسم أسد وفوق الصقور ازواج من اسود صغرية، 
الرمزية  قيمتها  يف  يكمن  احلقيقي  معناها  فأن  احليوانية  االشكال  هبذه  يتعلق  وفيام 
او رمز )كوديا(، كام أن »هذه  العقبان  )م19ص221( وأهنا تشري اىل شكل مسلة 
التصاوير وأمثاهلا نراها يف فنون احلثيني واالمخينيني وااليوبيني والفينيقيني حتى لتتمثل 
بعدئذ يف الفن البيزنطي نسورًا واسودًا تفرتس الوعول.. ويؤخذ من تصوير احليوان 
يف العصور الوسطى، أن النرس يرمز للكربياء واالسد للقوة، مما يرجح أن فكرة هذه 
الصور قد تأثرت بأنموذج رشقي، هذا اىل صور أخرى كانت الغاية منها توكيد النرص 
عىل العدو وان كان هذا قد متثل برموز ذات اشكال حيوانية عديدة )م19ص221(.

ومتثلت ايضا اشكال الكائنات املركبة )شكل37( الذي جيسد البرش املتوحش 
التي  )االسكندر(  اسطورة  عن  العقائد  يوضح  الرسم  »هذا  ان  اذ  العال،  هناية  يف 
يشري اليها القرآن الكريم )السورة 18، االيات 91-98(، وطبقًا هلذا فأن )يأجوج( 
اجلزء  يوضحه  ما  وهذا  منيع  وراء سور  قد حبسا  و)مأجوج( مها شعبان رشيران 
االسفل من املخطوطة، كام نميز رجاًل برؤوس مزدوجة وآخر بدون رأس أو بدون 
 )18 )شكل  يف  بالشبه  يذكرنا  ايضا  وهذا  )م20ص182(،  واذان«  وأفواه  عيون 
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الذي جيسد رجال بأربعة وجوه يف العهد الرافديني القديم.

أما صورة املالكني )شكل 38( فهو»... يصور فكرة دينية حيث تضمن صورة 
املالئكة -وان كانت خملوقات علوية- اال انه يعتقد فيها باهنا جزء من الكون ومها 
يسجالن اعامل البرش عن اليمني والشامل« )م20ص138-139(، وورد ذكرمها يف 
القرآن الكريم. وليس غريبا أن هذا الشكل بجناحني شاهدناه يف اختام ومسالت 
احلضارة الرافدينية اال ان صورهتام مستوحاة من الفكر االسطوري قديام، اما الفن 
االسالمي فأن االشكال والصور والرموز مستوحاة من العقيدة االسالمية وبعض 

ماورد من القصص يف القرآن الكريم.

تلك كانت اهم سامت رموز الفن االسالمي الذي استمد من الفن الرافديني الكثري 
من مالحمه، حيث تداخلت الرموز مع العنارص االخرى يف الفنون االسالمية فأغنتها 
بدالالهتا ومعانيها ومضامينها الرمزية املوروثة مثلام يرث االنسان لون عينيه من آبائه 
وأجداده. وكل »... ما يتميز به الفن االسالمي هو وفاؤه للتطور وتلك ثمرة التامسك 
انشائية جديدة« )م19ص13(. التطور يكون مكتسبا أحيانا قيمة  االجتامعي وذلك 
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... الفصل الثالث...
أجراءات البحث

مجتمع البحث: 1 .

للخروج  حتليلية  برؤية  االسالمي،  العرص  يف  الفنية  االعامل  بمسح  القيام  تم 
باالعامل التي تعني الوصول اىل النتائج وحتقق هدف البحث، وقد امهلت االعامل 
فنيًا  الرافدينية، ومجع حوايل )23()7( عماًل  الرموز  أشكال  متّثل  فيها  يظهر  ل  التي 
شملت )منسوجات ومتاثيل، ومنحوتات وزخارف متنوعة ورسوم خمتلفة(، اذ تم 

مجعها من مصادر خمتلفة تفي بحاجة هذا البحث.

عينة البحث: 2 .

كان انتقاء العينة قصديا لتمثل الرموز الرافدينية يف تلك االعامل الفنية )عينة 
البحث( اي انه افرز ما مقداره )9( أعامل فنية وجد فيه متثل أشكال الرموز الرافدينية 
وبشكل عمدي واضح املعال للخروج بعينة حتمل خصائص التمثل وفقًا ملعايري منها:

اعتامد االعامل الفنية التي تتجسد فيها أشكال الرموز الرافدينية يف الفن االسالمي.

الرموز  اشكال  لتمثل  مناسبا  أنموذجا  متثل  التي  الفنية  االعامل  •اعتامد  	

الرافدينية يف الفن االسالمي.
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طريقة البحث: 3 .

 Content( املحتوى  حتليل  واسلوب  التحلييل  الوصفي  املنهج  اعتامد  تم 
دراسات  يف  اعتمد  علميًا  اسلوبًا  كونه  النتائج،  اىل  للوصول  طريقة   )Analysis

عديدة، وعّرف )Ston( حتليل املحتوى عىل أنه: “اسلوب للوصول اىل االستنتاجات 
وذلك بالتعرف عىل صفات حمددة للرساالت”)م21ص18(.

خطوات التحليل: 4 .

تم اتباع اخلطوات اآلتية يف حتليل األعامل الفنية )عينة البحث(:

أ. الوصف العام: وصف برصي لعنارص العمل.

ب. حتليل العمل الفني وقد تم وفق حماور منها:

املحور االول: تعرف متثالت أشكال الرموز الرافدينية يف العمل الفني )عينة 
البحث( التي متثل احدى سامت الفن االسالمي.

املحور الثاين: تعرف دالالت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن االسالمي.
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حتليل العينة:

انموذج 1

اسم العمل واملادة:

عنارص زخرفية عىل حتف خشبية

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق12-13م

العائدية: متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

متثل الصورة جزءًا من عمل زخريف شبيه باحلرف )U(، وهو من أعامل النحت 
البارز عىل اخلشب ويف داخله “يوجد كوزالصنوبر الذي يرجع بأصوله اىل الفنون 
العراقية القديمة، اذ وجد بالفن اآلشوري..” )م18ص9(، وما هيم هو هذا الشكل 
الذي كان يمثل رمزًا لآلهلة االم )ننخرساك( التي عبدوها )شكل19( يف الصف 
العلوي من مسلة حجرية تعود اىل العرص البابيل. وان له مرجعية يف الفن الرافديني 
من خالل جتسيده يف )شكل21( الذي يمثل داللة اخلري واخلصب والعطاء والنمو 
حيمله الكائن املركب من جسد برشي ورأس نرس ويقف امام الشجرة املقدسة التي 
يعبدوهنا آنذاك وفق معتقداهتم البدائية. ان الفنان املسلم ومن خالل هذا االنموذج 
الزخريف قد اضاف سمة جديدة للفن االسالمي وهي عملية توظيفه للخطوط املرنة 
رؤية تصميمية  املتلقي  منح  اللني  اخلط  ان  اذ  الزخرفية،  اهلندسية  املفردات  جتسيد 
ومرونة وحركة وانسيابية يف االشكال ذات املرجعية الرافدينية. وان اخلط املنحني 
وغريها،  وحيوانية  نباتية  من  املختلفة  االشكال  رسم  يف  وطواعية  استجابة  اكثر 
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الفن  يعد يف  ل  الشكل  أن هذا  اال  واملرونة.  والطالقة  احلركة  وله مجالياته يف جمال 
يمثل عنرصًا زخرفيًا يضفي لألشكال  وانام أصبح  قديمة،  االسالمي جمسدًا آلهلة 
املكررة واملتناظرة سمة مجالية كي يصطبغ العمل الفني باالبداع حتى وان كانت له 
متثالت ترجع بأصوهلا اىل الفنون القديمة، اذ جسدها املسلمون لغاية وداللة وظيفية 

تزينية اضافة لغرضها الزخريف اجلاميل.

ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص السامت الفنية اجلاملية هلذه العينة بام يأيت:

استطاع الفنان التوليف بني كافة الوحدات الزخرفية لتحقيق قيمة مجالية  1 .
وفنية وروحية.

اعتمد الفنان عىل اخلط املنحني الذي ساد يف هذا العمل. 2 .

. أخذ املوضوع الزخريف منحى تنظيميًا مجاليًا. 3

انموذج 2

اسم العمل واملادة:

عنارص زخرفية عىل حتف خشبية

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق12-13م

العائدية: متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

الذي   ) ( شكل  جيسد  هنا  وهو  الزخرفة،  عنارص  من  عنرصًا  العمل  يمثل 
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يرجع بتمثله اىل الرمز يف )شكل10(، وهذا بدوره كان جيسد رمزًا لالله )مردوخ( 
داللة للقوة والسلطة يف بابل اذ يامثل ايضًا )شكل19( يف احلقل الثالث من املسلة. 
ثم  االسالم  قبل  القديمة  الفنون  يف  يامثلها  ما  وجد  العمل”قد  هذا  يف  والزخرفة 
ظهرت أمثلتها يف العهد االموي متمثلة بشكل زخريف” )م18ص10(، وهو هنا يف 
هذا العمل من الفن االسالمي عد أحد أنواع األشكال الزخرفية التي تتكرر اال انه 

بقي حمتفظًا بكونه شكاًل مجاليًا ولربام احتفض كذلك برمزيته االشارية.

الرشيطني  يف  النباتيتني  للوحدتني  الثنائي  التناظر  املسلم  الفنان  اعتمد  وقد 
اللذين يؤطران االشكال الزخرفية حيث تم تنظيم الوحدات الزخرفية وفق مبدأ 
االستمرارية وسمة التجريد. كذلك كان ملبدأ التباين أثر يف هذا املنجز اخلزيف حيث 
بنية حركة اخلطوط لالشكال  التباين يف  املرونة، فضاًل عن  املنحني ذو  ظهر اخلط 
الزخرفية اهلندسية التي متركزت يف الوسط مما أضفى مجالية وتنوعًا يف حدود هذا 
التباين. ومن هنا نرى التجسيد لكل من التجريد النبايت والتجريد اهلنديس لالشكال 
كسمة اساسية متيزت هبا الفنون االسالمية، اذ ان هذا التوظيف كشف عن عملية 
هضم وتداخل بني شكل الرمز واملفردة الزخرفية النباتية واهلندسية واخراجها من 
ذهنية الفنان اىل تلك التوصيفات الشكلية باندماج هارموين توافقي يشتغل عىل مبدأ 
االيقاع احلركي الذي هو بالنتيجة اشارة اىل التجديد يف رؤية االشياء يف الطبيعة وما 

حتتويه من فعل مجايل تزييني.

ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص السامت الفنية هلذه العينة بام يأيت:

استطاع الفنان تنظيم الوحدات الزخرفية النباتية واهلندسية لتحقيق قيمة  1 .
مجالية وتزينية.
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وظف الفنان املسلم التكرار يف االشكال ليعطي احساسا بجاملية االيقاع  2 .
املنتظم داخل التكوين الزخريف.

للرشيط  اهلندسية  الزخرفة  خالل  من  واملتحرك  الثابت  مبدأ  جتسيد  تم  3 .
الذي يزين حافة التكوين اجلاميل.

انموذج 3

اسم العمل واملادة:

حشوات خشبية

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق 7 و8م

العائدية: متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

“انقضاض األسود  املتجسد يف  الفني مفهوم الرصاع  العمل  متثل صورة هذا 
وحشية  يصور  الذي  الفعل  ذلك  نشاهد  ما  وكثريًا  )م18ص222(،  نبتة”  عىل 
القديمة  احلضارات  يف  األسد  كان  اذ  للحيوانات.  افرتاسها  عملية  خالل  األسود 

أحد رموز القوة كام يف )شكل7ج، 16ج، 20أ(.

وبالرغم من ان احلضارات القديمة كانت ذات طابع ديني عقائدي يف الغالب 
اىل  –اضافة  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس  بالبعد  االهتامم  من  ختل  ل  اهنا  اال 
البعد الديني-، لتحّول تلك االبعاد بصيغة اشكال لرموز جسدت يف اعامل فنية، 

كاعامل النحت والرسم عىل اجلدران وعىل الواح الطني وغريها.



متثالت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي

532

وموضوعة املشهد هنا جتعلنا ندرك حقيقة حتول الشكل من هيأته الواقعية اىل 
هيأة رمزية، ومن ثم ترميز داليل، فان النبات يشري اىل داللة تشبيهية للنمو واخلصب 
املتلقي  لدى  بالدهشة  يبعث  املشهد  هذا  تأويل  وربام  نبايت.  غصن  بشكل  واحلياة 
تأكل  ان  اىل  اللحوم  آكلة  احليوانات  دعت  التي  االسباب  عن  التساؤل  ونحو  هنا 
النباتات؟!. ولكن يف الوقت نفسه فان تلك اإلحالة التي تتجاوز وتنزاح نحواملطابقة 
للواقع ونحو بنية الرتميز ما هي اال اشارة اىل البنية اخليالية لذهنية الفنان املسلم ويف 
الوقت نفسه تكشف عن رمزية مقصودة ذات عدة دالالت ومضامني لربام هلا عالقة 
بأحوال املجتمع وظروفه آنذاك وقد تكون ذات مضمون داليل سيايس واقتصادي.

ومن خالل املواضيع واحلكايات الرافدينية االقديمة اتضح ان ظهور احليوان 
مع االهلة ل يكن اعتباطيا. خاصة احليوانات التي كان هلا أثر يف حياة االنسان الدينية 
واالقتصادية والسياسية، استعان هبا االنسان لتكون رمزًا وداللة للقوة او املوت او 

لآلهلة التي يرمز هلا ذلك احليوان.

اذ عوضًا عن أكل األسود للحيوانات  اال ان هذا العمل محل أكثر من معنى 
انتشار  تأويله بداللته عىل  له أكثر من داللة، ويمكن  التمثل  النباتات، وهذا  تأكل 
املجاعة التي جتعل األسد يأكل نباتًا، وأن األسد يف احلضارة العراقية القديمة يرمز 

اىل املوت، اال أن هذا التمثل له داللة كبرية معربة عن املوت جوعًا.
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انموذج 4

اسم العمل واملادة:

لوح من احلجر ذي الزخارف البارزة

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق 13م

العائدية: دار اآلثار العربية. بغداد

جيسد العمل متثالت فكرة االلواح النذرية من احلضارة الرافدينية يف هذا اللوح 
من الفن االسالمي، وهذا ماتكشف عنه الثقوب املركزية املوجودة يف اللوح املتمثل 
اىل  بمرجعيته  يعود  الذي  الرصاع  مفهوم  كذلك  العمل  وحيمل  )شكل10(،  يف 
عقائد بالد الرافدين، اذ متثلت هنا بالرمز )األسد( الذي انقض عىل فريسته )الثور( 

)م15ص265(، وهذا التمثل يذكرنا ب� )شكل7ج، 16ج(.

استخدامها  يتضح  لآلهلة،  رموزا  الدينية  الناحية  من  احليوانات  كانت  وقد 
الديني يف صفات اآلهلة ونعوهتا. اذ ان للرافديني نظرة تأملية جتاه الطبيعة وما فيها 
من حيوانات، وقد وفق فكره للتمييز بني احلاجة حليوان معني وبني اخلوف من أخر. 

وقد اتضح ذلك من خالل املواضيع التي صورت احليوانات التي عرفتها بيئته.

يرمز  قدياًم  الثور  خالهلا  من  كان  رمزية  ودالل��ة  معنى  التجسد  هذا  ومحل 
استعان  اذ  تأويل،  من  أكثر  اىل  تدعو  قد  هنا  املضامني  أن  اال  والقوة،  للخصب 
الفنان املسلم هبذه االشكال والفكرة اجلاملية التي جتسدها يف العرص االسالمي وان 
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احتفظت بمضامينها الرمزية املعربة عن ذات الفنان ومشاعره ازاء تقلبات عرصه. 
ويف الوقت نفسه تكشف رمزية االشكال عن عدة دالالت ومضامني لربام هلا عالقة 
بأحوال املجتمع وظروفه آنذاك وقد تكون ذات مضمون داليل سيايس واقتصادي، 
اذ عرب الفنان املسلم بأسلوب رمزي عن املضامني الفكرية والدينية من خالل رؤيته 
للحيوانات وتصويرها، وقدم تكوينات فنية ذات معان عميقة عنها، فمنها مامتثل 
باآلهلة  متثلت  التي  والرش  اخلري  بني  تدور  كانت  التي  الرصاع  مشاهد  خالل  من 
صورها  بّينت  والتي  لالقوى  البقاء  مبدأ  وفق  بينها  فيام  احليوانات  او  والوحوش 

القصص والروايات االسطورية.

بديناميكية  وجتسيده  الرصاع  هذا  مضمون  نقل  يف  املسلم  الفنان  نجح  وقد 
مستمرة يف اعامله. اي ان األعامل ظهرت بحركية توحي للمتلقي باستمرارية فعل 
يف  احليوان  لصورة  العامة  اهليأة  عىل  الظاهرة  املالمح  سكونية  من  بالرغم  احلدث 

الغالب منها.

ومن خالل ما تقدم فإن اهم سمة فنية ومجالية للعينة هي:

أكد الفنان املسلم مبدأ الرصاع بني الكائنات، مما اعطى الشكاله اجلاملية  1 .
ابعادا رمزية ودالالت ومضامني خمتلفة.

سيادة الشكل احليواين رمزًا مكثفًا للمعنى ومضامني خفية. 2 .
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انموذج 5

اسم العمل واملادة:

مطرقة باب من الربونز

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق8 م

العائدية: دار اآلثار العربية. بغداد

متناظر  وبشكل  باب،  مطرقة  الربونز  من  املصنوع  الفني  العمل  هذا  يمثل 
ومتقابل من حيوان مركب برأس ثعلب أو كلب وجسد بحراشف السمك وذيل 
ينتهي بزهرة، اذ أن هذا الرتكيب له عدة متثالت يف الفن الرافديني كام يف )شكل19، 
27(، اال ان الكلب كان يرمز لآلهلة كوال يف احلضارة الرافدينية بينام يرمز عند العرب 
كثرية،  أدوات  صناعة  زخرفة  يف  الرمز  هذا  شكل  وتداخل  الوفاء.  اىل  املسلمني 
حيث” تسلم العرب من احلضارات السابقة شتى الصناعات، واستوت من حيث 
التكنيك بعد ان مزجوا بني هذا التكنيك املوروث وبني الزخرفة اجلميلة، فحققت 
معظم السلع املصنوعة جانبي املنفعة واجلامل يف آن واحد، وقد يطغى جانب اجلامل 

الفني يف السلعة عىل اجلانب اآلخر” )م16ص57(.

ان هذا التمثل  لدى الفنان املسلم ل يعد يمثل رمزًا ألحد اآلهلة بقدر احتفاظه 
بداللته الرمزية عن احلراسة للمكان الذي يسند اليه ويف التعبري عن الشكل اجلاميل 
يف  الفنان  نوع  وقد  الزخرفية.  الغرضية  الصناعات  يف  واالبداع  والقوة  والرباعة 
مجعها  وعملية  املختلفة  احليوانات  اج��زاء  من  عدد  تركيب  يف  املتخيلة  مفرداته 
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وتوظيفها بشكل جديد لصورة احليوان املركب املبتكر خياليا ورمزيا.

بتقنية عالية ومادة  الفنان عالج أشكاله  ان  ومن خالل دراسة األشكال نجد 
والتبسيط  التحوير  منها  عدة  أساليب  معتمدا  الديمومة،  سمة  تكتسب  صلبة 
احليواين  الشكل  يف  جسده  ما  وهذا  واملحور  الواقعي  مابني  املركب  واألسلوب 

ليكمل داللته الرمزية التي اشار هبا اىل مبدأ التجريد وسمته.

ويظهر يف املشهد منحى أسطوري خرايف مستمد من أساطري وحكايات بالد 
الرافدين، إذ اتسم بالتحوير يف الشكل الظاهري كسمة مجالية تفاعلت مع الوظيفة 
البنائية والغرضية التي منحت الشكل سببًا يف استحواذه عىل مراكز اجلذب األساسية 
لرؤية املشاهد، فالفنان عرب يف الشكل احليواين ما بني الرمزي والتجريدي واملتخيل 
والواقعي، أي اشتغل عىل البنية الشكلية دون إمهال بنية املضمون إلحراز اكرب قدر 

ممكن من اجلاملية.

ومن خالل ما تقدم فإن اهم سمة فنية ومجالية للعينة هي:

استطاع الفنان ان يعالج أشكاله احليوانية بأسلوب التحوير وميزها بطابع  1 .
خرايف تركيبي.

سيادة الشكل احليواين ذي الطابع االسطوري. 2 .

توكيد عىل إمكانية التأويل والداللة الرمزية للشكل احليواين. 3 .
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انموذج 6

اسم العمل واملادة:

لوح من الرخام البارز

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق13

العائدية: متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

جسدت صورة هذا العمل أشكااًل متاثل الوصف الذي تم ذكره يف االنموذج 
)5( اال ان الذي زاد عليه هو شكل اجلناح للشكل احليواين املركب، اذ غدا “قوام 
الزخرفة يف هذا اللوح عبارة عن رسم تنينني متواجهني وقد أبان كل منهام عن أنيابه 
احلادة ولسانه املشقوق بينام التف ذيل كل منهام حول اآلخر وفوقهام كلمتا )السلطان 
املعظم(... وهذا الرسم املقتبس من الزخارف نجده يف كثري من أعامل بالد الرافدين” 
)م15ص500(، وهذا الرتكيب له متثالت يف الفن القديم كام يف )شكل12ب، 16أ(.

يف  اسطوري  فكر  عن  وعرب  كإله  رمزيته  فقد  الذي  املركب  الشكل  هذا  ان 
العصور القديمة اال انه احتفظ بداللته الرمزية يف التعبري عن قوة احلاكم وحكمه 
يف عرصه، اي ان الفنان املسلم استعان بأشكال املوروث القديم وقولبتها يف اعامل 
فنية زخرفية مجالية تناسب مفاهيم العرص الذي يعيشه اذ تداخلت مع عدة صناعات 
اذ  التحويرمجاليا،  مبدأ  املسلم  الفنان  اعتمد  لقد  والغايات.  االغراض  خمتلفة  فنية 
إن بإمكان التكوين الفني إن يكشف عن املرجعية الفكرية والعقائدية التي حتاكي 
األفكار الروحية، ولعل فكرة )الوحدة والتنوع( املعروفة عىل مستوى التنظري اجلاميل 
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الفني كان هلا حضورها الواضح يف املشهد احلايل للعينة التي هلا متثالت لألشكال 
احليوانية األسطورية وداللتها الرمزية.

وهييمن عىل العمل الفني رغبة الفنان يف املوازنة بني احلركة والثبات إذ حاول 
املداخلة بني الثابت واملتحرك وهذا ما تظهره األشكال احليوانية املتجهة نحو بعضها 
بتكرار متامثل يف اجتاه متقابل. والتكوين اجلاميل يتخلله نص كتايب يعيد حالة الثبات، 
وهكذا حتدث حركة تعاقبية تسهم يف تفعيل عنرص اإليقاع الذي يكشف عن دالالت 
املركب  الكائن  النص ومقارنته بشكل  املشهد من خالل  تأويل  معينة، وباإلمكان 
الذي يف الوقت نفسه يفتح جماال واسعا للتحليل والتفسري اذ انه حيمل العديد من 

الدالالت واملضامني.

ومن خالل ما تقدم فإن السمة اجلاملية والبنائية الفنية هلذه العينة هي:

حتقيق السيادة للشكل احليواين ذي الطابع األسطوري وإعطاءه داللة رمزية. 1 .

توكيد اخلط املنحني الذي اخذ السيادة يف حتديد الشكل احليواين املركب. 2 .

دعم الفنان املسلم الشكل اجلاميل للرمز املركب الذي يمثله الكائن اخلرايف  3 .
بالنص الكتايب مما جعل للمتلقي نصيبا كبريا يف تأويل العمل الفني وتفسريه.
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انموذج 7

اسم العمل واملادة:

خمطوطة منظر اجلزيرة

اسم الفنان: حييى بن حممود الواسطي

تاريخ االنتاج: 1237م

العائدية: املكتبة الوطنية بباريس

شكل  جتسد  اذ  الواسطي(،  حممود  بن  )حييى  للفنان  تعود  العمل  هذا  صورة 
سفينة محلت أشكال خمتلفة وترسو فوق مياه احتوت عىل أربع أسامك، أما االشكال 
املختلفة فهي: أشكااًل مركبة من حيوانات برؤوس برشية تعود بتمثالهتا للحضارة 
الرافدينية ومنها )شكل14، 17أ وب، 22، 23(. و”هذه الصور املتخيلة رسمت 
بطريقة زخرفية حيث نجح الفنان عن طريق املزج احلي بني الواقع واخليال يف ان 
جيسد الصورة الحدى اجلزر. أما املخلوقات املركبة فهي تعود اىل االنتاج الفكري 

للرشق االدنى قدياًم” )م20ص123(.

وان الداللة الرمزية للطيور التي تتمثل يف الفن االسالمي تدل عىل أمهية املاء، حيث 
كانت غالبا ما تتجسد مع االسامك عىل خطوط متموجة، وتستخدم األشكال اخلاصة 
بالطيور رمزًا للحامية اإلهلية واألمان وقد تتجسد يف األعامل بصورة جماميع أو بصورة 
مفردة لكنها متسيدة للعمل وأحيانا ينظر للطيور القوية رمزًا للتعايل والتفوق. اال ان 
الفنان استخدم أشكال حيوانات حمورة وقابلة للتأويل رموزًا ذات دالالت خمتلفة.
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احليوانية  النباتية واالشكال  الوحدات  الدور األساس يف حتديد  ولعب اخلط 
ظهر  وقد  املتنوعة،  أشكاله  معاجلة  يف  التجريد  أسلوب  الفنان  واستخدم  املركبة، 
بشكل  واألشكال  للعنارص  توزيعه  خالل  من  اإلضافات،  حيتمل  مفتوحا  الفضاء 
متشابك لكنه ل يستغل السطح بكامله بل اشتغل الفنان مساحة وسطية لالشكال 
الرمزية، تاركا مسافة ما بينها وما بني األرضية العليا والسفىل ليدون فيها النصوص 
الكتابية، وجرى توزيع االشكال اجلاملية وفق نظام بنائي مما ولد إيقاعا حرا، وقد 
حتقق التوازن من خالل التوزيع املتكافئ للعنارص وأشغال االشكال احليوانية بشكل 
متفاعل مع ما حييط هبا من عنارص نباتية. وحتقق التباين اللوين الغامق للمفردات 
النباتية والكائنات املركبة وبني لون األرضية الفاتح الذي يصل اىل درجة التضاد، 
ومن خالل تأمل التكوين اجلاميل العام يظهر أن الفنان ل خيرج عن كونه قد اعتمد 
مبدأ التزيني من خالل توظيفه لالشكال املختلفة واملتنوعة للحيوانات املركبة وقد 
عىل  حريصا  بقي  هبذا  وهو  مرتابطة..  بنية  معها  فشكلت  نباتية  بعنارص  أحاطها 
املتداولة  الزخرفية  بالعنارص  التزيني  بمبدأ  األخذ  يف  العام  االجتاه  مع  االنسجام 

بوصفها سمة من سامت الفن االسالمي.

التمثل يف جتسيد االشكال املركبة والتعاشق مابني الواقع واخليال ذو  ان هذا 
معها  تداخلت  التي  ابعادًا مجالية لالشكال  اعطى  الفنان  ان  اال  رافدينية،  مرجعية 
الزخرفة مما أكسبها طابعًا رمزيًا يف العرص االسالمي -وربام دون أن تكون هلا صلة 
رسد  يف  الرمزية  ودالالهتا  بمضامينها  االشكال  هذه  حمتفظًة  قديمة-  بمعتقدات 

أجواء قصصية خرافية عن تلك اجلزيرة.

ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص السامت الفنية هلذه العينة بام يأيت:
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خرايف  بطابع  وميزها  التحوير  بأسلوب  احليوانية  أشكاله  الفنان  عالج  1 .
تركيبي وظهر مبدأ التجريد لألشكال النباتية.

تنوع مفردات العينة من خالل التنوع يف جتسيد كائنات متعددة وخمتلفة يف  2 .
صيغة وسمة بنائها.

انموذج 8

اسم العمل واملادة:

تصوير برج الثور يف الفلك

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: القرن 18 م

العائدية: املكتبة الوطنية يف ميونخ–املانيا

جسد هذا العمل صورًة ل� )برج الثور( )م20ص183(، اذ مثل تصمياًم رمزيًا 
بقرونه  الثور  أما  واالسفل،  االعىل  يف  وكلامت  نباتية  بزخارف  ُشغل  فضاء  وسط 
وهذا  برشية،  مالمح  من  مركب  شكل  فهو  اللوحة  وسط  يتمركز  الذي  الصغرية 
الرتكيب االسطوري له متثالت رمزية وداللية يف الفن الرافديني قدياًم )شكل14، 22(.

خميلة  عىل  الفنان  اعتمد  حيث  اسطوريًا،  تزيينيًا  طابعًا  املصور  املشهد  حيمل 
وحدس عاليني من أجل االرتقاء يف التجريد وحتوير األشكال الزخرفية وانتشاهلا 
من اطارها احليس املوضوعي اىل منطقه التجريدي، وهبذا استطاع الفنان ان جيعل 

الوظيفة التعبريية اىل جانب الوظيفة التزيينية.
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بالنظر هليمنة شكل الكائن املركب الذي يتوسط الصحن فقد ظهر التكوين كله 
متوازنا وقد تعزز ذلك بفعل نثر الزخارف النباتية املتجانسة، وقد حتققت السيادة كام 
هو واضح لشكل الكائن املركب، وإن واحدة من السامت الفنية هلذه العينة هو حتقق 
التناسب عىل نحو حمسوب مابني شكل احليوان والوحدات النباتية املحيطة به فضال 
عن األرضية العليا والسفىل التي يدون فيها الفنان النصوص الكتابية، مما أسبغ عىل 
التكوين طابعا وظيفيا ومجاليا مميزا. ونجد أن الوحدة قد حتققت من خالل العنارص 
والعالقات مما أدى اىل ترابط الشكل ومضمونه ويتضح من خالل حتليل هذا العمل 
ان الفنان هنا قد بقي حريصا عىل املنحى الزخريف يف تعامله مع الشكل احليواين، وانه 
ل يتجاوز املنحى التزييني يف مسعى منه لتكريس البعد الوظيفي والداللة الرمزية يف 
الوقت نفسه. ونالحظ حدوث التكرار غري املنتظم للوحدات اهلندسية والنباتية يف 
الرشيط الذي يزين حافة الصحن، وهذا ولد ايقاعا حرا غري رتيب حيث توحدت 

فيام بينها فكونت حركة دائرية حتيط بشكل الكائن املركب.

إن اختاذ الفنان شكل الثور املركب ربام حييلنا إىل فكرة التعاطف اإلنساين مع 
هكذا حيوان متحرر يف حركته، وينأى يف الوقت نفسه عن التحسس إزاء مشاهد 

االفرتاس التي نلحظها يف أغلب االعامل القديمة ذات املرجعية الرافدينية.

إال أن الشعوب يف خمتلف احلضارات اعتقدت بالكواكب والنجوم واالبراج 
وآمنت هبا لإلستدال واالستخارة، وأصبح الثور فيام بعد -أي يف احلضارة االسالمية 
وغريها من احلضارات- رمزًا ألحد أهم األبراج الفلكية احلديثة، وعىل الرغم من 
وفق  جديدة  ووظيفة  ودالالت  مضامني  اكتسب  أنه  إال  قديمة  بمالمح  احتفاظه 

املفهوم احلديث واملتطور يف عال الفلك والنجوم واالبراج.
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ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص السامت الفنية هلذه العينة بام يأيت:

ذات  وحيوانية(  وهندسية  )نباتية  الزخرفية  الوحدات  بني  الفنان  ولف  1 .
األشكال املحورة التجريدية والواقعية لتحقيق قيمة مجالية وفنية.

اعتمد الفنان عىل اخلط املنحني الذي حتققت له السيادة يف هذا العمل. 2 .

أعطى الفنان لشكل الكائن املركب السيادة يف مساحة التكوين اجلاميل. 3 .

العمل  يف  املنتظم  وغري  املنتظم  التكرار  خالل  من  التنوع  الفنان  احدث  4 .
نفسه، مما ولد إيقاعًا منتظاًم وحرًا.

انموذج 9

اسم العمل واملادة: رسم زخريف عىل نسيج

اسم الفنان: جمهول

تاريخ االنتاج: ق12-13م

جتسد صورة هذا الرسم التخطيطي جزءًا من الزخرفة عىل قطعة من النسيج، 
و”هذه الزخرفة تعد بمثابة أشكال لرموز مركبة )خيول جمنحة( )م15ص470-
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االعىل  من  ويؤطرها  نباتية  زخارف  تتخللها  احلركة  يف  ومتناظرة  متقابلة   ،)471
واالسفل رشيطان من الزخرفة اهلندسية، اذ أن هلذا الشكل املجّنح متثالت يف الفن 
)نينورتا(،  والزراعة  الصيد  رمزًا إلله  املجنح  احلصان  وعد شكل  قدياًم  الرافديني 
وكانت بالد الرافدين قدياًم جتسد أعاماًل فيها كائنات اسطورية عديدة جمنحة –مثال 
ذلك- )شكل20(، وقد الفنان املسلم اقتبس فكرة الرتكيب يف املخلوقات من الفن 

الرافديني خللق أشكال تزيينية أخرى غريبة اسطورية.

وحكايات  أساطري  من  مستمد  خرايف  أسطوري  منحى  عن  املشهد  يكشف 
الشكل  يف  بالتسطيح  امتازا  إذ  اخلرافيني  الكائنني  بشكل  متجسدا  ميثولوجية، 
الشكل سببا يف  التي منحت  الزخرفية  اخللفية  تفاعلت مع  الظاهري كسمة مجالية 
استحواذه عىل مراكز اجلذب األساسية، فالفنان عرب يف الشكل األسطوري اخلرايف 
البنية  عىل  اشتغل  أي  والزخريف.  والواقعي  واملتخيل  والتجريدي  الرمزي  بني  ما 

الشكلية دون إمهال البنية املضمونية إلحراز اكرب قدر ممكن من اجلاملية.

اخلرافيني  الكائنني  ليتوسط  النبايت  الزخريف  الشكل  الفنان  استخدم  وقد 
الرافديني أي جتسيد شجرة احلياة يف  الفن  الطائرين وهذا االسلوب كان متبعا يف 
وسط املشهد نظرا لدوام خرضهتا طوال العام ولقدسيتها وفق معتقداهتم القديمة. 
لذا أعطى الفنان املشهد البنائي قدرا من الرمزية والدالالت والتوظيف اجلاميل ذي 
املرجعية الرافدينية. وهذا كشف عن سمة الرتكيب اجلديدة يف الفن االسالمي الذي 

مزج مابني الواقعي واألسطوري والرمزي.

ولربام تم االستعانة هبذا الرتكيب وفق االحاديث والقصص الشعبية املتوارثة بني 
شعوب العال، وهذا ما دفع اىل املقارنة إلجياد التمّثل بأشكال الكائنات املجّنحة واملرّكبة 
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يف بالد الرافدين آنذاك، اال أهنا أصبحت يف الفن اإلسالمي متثل أشكااًل زخرفية مجالية.

واعتمد الفنان التناظر املتعدد يف الزخارف واعتمد عىل جتسيد دالالت رمزية 
مجالية مما يدل عىل نزوع حقيقي للفنان باجتاه تغليب الشكل عىل املضمون من خالل 

طرح الشكل جلملة من املدلوالت البرصية لالشكال املتمثلة مجاليا.

ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص السامت الفنية هلذه العينة بام يأيت:

استخدام الشكل اخلرايف املركب كوحدة زخرفية تعرب عن قيم مجالية وفنية  1 .
وتعبريية.

يف  ظهرا  اللذين  التحوير  وأسلوب  الواقعي  األسلوب  بني  الفنان  مجع  2 .
الشكل املركب يف الوقت نفسه.
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... الفصل الرابع...

النتائج ومناقشتها

رافقت  التي  الرصاع  ثيمة  التي صورت  الرافدينية  الرموز  أشكال  متثلت  1 .
حياة سكان وادي الرافدين منذ القدم يف االعامل الفنية يف الفن اإلسالمي 

بشكل واقعي.

بوظائفها  حمتفظة  اإلسالمي  الفن  يف  الرافدينية  الرموز  أشكال  متثلت  2 .
الفن  اختلفت بدالالهتا يف  أهنا  إال  املادية،  الظاهرية وطبيعتها  الشكالنية 
اإلسالمي، إذ أصبحت ذات وظيفة مجالية بدالالت رمزية خمتلفة ال متت 

بصلة لآلهلة الرافدينية الوثنية.

فكانت  أسطورية،  آهلة  أشكال  ممثلة  الرافدين  بالد  يف  الرموز  جسدت  3 .
رضورة للتعبري عن معتقدات غري مرئية، أما يف الفن االسالمي فقد جاءت 

تعبريًا ذاتيًا بوصفها أشكااًل مجالية.

الرافديني  امل��وروث  من  املأخوذة  االشكال  بني  االسالمي  الفن  زاوج  4 .
الرموز  بأشكال  منها  بعض  متّثل  ظهر  اذ  املتنوعة،  الزخرفية  واالشكال 

الرافدينية.
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مع  متداخلة  ورمزية  مجالية  أبعادًا  االسالمي  الفن  يف  الرموز  أشكال  اختذت  5 .
العنارص الزخرفية والصناعات واحلرف الفنية اليدوية، كام يف النامذج )3 و5 و9(.

الفن االسالمي بمضامينها  الرافدينية يف  الرموز  احتفظت بعض أشكال  6 .
ذلك-  -مثال  احلكم  طابع  يمّثل  رمزي  وبمعنى  للقوة  داللة  الرمزية 
أنموذج 4، أي احتفظت بعض االشكال ببعض اجلوانب الداللية وليست 

كل الدالئل وبام ينسجم والعقيدة اجلديدة.

ان شكل الرمز يف بالد الرافدين قد استبدلت مضامينه الرمزية والفكرية  7 .
يف احلضارة االسالمية وإن احتفظت بعض الرموز بأشكاهلا دون حتريف 
أو بتحريف جزئي )يف الشكل واملضمون(. اي اهنا ل تعد رموزا ممثلة آلهلة 
صنمية متعددة وفقا للمفهوم القديم يف مبدأ تعدد االرباب وإنام اصبحت 
امل��وروث  بأصالة  حمتفظة  رمزية  مجالية  أشكااًل  االسالمي  العرص  يف 

احلضاري وفقا ملبدأ الوحدانية )التفريد(، وبمضمون اسالمي جديد.

ظهرت متثالت اشكال الرموز الرافدينية يف الفن االسالمي، عىل النحو اآليت: 8 .

(، يعود بمرجعيته رمزًا لآلهلة )ننخرساك(،  ان الشكل الذي يشبه حرف )Uأ. 
اذ متّثل يف االنموذج )1( من العينة بوصفه شكاًل مجاليًا زخرفيًا.

لإلله  رمزًا  قدياًم  يعود  مثلث(،  برأس  )عمود  بالسهم  الشبيه  الشكل  ب. ان 
)مردوك(، ومتّثل يف االنموذج )2( من العينة بوصفه شكاًل زخرفيًا مجاليًا.

( إذ احتفظ  كان األسد قدياًم رمز القوة واملوت، ومتّثل يف النامذج )3 و4ج. 
هذا الشكل بداللته الرمزية املعربة قدياًم وحديثًا ويف خمتلف احلضارات.
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اذ احتفظ   ) القوة واخلصب، ومتّثل يف االنموذج )4د.  الثور قدياًم رمز  كان 
هذا الشكل بداللته الرمزية املعربة عن اخلصب نوعًا ما، وأسهم يف خلق 

عدة مضامني بام ينسجم واألحداث السائدة.

أما  قدياًم،  )التنني(  ب�  دعي  الذي  احليواين  الشكل  يف  الرتكيب  مبدأ  ه. ظهر 
ثعلب  أو  كلبًا  جيسد  الرأس  اذ  مغاير  بشكل  فتمّثل  اإلسالمي  الفن  يف 
واجلسد تغطيه احلراشف واحتفظ بداللته رمزًا لفكرة القوة يف النامذج )5 
الزخرفة  و6( مستمدًا من املوروث احلضاري يف وحدة جتمع بني مجالية 
والغايات الصناعية النفعية، إال انه فقد داللته الرمزية القديمة املعربة عن 

كونه أحد آهلة اجلحيم.

: حيوان )الثور( برأس إنسان يف االنموذج  متّثلت األشكال املركبة من: 1و. 
اإلسالمي  الفن  يف  انه  اال  الرافديني،  للفن  بمرجعيته  يعود  الذي   )8(
أصبح ذا داللة فلكية جديدة تعرب عن موضوعة الكواكب وتنجيم األبراج 
االنموذج )7( وآخر ألسد  امرأة يف  برأس  والنجوم. 2: حيوان )طائر( 
جمّنح برأس إنسان، اذ فقدت داللتها الرمزية األسطورية قدياًم واكتسب 

يف الفن اإلسالمي طابعًا شعبيًا كوهنا أحد أشكال القصص الشعبية.

(، والشكل املجنح  متّثل الشكل احليواين )احلصان( املجنح يف االنموذج )9ز. 
طابعًا  اختذ  االسالمي  الفن  يف  انه  إال  الرافديني،  للفن  بمرجعيته  يعود 
زخرفيًا وغائيًا مما أضفى عليه قيمة ابداعية ومجالية حتققت من خالل مبدأ 

التغريب والرتكيب يف األشكال.

الشكل  مابني  حوارية  عالقة  البحث،  عينة  األعامل  موضوعات  شكلت  9 .
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احليواين وجمموع مكونات الكون، الرتباطها العقائدي بحياة اإلنسان يف 
احليوان  صورة  داللة  عرب  به  املحيط  العال  اىل  ونظرته  االسالمي  العرص 
لتأيت مثل تلك العالقة متشكلة وفق تصورات ارتبطت باحليوان بوصفه 

رمزًا بشكل خاص يف التعبري عام يعتقده ويراه.

الرتكيز أحيانا عىل حتوير الشكل احليواين واختزاله وفق مبدأ وسمة  10 .
التجريد يؤكد ابتعاده عن املحاكاة الواقعية كام يف االنموذج )5 و6 و7 و8(.

ان داللة الشكل احليواين الرمزية يف إشارته اىل بعض نواحي احلياة كانت  11 .
الداللة اىل  ترافقه مفردات تشري اىل تلك السمة نفسها، ويرجع ذلك يف 
ارتكاز االنسان املسلم اىل معتقد يؤكد تلك السمة ذات ارتباط باحليوان 

يف حتقيق ديمومة احلياة.

احيانا يف اشكال  التناظر  بارزة جدا رغم عدم  التقابل يف االشكال  سمة  12 .
املفردات كام يف االنموذج )9(.

احليوانية  االشكال  تصوير  يف  الدقيقة  الترشحيية  التفاصيل  عن  االبتعاد  13 .
والنباتية االمر الذي جعل هذه السمة أسلوبًا بارزًا يف تنفيذ االشكال.

منه ملوضوعته كام يف  املشهد دعام  الكتابة يف  ادخال  اىل  املسلم  الفنان  جلأ  14 .
االنموذج )6 و7 و8(.

بأشكال  استعان  املسلم  الفنان  أن  للنتائج،  مناقشًة  القول  نلخص  أن  ويمكن 
الرموز الرافدينية، ومتّثلت تلك الرموز ومالمح بعض منها يف أعامله ونتاجاته الفنية 
املختلفة واملتنوعة، إال أهنا اكتسبت طابعّا مجاليًا وزخرفيًا وبدالالت خمتلفة وتعبري 
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ذايت جمسدًا مبدأ اجلامل يف الفن اجلديد، مبتعدًا عن مرجعياهتا الداللية القديمة وان 
مّر  بقي عىل  الذي  املعربة -مثال ذلك- األسد  الغائية  بوظيفته  منها  احتفظ بعض 
العصور رمزًا للقوة والوحشية، إال أهنا أصبحت -أي أشكال تلك الرموز- ذات 
الفنان  أن  القول  تأكيد  ويمكن  االسالمي.  الفن  يف  وتزيينية  زخرفية  مجالية  سمة 
مّر  عىل  وختيلها  أشكاله  خلق  ويف  وفنونه  فكره  يف  مبدع  وحديثًا،  قدياًم  الرافديني 
العصور، مؤثرًا ومتأثرًا بفنون ونتاجات خمتلف احلضارات، ويعد املنهل اإلبداعي 

األول جلميع أفكار الشعوب الالحقة وتقاليدها وعاداهتا وفنوهنا وآداهبا.

ثانيًا: االستنتاجات

أثبتِت احلضارُة العراقيُة القديمُة قدرهَتا عىل معاجلِة شتى املَعاين الواقعيِة أو  1 .
اخلياليِة بقدرٍة وبطروحاٍت فاقت الطروحاِت الفنية وهذا ما كشفت عنه 

أشكال الرموز املتمثلة يف الفن.

أوجَد فنانو احلضارِة العراقيِة القديمِة حلواًل برصيًة منوعًة وغنيًة لتمثيِل  2 .
املَعاين املختلفة.

الفنان املسلم أعطى للتجسيد الشكيل دورا هاما يف مكوناته الفنية بعد أن  3 .
ابتعد عن الدالالت النصية املبارشة.

ظهرت متثالت اشكال الرموز الرافدينية يف الفن االسالمي وبخاصة سمة  4 .
الرتكيب يف اشكال احليوانات فقد أعطى انعكاسًا هلا لتظهر يف أعامل الفن، 
نجده  ولكننا  الرمزية  وداللته  احليوان  خالل  من  بالوصف  اعتنى  أنه  اذ 
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مركزًا من بني احليوانات عىل الطيور واالسود والثور واالفعى، لتأيت أكثر 
جتسيدًا من غريها يف العديد مما ظهر من أعامل الفن االسالمي.

أوجَد الفناُن اإلسالمي فنًا فريدًا ِمن نوِعِه ُمستلهاًم فيِه كلخَّ ما وصلْت إليِه يُدُه  5 .
أْن يؤثَر َسلبًا عىل ُمعتقداتِِه وحلولِِه البرصيِة. ِمن حلوٍل فكريٍة وبرصيٍة دوَن 

ثالثا: التوصيات:

التواصل  لتأكيد  الفن اإلسالمي -خاصة ما حيتويه من رموز- أمهية  أن يويل 
احلضاري، وبيان أصالة الفن اإلسالمي.

رابعًا: المقترحات: اقترحت الدراسة الحالية اجراء الدراستين االتيتين:

القيم اجلاملية والتعبريية للرموز يف النحت العراقي املعارص. 1 .

متثالت اشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلغريقي. 2 .

.................................................
.) وهي: احلضارة السومرية واحلضارة االكدية والبابلية واالشورية. راجع: )م23ص 587( 1
لكل اله او كائن من الكائنات الرافدينية وحسبام ورد يف االساطري، مسميات عديدة -مثال  2 )
هذا- نجد ان )عشتار( هي )أنن( باللغة السومرية وسميت عشتار وعشرتوت وفقا للغة 
البابلية واألشورية، وهكذا بالنسبة لبقية الكائنات قد يتجاوز اسم الواحد منها اىل ثالثة او 

اربعة اسامء.
أالسطورة: حكاية يسودها اخليال وتربز هبا قوه الطبيعة بشكل اهلة او كائنات خارقة للعادة.  3 )

راجع: )م22 ص41-40(.
ايتانا هو أحد أمراء بالد سومر ورد ذكره يف االساطري املدونة باللغة املسامرية. 4 )

العراق،  )سوريا،  الراشدين  اخللفاء  جيوش  ايدي  عىل  واملجاورة  العربية  البلدان  فتحت  5 )
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يف  الساساين  والغزو  البيزنطي  الغزو  من  العراق  فتخلص  افريقيا(وغريها.  شامل  مرص، 
ايران )642 م( حيث نرشت فيها تعاليم وديانة الرسالة الساموية املحمدية. للمزيد: راجع: 

)م35ص20-18(.
االشياء  معاجلة  يف  موحدا  اسلوبا  تتطلب  اللوحة  بأن  عميق  احساس  للفنانني  كان  لقد  6 )
يرمون  التي  الالواقعية  تؤكد  أن  شأهنا  من  مجالية  رضورة  ذلك  يف  وكأن  احلية  والكائنات 

اىل اثباهتا.
– مجعت مصورات تلك االعامل من مصادر خمتلفة وكام مبني يف جدول االشكال )االشكال( 7
جمتمع البحث(، واستعني ببعضها يف االطار النظري -املبحث الثالث- لغرض معرفة بعض 
أختريت  أعامل،   )9( بقي  ما  عدد  فكان  االسالمي،  الفن  يف  ظهرت  التي  الرموز  اشكال 
لغرض انتقائها قصديا للخروج بعينة متثل جمتمع البحث احلايل يف الوصول اىل حتقيق هدف 
البحث )انظر: ملحق رقم )1( )ثانيًا/االعامل الفنية يف العرص االسالمي/جمتمع البحث(.
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... المصادر العربية واألجنبية...

المصادر العربية

القرآن( 1 الكريم
الفراهيدي، اخلليل بن أمحد: ترتيب كتاب  2 )
العني، ج 3، مصدر سابق، ص 1675.

الرازي، حممد بن ايب بكر: خمتار الصحاح،  3 )
دار الرسالة، الكويت، 1982.

عند  التصوير  فن  ريتشارد:  أتنغهاوزن،  4 )
طه  وسليم  سلامن  عيسى  ت:  العرب، 
البغدادي،  االديب  مطبعة  التكريتي، 

بغداد، 1973

املرتادفات  وآخر:  سعدي  الضاوي،  5 )
للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  واألضداد، 

طرابلس- لبنان، 2007

يف  امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  6 )
القرآن، ج16، مؤسسة األعلمي  تفسري 

للمطبوعات، بريوت، 1997

ابن منظور: لسان العرب، املجلد األول،  7 )
دار لسان العرب، بريوت، ب، ت.

قيم  االسالمي،  الفن  حسيني،  ايناس  8 )
العدد  الفنون،  جريدة  متجددة،  مجالية 

.2006 ،63

األصول  حسن:  شاكر  سعيد،  أل  9 )
ط1  العريب،  للخط  واجلاملية  احلضارية 
بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1988

ت:  واالسطورة،  االنسان  غرييامل:  يب.  10 )
فاضل السعدوين، جملة الثقافة األجنبية، 
العدد )2(، دار الشؤون الثقافية العامة، 

بغداد، 1991

بارو، اندريه: سومر- فنوهنا وحضارهتا،  11 )
التكريتي،  طه  وسليم  سلامن  عيس  ت: 

بغداد، 1979.

القديم-سومر  الفن  تاريخ  عكاشه:  ثروة  12 )
العربية  املؤسسة  ج4،  وآشور،  وبابل 
للدراسات والنرش، فينقيا، بريوت، 1971

دار   ، ط6( 13 اإلنسان،  قصة  حنا:  جورج 
العلم للماليني، بريوت، 1979

الرسم  مجالية  بابا:  الكسندر  دبولو،  14 )
نرش  اللوايت،  عيل  ت:  اإلسالمي، 
عبداهلل،  عبدالكريم  مؤسسات  وتوزيع 

تونس، 1979.

ت:  اآلثار،  علم  موسوعة  كلني:  دانيال  15 )
للطباعة،  املأمون  دار  يوسف،  ليون 

بغداد، 1991.

الفنون  أطلس  حسن:  حممد  زكي  16 )
دار  اإلسالمية،  والتصاوير  الزخرفية 

الرائد العريب، بريوت، 1981

عامر  ت:  بابل،  عظمة  هاري:  ساكز،  17 )
الكتب  دار  مؤسسة  إبراهيم،  سليامن 
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للطباعة والنرش، 1979.

واخرون.  عاشور  عبدالفتاح  سعد  18 )
دراسات يف تاريخ احلضارات االسالمية 

العربية، الكويت، 1986.

صبحي انور رشيد: تاريخ الفن يف العراق  19 )
القديم – فن االختام االسطوانية، ج1، 

د. ت.

 ، ج1( 20 الفلسفي،  املعجم  مجيل:  صليبا، 
املدرسة،  اللبناين–مكتبة  الكتاب  دار 

بريوت–لبنان، 1982.

الزخرفية  الفنون  وأخرون:  العزيز  عبد  21 )
العايل  التعليم  وزاره  االسالمية،  العربية 
والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1982.

ت:  االسالمي،  الفن  ارنست:  كونل،  22 )
امحد موسى، دار صادر، بريوت، 1966

الالند  موسوعة  اندريه:  الالند،  23 )
امحد  خليل  ت:  ط2،  ج1،  الفلسفية، 
 – بريوت  عويدات،  منشورات  خليل، 

باريس، 2001

ت:  االسالمية،  الفنون  ديامند:  س.  م.  24 )
امحد حممد عيسى، م: أمحد فكري، ط1-
باالشرتاك  نرش  بمرص،  املعارف  دار   ،2
مع مؤسسة فرانكلني للطباعة، 1954- 

.1958

مأمون احلموي وآخرون: املنجد يف اللغة  25 )
العربية املعارصة، ط2، ارشاف: صبحي 

محوي، دار املرشق، بريوت، 2001.

جمموعة من العلامء السوفيت: املوسوعة  26 )
دار  كرم،  سمري  ت:  ط3،  الفلسفية، 

الطليعة، بريوت، 1981.

العراق  يف  الفن  انطوان:  مورتيكارت،  27 )
طه  وسليم  سلامن  عيسى  ت:  القديم، 
التكريتي، مطبعة االديب، بغداد، 1975.

العراق،  حضارة  الباحثني:  من  جمموعة  28 )
ج3، دار احلرية للطباعة، 1985.

مهد  العراق  مرزوق:  عبدالعزيز  حممد  29 )
طبع  االعالم،  وزارة  السالمي،  الفن 

بمطابع ثنيان، بغداد، 1971

مورينو، مانويل جوميث: الفن االسالمي  30 )
م:  عبدالبديع،  لطفي  ت:  اسبانيا،  يف 
العامة  املرصية  اهليئة  حمرز،  حممد  مجال 

للكتاب، 1977.

الرشق  فنون  عالم،  اسامعيل  نعمت  31 )
ط4،  االسالمية،  العصور  يف  االوسط 

القاهرة، دار املعارف، 1989.

سامي  ت:  الفن،  معنى  ريد:  هربرت  32 )
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  خشبة، 

بغداد، 1986.

الفلسفي،  وهبة، مراد واخرون: املعجم  33 )
أمحد،  أوالد  مطبعة  اجلديدة،  الثقافة  دار 

القاهرة، 1971.
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المصادر األجنبية
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... ملحق )1(...
قائمة االشكال

أوال/ االعمال الفنية الرافدينية

املصدراسم العمل الفنيرقم الشكل

م12 ص207آنية وقطع منقوشة مهشمة1 أ – ب–ج

م12 ص208رموز منقوشة عىل قطع آنية طينية2 

م11 ص209دمى طينية لآلهلة األم3

م12 ص208رموز منقوشة عىل ّجرة وقطع آنية4 أ–ب

م11 ص210متثال ثور5

م9 ص216ختم اسطواين6 

م9 ص213أختام اسطوانية7 أ – ب- ج

م7 ص131اناء طقويس8

م11 ص217احتفال الكائنات9

م9 ص218لوحة دودو النذرية10

م9 ص218مسلة نرام–سني11

م24 ص111أختام اسطوانية12 أ – ب – ج–د

م11 ص222اناء كوديا الطقويس13 أ–ب

م11 ص222ثور برأس انسان مقّرن14
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م24 ص224رسوم جدارية يف قرص امللك زمر–يلم15 

م11 ص235أختام اسطوانية16 أ – ب – ج–د

م11 ص227نحت نافر لآلهلة املجّنحة17 أ

م11 ص227اناء نذري من الفخار17 ب

م11 ص272نحت بارز )جمّسم( جلان بأربعة وجوه18

م9 ص229مسلة كودورو مليشيباك19

م11 ص237أختام اسطوانية20 أ- ب- و- ز

م24 ص234جان جمّنح برأس نرس21

م11 ص235أسد جمّنح برأس انسان22

م11 ص235نحت جداري يمثل نقل االخشاب23

م11 ص236اللبوة اجلرحية واالسد اجلريح24 أ–ب

م24 ص237نحت بارز مزجج ألسد25

م24 ص237نحت بارز مزجج لثور26

م9 ص237التنني املرّكب )مشخوشو(27
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ثانيًا/ االعمال الفنية في العصر االسالمي

مجتمع البحث

املصدرنوعه وتأرخيهاسم العملرقم الشكل

عنارص زخرفية عىل حتف خشبية يف كوز الصنوبرانموذج 1
العهد األموي يف العراق والشام

م18 
ص211

عمود برأس انموذج 2
مثلث )سهم(

عنارص زخرفية عىل حتف خشبية يف 
العهد األموي يف العراق والشام

م18 
ص211

انقضاض انموذج 3
األسود عىل نبتة

حشوات خشبية يف متحف الفن 
االسالمي بالقاهرة )ق 1و2ه-7و8 م(

م18 
ص222

حشوات خشبيةيف متحف الفن أسامك28
االسالمي بالقاهرة )ق ه-8م(

م18 
ص235

م15 لوح من احلجر من العراق )ق 13م(أسد هياجم ثورانموذج 4
ص265

م16 ص57مطرقة باب من الربونز يف بغدادثعابني مركبةانموذج 5

لوح من الرخام من العراق )ق13م(ثعابني مركبةانموذج 6
يف متحف الفن االسالمي بالقاهرة

م15 
ص266

زوجان من 29
السمك

نحت بارز عىل حوض من الرخام/ 
ملكية خاصة يف مدريد

م19 
ص224

30
زوجان من 

السمك والطيور 
وسلحفاة

م19 نحت بارز عىل حوض أشبيلية
ص225

31

كائنات 
اسطورية مركبة 

مرسومة عىل 
سجاد

م14 صورة سّجاد إيراين )ق16-17 م(
ص149

صورة منساعة الفيل32
م20 ص96)كتاب يف احليل اهلندسية( )1315 م(
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أسد ينقض عىل 33
غزال

فسيفساء يف أرض احلرم بقرص هشام يف 
م20 ص39خربة املفجر )االردن( )743م(

خمطوطة بقلم حييى بن حممود الواسطي منظر اجلزيرةانموذج 7
)1237م(

م20 
ص122

تصوير من كتاببرج الثورانموذج 8
)عجائب املخلوقات( )ق 18م(

م20 
ص181

أسدان يلتهامن 34
م19 نحت بارز/ قطعة رخامية من قرطبةغزال

ص213

أسود تلتهم 35 أ–ب
الغزالن

نحت بارز عىل وجه حوض احلمراء 
)أ(، وقطعتان من أشبيلية )ب(

م19 
ص213

تصوير عىل نسيج من العراقخيول جمنحةانموذج 9
)ق12-13م(

م15 
ص192

36 أ – ب–ج
طيور مركبة 
تنقض عىل 

الوعول

نحت بارز/ جوانب أحواض من 
أشبيلية )أ(، ومراكش )ب(، ومحراء 

غرناطة )ج(

م19
ص211-

222

تصوير من كتابالبرش املتوحش37
)قانون الدنيا وعجائبها( )1563م(

م20 
ص182

تصوير من كتاباجلان املجنحة38
)عجائب املخلوقات( )1280م(

م20 
ص138
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... ملحق )2(...

أواًل/ االشكال الفنية الرافدينية

شكل 1 بشكل1 أ

شكل 2شكل 1 ج



561

أ.م.د.سلوى حمسن محيد / أ.د.عبداحلميد فاضل جعفر

املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

شكل 4 أشكل 3 بشكل 3 أ

شكل 6شكل 5شكل 4 ب

شكل 7 بشكل 7 أ

شكل 8شكل 7 ج



متثالت أشكال الرموز الرافدينية يف الفن اإلسالمي

562

شكل 11شكل10شكل 9

شكل 12بشكل 12 أ

شكل 12دشكل 12ج

شكل 15شكل 14شكل 13
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شكل 16بشكل 16 أ

شكل 16 دشكل 16ج

شكل 19شكل 18شكل 17بشكل 17 أ

شكل 20 بشكل 20 أ
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شكل 20 زشكل 20 و

شكل23شكل 22شكل 21

شكل 24بشكل 24 أ

شكل 27 شكل 26شكل 25
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ثانيًا/ األشكال الفنية اإلسالمية

شكل 28

شكل 30شكل 29

شكل32شكل31
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شكل 34شكل 33

شكل 35 أ

شكل 36 أشكل 35 ب
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شكل 38

شكل 36 جشكل 36 ب

شكل 37




