
 فنون العراق القدٌم 

 الرسوم الجدارٌة فً العصر البابلً القدٌم 

 جدارٌة قصر الملك زمري _لم

 

تعد هذه الجدارٌة من أبرز األعمال الفنٌة التً تركها لنا الفنان البابلً 

( فً 6( من البٌئة الوسٌطة)*606القدٌم على جدران الساحة الداخلٌة )

( ) 64قصر ماري والتً اتخذت موقعا على الٌمٌن من مدخل القاعة )

) اللوح قاعة العرش الكبرى ( التً ٌتم فٌها الطقوس الدٌنٌة لتتوٌج الملك 

( . وتناولت موضوعا مهما ٌجمع بٌن المضامٌن الدٌنٌة والدنٌوٌة فً آن 6

واحد ، وٌعبر عن مفهوم الملوكٌة الرافدٌنٌة القدٌمة وعالقتها بالمفاهٌم 

  .الدٌنٌة المتضمنة استالم شارات السلطة من قبل اآللهة

م ( من ق. 61ق.م من القرن  6660ٌعود تارٌخ تنفٌذ الجدارٌة الى عام ) 

زمن الملك زمري لم الذي ٌدور حوله الموضوع الرئٌسً للجدارٌة ، أثناء 

  . (334: ص  6تتوٌجه ملكا على مدٌنة ماري ) 

عملت الجدارٌة كواجهة اعالمٌة لزوار القصر أثناء دخولهم الى قاعة 

العرش وتهٌئة الجانب الفكري والعقائدي لما ٌحدث فٌها من طقوس دٌنٌة 

الشرٌرة عن الملك أثناء تتوٌجه وأستالمه لشارات السلطة  وطرد لألرواح

والملكٌة عبر أحتفاالت الزواج المقدس المتعارف علٌها عند الرافدٌنٌٌن 



  .القدماء

تتصف الجدارٌة بأنها ذات خصائص اسلوبٌة ممٌزة من الفن الجداري 

البابلً وتتضح من خالل التألٌف الفنً العالً المستوى من العناصر 

مفردات البٌئوٌة الموزعة توزٌعا متناظرا حول الموضوع المركزي من وال

الجدارٌة ، وتشكل ) الشجرة المحورة () موضوعة البحث الرئٌسٌة التً 

ٌروم الباحث الكشف عن أصلها الطبٌعً ( من المفردات البارزة التً 

ظهرت فً التكوٌن الفنً للجدارٌة ، واتخذت موقعٌن متمٌزٌن على جانبً 

وضوع المركزي ، حٌث تمثل بقٌة المفردات الطبٌعٌة والمحورة ) التً الم

  .وضعت بجوار الشجرة ( عوامل مساندة للهدف المذكور

ٌتألف التكوٌن الفنً للجدارٌة من عدة أجزاء ، وٌتكون الموضوع الرئٌسً 

  :من عدة أقسام وعلى النحو اآلتً

الطقس التً ٌتم فٌها  القسم المركزي : وهو بهٌئة مربع ، ٌمثل غرفة _1

مراسٌم التتوٌج ، محاط باطار خارجً مكون من ستة أشرطة ملونة 

  .ومقسم الى نصفٌن

 

  :أ_ النصف األعلى

ٌمثل مشهد تتوٌج الملك مرتدٌا ردائه الخاص بهذه المناسبة ٌستلم ) الحلقة 

والصولجان_ شارات السلطة ( من األلهة عشتار، وهً متنكبة اسلحتها 

) القوس والنبال اضافة الى السٌف المقوس _ األلة الطقوسٌة (  القتالٌة

معتمرة تاجها االلهً المقرن ، تتقدم لتمنح الملك ) الحلقة والصولجان ( ، 

وٌبدو تحت قدمها األٌمن ) األسد _ التابع الحٌوانً الحامً لها ( . كما 

  .رٌبدو خلفها وخلف الملك آلهة ثانوٌة مرافقة ٌلٌها اله ملتحً آخ

  :ب_ النصف األسفل

وٌظهر فً الجزء األسفل من القسم المركزي ، ٌفصله عن النصف األعلى 

ستة شرائط متصلة بالشرائط التً تحٌط بالقسم كله . بداخله آلهتٌن 

متقابلتٌن من النوع ) ألهات النهر( ٌظهر بٌد كل واحد منهما اناء ٌتدفق 

وسطها ) نبتة_سنبلة ( ، ومن منه الماء بهٌئة جدولٌن تتخذ أربعة جداول ب

المالحظ فً هذه الجداول ظهور أسماك سابحة بعكس اتجاه مجرى 

 . (2الجداول متجهة نحو ) االناء_المنبع ()*



  :األجزاء المحٌطة بالقسم المركزي _2

من المفردات التً تثٌر المشاهد ، ظهور شجرتٌن متناظرتٌن على ٌمٌن 

بلٌون على انها أشجار مقدسة_ رمزٌة وٌسار القسم المركزي ) اعتقد البا

() وهً موضوعة البحث ( . باالضافة الى ظهور كائنات مركبة وبشكل 

متناظر على جانبً القسم المركزي موزعة على ثالثة أشرطة تمثل 

كائنات مجنحة ) أسطورٌة ( مع كائن مركب آخر) غٌر واضح الرأس ( 

( . كما ٌالحظ وجود 3)*ٌرفع احدى أطرافه األمامٌة على )زخرفة الجبل(

نخلتٌن متناظرتٌن على جانبً القسم المركزي ٌتسلق علٌهما شخصان 

ٌلتقطان التمر ، ٌلً النخلتٌن آلهتٌن ثانوٌتٌن تقتربان فً هٌئتهما من 

اآللهات المرافقة ) المذكورة سابقا ( . ومما ٌثٌر االنتباه أٌضا ظهور طائر 

االنطالق من النخلة الٌمنى من كبٌر ) ٌفرد جناحٌه للطٌران ( ٌحاول 

  .الجدارٌه

وتظهر أٌضا حاشٌة من الزخارف ) الحلزونٌة والمقوسة ودوائر صغٌرة 

(مربوطة بخطوط مستقٌمة تتخذ فً هٌئتها اطار عام مستطٌل ٌحٌط بجمٌع 

  .جوانب الجدارٌة

واآلن .. وبعد هذا الوصف ، البد من وقفة تأملٌة شاملة للمفردات التً 

من البٌئة الطبٌعٌة الرافدٌنٌة بأشكالها المتنوعة والتً ظهرت  استلهمت

  :على النحو اآلتً

 أشكال آدمٌة : الملك _ شخصان متسلقان _1

 أشكال الهٌة :االلهة عشتار _ الهة ثانوٌة مرافقة _2

 أشكال طبٌعٌة : الماء _ زخرفة الجبل المحورة _3

رمزٌتٌن)موضوعة  أشكال نباتٌة : سنبلتٌن _ نخلتٌن _ شجرتٌن _4

 (البحث

 أشكال حٌوانٌة : أسد _ أسماك _ طائر _5

 أشكال أسطورٌة : كائنات مركبة _6

وحسبنا أن نؤكد على أستلهامات ) لألشكال النباتٌة ( من البٌئة ، والتً 

تتمثل فً كون النخله تمثل عنوانا ألرض الرافدٌن ورمزا سومرٌا وأكدٌا 

جره المقدسة و) شجره الحٌاة ( لدٌهم ، وبابلٌا وأشورٌا قدٌما وهً الش

وتعد رمزا لعطاء األرض والثروه الزراعٌة أضافه ) للسنبلة ( التً تمثل 



بعض هذه االعتبارات . وبالتالً فكل ذلك من مؤثرات البٌئة الطبٌعٌة ) 

  .النباتٌة ( على مفهوم الرمزٌة فً فكر الفنان والعراقٌٌن القدماء

موضوعه البحث ، والتً لم ٌتطرق إلى أصلها  أما الشجره ) المحورة (

الطبٌعً أحد من الباحثٌن والمختصٌن الذٌن تناولوا موضوع الجدارٌه ، 

( أو ) 4مكتفٌن فً وصفها بأنها ) شجره محوره أو شجره الحٌاة()*

( ، قام برسمها الفنان البابلً على جانبً الجزء المركزي من 5مؤسلبه ()*

  .لنخٌل الواضحة المعالمالجدارٌه أضافه لشجره ا


