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 الخالصة :  

كافة        في  بكثرة  السالل  استعملت 

والزراعية   المنزلية  الحياة  نواحي 

الرافدين   بالد  في  والعسكرية  والتجارية 

وبشكل   بكثرة  استخدامها  بدأ  وربما 

احترافي منذ بدايات االستيطان في وسط  

عام   منذ  الرافدين  بالد    4500وجنوب 

وهو   بكثرة  القصب  يتوفر  حيث  ق.م. 

لها ، كذلك وردت مادة الصناعة الرئيسة  

بتسميات عديدة في النصوص المسمارية  

حسب نوع االستعمال او مادة الصناعة ،  

من   االغلب  في  السالل  ُصنعت  وقد 

بالعالمة   مسبوقة  كانت  لذلك  القصب 

ثم بدرجة اقل من   giالدالة على القصب  

  ، المواد  من  وغيرها  والجلود  الخشب 

السالل   صنع  في  القصب  صانع  تفنن 

بأ حسب  فجعلها  متنوعة  وانماط  شكال 

هذه   بعض  ونرى   ، االستعمال  غرض 

السالل في المشاهد الفنية من سالل بناء  

  ، عسكرية  ألغراض  او  خزن  او 

والزالت بعض هذه االنواع مستعملة في  

الزبيل   منها  نذكر  الحاضر  الوقت 

zabbīlu    والسلة المستعملة لحفظ التمر

 المعروفة محليا بالحالنة .  

Abstract 

     Baskets were widely 

used in all aspects of 

domestic, agricultural, 

commercial and military life 

in Mesopotamia, and they 

may have been used 

extensively and 

professionally since the 

beginnings of settlement in 

central and southern 

Mesopotamia since 4500 

BC. Where reeds are 

available in abundance and 

it is the main material for 

their industry, as well as 

received by many names in 

the cuneiform texts 

according to the type of use 

or the material of the 

industry, and the baskets 

were mostly made of reeds, 

so it was preceded by the 

sign indicating the reeds gi, 

and then to a lesser degree 

than wood, leather and 

other materials, it was 

mastered The reed maker 

makes baskets, making 

them in various shapes and 

patterns according to the 

purpose of use. We see 

some of these baskets in 

the artistic scenes, such as 

baskets for building, 

storage, or for military 
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purposes. Some of these 

types are still used at the 

present time. 

 المقدمة :  

ومفردها سلة هي عبارة عن       السالل 

مواد   عدة  من  صناعتها  يتم  حاوية 

ص الياف  تشمل  الواح  متشابكة  او  لبة 

االشجار   واغصان  خشبية  )جبائر( 

حيوانية   مواد  تستخدم  وقد  والقصب 

كشعر الخيول وجلود الحيوانات ، بعض  

ترك   يتم  حين  في  غطاء  تحوي  السالل 

  ، األعلى  من  مفتوًحا  اآلخر  البعض 

ونفعية   جمالة  لغايات  تعتبر  1وتستخدم   ،

  ، الصناعات  أقدم  بين  من  صناعتها 

يع فنون النسيج في  وربما تكون أصل جم

الزخرفية   التصاميم  ان  والمرجح  العالم، 

من   اشتقت  القديمة  الفخارية  األواني  في 

السلة  قالب  خلفها  التي  العالمات 

الفخار عجلة  اختراع  قبل    2المستخدم 

وتستخدم بشكل اساسي في عمليات النقل  

ال   االغلب  على  والحصاد  والتخزين 

التنقي عمليات  في  السالل  بقايا  ب  تظهر 

وتظهر    ، التربة  نوع  بسبب  األثري،  

أن   القديم  االدنى  الشرق  في  المواقع 

لصنع   تستخدم  كانت  النسيج  تقنيات 

حوالي    ، أيًضا  السالل  وربما  الحصائر 

 3ق.م.  8000

 السالل في اللغة :  

في اللغة العربية يكون مفردها الَسّل       

او الِسالل ،    او القُفّة  ، وجمعها  الَسالّت 

القصب   شقاق  من  يُصنع  وعاء  وهي 

الساِللة   اما   ، المواد  فيه  تُحمل  ونحوه 

 . 4فهي مهنة صناعة السالل

السومرية        اللغة  في  السلة  ُسميت 

gur 5    ،  وتكون احيانا مسبوقة بالعالمة

للداللة   geš  الدالة بالخشب  الخاصة 

ُسبقت   كذلك    ، االولية  المادة  نوع  على 

الدالة  بالعالم السالل    giة  اغلب  ألن 

مصنوعة من القصب ، فنجد ان المفردة  

السابقة  تعني سلة او    gur  giالسومرية 

 سلة قصبية ، ويرادفها في اللغة االكدية 

gigurdaû    وmaššû    ،  واالولى

 6مشتقة من التسمية السومرية 

 انواع السالل :  

بأنواع       المسمارية  النصوص  زودتنا 

المادة   حسب  ُصنفت  السالل  من  متعددة 

وفيما    ، االستخدام  او  الحجم  او  االولية 

حتى   المذكورة  السالل  انواع  ابرز  يلي 

 االن في النصوص المسمارية : 

1- gi.gur    :  يرادفها في    سلة ،
االكدية    و gigurruاللغة 

 pānu7    ،  ضمن وردت 
العصر  النصوص   من  المسمارية 

اور    8االكدي ساللة  وعصر 
 10والعصر البابلي القديم  9الثالثة

2-  pisan : القراءة الحديثة    سلة ،
كذلك ،    bisaĝلها   وترد 
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  pisangi ;بالقراءات 

3pisan; 2pisan    يرادفها في
االكدية     pisannu  11 اللغة 

النصوص   ضمن  وردت 
فجر   عصر  من  المسمارية 

االكدي  12السالالت   13العصر 
الثالثة اور  ساللة    14وعصر 

 15والعصر البابلي القديم 
3- gi.gur.DU : وردت   16 سلة ،

البابلي   العصر  نصوص  في 
  17القديم

4- gi.gur.šu.sal.la :   ، سلة  
االكدية   اللغة  في  ويرادفها 

 sassānu18 .     
5- gi.gur.sal.la :   ، سلة  

االكدية   اللغة  في  ويرادفها 
  sallu19 .     
6- gi.sab :  في    سلة يرادفها   ،

االكدية    gisappu20 اللغة 

النصوص  ، ضمن  وردت 
البابلي   العصر  من  المسمارية 

  21القديم
7- gi.ḫal  :  سلة   ،  سلة

ضمن  ،  22صغيرة وردت 
عصر   من  المسمارية  النصوص 
احد   في  نقرأ   ، الثالثة  اور 

   gi.ḫal naga 1النصوص :  
شراب  واحدة  سلة  وفي    23بمعنى 

  : القديم  البابلي  العصر  من  نص 
gi.ḫal siki 2   بمعنى سلتين من

 24الصوف
8- 2  : ilكذلك    سلة تقرأ   ،2ili    و

 
 2ila25 .   
9- gi.ma.sa :  وردت    سلة  ،

  : هي   ، قراءات  بعدة 

.ab; 2gi.ma.sa

2 .ab; ma.sa2ma.sa
 gi.ma.di.ab26  في ويرادفها 

االكدية    )masabbu 27(اللغة 
وردت   ،  masappu 28او  

من   المسمارية  النصوص  ضمن 
في   نقرأ   ، السالالت  فجر  عصر 

2sa-ma 2lu احد النصوص :  
السلة   رجل  نص    29بمعنى  وفي 

-maاخر من العصر االكدي :   
2   6ab ku-2sa  بمعنى سلتين

السمك   بابلي    30من  وفي نص   ،
  : نقرأ  -kuš gi-ma 1قديم 

ab  -2sa  ،  جلد سلة  بمعنى 
 31واحدة 

10-  gi.si.ig.da :  ترد ،    سلة 
 gi.sig.da : بقراءة اخرى هي

32.  
11- :  2.il2gabكذلك ،    سلة ترد 

،   il2gi.gab.  2بالمقاطع  
االكدية   اللغة  في  ويرادفها 

zabbīlu  33  
ومن الجدير بالمالحظة ان الكلمة  

سلة   تعني  والتي  زبيل  الدارجة 

الدارجة   اللهجة  في  القصب  من 

والُمرجح   االكدية  الكلمة  تطابق 

هذه   وردت   ، منها  مشتقة  انها 

العصر   نصوص  في  المفردة 

 34البابلي القديم 

12- gi.diri    وردت ،    35: سلة 
كوديا نص  التذكاري    ضمن 

 كما ،  ننكرسو  معبد  الخاص ببناء 
  urudu.bi   : يلي
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gi.dirig.ba  
mu.ni.ba.al   نحاسه بمعنى 
   . 36بالسلة القفة جلب 

13- gi.gur.DU :   37سلة  
العصر   نصوص  في  وردت 

  . 38البابلي القديم
gi.lam :   ، كذلكسلة   تقرأ 

 .lam3ĝir39   ضمن وردت   ،

عصر   من  المسمارية  النصوص 

احد   في  نقرأ   ، السالالت  فجر 

  :  gi.lam النصوص 

.lum 1 2zu  تمر سلة  بمعنى 

اور    40واحدة   عصر  ومن   ،

    : النصوص  احد  في  نقرأ  الثالثة 

.lum 6   2.lam zu3giri

  41سالل تمر  6بمعنى  

14- gi.gam.ma :   سلة مصنوعة
النخيل   سعف  في  من  يرادفها   ،

   .qappatu  42اللغة االكدية 
15- gur.dub : سلة  ، )للسمك( 

هي    ، قراءات  بعدة  َوردت 
:gur.dub gigurdub ; 43  

االكدية   اللغة  في  ويرادفها 
 gurduppum44     وردت

من   المسمارية  النصوص  ضمن 
في   نقرأ   ، السالالت  فجر  عصر 

  : النصوص   gurdub 1احد 
 ku6mun  واحدة سلة  بمعنى 

ضمن    45سمك   ورد  كذلك 
العصر   نصوص 

اور  46االكدي عصر  ونصوص 
 47الثالثة 

16- :   8.du8gi.ba.an.du  سلة
، للمحراث  كذلك البذر   تقرأ 

5 ba.an.du  ،  اللغة يرادفها في 
  banduddûاالكدية

47 ، 

النصوص   ضمن  وردت 
فجر   عصر  من  المسمارية 

عصر    48السالالت   ونصوص 
الثالثة   العصر    49اور  ونصوص 
   .50 البابلي القديم 

17- dupsik   سلة )لحمل التراب :
بقراءات والطوب(   وردت   ،

  : هي  dupsikĝeš   ;اخرى 

3zub.sig  dupsikgi  ،
االكدية  اللغة  في   يرادفها 

tupšikku 51،   هذه وردت 
عصر   نصوص  ضمن  المفردة 

السالالت  ونصوص     52 فجر 
االكدي ونصوص    53 العصر 
الثالثة اور  ونصوص     54 ساللة 

   .  55العصر البابلي القديم
18-  gi.gur.da: حمل ،   سلة 

االكدية,   اللغة  في  يرادفها 
 gigurdû  maššû56   ،

العصر   نصوص  ضمن  وردت 
     .57 البابلي القديم 

19- mud.la :   واحيانا  سلة حمل ،
حمل  اللغة  ،    لوح  في  يرادفها 
وردت   maššû58  االكدية  ،

البابلي   العصر  نصوص  ضمن 
   .  59القديم

20- gi.ḫa.an :   ، صوف  سلة 
بأنها رخوة الحياكة من   وتوصف 
القصب للصوف يرادفها في اللغة 

وردت   giḫannu60 االكدية  ،
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البابلي   العصر  نصوص  ضمن 
     .61 القديم

21- gi.kaskal :   ، سفر  سلة 
اللغة   في  يرادفها 

وردت   giḫannu62  االكدية  ،
البابلي   العصر  نصوص  ضمن 

   .63القديم
السالل   انواع  من  عدد  وردت  كذلك 

البابلي   العصر  منذ  النصوص  في 

 القديم ، نذكر منها :  

22- :  kikurru 62سلة 
23- kirîtu :  63سلة.   
24- kakkullu :   ، سلة  سلة فواكه

  مهمالت 
25- :   kurduppu64سلة   
26- :   kuruppu65سلة   
27- : kurzidakku   66 سلة.   
28- : kuzzisallu 67سلة   
29-  : kudurruحمل  68سلة 

  .69)لالتربة والطابوق( 
30- kuršallu :    سلة قصب  تقرأ

و    kursalluكذلك  
 kuršullu70.  
31-  :  kukûtu 71سلة قصب 
32-  : kuruppu 72سلة 
33-  : nakmuru 73سلة قصب. 
34-  : quppu خوص ،     74سلة 

 .kuppu 75 تقرأ كذلك  
 استخدامات السالل :  

القدماء        الرافدين  بالد  سكان  َعرف 

القصب واستخداماته الواسعة منذ بدايات  

استيطانهم في السهل الرسوبي في اوائل  

في   واستخدموه  ق.م.  الرابع  االلف 

، و    76مجاالت عدة منها صناعة السالل  

نفعية   لغايات  عام  بشكل  السالل  تُستخدم 

اي لحمل السلع أو حمايتها او تخزينها او  

جماليةلغاي الرافدين  77ات  بالد  وفي   ،

نفعية في شتى   لغايات  السالل  استخدمت 

لحفظ   سوآء  اليومية  الحياة  مجاالت 

العمليات   وفي  المواد  مختلف  وتخزين 

المحاصيل   وتخزين  للحصاد  الزراعية 

وعلى    ، البناء  في  وحتى  والصناعة 

يعود   لذلك  الرئيس  السبب  فأن  االرجح 

م تتوفر  إذ  السالل  صنع  ادتها  لسهولة 

االولية بكثرة كما ان صناعتها ال تتطلب  

ثمنها   رخص  وبالتالي   ، عالية  مهارات 

 فضال عن خفة وزنها وصعوبة تلفها . 

المسمارية        النصوص  خالل  ومن 

بإمكاننا التعرف على استخدامات السالل  

استخدامات   ذات  مواد  مع  وردت  اذ 

المعلومات   لهذه  واستنادا   ، متنوعة 

ا  تقسيم  السالل  استطعنا  استخدامات  غلب 

 في بالد الرافدين الى عدة اقسام ، تشمل:  

من المرجح ان الغاية  منزلية :    –غذائية  

لحفظ   هو  السالل  صنع  من  الرئيسة 

الصناعات   في  واستخدامه   ، الطعام 

المنزلية ، وزودتنا النصوص المسمارية  

تُستخدم   السالل  من  متنوعة  بأصناف 

ا لكثرة  ونظرا   ، االغذية  المثلة  لحفظ 

 الواردة فسنذكر نماذج منها :    

- ninda -pisan78 سلة خبز;   
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- sar  -6ku-pisangi  سلة
   ;79سمك

- ra  -gagia gar 80  سلة جبن 

 ; 
- didli -pisangi 81 سلة جعة;   
- uzu   -pisan 82 لحم  سلة;    
- uzu -kid-gi 83 سلة لحم;   
-  lum-2ab zu-2sa-ma  سلة

    . 84  تمر
  اقتصادية :  -1
استخدمت السالل بكثرة في االعمال   

لعمليات   سواء  المتنوعة  االقتصادية 

وحتى   والنقل  والحفظ  الخزن 

وسنذكر    ، قياس  اوعية  بوصفها 

 بعض االدلة عن هذه االستخدامات :  

السالل           صناعة  ان  المؤكد  من 

وفرت خطا انتاجيا متكامال متمثال بتوفير  

ي ذلك  حزم من               القصب ثم يل

كسلعة   بها  والمتاجرة  الصناعة  عملية 

في   المهنة  هذه  وردت   ، تجارية 

kup-ad 2lu  4 النصوص المسمارية  
85 

صناعة          له  وصلت  ما  ابرز  ان 

او   القفة  هو  الرافدين  بالد  في  السالل 

النقل   وسائط  احدى  وهي  القارب  السلة 

المائي الشهيرة في بالد الرافدين واستمر  

حتى  العشرين    استعمالها  القرن  منتصف 

، ُسميت القفة او القارب السلة السومرية  

أو    gi.gam.maبتسمية 

gi.gur.da    االكدية اللغة  وفي   ،

quppu    ،   العربية التسمية  نفس  وهي 

شاعت   86)قفة( اخرى  تسمية  وهنالك   ،

هي   الحديث  البابلي  العصر   elepفي 

allatuḫ      ان    87، بمعنى القارب السلة

طريقة   ببساطة  توضح  التسميات  هذه 

سلة   عن  عبارة  كونه  او  القارب  صنع 

اخرى   ومواد  بالقار  معالجته  تم  كبيرة 

استناد    ، للمالحة  اصبح صالحا  وبالتالي 

وتحديدا   المسمارية  النصوص  الى 

أسطورة والدة سرجون االكدي فقد ظهر  

الرافد  بالد  في  القفة  ألول  استعمال  ين 

واستمر   االكدي  العصر  خالل  مرة 

لفترات   النهرية  المالحة  في  استعمالها 

اسلفنا   كما  العراق  تاريخ  من    88متأخرة 

ان القارب السلة او القفة توصف بكونها  

سلة دائرية مصنوعة من القصب وسعف  

والطين   بالقار  تطلى  ثم  والخشب  النخيل 

بين   يترواح قطرها  الخارج والداخل  من 

وارضيتها  قد   8–5 بعمقها  وتمتاز   ، م 

 1، ينظر شكل   89المستوية 

استعملت السلة كذلك بوصفها وعاء        

النصوص   في  وردت  اذ   ، للقياس 

استخدمت   متنوعة  مواد  مع  المسمارية 

قياس االمثلة على  90السلة كوحدة  ومن   ،

 ذلك :  

    8du 3sila4 gi.gur   سيال سالل 

     91                من النخالة 

منها       ، للخزن  السالل  استعملت  كذلك 

 خزن المعادن ، نقرأ في النص التالي :  
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  3ku ab-2sa-ma1   سلة واحدة من

  92       الذهب 

  gi-ḫa-an siki      من واحدة  سلة 

   93           الذهب 

المسمارية    النصوص  ضمن  ورد 

استعمال مهم للسلة في الجانب الزراعي  

للمحراث   البذر  نقرأ في  94، وهو سلة   ،

 احد النصوص :  

 8du-8du-an-ba-gi 4   بذار سالل 

   95       محراث 

 في اعمال البناء :   -2
في        كذلك  السالل  استعملت 

 ، البناء  نماذج    اعمال  ووصلتنا 

مهمة من تماثيل تكريسيه لملوك  

على   البناء  سالل  يحملون 

، وعرفت 2رؤوسهم ينظر شكل  

النصوص   في  السالل  هذه 

لحمل   خاصة  بسالل  المسمارية 

البناء   مواد  الطابوق  االتربة 

كانت   انها  والبد   ، االخرى 

قوة   منها  خاصة  بمواصفات 

ان   كما  الوزن  وخفة  الصناعة 

مصنو  يكون  من  بعضها  عة 

من   االخر  والبعض  الخشب 

  ، الدالة  العالمة  بداللة  القصب 

 وسنتطرق الى بعض االمثلة  :  

-  ga -uz-2edusu -gi 5
 965       سالل بناء

- 8 guruš 2 geš.dusu 
  978       سلتي بناءعمال )و( 

       
 استعماالت اخرى :   -3

السالل         استعماالت  اشهر  ومن 

النصوص   ضمن  ورودا  واكثرها 

  ، االلواح  صندوق  هو  المسمارية 

المصطلح   تحليل  -pisanفمن 

dub-ba     هذا ان  لنا  يتبين 

تحفظ   سلة  عن  عبارة  هو  الصندوق 

في   ورد   ، الطينية  االلواح  فيها 

  98النصوص المسمارية بكثرة  

في        السفر  سلة  ذكر  ورد  كذلك 

النصوص المسمارية ، والبد انها شائعة  

في   بكثرة  لورودها  نظرا  االستعمال 

كانت   انها  والبد   ، المسمارية  النصوص 

مخصصة   كونها  خاصة  مواصفات  ذات 

 للسفر .   

  kaskal-1 gi99سلة سفر واحدة 

في   المعروفة  السالل  استعماالت  ومن 

س هو   ، العسكري  او  الجانب  الرماح  لة 

، وردت في  3السهام )جعبة( ينظر شكل  

بعض   نذكر   ، المسمارية  النصوص 

 االمثلة لها :  

- da  -2gid-pisanسلة الرماح 
       100 

- da -2ab gid-2sa-ma-gi
 101        سلة الرماح 
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من   العديد  هنالك  ان  المؤكد  ومن 

بالد   في  للسالل  االساسية  االستعماالت 

و   الطبية  االستعماالت  منها  الرافدين 

السحرية و غيرها ،  ال بل انها استعملت  

لألسباب   وذلك  الحياة  جوانب  كل  في 

 االنفة الذكر .  

 صناعة السالل :  

من الُمرجح ان صناعة السالل في بالد   

وصناعاته   بالقصب  ارتبطت  الرافدين 

صناعة   في  الرئيسة  الخام  المادة  كونه 

السالل قبل االالف السنين وال زال كذلك 

حتى يومنا هذا ، وما يهمنا هو صناعتهم  

بشكل رئيسي فضال   القصب  من  للسالل 

عن مواد اخرى مثل الخشب ، اما ابرز  

دخلت في صناعة السالل في  المواد التي  

 بالد الرافدين ، تشمل :  

  :   gi , qanuالقصب  -1
الموارد         اهم  من  القصب  يعد 

الرسوبي   السهل  منطقة  في  الطبيعية 

 ، الرافدين  السكان    جنوب بالد  واستعمله 

الرسوبي   بداية استيطانهم في السهل  منذ 

العبيد   دور  وعرفوا    4500في   ، ق.م. 

صناعات   في  بكثرة  واستعملوه  فوائده 

المختلفة   الحياة  بجوانب  تتعلق  متعددة 

، السالل بشكل   102والمجال لذكرها هنا  

اساسي من القصب كما اسلفنا ، حتى ان  

القصب   اصبحت تسبق اسماء   giعالمة 

  103معظم السالل كعالمة دالة  

 esir iţţû , kupru ,القار   -2
:  

السالل       صناعة  في  القار  استعمل 

طالء   تم  اذ   ، والصقة  عازلة  كمادة 

السوائل   تسرب  لمنع  المادة  بهذه  السالل 
   :نصوص المسماريةورد ضمن ال 104

16  gi-pr-a-bala-a 

3bi 20 sila-2esir   

قارها    16  ، الماء  لسكب  سيال    20سلة 
بالقار   105 ، والبد ان هذه السالل طليت 

واستُعملت مع الماء ، فنذكر قصة والدة  

االكدي النص    سرجون  يذكر  اذ  الشهيرة 

في   ووضعتني  سرا  امي  بي  )...حملت 

سلة من الحلفاء المقيرة وغطتها ورمتني  

  106في الماء ...(  

 eblu,   2eš : الحبال   -3
السالل        الحبال في صناعة  استعملت 

في    ، وردت   ، رابطة  ادوات  بوصفها 

  107النصوص المسمارية 

  : kuš  , maškuالجلود  -4
 108دخلت الجلود في صناعة السالل      

، وردت في النصوص المسمارية بعض  

  .109السالل المغطاة بالجلود 

  , im.babbarالجبس   -5
gaşşu :  

على         المسمارية  النصوص  احتوت 

صناعة   في  الجبس  وجود  تُبين  اشارات 

ان    110الجبس الباحثين  بعض  ويقترح   ،



 السالل يف بالد الرافدين يف ضوء املصادر املسمارية واملشاهد الفنية 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

291 

هو   السالل  صناعة  في  الجبس  استعمال 

 111للتلوين 

  ، اقل  بنسبة  استُعملت مواد اخرى  كذلك 

النخيل     PD.murguنذكر منها أشواك 

   .ze.na  112 وسعف النخيل 

بالنسبة        السالل  اما  صناعة  لمهنة 

فهي تعود لعامل القصب ، وهو الحرفي  

القصب   من  االدوات  يصنع  ،   113الذي 

المسمارية   النصوص  في  ويُعرف 

ad.kid     وفي اللغة االكديةatkuppu 

 114.   

وتأثيرها   القصب  صناعة  ألهمية  ونظرا 

المرجح   فمن  اليومية  الحياة  جانب  في 

  ، القصب  لعمال  خاصة  ورشة  وجود 

مدينة   ارشيف  يزودنا  المثال  سبيل  فعلى 

المبكر   القديم  البابلي  العصر  من  ايسن 

وهو   القصب  عمال  مشرف  -ilšuباسم 

er  115.     

ومن المهن االخرى المتعلقة بصناعة       

هنالك بائع السلة في اللغة االكدية  السالل  

ša-ḫuppânešu           حامل  و

    .zabil kudurri     116السلة

 السالل في المخلفات االثرية :   

الرافدين ، فضال      ان طبيعة تربة بالد 

منها   ُصنعت  التي  العضوية  المواد  عن 

او   الخشب  او  القصب  السالل)سوآءا 

بقايا   العثور على  الجلد( ، ادت الى عدم 

حتى   االثرية  التنقيبات  مواقع  في  سالل 

في   للسالل  نماذج  وردتنا  فيما   ، االن 

المصادر   من  يُعد  الذي   ، الفن  مشاهد 

دراسة حضارة بالد الرافدين ،  االساسية ل

ينقل صورة مرئية عن جوانب هذه   فهو 

الحضارة والتي في اغلب االحيان يكون  

النصوص   عبر  كتابيا  منقول  وصفها 

توفرت   دراستنا  اطار  وفي   ، المسمارية 

الرافديني   الفن  في  للسالل  مشاهد  عدة 

ُممثلة في النحت البارز والمجسم ، وهذه  

رؤية   لنا  وفرت  عن  المشاهد  واضحة 

هذه   ابرز  تقسيم   وباإلمكان  السالل، 

العصر،   و  النحت  نوع  حسب  المشاهد 

 كما يلي:   

 النحت  البارز :   -1
االناء النذري من مدينة الوركاء   -1

، والذي يعود الى    4ينظر شكل  
  –3200العصر الشبيه بالكتابي  

اناء    2900 وهو    ، ق.م. 
الحجر   من  مصنوع  اسطواني 

في    94طوله   محفوظ   ، سم 
المتحف العراقي ويحظى بأهمية  
خمسة   من  يتألف  انه  كما  كبيرة 
نحت   ذات  مشاهد  تحوي  افريز 
االحتفال   موضوع  يمثل  بارز، 

هو   117بالربيع   هنا  يهمنا  وما   ،
والثاني   االول  االفريزين  مشاهد 
االعلى(    )من  االول  يتضمن  اذ 

 عدة سالل وكما يلي :  
بواسطة   - ومحمولة  ممتلئة  سلة 

  ، اله  الى  يقدمها  عاري  رجل 
ذات  الشكل  مخروطية  وهي 
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للخارج   مفتوحة  عريضة  فوهة 
المادة  نفس  من  بشريط  ومزينة 
الخارجية   الحافة  حول  يلتف 
وسط   من  تضيق  فيما  للفوهة 
قاعدة   مكونة  نهايته  الى  البدن 

 ضيقة منبسطة .  
ممتلئتين   - الحجم  كبيرتي  سلتين 

ا الفواكه  بالحبوب  و 
  ، االرض  على  وموضوعتين 
وتشبهان   متماثلة  اشكالهما  تكون 
 السلة االولى ولكن بحجم اكبر .  
مشاهد   تضمن  فقد  الثاني  االفريز  اما 

يحملون   عراة  رجال  تتضمن  متنوعة 

سالل ممتلئة بمشهد اشبه ما يكون بعملية  

  ، القرابين  تقديم  او  بالحصاد  احتفالية 

 يلي :  وتتنوع اشكال السالل كما 

قاعدة   - ذات  مخروطية  سلة 
في   للسلة  مشابهة   ( منبسطة 

 االفريز االول ( .  
سلة مخروطية ذات قاعدة ضيقة   -

  . 
تكون   - عميقة  دائرية  نصف  سلة 

 حافتها واسعة .  
ينظر شكل   -2 نانشة  اور  ،    5لوح 

السالالت   فجر  عصر  الى  يعود 
وهو   كرسو  مدينة  من  الثاني 
  ، اللوفر  متحف  في  محفوظ 

-2550اورنانشة     يصور الملك 
بعض   2500 مع   ، ق.م. 

من   نذري  لوح  في  الشخصيات 
الى افريزين   البارز يقسم  النحت 
منه   جزء  في  يتضمن  العلوي   ،
على   يحمل  وهو  للملك  مشهد 
الشكل   مخروطية  سلة  رأسه 

واسعة   فوهة  ذات  نسبيا  صغيرة 
فيما تكون القاعدة ضيقة ، وتبدو  
على   دليل  ربما  محززة  السلة 

  118سعف النخيل صناعتها من
للملك    -ج العائدة  السوداء  المسلة 

شكل   ينظر  الثالث  عثر     6شلمنصر   ،

كالخو   مدينة  في  اليارد  هنري  عليها 

عام   على    1845النمرود  منحوتة   ، م. 

  197حجر الجير االسود ويبلغ ارتفاعها  

وعرضها   محفوظة    45سم  وهي   ، سم 

تتكون    ، البريطاني  المتحف  في  االن 

ار من  اتجاه  المسلة  كل  في   ، وجوه  بع 

افريز،   اربع  من  ويتألف  واحد  وجه 

وتصور سكان مملكة يهوذا وهم يقدمون  

الجزية لألشوريين، تحوي المسلة مشاهد  

 السالل االتية :  

دائري   - نصف  شكل  ذات  سلتين 
من   مقابض  ولها  الحجم  كبيرة 
كال الجهتين ، كل سلة ، يحملها  
بها   ويتمسك  راسه  على  رجل 

مقبض خالل  بكلتا  من  السلة  ي 
 يديه . 

سلتين ذات شكل مربع ، كل سلة   -
يحملها رجل على كتفه بكلتا يديه   

119  
منصة عرش الملك شلمنصر الثالث ،    -د 

االصفر   الحالن  حجر  من  مصنوعة 

 ومحفوظة في المتحف العراقي

تظهر هذا الملك وهو يستقبل الوفود التي  

الرجل   يظهر   ، والجزية  الطاعة  تقدم 

وهو   رأسه  االخير  على  سلة  يحمل 



 السالل يف بالد الرافدين يف ضوء املصادر املسمارية واملشاهد الفنية 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

293 

مقابض   خالل  من  يديه  بكلتا  بها  ممسكا 

شكل   ذات  تكون  التي  السلة  جانبي  في 

 120نصف دائري 

جدارية قصر اشوربانيبال في مدينة    -هـ  

المتحف   في  اليوم  محفوظة  وهي  نينوى 

الحياة   من  مشاهد  تصور   ، البريطاني 

اليومية ، وما يهمنا فيها هو مشهد السلة  

النساء وهي تحمل سلة    ، اذ تظهر احدى

السلة    ، يديها  بكلتا  تمسكها  رأسها  على 

ذات شكل نصف دائري والبدن الخارجي  

داللة   ربما  متعاكسة  بحزوز  مزين   لها 

على كونها مصنوعة من سعف النخيل ،  

المعروفة   المحلية  السلة  تشبه  وهي 

 121بالحالنة 

 النحت الغائر :   -2
في        الغائر  النحت  فن  نماذج  ابرز 

او   المنبسطة  االختام  هي  الرافدين  بالد 

،  ومن خالل النصوص    122االسطوانية  

انواع   من  نوع  معرفة  امكننا  المسمارية 

 ، للمحراث  البذر  سلة  وهو  السالل 

بالتسمية   السومرية  اللغة  في   المعروفة 

8.du8gi.ba.an.du    في ويرادفها 

االكدية المرجح   duddû banاللغة   ،

مع   بذور  كقمع  السالل  استعمال  ان  جدا 

السالل   عمل  لسهولة  يعود  المحراث 

على   تركيبها  وسهولة  وزنها  وخفة 

 .      7المحراث ينظر شكل  

 النحت المجسم :   -3

ضمن        للسالل  نماذج  عدة  وصلتنا 

الفن   المعروفة في  المجسم  النحت  تماثيل 

البناء   سالل  هي  وابرزها   ، الرافديني 

التي ظهرت ضمن تماثيل االسس لملوك  

 اور الثالثة ، ومن نماذجها :  

-   ، البناء  بأعمال  الخاصة  السلة 
السومرية   اللغة  في  والمسماة 

dupsik  ابرز انواع   وتعد من 
تم   اذ  لدينا،  المعروفة  السالل 
خالل   من  دورها  تحديد 
كذلك  المسمارية  النصوص 
على   المحمول  شكلها  معرفة 
لملوك   االسس  تماثيل  رؤوس 
اور الثالثة ، وتكون هذه السالل  
فوهة   ذات   ، الحجم  صغيرة 
وهي   قاعدتها  من  اكبر  واسعة 
فيكون   بدنها  اما  االرتفاع  قليلة 

للخارج   القاعدة  مائل  من  ابتداءا 
للخارج   مائل  نهائي  شكل  متخذا 
هذه   ان  على  يدل  ما  اما   ،
يعود   سالل  هي  االدوات 
في   المعدن  استعمال  الستحالة 
العالية   وتكاليفه  لثقله  صناعتها 
الوزن   ذو  الفخار  عن  فضال 
وهنا   الكسر،  وسرعة  الثقيل 
بخفة   تتميز  التي  السالل  تبرز 
وصعوبة   الثمن  ورخص  الوزن 

هذه    الكسر ان   ، اسلفنا  كما 
تقريبا   مشابهة  تكون  السالل 
في   المستعملة  البناء  لـ)طاسة( 
الوقت الحالي في العراق،  تكون  
متشابه   بمشهد  التماثيل  هذه 
حليق   الملك  يظهر  اذ  تقريبا 
الرأس وهو مسك بكلتا يديه بسلة  
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على   داللة   ، رأسه  على  البناء 
الملك،  به  قام  الذي  البناء  عمل 

ان نصف  السفلي هو عبارة  كما  ه 
في   الثبات  على  للداللة  وتد  عن 
الغالب  في  انها  كما   ، االرض 
باللغة   تكريسي  نص  تتضمن 
االله   اسم  يتضمن  السومرية 
 ، والبناء  التمثال  له  المكرس 
التمثال   صاحب  الملك  واسم 

، وتشمل هذه التماثيل  123والقابه  
  : 

للملك  - النحاس  من  اساس  تمثال 
،  ق.م  2094–2112اورنمو    .

احد   اساس  اسفل  في  عليه  عثر 
معبد  نيبور،     kur2e.ابراج  في 

وهو يحمل سلة البناء على رأسه  
بسبب   اخضر  لون  ذو  يكون   ،
متحف   محفوظ  النحاس،  اكسدة 
الشرقي جامعة شيكاغو   المتحف 

 .      2ينظر شكل       124
للملك  - النحاس  من  اساس  تمثال 

ق.م.    2094–2112اورنمو  
على رأسه  وهو يحمل سلة البناء  

ومتحف   مكتبة  في  محفوظ   ،
 .       8مورغان  ينظر شكل 

للملك  - مفخور  اساس  تمثال 
البناء   سلة  يحمل  وهو  اورنمو 
نص   يحوي   ، رأسه  على 
النصف   في  مكتوب  تكريسي 
بناء   يتضمن  التمثال  من  االسفل 
من   اور  في  اينانا  االلهة  معبد 
محفوظ   والتمثال   ، اورنمو  قبل 

المتروبوليتان   متحف  ينظر  في 
 .       9شكل 

للملك  - النحاس  من  اساس  تمثال 
ق.م.    2047  –2094شولكي  

على   البناء  سلة  يحمل  وهو 
متحف   في  محفوظ  وهو  رأسه، 

شكل     125المتروبوليتان   ينظر 
10       . 

ومن العصر االشوري الحديث ، وصلتنا  

تمل    ، المجسم  البارز  النحت  من  نماذج 

ء  الملك االشوريين وهم يحملون سلة البنا

لتماثيل   مشابهة  مقاربة  في  رأسهم  على 

اعمال   على  داللة   ، السومرية  االسس 

صاحب   الملك  بها  قام  التي  العمران 

تختلف   االشورية  السلة  تكون   ، التمثال 

تكون   اذ  السومرية  سابقتها  عن  ما  نوعا 

اكبر حجما واكثر عمقا كما ان بدن السلة  

ُمزين بأشرطة ذات حزوز متعاكسة ربما  

ع النخيل  للداللة  سعف  من  صناعتها  لى 

او اي مواد نسيجية مشابهة ، وباإلمكان  

تتضمن    ، االن  حتى  تماثيل  ثالثة  عد 

 سالل البناء االشورية ، وتشمل :  

للملك  - مجسم  بارز  نحت  لوح 
اشور بانيبال، منحوت على لوح  
بزيه   الملك  يظهر  حجري، 
سلة   يحمل  وهو  الكامل  الملكي 
اللوح   البناء على رأسه ، يحوي 
على كتابات مسمارية في مقدمة  
توضح   وخلفه  الحجري  اللوح 
الملك  بناء(  بناء)اعادة 
اشوربانيبال لمعبد ايساك ايال في  

هذا   على  عثر   ، في  بابل  اللوح 
للملك  الشمالي  القصر 
نينوى   مدينة  في  اشوربانيبال 



 السالل يف بالد الرافدين يف ضوء املصادر املسمارية واملشاهد الفنية 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

295 

المتحف   في  االن  محفوظ  وهو 
، ومن المؤكد ان    126البريطاني  

الى   مستند  الفني  العمل  هذا 
تماثيل االسس السومرية ، ينظر  

 .      11شكل 
للملك  - مجسم  بارز  نحت  لوح 

على   منحوت   ، بانيبال  اشور 
لوح حجري ، يظهر الملك بزيه  

االسفل  ا من  المزين  لملكي 
سلة   يحمل  وهو  مائلة  بأشرطة 
البناء على رأسه ، خصص هذا  
الملك  بناء  لتخليد  اللوح 
في   ايزيدا  لمعبد  اشوربانيبال 
في   اللوح  هذا  على  عثر  بابل، 
للملك  الشمالي  القصر 
نينوى   مدينة  في  اشوربانيبال 
المتحف   في  االن  محفوظ  وهو 

شكل    127البريطاني   ينظر    ،
12        . 

لوح نحت بارز مجسم لملك بابل   -
الملك  شقيق  أوكن  ُشم  شمش 
على   منحوت   ، بانيبال  اشور 
متعرض  واللوح  حجري  لوح 
للتلف نوعا ما ، يظهر شمش ُشم  
أوكن وهو يحمل سلة البناء على  
اللوح   هذا  خصص   ، رأسه 
ايزيدا   لمعبد  )ترميم(  بناء  لتخليد 
اللوح   هذا  على  عثر  بابل،  في 

ر هرمز  قبل  مدينة  من  في  سام 
في   االن  محفوظ  وهو  بورسبا 
الرقم   تحت  البريطاني  المتحف 

() BM 90866127  ينظر  ،
 .      13شكل 

 نماذج فنية اخرى :   -4

بعض   متنوعة  فنية  اعمال  تضمنت 

 المشاهد للسالل ، نذكر منها :  

)جعبة(   - السهام  او  الرماح  سلة 
السومرية   اللغة  في  المسماة 

da-2gid-pisan    هذا ورد   ،
مشاهد   ضمن  السالل  من  النوع 

، ومن خالل   128لوحة راية اور  
المشاهد المنفذة على لوحة اور ،  
)االسفل(   الثالث  االفريز  فأن 
يتضمن اربع عربات قتالية ، كل  
بسلة   مقدمتها  في  مزودة  عربة 

)جعبة ،  او  والرماح  للسهام   )
وضيقة   عميقة  بكونها  وتتصف 
الرماح   على  للحفاظ  ما  نوعا 

 داخلها من السقوط . ،  
 .      3ينظر شكل  
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 االستنتاجات :  

اقدم   -1 من  واحدة  السالل  صناعة 
الرافدين   بالد  في  الصناعات 
ترسخت   صناعتها  ان  والمرجح 
السهل   في  االستيطان  بداية  منذ 

 الرسوبي .  
بصانع   -2 السالل  صناعة  ارتبطت 

 القصب .   
التسميات   -3 من  العديد  توجد 

المسمارية   المصادر  في  للسالل 
 . 
شتى   -4 في  السالل  استعملت 

ة او  جوانب الحياة سواءا المنزلي 
الشؤون االقتصادية االخرى كما  
الصناعات   في  دخلت  انها 

 العسكرية .  
من اشهر انواع السالل هي القفة   -5

 او القارب السلة .  
السالل   -6 على  يعثر  لم  االن  حتى 

في المواقع االثرية بسبب طبيعة  
المادة  عن  فضال   ، التربة 
منها   المصنوعة  العضوية 

 السالل .  
ع -7 الرئيسة  معلوماتنا  ن  مصادر 

السالل هي النصوص المسمارية  
 والمشاهد الفنية . 

الزالت  -8 السالل  انواع  بعض 
الوقت   في  العراق  في  مستعملة 

)الزبيل  منها   الحاضر 
zabbīluو)الحالنة وغيرها  (   )

في   الممثلة  السالل  اشكال  من 
ما   يوجد  والتي  الفنية  المشاهد 
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 االشكال والصور :  

 

 (يقود القفة مالحين اثنين بوساطة عصا طويلة معقوفة النهاية 1شكل    )

 Babylonian and Assyrian Sculpture in the Britsh MuseumHall,H.R., 

(London,1928) , Pl.30 . 
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 (تمثال اساس للملك اورنمو و تظهر سلة البناء محمولة على رأس الملك2شكل    )

 

( في  3شكل   تحمل  وهي  العسكرية  المركبات  االخير  االفريز  في  ويظهر  اور)يمين(،  راية   )

 مقدمتها سالل الرماح  

 )يسار( صورة مكبرة للمركبة العسكرية ويظهر في مقدمتها سلة الرماح  

 

( االناء النذري من مدينة الوركاء ، وبجواره رسم توضيحي للمشاهد الموجودة على  4شكل  )

 االناء 

 

 ( لوح اورنانشة ويظهر الملك في االفريز العلوي حامال سلة على رأسه  5شكل  ) 
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 اء العائدة للملك شلمنصر الثالث ( المسلة السود 6شكل  ) 

 

 (سلة البذر للمحراث 7شكل  ) 
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 (تمثال اساس اورنمو من النحاس محفوظ في متحف جامعة شيكاغو  8شكل  ) 

 

 

 (تمثال اساس اورنمو محفوظ في متحف المتروبوليتان 9شكل  ) 
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 محفوظ في متحف المتروبوليتان  (تمثال اساس اورنمو 10شكل  ) 

 

 ( المتحف   (11شكل   في  محفوظ  بانيبال  اشور  للملك  بارز  نحت  مشهد  يتضمن  لوح حجري 

 البريطاني 
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 ( المتحف   (12شكل   في  محفوظ  بانيبال  اشور  للملك  بارز  نحت  مشهد  يتضمن  لوح حجري 

 البريطاني 

 

لوح حجري يتضمن مشهد نحت بارز للملك شمشي شم اوكن محفوظ في المتحف   ( 13شكل  ) 

 البريطاني 


