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 لىاعذ انُشش يف اجملهت
 

 ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن  بهب اجملهت انبحث اٌ ٌكىٌ ٌشرتط 

  ٌشرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و

انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل 

شٌمت يُهجٍت و احذة و يف اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك ط

 آخش انبحث

  ٌشرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت

 انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

  مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق
ً
ٌA4 

 ٌضٌذ عذد كهًبحه  ٌشفك يف بذاٌت انبحث يهخصًب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال

 كهًت  751عهى 

 ٌشرتط  انبحث اٌ ال ٌكىٌ لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت

 انعشاق او خبسجه

داخم

 

  ٍصفحت  15ٌشرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه ع 

 ٌشرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة 

 ث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُششاصىل انبح 

  حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس

 انغبئذة
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4791 – 6142 

4 
 أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

 رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر
 تىطئخ

 أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري 6-47
 : اٌّبضً واٌحبضر ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي

bīt țuppi ša Aššur-bān-apli 

 اٌعسىرٌخ إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر أ.د. صفىاْ سبًِ سعٍذ 61-17

 دراسخ صىتٍخ -االوذٌخ اٌهّسح فً اٌٍغخ  أ . َ . د . سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري 01-91

 ق.َ( 246 -744اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ) ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي 94-76

 أ.َ. د  فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ 79-441
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اٌذوزٛس ػبدي  ثبسزشٙبدخ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً ، فغؼذ االسشح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ٍ             

ػبسف اصٕبء ػ١ٍّبد رحش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛصً ِٓ داػش . ٚلصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ 

صبسٚخب سمظ ػٍٝ ث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىُٕٙ ثحٟ اٌحذثبء ثأ٠سش  ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ، ٍِٚخصٙب اْ

فأٔسً  6106اٌّٛصً ، فٟ اٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

ٌٚٚذ٠ٓ ، ٚلجً اْ ٠صً ِٓ صٚعخ  اٌّىٛٔخػبدي ِٓ فشاشٗ ، دْٚ اْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ 

بْ ، ٚشجذ إٌبس فٟ رٌه اٌج١ذ ، صُ سمظ اٌضبٌش، ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ ، سمظ اٌضبٟٔ ثٕفس اٌّى

فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ فٟ سبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ، ٚفمذ ٚػ١ٗ فٟ اٌحبي ، فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ 

 اسؼبفٗ ِٚبٟ٘ اال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح . ٚدفٓ ػصش رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِمجشح ػبئٍزٗ فٟ اٌّٛصً . 

رس١ً ػ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ ، ٚرزصبػذ أفبط لصخ اسزشٙبد ػبدي ف١ٙب ِشٙذ ِأسبٚٞ ِحضْ      

اٌشغْٛ ، ٠ٚصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أٚ سّؼٗ ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ ، ثأٌُ اٌّص١جخ اٌزٟ رفغشد 

 ٌٙب اٌمٍٛة . 

، ٚاٌزٟ ٔشأ  0974وبْٔٛ اٌضبٟٔ  4ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً فٟ      

فٟ لسُ االصبس ثى١ٍخ  اٌجىبٌٛس٠ٛطػٍٝ شٙبدح زٙب ، ٚحصٌٛٗ ف١ٙب ، ٚرؼٍُ فٟ ِذاسسٙب ، ٚعبِؼ

. ٌٚغّٛحٗ اٌؼٍّٟ شذ سحبٌٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ ثغذاد ١ٌذسط االصبس االسال١ِخ ثغبِؼزٙب . ٚثؼذ  ا٢داة

ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ  6116سٕز١ٓ ، اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍٝ شٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ 

 ّٛصً (( . )) اٌٛاعٙبد اٌف١ٕخ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ فٟ اٌ



 ب
 

 فٟ لسُ األصبس . اإلسال١ِخٚأٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس ػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً ،      

اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف . ِٚب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌغبِؼخ رارٙب , رمذَ ػبدي ٚلجً 

 ١خ . , ٠َٛ أصجحذ ٌألصبس و١ٍخ , ٟٚ٘ أٚي و١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال 6119فٟ اٌؼبَ 

اٌزٟ وبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ ( اإلسالِٟوٕذ ٠ِٛٙب أدسط ِبدح )ػّبسح ششق اٌؼبٌُ       

رجمٝ  , ِٚب اإلسال١ِخثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد , مبع اف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ فٟ رٍه األصاٌج١ئخ اٌغغش

 ف١ٙب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٟٔ .

فٟ إٌٙذ ثشغف وج١ش , ٌّٚسذ أْ ٌذ٠ٗ سغجخ ػب١ٌخ  اإلسال١ِخوبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح        

اْ ٠خزص فٟ س٠بصرٙب , الس١ّب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع , ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِخزصب فٟ ألسبَ األصبس 

 ثغبِؼبد اٌؼشاق .

ػٍٝ  اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق , ٔسجزٗ و١ٍخ األصبس ألوْٛ ِششفبٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي        

أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ )) خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ فٟ إٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغٌٟٛ حزٝ ٔٙب٠خ 

 َ (( . 0658-0566\٘غش٠خ 0169-936ػصش شبٖ ع١ٙبْ 

رحٛي رسغ١ً ػبدي اٌٝ األسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ , ١ٌزٌٛٝ األششف ػٍٝ        

 ِزٛاصال ِؼٟ . أعشٚحزٗ , ح١ّٕب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمٟ

اٌّصٍحخ اٌؼ١ٍّخ أْ ٠سبفش ػبدي اٌٝ إٌٙذ ٚػٍٝ ٔفمزٗ اٌخبصخ , ١ٌجحش فٟ  الزضذ      

اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٚٛاد اٌجٕبء . ٚأِضٝ ٕ٘بن أشٙشا حزٝ أٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ 

د اٌزٟ . ٚعٍت ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛابئظ اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب ٚػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً , ِٚؼٗ إٌز. ِٕٗ

وبٔذ ِسزخذِخ فٟ أث١ٕخ اٌّسبعذ اٌزٟ وبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب , وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت 

 ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فٟ ِىزجبرٕب .

أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ , ٚلذِٙب اٌٝ اٌى١ٍخ , ٚشىٍذ ٌغٕخ ػ١ٍّخ ٌّٕبلشزٙب , ٚوٕذ سئ١سب        

ٌؼ١ٍّخ اٌّض١ٕخ اٌزٟ ثزٌٙب اٌجبحش , ٚاٌزفشد ِّٚب ٠غت روشٖ , أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٙٛد ا ٌٙب.

ثذسعخ اِز١بص , وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ  اٌذوزٛساٖفٟ ٘زا اٌزخصص. ٚأٚصذ ِٕحٗ شٙبدح 

 األعشٚحخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .

ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ . ِٚٓ اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ  ػبدي ٘ىزا وبْ اٌّشحَٛ      

اْ ٠زوش  ال ٠حت, ٚأٔٗ  ٚاإل٠ضبس ٚاالسزمبِخش اٌزّسه ثبٌم١ُ , ٚثبألِبٔخ , ٚإٌضا٘خ لشة, فٙٛ وض١

, ح١ٍّب , س١ٍُ اٌمٍت ,  ال رفبسلٗأِبِٗ أحذ ثسٛء , ٚأٔٗ رٞ سىْٛ , ٚل١ًٍ اٌىالَ , ٚاثزسبِزٗ 

 فس١ح اٌصذس , وض١ش اٌزٛوً ػٍٝ اهلل فٟ وً شإٚٔٗ .

اٌىش٠ّخ , ٚثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ , ٚفٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚث١ٕزٗ  صبيخسعً عّغ ٘زٖ اٌ       

ػٕذ سثٗ اٌىش٠ُ اٌشح١ُ , أْ ٠ىْٛ ِٓ ثذِٗ إٌمٟ , فغضاؤٖ ع١شأٗ , فأِزضط ِذاد لٍّٗ  ئغبصخ

 أً٘ اٌفشدٚط األػٍٝ ثأرٔٗ رؼبٌٝ .



 ج
 

سزجمٝ روشٜ اٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٟ ٚعذاْ وً ِٓ ػشفٗ         

صاٍِٗ . ٚأْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذ٠ٕزٗ ٚػشالٗ , ٚاْ ٚ

 ِأصشٖ األخالل١خ , سزجمٝ ِؼ١ٕب ٌألع١بي اٌمبدِخ . 

سحُ اهلل ػبدي أثب ٠ٛسف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ , ٚاٌُٙ ػبئٍزٗ ٚر٠ٚٗ ٚصِالءٖ      

 اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ . 

 ١ٌٗ ساعؼْٛئٔب هلل ٚئٔب ا

 عبثش خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ أ.د.

 األسزبر اٌّزّشط

 عبِؼخ اٌّٛصً -فٟ و١ٍخ األصبس
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 توطئة                                                             
 

 د. علي يبسين الجبوريأ.                                                                     

 رئيس هيئة التحرير                                          
 

ٗاىضقبفٞخ صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ  رطو ٍجيخ آصبر اىزافذِٝ ثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً

 .قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب جبٍؼخ اىَ٘صواىذٍبر اىذٛ حو ثَذْٝخ ٗ ٚٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى

 ٖبٗث٘اثبر ّْٞ٘ٙ  فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخ٘/ َّزٗد ٗط٘ر 

غٞز  اٍب االصبر .اىحضزٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٛ ٗخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ 

ثشنو ٍْظٌ فٞٔ  حفزدٗاالّفبق اىزٜ  ثبىجبٍغ أٗالٜ ّٝ٘ض ٗحجٌ اىذٍبر اىذٛ حو جزو اىْثَضو فززاىشبخصخ 

اىذٛ ىٌ رَزذ اىٞٔ ٍؼبٗه  طزقخ قصز اىَيل االش٘رٛ اطزحذٍُِٗ اجو  ثزذٍٞزٓ ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع

ٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض ٍؼبى فضال ػِ اىقزُ اىزبطغ ػشز،اىجؼضبد االجْجخ فٜ ٍْزصف 

  اىحذثبء. رٔػيٚ رأطٖب اىجبٍغ اىْ٘رٛ ثَْبر ٝقفدْٝٞخ ٗادٝزح ٍٗشاراد 

اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد  ػيٚ اىزغٌ ٍِٗ

ٗرٝبدح أٍال فٜ اثزاس دٗر  اىزافذِٝ ىيَظبَٕخاىؼيَٞخ اىزٜ رؼْٚ ثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد االمبدَٝٞخ ٗ

ط٘آءا جذٝذ ٍِ امزشبف آصبرٛ ٗرٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘  .اىزٜ طبَٕذ فٜ ثْبء ٕذٓ اىحضبرح االق٘اً

مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ... اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ  ٍبدٝب مبُ

إضبفخ اىٚ اىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر ثالد اىزافذِٝ اىقذاٍٚ  ُٗاالجزَبػٞخ ىظنبٗاىذْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَِٞ ثبىززاس اإلّظبّٜ مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحضِٞ اىؼزاقِٞٞ  اإلطالٍٞخ أٝضب.

  ىيَظبَٕخ فٜ رفذ اىَجيخ ثَب ىذٌٖٝ ٍِ أثحبس ػَيٞخ.

 ٍٗنبّزٖب فٜاىزافذِٝ دٗرٕب  ٍجيخ آصبراُ رأخذ ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو  ٕٞئخ اىزحزٝز طزظزَز

 اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ. اىؼيَٞخ اىَنزجبد االمبدَٝٞخ اىٚ جبّت اىَجالد 

 

  

 

 

 ومن هللا التوفيق                                                                 
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 همنحوتات عمى البعد الواقعي في تجسيد هيئة الممك البابمي حمورابي
 

 لراوياعبد الكريم سميمان  هالة د.

 الممخص: 
فػي مححوتتتػم مػف  )ؽ.ـ 2861-28:3( حمورابيهيئة الممؾ البعد الواقعي ليركز البحث عمى تحميؿ 

آحذاؾ عمى إبراز  ححتتالعممي الموثؽ بتلحظريتت الحديثة ومدى دقة ال المحظورالجتحب الفحي مع خالؿ دراسة 
التفتصػػػيؿ الفحيػػػة المحفػػػذة عمػػػى الحموذجػػػتف المػػػذاف احتخبحتتمػػػت فػػػي الدراسػػػة والتحميػػػؿ وذلػػػؾ ل مػػػة الحمػػػتذج الفحيػػػة 

بػػرازم سػػيمت اف الممػػؾ  لحديثػػةالدراسػػتت االعتئػػدة لمممػػؾ حفسػػم إذ إف المكتشػػفة و  لػػـ تتحػػتوؿ إيهػػتح تػػذا الجتحػػب واا
 .خ العراقي ال ديـ والبتبمي بختصةثرًا في التتريًا مؤ حمورابي يمثؿ احدى اتـ الشخصيتت التي كتف لم دور 

 

Abstract 
Realistic Dimension in the Embodiment of King Hammurabi’s 

Shape on Sculptures 

Dr. Hala Abdul-Kareem AL-Rawi, 
  The research focuses on the analysis of the shape of the king Hammurabi 

(1792-1750BC);linking the artistic aspect with the scientific one which is 

documented by modern theories and the accuracy of the artist at the time to bring 

into view the technical details for implementing the two specimens which have 

been selected to be studied and analyzed due to the lack of the discovered art 

models belong to the king himself, as well as giving his works of art their right 

entitlement with in contemporary studies knowing that he had represented one of 

the most important figures that have had an influential role in Iraqi history in 

general and the ancient Babylonian history in particular.  
  

جايعة انًىصم                                                     -  كهية اآلثار   
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 :ةــالمقدم
مػف خػالؿ  (ؽ.ـ 2861-28:3) حمـورابي الممؾ البتبمي دراسة تحميمية لهيئة ت ديـ إلىيهدؼ البحث 

تمثػؿ رأسػػػػػم ثتحيػًت وتوهػيا تفتصػيؿ  ممححوتتػوعمػى ، الشػهيرة او ً  (2)المحفذة عمى مسمتم مشتتد الفحيةالاست راء 
 ححػػتتالتفتصػػيؿ كمػػت جسػػدتت الليهػػت وريرتػػت مػػف لػػوزف والمرحمػػة العمريػػة التػػي وصػػؿ إجسػػمم كػػتلطوؿ وا أجػػزاء

ة عالقتهػػػت الػػػوث ى بتلدراسػػػتت الفحيػػػالػػػذكر اعتمػػػتدًا عمػػػى الحظريػػػتت العمميػػػة و  اآلحفػػػة أعمتلػػػمالبػػػتبمي ال ػػػديـ فػػػي 
لمعديػػػد مػػػف  عمميػػػة مسػػػتفيديف مػػػف خبػػػرات محفسػػػ حمـــورابيوا ثتريػػػة وتطبي هػػػت عمػػػى مشػػػتتد مححوتػػػتت الممػػػؾ 

ا.ـ.د خميػػؼ محمػػود خميػػؼ ، كميػػة التربيػػة الريتهػػية جتمعػػة الموصػػؿد يتسػػيف طػػم الحجػػتر  .األسػػتتذة ومػػحهـ أ
وعمر عتدؿ صبتح كمية الهحدسة جتمعة ابراتيـ محمد  كمية الفحوف الجميمة جتمعة الموصؿ واألستتذاف طمعت

ح ػتئؽ عمميػة  إلػىحػت مػف خاللهػت التوصػؿ حمكيؿ لهػـ عمػى جهػودتـ العمميػة التػي أالموصؿ فحت دـ بشكرحت الجز 
 لـ تتحتولهت البحوث الستب ة.م الدراسة ة في تذت ريبي

وقبؿ اف حتحتوؿ ا عمتؿ الفحية بتلدراسة والتحميؿ إلبراز تدؼ البحث  بد مف اعطتء لمحة موجزة عف 
ة مف حولم عمى التعبير الح ي ي ومحتكتتم لمطبيع ححتتتعحي اعتمتد ال التيمعحى الواقعية في المحظور الفحي 

مبتعػدًا عػف الرمزيػة فػي التعبيػر ومعتمػدًا عمػى  -ح مهػت حرفيػًت بصػورتهت الح ي يػة أي –تػي وتجسيد ا شيتء كمت
تجسػػيد ال ػػوة الجسػػمتحية والعهػػمية فػػي ا جسػػتد البشػػرية والحيواحيػػة عمػػى السػػواء معبػػرًا عػػف ا حفعػػت ت الحفسػػية 

تؤكػػػدم  وتػػػو مػػػت (3)وص فيػػػم.المختمفػػػة التػػػي تحتتبهػػػت والمراحػػػؿ العمريػػػة التػػػي تؤكػػػد واقعيػػػة العمػػػؿ الفحػػػي والشػػػخ
التي ححف بصدد الحديث عحهت ومحتقشة مدى حجتح الححتت البتبمي ال ديـ الذي قتـ بتحفيذتت في  ةا عمتؿ الفحي

احدتمت ححت بػترز والثػتحي مجسػـ  حمورابيتح يؽ تذم الواقعية لذا تـ اختيتر احموذجيف يعوداف لمممؾ البتبمي 
بتلتشػػريا  ححػػتتالبتبميػػة ال ديمػػة عمومػػت كتحػػت قػػد امتػػتزت بػػتلجمود وقمػػم اتتمػػتـ الالفحيػػة  وختصػػة اف ا عمػػتؿ

العهمي لمشخوص فيهت لكححت اذا حتولحت التمعف في عدد مف تذم ا عمتؿ وختصة مف عصػر الممػؾ حمػورابي 
تحػم فحػًت لػـ حجد عكس ذلؾ تمتمت وتو مت قد يفحد اراء البتحثيف التي تحكـ عمى الفػف البػتبمي فػي عصػرم ال ػديـ ب

فػػي عهػػد تػػذا الممػػؾ  السيتسػػية والعسػػكرية لهػػذم الػػبالد التػػي شػػكمت المممكػػة البتبميػػة ةمسػػتوى المكتحػػ إلػػىيرقػػى 
 الموهوع لمدراسة. تذا تحديدًا لذا كتف ذلؾ سببًت في اختيتر

ومف ثـ ت ديـ لمحة تتريخية عف سيرة وحيػتة صػتحب المححػوتتيف الحتفمػة بػتلمحجزات العظيمػة   
 لصعيديف السيتسي والحهتري ثتحيًت.عمى ا

 
 



 لراوياعبد الكرٌم سلٍمبن  هبلة د.                        همنحوتبت على البعد الواقعً فً تجسٍد هٍئة الملك البببلً حمورابً

 

991 

 سيرة الممك:
حمػػو اسػـ الػػم سػػتمي  اسػػمم فػػي الحصػوص المسػػمترية مػػف م طعػيف تمػػت  ا وؿوالػػذي يتكػوف  رابيحمػو 

وتػػػو مػػػف اصػػػؿ امػػػوري وجػػػتء تسمسػػػمم  (4)رابػػػي ومعحتتػػػت عظػػػيـ او كبيػػػر الشمسػػػية والثػػػتحي  رربػػػي مػػػف ا لهػػػة
ؽ.ـ( خمفػًت  2861-28:3بػيف ) مػت ا ولػى والػذي اعتمػى العػرش البػتبميلممػوؾ سػاللة بتبػؿ  بتلمرتبػة الستدسػة

حكـ مػت ي ػرب مػف ثػالث واربعػيف عتمػًت تمكػف اثحتءتػت مػف ال هػتء  ؽ.ـ( 28:4-2923) موبمط –سيف لوالدم
وهػمهت تحػت سػيتدتم  واشػور (7)ومػتري (6)واشػحوحت (5)عمى محتفسيم مف الممتلؾ المجتورة لم ومحهت مممكة  رسػت

وتحظيمتتػػم ال تحوحيػػة اثرتػػت فػػي جعػػؿ  الحربيػػةواحجتزاتػػم  حمــورابيطتع اف يوحػػد الػػبالد وكػػتف لجهػػود الممػػؾ واسػػت
، رابـي-حموعبر عحم في احد حصوصم الذي جتء فيم " وتذا مت عهدم احد اتـ العهود في تتريخ العراؽ ال ديـ

 .(7)..."لك ارض سومر وأكد  ،، ممك كل اراضي الموريينممك بابل، الممك القوي
أواخػر سػحوات حكمػم الطويػؿ ليعػزز بػذلؾ  وبمغت ذروة محجزاتم اإلدارية في تمؾ ال واحيف التػي أصػدرتت

م درتم اإلدارية الحتجحة وتشكؿ تذم ال واحيف احد أتـ اإلعمتؿ التػي خمػدت ذكػرى تػذا الممػؾ وححكتػم فػي إدارة 
 .(9)أمور البالد

جسػػمم المحفػػذ عمػػى مسػػمتم  بػػربرازف ػػد اقتطعحػػت المشػػهد الخػػتص  حمــورابيأمػػت بخصػػوص تيئػػة الممػػؾ 
الجسػمتحية الكتممػة تػم ئويظهػر تي عمى اعتبتر احم يمثؿ العمػؿ الفحػي الوحيػد المتػوفر لػديحت( 2)الشكؿ  الشهيرة 

 لت وـ عميم الدراسة وعمى الححو ا تي  (3)الشكؿ  لذا تـ اقتطتعم مف مشهد المسمة
 مممك البابمي حمورابي في ضوء منحوتاته:تقيم الصفات الجسمانية ل

تػم معرفػة وتجسػيد تيئ حمـورابيالممػؾ تيئة وتحديد واقعية ظهور  بربرازيتوجب عميحت كبتحثيف معحييف 
 -األتية  األمور
 .آحذاؾعمرم الت ريبي  إلىوتتريخهت بغية التوصؿ ُجسد فيهت تيئة الممؾ حمورابي بعتد المسمة التي أوً   أ
  مػدى طولػم المحفػذ عمػى المسػمة ومػف ثػـ معرفػة الطػوؿ الح ي ػي والت ريبػي لمممػؾ حمػورابي بغيػة التوصػؿ ثتحيتً 

 حتتئج صحيحة. إلى
وبخصػػوص ابعػػتد المسػػمة فمػػف المعػػروؼ عحػػد البػػتحثيف والمهتمػػيف بتػػتريخ الفحػػوف البتبميػػة ال ديمػػة إف  

سـ في حيف استخدـ 71سـ ف ط وبعرض 76عميهت وبمغ حجـ المشهد المحفذ  ،(:)(ـ3236ارتفتعهت يبمغ حوالي)
السػحة التػي سػف فيهػت  حمورابيمف حكػـ  49او  48وحددت السحة  (21)بتقي حجـ المسمة لتدويف حص ال واحيف

 .(22)مف حكمم السحة األربعيف إلىقواحيحم المدوحة عميهت بيحمت يعيدتت آخروف 
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التوصػػؿ إليػػم ولػػو بشػػكؿ ت ريبػػي مػػف وتػػو أمػػر يمكػػف  لمممػػؾ حمػػورابي بخصػػوص الطػػوؿ الح ي ػػي أمػػت
الحتػتئج الحهتئيػة حػوؿ  إلػىخالؿ معرفة طولم المحفذ عمى المسمة ومف ثـ تحديدتت عمى م يػتس الرسػـ لمتوصػؿ 

طولػػم الح ي ػػي الػػذي سػػي دـ العػػوف الكبيػػر فػػي تحديػػد الػػحمط البػػدحي لمممػػؾ حمػػورابي وبعػػد إجػػراء اإلحصػػتئيتت 
تبػػيف إف  (23)مسػػمة وفػػؽ معطيػػتت برحػػتمج ا وتوكػػتدص عمػػى سػػطا الالحسػػتبية الدقي ػػة عػػف حسػػب كتػػؿ الشػػخو 

وبغيػة معرفػػة ، سػـ 64.29سػـ أمػت ارتفػتع ححػػت حمػورابي 66.17حجػـ التمثػتؿ الجػتلس داخػؿ المشػػهد يشػغؿ 
سػـ وبمػت أف  281 -271يتػراوح بػيف  حسػتفالطوؿ الح ي ي لحمورابي  بد لحت إف حعمػـ إف الطػوؿ الطبيعػي لإ

تػـ  إذسـ وبعػد التعتمػؿ مػع تػذم ا حػداثيتت مػع م يػتس الرسػـ  64طولم عمى المسمة بمغ حسب مت ذكرحت أحفًت 
سػػػـ بمهػػػتعفتم ثػػػالث مػػػرات  271فكػػػتف الطػػػوؿ الح ي ػػػي لحمػػػورابي والػػػذي يسػػػتوي  4هػػػرب تػػػذا الحػػػتتج فػػػي 
طويػؿ  إحسػتفالطبيعي ويعد ذلؾ الحد الفتصؿ بيف  حستفاإل وتو متوسط طوؿ ـ 2.71يصبا الحتتج الت ريبي 
 .(24)ال تمة وقصير ال تمة

ومف خالؿ تذم المعطيتت يمكححت أ ف تحميؿ وتحديد الحمط البدحي لممؾ حمورابي ولكػف قبػؿ ذلػؾ  بػد 
 ف. اآلحد لحت مف إف حعطي فكرة واهحة عف األحمتط البدحية التي يمتتز بهت البشر محذ إف خم ت البشرية ول

ل ػػػد اجمعػػػت كتفػػػة المصػػػتدر العمميػػػة التػػػي اتتمػػػت بدراسػػػة تػػػذا الموهػػػوع وتػػػي مصػػػتدر تحديػػػد البحػػػتء 
( واف تحػػتؾ ثػػالث أحمػػتط جسػػمية body somatotypeوالػػحمط البػػدحي ) (body composition) الجسػػمي
 وتي 

 الحمط الححيؼ  -2
 الحمط العهمي  -3
 .(25)الحمط البديف  -4

 حمط أخر. إلىولكؿ حمط مف تذم األحمتط مميزات مرفولوجية ختصة تختمؼ مف حمط 
بحػد ذاتػم ويحفػرد بػم وذلػؾ  ف مميػزات كػؿ حمػط  إحسػتفيوجػد حمػط مفػرد يمتمكػم  مف الحتحية العمميػة  

مثػتؿ  تتداخؿ مع مميزات حمط أخر وبهذا الخصوص تطمؽ تسمية الحمط المسيطر أوً  ثـ الحمط الثتحوي ثتحيػًت،
  ذلؾ
 العهمي  أي أف سمة الححتفة تسيطر عمى سمة ا كتحتز العهمي. –الحمط الححيؼ -2
 .تز العهمي تسيطر عمى صفة الححتفة  أي اف سمة ا كتحالححيؼ -الحمط العهمي -3
 .ي تسيطر عمى صفة ا كتحتز الدتحيأي اف سمة ا كتحتز العهم  البديف -الحمط العهمي -4
 .(26) ي تسيطر عمى صفة ا كتحتز العهمي  أي اف سمة ا كتحتز الدتحالعهمي –الحمط البديف -5
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محهػػت مػػت يسػػتخدـ  حسػػتفلإتحػػتؾ عػػدة طػػرؽ مختبريػػة وميداحيػػة تسػػتخدـ لمتعػػرؼ عمػػى ا حمػػتط البدحيػػة 
 يسػػػتخدـ ال يتسػػػتت المرفولوجيػػػة األخػػػرالتحميػػػؿ الكيميػػػتئي ومحهػػػت مػػػت يسػػػتخدـ ا شػػػعتعتت المختمفػػػة والػػػبعض 

 وقيػػتس محػػتطؽ ا كتحػػتز الػػدتحي واف جميػػع تػػذم الطػػرؽ تسػػتخدـ مػػع حسػػتفواقطػػتر اجػػزاء جسػػـ اإل لألعػػراض
 ومػػف اوائػػؿ وابسػػط الطػػرؽ المسػػتخدمة لت يػػيـ الػػحمط البػػدحي تػػي طري ػػة، حسػػتفالحػػي او مػػع جثػػث اإل حسػػتفاإل

Sheldon ت يػيـ حمػط الفػرد مػف ثػالث التي تستخدـ طري ة الت ييـ المحظػور او تسػتخدـ التصػوير الفوتػوررافي ل
ولغػػرض  ي والوهػػع الجػػتحبي والوهػػع الخمفػػي،اوهػػتع مختمفػػة لمفػػرد مػػف وهػػع الوقػػوؼ وتػػي الوهػػع ا مػػتم

معيتر ثالثػي يتكػوف مػف ثػالث ت ييمػتت كػؿ ت يػيـ يحتسػب حمػط  Sheldonت ييـ الحمط المسيطر لمفرد استخدـ 
   حمتط الثالثة المسيطرة وكت تيمعيف مف ا

 لمحمط الححيؼ  2-2-8ييـ يعطى الت 
 لمحمط العهمي  2-8-2يعطى الت ييـ 
  (27) لمحمط البديف 8-2-2يعطى الت ييـ 

التػدريب الريتهػي وذلػؾ بػتلحظر لمفػرد وتػو  فسػمجميتـ ت ييـ تذم ا حمتط مف قبؿ مختصػيف فػي مجػتؿ 
 .تحت سيطرة حظر الم يـ بشكؿ دقيؽ مرتدي الشورت ف ط عمى بعد مستفة

ولغػػػػرض ت يػػػػيـ الػػػػحمط البػػػػدحي لهيئػػػػة الممػػػػؾ حمػػػػورابي تػػػػـ عػػػػرض الصػػػػورة المرف ػػػػة الجتحبيػػػػة التػػػػي تػػػػـ 
واتفػؽ  (28)( عمى اثحيف مػف المختصػيف فػي تػذا المجػتؿ 2است طتعهت مف مسمتم الشهيرة مسمة ال واحيف )شكؿ 

 جػػػػداً  الم يمػػػػيف عمػػػػى أف حمػػػػط جسػػػػد حمػػػػورابي تػػػػو الػػػػحمط الححيػػػػؼ المسػػػػيطر جػػػػدًا مػػػػع حمػػػػط عهػػػػمي ححيػػػػؼ
( تكػوف الصػفتت fox and mathews( إذ أف تػذا الػحمط يمتػتز بػتلمميزات اآلتيػة وحسػب حظريػة )8-2-2)

الجػػذع ، األطػػراؼ حسػػبيًت طويمػػم، سػػ وط األكتػػتؼ، دقػػة أجػػزاء الجسػػـ، الجسػػمتحية ممتػػتزة بػػػػػ  الححتفػػة ،الهػػعؼ
مسػػت يمة ومسػػطحة ال ػػوس الصػػدري المحط تػػيف البطحيػػة والظهريػػة ، يعحػػي اف جسػػـ الفػػرد طويػػؿ قصػػير وتػػذا  

يوجػد أي بحػتء عهػمي واهػا فػي   ، تحتوي عمى بروز عهمي األكتتؼ عمى األرمب هي ة و ، حتد وبترز
البػػػروز  إلػػػىلػػوح الكتػػػؼ يميػػؿ ، يسػػػحد بػػدعـ عهػػػمي سػػػميؾ الحػػػزاـ الكتفػػي  ، أي محط ػػة مػػػف محػػتطؽ الجسػػػـ

مػف وجػود المالبػس التػي تغطػي  تػذم المميػزات بػتلررـ . وبتلحظر لهيئة حمورابي يتبػيف احػم يمتمػؾ معظػـخترجتً 
 Body ،ورابي وتي طري ة مؤشر كتمة الجسـلمعرفة الحمط البدحي لحم تـ ا ستعتحة بطري تيف أخرييف .جسدم

mass index (BMI)
اف تذم الطري ة تعتمد عمى معتدلة ختصػة وتػي ت سػيـ الػوزف بػػ كغػـ عمػى الجػذر  (29)
       التربيعي لمطوؿ بتلمتر

ل د تـ الحصوؿ عمى الطوؿ الح ي ي لحمورابي مف خالؿ تيئتم عمػى المسػمة        √
 بعد اف تـ التعرؼ عمى الطوؿ الح ي ي لهذم المسمة.
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في الحتسوب وبتسػتخداـ م يػتس الرسػـ  تذم المسمة عمى برحتمج ا وتوكتد إحداثيتت إدختؿومف خالؿ 
 .سـ271كتف الطوؿ الح ي ي لحمورابي وكمت ذكرحت ستب ت  لهذم الحسب
يمػػيف الػػذيف قػػتموا بت يػػيـ الػػحمط حمػػورابي فػػتـ بحػػتءًا عمػػى رأي الم المتغيػػر الثػػتحي وتػػو وزف جسػػـ أمػػت 

 76-71يمػيف عمػى اف وزف حمػورابي ي ػع بػيف هـ سػتب ًت واجمػع تػؤ ء الم اسػمتئ إلػى اإلشػترةالبدحي والذيف تـ 
 الذكر وتي  اآلحفةكغـ ولغرض معرفة م دار مؤشر كتمة جسـ حمورابي تـ استخداـ المعتدلة 

الوزن
       
  = 

  

       
 =  

    
  =23.4 

  

       
 =  

    
  =25.3 

اـ ذو جسػػـ مثػػتلي او ححيػػؼ . تػػـ اسػػتخداـ  ولغػػرض ت يػػيـ مؤشػػر كتمػػة جسػػـ حمػػورابي تػػؿ تػػو بػػديف
اد ت ييـ الفػرد ذا ز فر 36اف الجسـ المثتلي تو الرقـ  الجدوؿ الختص بتلت ييـ لمؤشر كتمم الجسـ الذي خالصتم

تجتم الححتفة وبهذا مػف الممكػف اف حسػتحتج فأف الفرد يتجم بت 36واذا قؿ عف  تجتم البداحةفهو يتجم بت 36عف 
 .كغـ 71كغـ والححيؼ عحد الوزف  76بيف الجسـ المثتلي عحد الوزف  اف جسـ حمورابي تو

عيػػػتر وتػػػو عبػػػترة عػػػف م ponderalالطري ػػػة الثتحيػػػة لمعرفػػػة الػػػحمط البػػػدحي لحمػػػورابي فهػػػو معيػػػتر أمػػػت 
سػتخداـ الطػوؿ والػوزف لت يػيـ وذلػؾ بت  heath-carterالخطػوة الثتلثػة فػي طري ػة ،يسػتخدـ لت يػيـ الػحمط البػدحي

تػػتمخص فػي اسػػتخراج الػرقـ الػػذي ي ػتطع الطػػوؿ بػتلوزف ول ػػد تػـ الحصػػوؿ عمػى الػػرقـ  ponderalفػرد ححتفػة ال
بتوحػػد كػػذلؾ تػػـ  243كغػػـ فيسػػتوي  71احػػج مػػع الػػوزف  :.73الػػذي يسػػتوي  سػػـ271يت ػػتطع الطػػوؿ ، 23.3

تلثػػة فػػي الخطػػوة الث إلػػىبتوحػػد وبػتلرجوع  254احػػج مػػع الػػوزف  :.73يت ػػتطع الطػوؿ ، 23الحصػوؿ عمػػى الػػرقـ 
رقػػـ يبػػدأ بػػتلرقـ  29لمعرفػػة م ػػدار ححتفػػة الفػػرد وتػػو عبػػترة عػػف ت سػػيمتت تتكػػوف مػػف  heath- carterطري ػػة 
لىوتو درجة عتلية مف الححتفة و  126 وتو درجة قميمة مف الححتفة وتي قريبة مف الحمط الثتحي الحمط  :الرقـ  اا

( تػو الػػرقـ الرابػع بعػػد 3)  ( ويعتبػر الػػرقـ3رقـ )تمػت م ػػتبميف لمػ (23( و) 23.3)  العهػمي يتبػيف اف الػػرقميف
  ( وكمت يأتي3مف الححتفة لمرقـ ) اعمى درجة
: ،9.6 ،9 ،8.6 ،8 ،7.6 ،7 ،6.6 ،6 ،5.6، 5 ،4.6 ،4 ،3.6، 3 ،2.6 ،2 ،1.6 

 بتتجتم الحمط الححيؼ       بتتجتم الحمط العهمي
  ا تيتبيف  (19)ستخداـ الوستئؿ المتتحةمف خالؿ مت ورد ستب ًت وبت

 .سـ( 271تـ الحصوؿ عمى الطوؿ الح ي ي لحمورابي وتو )
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 .كغـ( 76-71تـ ت دير وزف حمورابي بػ )

  .اف الحمط البدحي لحمورابي تو حمط ححيؼ

 .عهمي –مط البدحي لحمورابي عمى احم ححيؼيمكف قراءة الح
والتشخيصػػية  ححػػتتالػػذي حفػػذم الليهػػت يتبػػيف لحػػت مػػدى واقعيػػة العمػػؿ ووفػؽ المعطيػػتت التػػي تػػـ التوصػػؿ إ

دؽ التفتصيؿ في تيئتم ومراعتة الحسب وتمؾ الدقة المتحتتية في ابراز أ المعتمدة في تحفيذ تيئة الممؾ حمورابي
 الح ي ية ممت يعبر عف قوة التعبير وتحميؿ الجسـ بتلمعحى المطموب التعبير عحم.

( وتػو الحمػوذج الثػتحي 4التأكيد عميم في ححتم لرأس حمورابي )شكؿ  إلىالبتبمي  ححتتوتو مت سعى ال
 التيفي تجسيد وجم الممؾ حمورابي وتحفيذ الخطوط الدقي ة لموجم  ححتتالذي اختير لهذم الدراسة فحجد تألؽ ال

مػػف  تححػػتتعطػػي التػػأثيرات المحػػددة لممعػػتلـ الحفسػػية وا حفعتليػػة البتديػػة عمػػى وجهػػم التػػي مػػف خاللهػػت تمكػػف ال
 .(20)والتعب والش تء وت دـ العمر األلـتجسيد مالما 
وعػرؼ ي تػذم المرحمػة ححػتتمف جممة ا عمتؿ الختلػدة لاآلخر تو فيعد الرأس المكتشؼ لحمورابي أمت 

هػد  العيالميػةتحػتؾ اثػر احػدى الحمػالت العسػكرية  إلػىح ػؿ إذ سـ حمػورابي العجػوز عثػر عميػم فػي سوسػة بت
وتػو بورتريػت  (32)بالد بتبؿ في ال رف الثتحي عشر قبؿ الميالد وربمت كتف موهوعًت فػي مديحػة سػبتر أو أشػحوحت

 إبػرازالبتبمي مف عب ريػة فػي  ححتتح ي يًت لمت توصؿ اليم ال احعكتستاو تجسيد لرأس الممؾ حمورابي الذي كتف 
سػػتثحتء التصػػرؼ الواهػػا الػػذي بتلواقعيػػة الصػػرفة بتمػػؿ الفحػػي واقػػع حػػتؿ تػػذا الممػػؾ العظػػيـ ف ػػد امتػػتز تػػذا الع

كػدي لػذا يمكػف اف احتهتء عصػر ا حبعػتث السػومري األ تجسد مف خالؿ لحية الممؾ، وقد ظهر تذا العمؿ بعد
كدية في ت حيػة العمػؿ لكػف بأبػداع وتطػور اكثػر ممػت جعػؿ مػف األحجد في تذا العمؿ بعض التأثيرات السومرية 

 .(33)عصور الستب ة تذا العمؿ امتدادًا لم
لػػم درايػػة  كػػتف الػػذي حفػػذم ححػػتتالػػذتف ولموتمػػة األولػػى اف ال إلػػىتػػذا العمػػؿ يتبػػتدر  إلػػىوعحػػد الحظػػر 

مػة عممم ولمت ي ػوـ بػم مػف تعتمػؿ مػع وجػم الممػؾ يجػب اف تؤخػذ بحظػر ا عتبػتر ودرجػة مت د ألصوؿواهحة 
وحظرتػػم التفحصػػية فػػي تجسػػيد  ححػػتتالرائعػػة التػػي تعكػػس إمكتحيػػة ال لتفتتػػة مػػف ا ححػػتتفػػي مػػت توصػػؿ اليػػم ال

ويتجسػد فػي تػذا العمػؿ ، حت ت ا حفعتؿ والتعبير مػف خػالؿ درايتػم فػي ال يمػة الح ي يػة والمهمػة لعمػـ التشػريا
ا خهػرار مػف السػتيتتيت المحفػوظ فػي متحػؼ  إلػىسـ والمعموؿ مف حجر أسػود متئػؿ  26الذي بمغ ارتفتعم 

العيحػػيف الواهػا مػػف خػالؿ حركػػة  اإلرتػػتؽفحجػػد المالمػا الح ي يػػة لموجػم الػػذي يبػدو عميػػم الحكمػػة ررػـ  المػوفر
واهحة ختصة مف خالؿ تحفيذ الجفوف السػفمى  تشة لدى المتم ي لكوحهت تدؿ د لةلمد ةبتلجفوف المثير  المتمثمة

تلػة ت ػدـ العمػر اوً  وحتلػة التعػب لـ يكف رتئب الفكر عف ح ححتتاف ال إلىالتي عبر عحهت بهختمتهت لتشير 
 .(34) ر امور المممكة البتبمية ال ديمةالتي حصمت حتيجة المطتلعة والكتتبة والسهر ثتحيًت وتسي
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المسػتفة المحصػورة  إلػىاهػتفة ، ويرافؽ ذلؾ فتحة العيحيف المتواف ػة مػع حركػة الجفػف العمػوي والسػفمي 
. امػػت مػػت يتعمػػؽ بتلمسػػتحة لواهػػحة لتػػدؿ عمػػى الفراسػػة والحكمػػةبػػيف الجفػػف العمػػوي لمعيحػػيف والحتجػػب وحركتػػم ا

حظػترة وسػمتحة الوجػم  إلػىالمحصورة بيف الجفف السفمي لمعيحيف والمحية ف د تمثمت فيهت سطوح احسػيتبية تشػير 
فػػي  ةمػػدى معرفتػػم وامكتحيتػػم المتواهػػع إلػػىوبتلوقػػت حفسػػم وبحركػػة بسػػيطة أعطػػى لممتم ػػي رسػػتلة أشػػتر فيهػػت 

الوجحػػة الػػذي بتحديػػدم المتوافػػؽ مػػع تحديػػد حركػػة الحػػتجبيف حسػػـ لممتم ػػي موقػػع محجػػري العيحػػيف  تجسػػيد عظػػـ
ت عمػى تكػوير العيحػيف داخػؿ ف كمت يبدو ذلؾ واهحًت مف خالؿ تأكيد الححػتالذي وهع فيهمت العيحيف المكورتي

جػتدةقػد ابػدع بصػيترتهمت  اف الححػتتإّ  التهشـ جػزء محهمػت  أصتبالشفتيف المتيف  إلى. امت بتلحسبة الجفوف  واا
فيمػت اقػدـ عميػم  ةوالغرابػ ةحركتهمت لتعبر عف حركة الشفتيف في لحظتت الكالـ مع ابتستمة خفيفػة تثيػر الدتشػ

يف ليح ػؽ الححتت بمحتولتم الجتدة في تواصؿ وتوافؽ حركة عحتصر الوجم المهمػة مػف عيػوف وحواجػب ووجحتػ
اف الححتت استطتع اف يح ؽ التوازف الشكمي بػيف  إ ّ وررـ تهشمم  حؼلألامت بتلحسبة  .فيهت ا حسجتـ التعبيري

بعمػـ التشػريا ررػـ مػت  ةاف يبرتف لممتم ي معرفتػم المتواهػع أراد إذ األحؼومحط ة الفكيف اسفؿ  واألحؼالجبهة 
اف محتولة الححتت تجسيد المدرسة الواقعية في تذا العمػؿ ليعطػي لمممػؾ ح ػم بمػت إّ  يبدو مف استطتلة الوجم 

التػي سػب ت  ة السومريةرست حالحظ اف تحتؾ تأثيرات مف المدكم، واإلداريةيتوافؽ ومحزلتم ا جتمتعية والعممية 
 بػػتختالؼف المدرسػػة البتبميػػة . ومثػػتؿ ذلػػؾ ت حيػػة تحفيػػذ شػػعر الحواجػػب وطري ػػة تصػػفيؼ خصػػالت الشػػعر ولكػػ

وتعبيرًا كمت حالحظ ذلؾ في خصالت شعر المحية ذات الخصػتئص المميػزة عػف خصػالت  ةبسيط واكثر جمتلي
 أخػػذت. ففػػي تػػذا العمػػؿ حالحػػظ اف خصػػالت شػػعر المحيػػة ريػػر شخصػػية الممػػؾ أخػػرىالشػػعر فػػي شخصػػيتت 

ح ؽ فيم جمتلية تتميز موزوف اليسرى بتحظيـ  األذفاليمحى واحتهتءًا بأسفؿ  األذفدوائر تبدأ مف تحت  أحصتؼ
 .(35)اآلخريفعف 

 ةوتػي محسػ ة بحسػؽ متػوازف يثيػر الدتشػ خصػالت الشػعر اعمػى الجبهػة أوهػحتتذا ف د  إلى إهتفة 
والغرابػة كمػػت تػػو الحػػتؿ بتلحسػبة لشػػعر المحيػػة امػػت فيمػػت يتعمػؽ بمبػػتس الػػراس فهػػو ممػت  شػػؾ فيػػم امتػػداد لعصػػر 

 يػػػػػػػػػؿ كوديػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػتكـ سػػػػػػػػػاللم لكػػػػػػػػػش الثتحيػػػػػػػػػةا حبعػػػػػػػػػتث السػػػػػػػػػومري الػػػػػػػػػذي شػػػػػػػػػتتدحت مػػػػػػػػػت يمتثمػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػي تمتث
 .(36)ؽ.ـ(3126 -3223)

عيف مػف عمػرم لكػف مػت توز السػبوممت يمكف قولم حوؿ تذا العمؿ احػم يعػود لرجػؿ طػتعف فػي السػف تجػ 
تػو كيػػؼ يمكػف لمححػتت تحفيػذ تػذا العمػؿ لرجػػؿ طػتعف فػي السػف يصػعب عميػم الجمػػوس  أسػئمةمػف تحػت يطػرح 
لذا فمف المحتمؿ اف يكوف الححتت قد استعتف بوسيمة مت لم يتـ بتلعمؿ دوف ارتتؽ  ؟ححتت لستعتت طويمة أمتـ

طويمػػة كػػي   يتسػػبب  يسػػتغرؽ مػػدة إكمتلػػمالممػػؾ الكبيػػر ربمػػت بححػػت التمثػػتؿ بأوقػػتت قصػػيرة ممػػت جعػػؿ امػػر 
أي اف سػػتب ة لوجػػم الممػػؾ  أوقػػتتاحػػم قػػد تػػـ ا عتمػػتد عمػػى مجسػػـ تػػـ صػػحعم فػػي  أواكثػػر لهػػذا الممػػؾ  بررتػػتؽ
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لعمػؿ تػذا الػرأس الفريػد مػف حوعػم مػف حيػث اسػتخدمت عممية الححت تمت بواسطة حسػخة ت ميديػة لوجػم الممػؾ 
 .(37)جتءتحت مف العصر البتبمي ال ديـ وت حية العمؿ أسموب

 وتي كت تي  ختتمًت لمت ت دـ  بد اف حذكر اتـ ا ستحتتجتت التي توصمحت اليهتو 
تمػؾ الخطػوط البسػيطة إلى العراقي ال ديـ في مجتؿ الفف  حستفمحتو ت اإل أولى ممت  شؾ فيم بتف تعود -1

ف الكهػػػوؼ والمغػػػتور التػػػي اتخػػػذ محهػػػت مكتحػػػًت محتسػػػبًت لمسػػػكف خػػػالؿ العصػػػور الحجريػػػة االمحفػػػذة عمػػػى جػػػدر 
محتكػػػتة الطبيعػػػػة  إلػػػىال ػػػديـ الهتدفػػػة  حسػػػتفوسػػػتئؿ اإل أولػػػػىالبػػػتحثوف مػػػف  تػػػتالمورمػػػة فػػػي ال ػػػدـ واعتبر 

مف مختوفم مف خالؿ شعورم بتلسيطرة عمى مت يخيفػم فيهػت لتتحػوؿ فيمػت بعػد مػف حزعػة طبيعيػة  والتخمص
فحيػة مختمفػة ليصػبا  أعمػتؿفػي  آحػذاؾمهػترات فحيػة متخصصػة اخػذ يعبػر عحهػت  إلػى حسػتفبدائية عحد اإل
الالح ػػػػة عمػػػى درجػػػة عتليػػػػة مػػػف الحهػػػج الفحػػػػي فػػػي مجػػػتؿ الححػػػػت البػػػترز كتلزخرفػػػػة ذات فػػػي العصػػػور 

مواهيع المختمفة والمحفذة عمى ا واحي الفخترية والرسوـ والمححوتتت الجدارية بػتلواف زاتيػة ،فهػاًل عػف ال
عظمتهػػػت عبػػػر  أوج إلػػػىالفحيػػػة لتصػػػؿ  األعمػػػتؿوتطػػػورت تػػػذم  األـ حوتػػػتت المجسػػػمة كتمتثيػػػؿ ا لهػػػةالمح

 . تػػزيف اآلفراقيػػة عمػػت ً أ ححػػتتفخمػػؼ ذلػػؾ ال محهػػت البتبميػػة وا شػػورية العراقيػػة ال ديمػػة و سػػيمت العصػػور
الواقعيػة  ةقتعتت متتحؼ العتلـ كػػػػ برليف والموفر والمتحؼ البريطتحي وريرتت، ممت يدفعحت لم ػوؿ بػتف الحزعػ

 .كمت تو موها في صفحتت البحث ال ديمةالفحية  األعمتؿسب ت الزخرفية في 

العراقػي وبراعتػم فػي تحفيػذ مشػتتدم بواقعيػة وابػراز التفصػيالت الدقي ػة  ححػتتال إمكتحيةمدى الدراسة  أكدت -3
وموتبػػة فطريػػػة ف ػػط بػػػؿ زاد عمػػى ذلػػػؾ معرفتػػػم كهوايػػػة  تتبمػػت يححػػػت ولػػـ يتخػػػذ وكػػتف عمػػػى درايػػة عمميػػػة

الفحيػػة المحتخبػػة فػػي  أعمتلػػممػػذاف وهػػفت بشػػكؿ عممػػي صػػحيا فػػي لواصػػوؿ فػػف الححػػت وعمػػـ التشػػريا بأ
بشكؿ واها  ي مف خالؿ التشريحتت العهمية التي كتحت بتديةحستحمجمؿ الجسـ اإلراعت  التيالدراسة 

 اف يعبػر عػف المرحمػة العمريػة ححػتتاذ تمكػف ال رأسػمالمحفذ عمى مسمتم، فهاًل عػف  عمى جسد حمورابي
الحكػـ وتػو  السػحيف وتمػوـ أحهكتػمالهعيؼ الذي بتمؾ الت تطيع المتعبة لوجهم وجسدم  لمممؾ البتبمي بدقة
مكتحيتػم ححػتتدى درايػة التذا العمؿ الفحػي ومػ احمت يدؿ عمى اصتلة شيءمر اف دؿ عمى ا تػي بػرزت ال واا

 .بشكؿ واها

حمورابي مػف حيػث الطػوؿ والمواصػفتت الجسػمتحية لرجػؿ  البتبمي قدمت الدراسة حتتئج ت ريبية لهيئة الممؾ -4
تػي  آحفػتً  ةالمثبتػ اف تػذم ال يتسػتت إلػى اإلشػترةتجتوز السبعيف مف عمرم لذا  بد مف  قد طتعف في السف
عمػػر وحسػػب عحػػد ت ػػدـ ال حسػػتففػػي مرحمػػة الشػػبتب لكػػوف اإلتمثػػؿ قيتسػػتتم  وتػػي   متػػأخرةلمرحمػػة عمريػػة 

مور في العهالت وححوؿ في الجسد رتلبت ممػت يجعػؿ محػم اقػؿ ه فسيكوف تحتؾ المعطيتت الفيزيولوجية
طػػو  ممػػت كػػتف عميػػم فػػي مرحمػػة الشػػبتب لػػذا فػػأف مػػف المؤكػػد بػػتف الممػػؾ حمػػورابي كػػتف يتمتػػع فػػي مراحػػؿ 
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حتػػتئج الدراسػػة التػػي ركػػزت عمػػى  ليػػمصػػفتت جسػػدية اعمػػى حسػػبت ممػػت توصػػمت إبطػػوؿ وموا األولػػىعمػػرم 
 كمت تو موها في صفحتت البحث. مف حيتتم األخيرة األيتـفي  تحيةبكؿ تفتصيمم الجسم تمتيئ إظهتر

واعتبػترم فحػًت  يف الذيف اتهموا فف الححت البتبمي ال ػديـ بتل صػور والهػعؼالبتحث آراءدحهت تذم الدراسة  -5
سػحوات  إبػتف ال ػديـ وتحديػداً  وقػوة المممكػة البتبميػة فػي عصػرتت سعت لـ يتميز بتلرقي و  يحسجـ مع مدى

يف صػمتخص أسػتتذةحكـ ستدس مموكهت حمورابي وف ًت لتطبيؽ المشتتد وفؽ الحظريػتت العمميػة وبتستشػترة 
معطيػتت عمميػة  حمػورابي عمػى ححػتتاعتمػد  البػتحثوف إذ ليػموصػؿ إ عكػس مػت أكػدتح تئؽ  إلىحت وصم

سػػتت السػػتب ة التػػي اتهمػػت الفػػف البػػتبمي ال ػػديـ بتل صػػور لػػـ اويبػػدو اف الدر  تيػػت البحػػث،دقي ػػة بيحتتػػت فػػي ثح
ذلػػؾ العصػػر ولعػػؿ المسػػت بؿ يكشػػؼ لحػػت  إلػػىح ي ػػة عمميػػة وتػػي حػػدرة المكتشػػفتت الفحيػػة العتئػدة  إلػػىتحتبػم 

 البتبمي ال ديـ. ححتتال إبداعتتحتتجتت فحية تكشؼ المثتـ عف 
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 الهوامش

 

مف اشهر ا عمتؿ الفحية اذ تهـ واحدم مف اتـ التشريعتت ال تحوحية في تتريخ العتلـ ال ديـ اذ دوف  مسمة حمورابي تعد (2)
البتبمي في تمؾ المرحمة فهمت  حستفمتدة قتحوحية عتلجت مختمؼ قهتيت التي تهـ اإل 393عمى تذم المسمة مت يزيد عمى 

بتلع وبتت وال صتص  وأخرىالشخصية  بتألحواؿلعالقة مواد قتحوحيم تخص أمور ال هتء والشهود فهال عف مواد ذات ا
عديدة سعت جميعهت إلى تحظيـ  أخرىوقواحيف التعويهتت المتلية ومواد اخرى تتعمؽ بتلعبيد ومرؤوسيهـ فهال عف مواد 

دارة شكؿ أعمدة  تحديدًا حفرت كتتبتتهت المسمترية عمى جواحب المسمة ودوحت بتلمغة البتبمية عمى ةالبالد الداخمي أمور واا
مفصولة عف بعههت البعض بأشرطة ممتثمة اتجهت فيهت اسطر الكتتبة عموديًت مف األعمى إلى األسفؿ فصمت األسطر عف 
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