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 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
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 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ
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          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 �الد الرافدین أد�اءأثر الحواس في الصورة الشعر�ة عند 
 

 **سالم �حیى الجبوري                              * دمحم أحمد دمحم            
                                        

 ٩/١/٢٠٢١تار�خ قبول النشر:               ٩/١٢/٢٠٢٠تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة:        
  
 ملخص:ال 

إذ اعتمد علیها شعراء �الد الرافدین  قوامها،الصورة الشعر�ة عماد الشعر و�ن�ة القصیدة و 
�مكن أن نعدها الشكل الذي تتجلى ف�ه ع�قر�ة الشاعر او و  عواطفهم،لتقد�م افكارهم وللتعبیر عن 

وْالن الصورة هي جوهر الشعر  مؤثر،وأداة توصیل االفكار الى المتلقي �شكل  وتجر�ته،االدیب 
لذا ظهرت  المعنى،ل�خلق لنا معنى داخل  ولغًة،فكرًا وتصو�رًا وتعبیرًا  بها،�كتب الشاعر ��انه 

أهمیتها لدى الشعراء من حیث أ�عاد القصیدة و�نائها وتكو�نها ور�طها مع اجزاء القصیدة االخرى 
 لتوض�ح الفكرة المراد تب�انها.

تشیر النصوص االدب�ة التي تر�ها لنا اد�اء �الد الرافدین ان حضارتهم لم تكن آثار 
اقدام على رمال الزمن فحسب, بل انها تراث الكلمة المدونة التي ال زالت هي جوهر االنسان�ة 
وفكرها, إذ �انت تلك النصوص سر الوجود في ح�اة االنسان آنذاك فمن خاللها تعرفنا على ذلك 

من و ��ف ترجم ونقل احاس�سه التي �ان �شعر بها فضًال عن األفكار التي انتابته الشاعر 
خالل الحواس الخمسة (السمع, ال�صر, الشم, الذوق, اللمس) والتي �انت العنصر االساس 

الكالم للصورة األولى ل�كون وصفه تقلید�ًا �ادئ االمر لكنه تطور ل�صل الى مراحل متقدمة من 
تعرفنا على البیئة الطب�ع�ة �ج�الها وسهولها واهوارها وجود تلك الحواس ، لذا فبوالمنطق

وصحار�ها و جم�ع الحیوانات التي �انت تع�ش فیها فضًال عن البیئة الدین�ة التي �انت متغلغلة 
في نفس�ة ذلك االنسان و التي تر�ت اثرها ال�ارز في تر�ی�ة شخصیته, إذ �انت الطقوس الدین�ة 

�طة ارت�اطًا م�اشرًا في االنشطة االنسان�ة، اما البیئة االجتماع�ة التي اظهرتها لنا والع�ادات مرت
النصوص المسمار�ة فعلى ما یبدو أن المجتمع السومري �ان مجتمعًا اسطور�ًا یؤمن �الخرافة 
والقوى الخارقة وما ان بدأت الهجرات الجزر�ة تغیرت تلك البیئة لتأتي �أقوام حرصوا على 

م �العادات والتقالید التي جاءوا بها من خالل االعتزاز ب�طوالت االجداد واالد�اء, لیورثالتزامه

mailto:E-mail:%20aaaa1617@yahoo.com
mailto:E-mail:%20salimaljuboori@uomosul.edu.iq
mailto:E-mail:%20salimaljuboori@uomosul.edu.iq
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هذا النس�ج االجتماعي أد�ًا قل نظیره في العالم القد�م �حكم تأثر االقوام الجزر�ة �السومر�ة 
 ...االدع�ة والتراتیل والخ ،الصالة ،الغزل ،الرثاء ،والعكس صح�ح نحو االساطیر، المالحم

 أدب، وصف، صورة شعر�ة، حواس االنسان، �الد الرافدین. تاح�ة:فلمالكلمات ا

 

The Effect of the Senses in The Poetic Image of 
Mesopotamia Writers 

 
  Mohammed Ahmed Mohammed                  Salim. Y. Aljuboori                                
                   
Abstract:                                                                            

The poetic image is considered the backbone of poetry and as the 
structure of the poem. The Mesopotamian poets depended on it to present 
their ideas and emotions. It can represent the form that shows the poet or 
artist's geniality and experience is manifested, and the tool for conveying 
ideas to the recipient in an effective way, and because the image is the 
essence of poetry, the poet writes his entity with it, though, depiction, 
expression, and language, to create for us a meaning within the meaning, 
so its importance appeared among poets in terms of Dimensions of the 
poem, its structure, composition and linking it with the other parts of the 
poem to clarify the idea to be demonstrated. 

Literary texts left to us by Mesopotamian writers indicate that their 
civilization was not only footprints on the sands of time, but rather it is 
the heritage of the written word that is still the essence of humanity and 
its thought. How did he translate and convey his feelings that he was 
feeling as well as the thoughts that he had through the five senses 
(hearing, sight, smell, taste, touch), which were the basis for the first 
image to be described as traditional at first, but it evolved to reach 
advanced stages of speech and logic, so With the presence of these 
senses, we got to know the natural environment with its mountains, 
plains, marshes, deserts and all the animals that lived in them, in addition 
to the religious environment that was permeated in the psyche of that 
person and that left its prominent impact on the composition of his 
personality, as religious rituals and worship were directly linked to 
human activities. As for the social environment that the cuneiform texts 
showed us, it seems that the Sumerian society was a mythical society that 
believed in superstition and supernatural powers. People who were keen 
on their commitment to the customs and traditions that they brought by 
taking pride in the heroism of ancestors and writers, to inherit this social 



 دمحم احمد دمحم                                           أثر الحواس في الصورة الشعر�ة عند اد�اء �الد الرافدین
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fabric a literature that is less than its counterpart in the ancient world due 
to the influence of the island peoples by Sumerian and vice versa towards 
legends, epics, lamentations, spinning, prayer, supplications, hymns, etc.  

 Keywords: literature, description, poetic image, human senses, 
Mesopotamia. 
                                  

 :المقدمة

 في وتقد�مها  الخارجي العالم جز�ئات نقل على �الحرص البدا�ة منذ الوصفأدب  اقترن 
 �مكن تار�خ وصفهب الشعر الى اللغو�ین نظرة ذلك على شجع مما,  المشهد تعكس صورة

 إذ �عد ،القد�م العراق دبأ الس�ماو  ،االنسان �ح�اة المتصلة المعارف دراسة في �ه االستعانة
 كل مع وتواصله الح�اة جوانب جم�ع لشموله,  وسعةً  وث�اتاً  عموم�ة الظواهر كثرأ من الوصف

 داخل في �جول ما عن تعبر التي الكلمات عن طر�ق وصف على أساس أنها  رداتالمف
 النصوص انواع كل في موجود آلنه المجاالت كل زاً أو متج الوصف �غدو ال ولهذا االنسان

 ما وهذا منها كبیراً  حیزاً  �حتل انه حیث وغیرها واالشعار والروا�ات األساطیر والمالحم القصص�ة
 انواع كل في موجود الوصف ان": ن �أدب العراق القد�م �قولهمو ال�احثون والمختص یؤ�ده

 .)١("اجتنا�ه سبیل یوجد �كاد وال,  المصنفات
منذ بدأ انسان �الد الرافدین ع�شه داخل الكهوف وصوًال الى ظهوره و  قد�م فالوصف

است�طانه في �الد سومر ثم اكتشافه للكتا�ة المسمار�ة ورفدنا �موروث هائل من النصوص 
المسمار�ة التي تعكس الواقع الدیني الذي �ان �عتقده و الواقع الس�اسي الذي �انت تع�شه ال�الد 

ن الواقع االقتصادي الذي تمثل �إزدهار ال�الد في الزراعة من حروب وغزوات فضًال ع
لذا فقد �انت تلك  ،والصناعة والتجارة التي جعلت من �الد الرافدین محط انظار العالم القد�م

البیئة الطب�ع�ة و الدین�ة واالجتماع�ة حافزًا مهمًا لظهور أد�اء اتسموا �مستوى عالي من الثقافة 
الرثاء، الغزل، و  ،ًا زاخرًا �مختلف ضروب األدب (االساطیر والمالحموالرقي تار�ین لنا ارث

 الصالة والتراتیل واالدع�ة والخ).
 نواعواأل جناساأل جل بین اً ومشتر� والقصص�ة الشعر�ة لواناألجم�ع  فيبرز أدب الوصف 

 عنتجمیلها ونعتها  و والشخص�ات و األماكن االش�اء سرد طر�ق عن تأتي القصص نإف ولهذا
, و�لما �ان الوصف دق�قا في اخت�اراته فإنه �خلق حالة من االحساس تساعد في  الوصف طر�ق

والن الحواس لها دور �ارز  ،)٢(تكون األحداث ورسم التفاصیل ور�طها مع �عضها داخل القصة
ال �مكن التغاضي عنه في العمل الشعري عن طر�ق التمثیل الحسي فقد أرتأینا إظهار أهمیتها 
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الشعر والشاعر مستندین في ذلك على تسلسل تلك الحواس من الجانب العلمي وهي على  على
 النحو اآلتي:

 
 حاسة ال�صر-١

 یز األش�اء ویتمبوساطتها من اهم الحواس اإلنسان�ة الرئ�سة التي �ستط�ع االنسان  
فنجد ذلك الدور �ارزًا عند  د�اءعند األوالس�ما  ،فهي وسیلة مهمة من وسائل االدراك ،معاینتها

 ملحمة �لكامش في العمود الثاني الوصف اآلتي:في إذ ورد  ،�الد الرافدین أد�اء
 له"إنت �أتبدو  ،أنظر ال�ك أنكیدو )عندما("

a-na-ṭal-˹ka D.en˺-ki-du10  ki-ma DINGIR ta-ba -aš-ši(3) 
 

وعلى لسان االخیر ��ف �انت له  �شیر �اتب الملحمة في وصفه ْالنكیدو صدیق �لكامش     
هی�ة ومكانة عظ�مة فضًال عن صفات �مكن أن ال یراها عند ال�شر لذا التجأ أن �قوم بوصفه 
مستعینًا �كل ما تملكه االلهة من خوارق الصفات التي قد ال نجد الكثیر منها لدى ال�شر, و�بدو 

�اآللهة عن طر�ق حاسة النظر التي �مكننا أن  ن الوصف أقتصر على تشب�ه صفات انكیدوأ
نعدها المرآة التي �ان لها االثر ال�الغ في تطور االنسان على مر العصور ومن بین تلك 

الكتابي التي  أو )٤(التطورات ما حصل معه في الجانب الفني سواء على صعید الفن التشكیلي 
ضارات أخرى, لذا نقرأ في قصة الخل�قة نجد ما �ماثلها في ح أنجاءت منه ثروات ادب�ة �صعب 

ها إذ نتخیل شكل االله مردوك فیتنا عدسة عینه التي جعل عبر األدیبال�ابل�ة وصفًا رائعًا جسده 
 :نقرأ ما نصه

 )٥("كان فاتن الشكل ونظرات عینه هي البرق "
Šám-ḫat nab-nit-su ṣa-ri-ir ni-ši i-ni-šu(6)

 
 

جمال شكل االله مردوك  األدیب بتصو�رالنص الصورة التي اراد أن یبینها لنا ظهرت في       
في معتقد العراقیین القدماء فضًال عن نظراته الثاق�ة  أوالمجتمع االلهي  أوسواء في نظر والد�ه 

نظر االله مردوك الثاقب  األدیبالمخ�فة التي تدل على هیبته و�أنها البرق لذا فقد صور لنا 
في  األدیب�اه بلمعان البرق وما �عكسه من ره�ة في نفس�ة االنسان العادي, و�كمل مشبهًا ا

  :أسطر أخرى من االسطورة ��ف یراه االهل إذ جاء واصفًا ا�اهم �االتي
)٧( ."ولما رآه أبوه الذي أنج�ه تهلل فرحًا, وتألق وجهه وغمر قل�ه الفرح..

 

i-mur-šu-ma D.a-num ba-nu-u a-bi-šu i-riš im-mir lìb-ba-šu ḫi-du-ta im-
la…(8)
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قل�ه ُسرَّ قد یبدو من النص و�أنه اراد أن �قول أن االله أ�ا عندما رأى أبنه مردوك 
وتهلل فرحًا وتألق وجهه وظهرت السعادة على مالمحه وجعل قل�ه فرحًا و�انت حاسة النظر هي 

استطعنا أن نترجم الصورة التي اراد الشاعر أن ینقلها لنا عند رؤ�ة االب  بوساطتهاالوسیلة التي 
لطائر أنزو ا وصفمن ْالبنه وهو مفتخرًا �ه, اما ما جاء في ملحمة �لكامش في العمود الرا�ع 

  :نص على اآلتيفقد 
 "شاهدت أنا طائر أنزو في السماء(و) ارتفع (نحو االعلى) محلقًا فوقنا �الغ�مة..." 

ap-pa-al-sà-am-mu dANZÂM(IM.DUGUD. MUŠEN-am) i-na ša-ma-i  it-
be-ma  ˹ki˺-ma er-pe-tim i-ša-ú el-ni…..(9) 
 

لطائر آنزو محلقًا �أم عین�ه ل تهرؤ�لى لسان انكیدو لصد�قه �لكامش ع األدیب�شیر 
) في aالمتكلم(واقع�ة قد حدثت امامه مؤ�دًا ذلك عند ایراد ضمیر �أنها داللة على نقله صورة 
 األدیبل أو رأى الحادثة رؤ�ا العین وح أونه قد نظر أل�عني ) ١٠( )palāsuبدا�ة المصدر للفعل(

أن �عطي وصفًا جم�ًال للحادثة لكنه اكتفى �ایراد صفة العلو والتحلیق في السماء �حال الغ�مة 
أن نختم حاسة ال�صر بنص عاقتها, و�مكننا إ  أوالتي ُترى في السماء وهي تحلق وال �مكن ا�قافها 

 والذي نص على االتي: األخرى فحواه تعو�ذة لجلب الحبیب لیتسنى لنا االنتقال للحواس 
لي (و) أبتهج مثل وتر القیثارة, ل�شرق (یرتاح) قل�ك (بـ)بیرة ز�راش, مثلما �شرق إ"انظر    

 له سین.."له شمش (و) مثلما �منحني (یوفر لي) اإل إل ا�استمرار 
"am-ra-an-ni-ma ki-ma pi-it-ni-im ḫu-ú-du ˹ze-e˺-ra-aš li-ib-ba-ka li-
wi-ir ki-ma dUTU-im i-ta-an-pu-ḫa-am K[i-m]a dEN.ZU i-di-ša-
am…"(11) 
 

ن النص هو تعو�ذة هدفها �سب المحب لحبی�ه, لكن نفهم من بدا�ة أعلى الرغم من 
على لسان صاحب التعو�ذة قائًال أنظر لي و�أنه نداء خفي لروح الحبیب تكلم  األدیبالنص ان 

عن مما یبین لنا أهم�ة النظر ودوره في الح�اة االنسان�ة فضًال عن �ونه البوا�ة التي یتفاعل 
مع العالم الخارجي ثم �ستمر ل�قول ابتهج أي أن الفرحة ستكون حاضرة في رؤ�ة الحبیب  طر�قها

ألنامل صد�قها ثم �حدثه االمسها ت مالقیثارة التي تطرب المسامع والقلوب عندلحبی�ه �حال وتر ا
قائًال ل�شرق قل�ك أي لیدخل السعادة عند النظر الى حبی�ه وشعوره �االنتعاش والنشوة حالما یلتقي 

تتفتح االزهار و تخضر االرض وتعود الح�اة  ذيخر وهو شروق الشمس الآ �ه ثم �عود بتشب�ه
 له القمر.إله سین ا فضًال عن خصو�تها التي منحها اإلالى طب�عته

أن الوصف النقلي المعتمد اعتمادًا اساس�ًا على الحواس إلى وهنا ال بد من االشارة 
في الوصف معتمدًا على الع�ارات  دیب اكثر عطاءً ص�ح األاالخمسة قد تطور �مرور الزمن و 
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نواع وهذا ما سنجده في األ ةالغز�ر  يناذات المع ةختصرة والموجز ال�الغ�ة ذات المعاني الدالل�ة الم
 صاف.و من األ األخرى 

  حاسة السمع  -٢
تأتي م�اشرة �عد ال�صر �ونها من الحواس التي اعتمدها الشعراء في ا�صال صورهم  
هم وتجعلهم ینضموا فیها فبما یتناقل لهم من قصص واساطیر وحكا�ات تؤثر  عن طر�قالشعر�ة 

اب�اتًا لها وقع في نفس�ة االنسان آنذاك وظلت حاسة السمع عن طر�ق االذن مرافقة للعین اح�انا 
لشاعر �شار لعند الحدیث عن �طوالت االجداد ومأثرهم وخیر ما یذ�ر بذلك هو البیت الشعري 

  :بن برد قائالً 
 �ا قوم أذني ل�عض الحي عاشقة     

 فقلت لهم     ُتعنى ترى  قالوا �من ال
 

 واالذن تعشق قبل العین اح�انا 
)١٢(االذن �العین تؤتي القلب ما �انا

. 
 

ذن تعشق قبل العین وهو أمر وارد، وهذا ما �جعلنا ان ن األأ�فهم من البیت الشعري 
 أون الصوت �ضاهي الصورة من حیث قوة التأثیر فتارة هذا الصوت �جلب لنا السعادة إنقول 

الفرح وتارة الحزن والكأ�ة وغیرها من المشاعر االنسان�ة و�مكننا أن نقرأ �عضًا من الوصوف التي 
 من ذلك النصوردت في النصوص المسمار�ة والتي تجسدت فیها حاسة السمع و�انت أهمیتها 

 االتي:
 )١٣( (و)ال (استط�ع أن) أرى..." وحیدٌ (و)  تع�ٌس (أنا)  ،"أنادي شاك�ًا وال احد �سمعني 

qu-bé-e a-qab-bi nam-ma-an ul iše20-man an-ni uš-šu-šá-ku kàt-ma-tu 
ul a-na-aṭ-al.(14) 
 

�ان یناجي إلهه متضرعًا خاشعًا قد ترجم لنا معاناة شخص  األدیبلقد بین النص أن 
ن �سمع بثه وحزنه وما انتابته من خلجات نفس�ة, لقد ألهه إسى و�ر�د من �عاني من الحزن واأل

ورد هذا النص ضمن صلوات ارشاخونكا التي وجهت الى �ل اآللهة �ي تنقذه من التعاسة 
وشعور الوحدة فضًال عن عدم استطاعته الرؤ�ة التي ر�ما جاءت لتبین عدم قدرة نفسیته على 

ة السمع في ا�صال الصورة الشعر�ة التي اراد تقبل أي أحد إذا ما قابلها ونجد في هذا النص اهم�
أن ینقلها عن ذلك االنسان المتضرع ونجد في نص آخر عن حوار دار بین شخص  األدیب

�قوم �النصح والتوص�ات �ونه قد خاض  األولعانى من العذاب وصدیق یواس�ه و��ف أن 
  :غمار الح�اة ومصاعبها قائًال له اآلتي

 سأقول, انت�ه للحظة, اسمع �لماتي..""انا سوف أسالك: اصغ لما 

Ka-a-šú lu-uṣ-ṣi-iš-ka li-mad a-˹ma˺ ? [ti?]qu-lam-ma a-na  ṣur-ru ši-me 

qa-ba-[a]-[a](15) 
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ن �أحادیث تخص هموم الصدیق ینهما �انا منشغلأالحوار الذي دار بین الصد�قین  شیر�      
 أوللحلول التي یتوجب اتخاذها عند وقوع  األولزها فضًال عن تقد�م أو و��ف سیتم تج األول

مصادفة صد�قه لها مع مالحظة طر�قة الحوار التي توحي انهما �انا في نقاش مستمر ور�ما 
لرف�قه "انت�ه للحظة واسمع �لماتي" و�أن الصدیق  األول�قول الصدیق  �حیثجدال أح�انًا 

وما یهمنا أن االدیب اراد أن یبین أن یتشتت انت�اهه تارة أخرى  أو(الشخص الثاني) �قاطعه تارة 
ألن الصورتین الشعر�تین تعتمدان على حاسة السمع  ،ًال واالصغاء ثان�اً أو لغة الحوار تبدأ �الكالم 

ونجد  الحدیث عنه و�جول في ذهنه,في فهم ما یرغب المقابل  عن طر�قهاالوسیلة التي یتم  اكونه
شتین الى  –�ار أو ذاتها في نص جاء على لسان شرو�اك ابن  ةفي مثال ثاني الصورة الشعر�

  :سیدرا ناصحًا ا�اه وقائًال له اآلتي –ابنه ز�و 
د ان اتكلم �لمة أسمع أو سیدرا , انا  -ه ز�وأو " بني انا قدمت تعل�مات , خذ تعل�ماتي , 

 ..".كلمتي
[DUMU]. MU NA GA.RI NA.RI.MU ḪÉ.DÍB ZI.U4.SUD.RÁ 
GA.RA.AB.DUG4 INIM GIZZAL ḪÉ.IM.ŠI.IG..(16) 
 

راد ان ینصح ابنه �جملة �لمات هدفها ان �عطي له الصورة أب ن األأ�فهم من النص 
الحلول المناس�ة عند وقوعه �ْاي مشكلة في المستقبل وقد جاءت  الواضحة له و��ف �قوم �ا�جاد

ص�غة الحوار بین الطرفین �أن االب یتكلم واالبن �ستمع داللة على اهم�ة السمع �حاسة من 
في حدیثه ولیوصل لنا فكرة النصح من قبل االب عندما ینصح  األدیبالحواس التي اعتمدها 

مشابهة لهذه الصورة تضمنت حوارًا بین سید وعبده نصت ابنه , ونجد هناك صورة شعر�ة أخرى 
 :تيعلى اآل

 "(ایها) العبد اسمعني, نعم سیدي نعم..."
IR3 mi-tan-gur-an-ni an-nu-u be-li an-nu-u…(17) 
 

صورة شعر�ة تدل على  إعطاء�شیر الحوار أن حاسة السمع �ان لها دور �ارز في  
 أوالعبود�ة �ونها جعلتنا أن نتخیل ��ف أن العبد �ان دائمًا �جیب �ص�غة "نعم" دون اعتراض 

دیب والتي اراد إ�صالها أن العبد �ان ال �ملك رأ�ًا جدال لذا فكانت الصورة الشعر�ة في مخیلة األ
 أو نٍ مر ال �ص�غه تمأغه اسمعني جاءت �ص� أونه مأمور ومط�ع و�لمة السمع إخاصًا �ه بل 

وما دمنا في حدیثنا عن التطور الذي بدأ �ظهر  ،مثلة الثان�ة�ما نجدها في الكثیر من األ ترجٍ 
داللته فنجد في رسالة �تبها شخص یدعي  أوتنوع المعاني  عبرتدر�ج�ًا على الوصف النقلي 

 :قراد الى شخص�ة اسماها �سیدته قائًال لها-ننورتا
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الى هذه ،االتي:  لقولك االله ا�شوم �سمععبدك قراد -"قل الى ننمك سیدتي, (�قول) ننورتا 
 الخطیئة التي ارتكبت یداي..."

a-na be-el-ti-ia dNI[N].MU[G]qí-bí-ma um-ma dNIN. URTA-qar-ra-ad 
wa-ra-ad-ki-ma qá-ba-ki di-šum i-še-mi a-na an-pi-tim hi-ti-tim ša ub-
l[a]m qá-ta-ti-ia…(18) 
 

)١٩(مضمون الرسالة أنها صالة قدمت الى االلهة ننمكیبدو من      
 .(D.NIN.MUG)  الهدف

 لذا التجأ ،ولم یبق بیده حیلهأموره أن عظمت ؛ �عد  ).٢٠(التوسط لدى زوجها اإلله ا�شوممنها 
اراد أن یبین أن  األدیب أوسمع نداءه وتوسله وقد جاءت الصورة لدینا أن الشاعر �عله  ال�ه

كما نالحظ وجود تطور ملموس في  ،جهازو  عند مسموعة ومطاعة ا�انت �لمته ة ننمكاالله
ا�جاد صورتین متشابهتین الى حد ما و�أن هذا النوع من االدب  عن طر�قالوصف النقلي وذلك 

نصًا �شیر ) ٢١(االدیب إذ نقرأ في ملحمة اینمر�ار أوقد تطور بتقدم الح�اة وتزاید ثقافة الشاعر 
 ف�ه االتي: 

 "إینمر�ار اصغى ال�ه مثل سائق الثور..."
 

GUD RI.RI.GIN7 GEŠTUG2 MU.NA.AN.[GA2 GA2]..(22) 

روك و��ف انه عرف بدبلوماسیته أو ى عن ملك األولأظهر النص صورتین شعر�تین 
صغاء حاكم الور�اء إوتحدیدًا في رسالته التي �عث فیها الى حاكم اراتا لذا فقد بّین النص ��ف�ة 

ما یر�د المقابل ل عقالن�ة وتروي مور �لذلك الرسول اشارة الى سعة صبره وطواع�ة نفسه لتفهم األ
منه , وما یهمنا في هذه الصورة أن االدیب قد استعان �سائق الثور الذي �متاز �طول صبره 

الكالم عن طر�ق لتعل�مات ه ائوتحمله وقدرة انجازه لألعمال الثقیلة �عد ترو�ض ثوره جیدًا واعطا
عة والتحمل أو الصورتین فیهما قاسم مشترك هو الصبر والمط تان �لإاالشارات وخالصة قولنا  أو

 حتى تنال ما تر�د من المقابل و�تم ذلك حتمًا من خالل حاسة السمع. 
  حاسة الشم-٣

و لحاسة الشم  ،نف على تمییز الروائح المتنوعة سواء �انت ز��ة أم �ر�هةهي قدرة األ
دیب في س�اق �المه في الوصف النقلي صورة إذ ضمن األ،االنسان ومشاعره في مهمً ◌ً  تأثیر

 عبر أوأدر�ها عن طر�ق حاسة الشم  أوین یتم فیها نقل صورة قد تخیلها ئشعر�ة متكونة من جز 
 مقارنتها مع مشهد آخر إذ �قوم تشبیهه �صورة شعر�ة أخرى، فمن خالل قراءتنا للنصوص

عن شارات مهمة تؤ�د دور حاسة الشم في أدب الوصف إالمسمار�ة التي بین ایدینا وجدنا هناك 
من  ورود مفردات تدل علیها صراحة �الرائحة الز��ة والنتنة وغیر ذلك وسنقوم �إیراد �عضٍ  طر�ق
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صاف التي بینت لنا هذه الحاسة ودورها في ا�صال الصورة الینا إذ جاء في احد و تلك األ
  :صوص المسمار�ة االتيالن

 "ز�ت جید (طیب) بلسم خشب االرز ذات الرائحة الطی�ة, اخشاب االرز قطعت..."
Ì-DÙG.GA ÚŠ GIŠ e-ri-ni tābūti kisitti GIŠ e-ri-ni…(23)

 
 

ذات رائحة ز��ة من اشجار  وعطورٍ  نه تم استخراج ز�تٍ إلى أ�شیر مضمون النص  
ذ�رت هذه المناطق الجغراف�ة �ج�الها ومدنها وغا�اتها في االرز التي �ثرت في ج�ال لبنان وقد 

�حاسة  الشم ل�شیر لنا  األدیبوقد استعان  ).٢٤(شور�ینالكثیر من الكتا�ات التذ�ار�ة للملوك اآل
 األماكنشجار والتي تم االستفادة منها في تعطیر المنازل و من هذه األ منبثقةمدى طی�ة الروائح ال

عطي راحة نفس�ة لمن �شمها إذ جاء في أحد النصوص المسمار�ة وصفًا المقدسة وال�شر فهي ت
 :شخص قد مرَّ في بیت رجل �اآلتيل

 اتمنى) شم رائحة سیدي الطی�ة في بیتي...""(
"e-ri-iš EN-ia DÙG.GA i-na E-ia e-ṣí-in…"(25) 

 
 أوكان یرغب صاحب الكالم و�تمنى من سیده أن یزوره ل�شم رائحته في بیته داللة على ح�ه له 

ر�ما إشارة الى رائحته الز��ة فضًال عن طب�عة شخصه التي �متاز بها، مما دعت من ذلك الرجل 
ز�ارة هكذا انسان لبیته, و�ي ال نبتعد قل�ًال عن النصوص االدب�ة في أي شخص أن یرغب  أو
ملحمة �لكامش نصًا �شیر الى العطر الطیب الذي استخدمه انكیدو والذي �ان  تضمنتد فق

لم �ستمع لقول صد�قه إذ جاء في النص الوصف  هكلكامش ناصحًا ا�اه �عدم استخدامه لكن
 تي: اآل

  .)٢٦( "مسح نفسه بز�ت طیب من قارورة, فتجمعوا عل�ه �سبب شذاه..."
Ša-man pu-ri ṭ[a-a-ba] it-tap-ši-iš a-na i-ri-š[i-šu]ip-taḫ-ru-šu…(27)

 

 
ما �ان  اإذ الس�ماو  ،ب�ات اهم�ة رائحة الشم و��ف لها دور على االنسانعكست هذه األ

�ان ناصحًا صد�قه �عدم  عل�ه و�بدو أن �لكامش �حمل عطرًا ز��ًا وما له من مردود ا�جابي
وضع اي عطر عند نزوله للعالم السفلي خوفًا من الهته ان تمسك �ه وتأخذه منه وهنا اراد 
الشاعر أن یبین لنا صورة شعر�ة �انت تجول في ذهن �لكامش عند نزول صد�قه لعالم االموات 

نط�اعًا حسنًا عن وارض الالعودة وما للروائح الز��ة من اثر في نفس�ة اآللهة و��ف ستأخذ ا
نها تتفق أ الإوعلى الرغم من اختالف تلك العقائد الدین�ة الوثن�ة والموغلة في القدم  ،ذلك االنسان

طقوسها �غسل المیت وتعطیره �أز�ى أنواع العطور  عضو��ة أو مع ما جاء في الد�انات السم
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ت تلك االلهة رائحة لصورة شعر�ة أخرى نقرأ في الملحمة ذاتها ��ف شم فوفي وص ،قبیل دفنه
  :تيالطعام إذ جاء في النص اآل

 لهة تجمعت مثل الذ�اب فوق القر�ان..."لهة شمت الرائحة, اآل"اآللهة شمت الرائحة, اآل
DINGIRMEŠ i-ṣi-nu i-ri-šá DINGIRMEŠ i-ṣi-nu i-ri-šá DINGIRMEŠ ki-ma 
zu-um-bé-e UGU EN SÍSKUR ip-taḫ-ru…(28) 
 

صورة شعر�ة لنا و�وجهین فقد رسخ في ذهن  إعطاءعن امكان�ة السابق اشار  لنا النص 
وعلى ما یبدو أن الرائحة قد اتسمت  ،لهة قد شمت رائحة القر�ان حق�قةً القارئ أن اآل أوالمستمع 

القر�ان ذلك لهة على �ما ش�ه انقضاض اآل ،ة والطی�ة والتي تدعوا الى اللذة هذا من جهةأو �الز�
یتصف الذ�اب عادة ما  و ،جمع على المأكوالت وتحدیدًا ذات المذاق الحلوتالذي یالذ�اب �

 ،تسلط على المائدة داللة على قوة الرائحة وفوحها �عیدًا من جهة أخرى �حوم و ��كثرته و��ف انه 
القارئ هل الرائحة الز��ة فقط �انت هي الواردة في النصوص؟ نقول توجد الكثیر من  یتساءلوقد 

مستح�ة �روائح الدخان على سبیل المثال ال الصور الشعر�ة التي قد تعطي لنا وصفًا للروائح غیر
لهذه الحالة في أحد  القاذورات إذ جاءنا وصفً  أووي على الفضالت تالتي تح األماكن أو

 :قرأإذ نالنصوص 
   "مثل القبو اآلسن رائحتهم..."

Kíma šikkê asurrâ uṣ-ṣa-nu šunu…(29) 
 

األرواح  أو�صالها عن رائحة �عض األشخاص إراد أ�صف �اتب النص صورة شعر�ة 
روائح  أوالش�طان�ة داللة على �راه�ة رائحتهم وقذارتها وقد نجد وصفًا آخر لشم روائح الدخان 

  :االتي الوصف نص آخرفي البواخر إذ جاء 
 "اآللهة العظ�مة شمت (رائحة) ال�خور...

DINGIR. GAL. GAL.E. NE NA. IZI IR. SI. IMI. GUB. BÉ(30)
 

 
�انت تستأنس من المؤ�د أنها تحسس اآللهة للروائح و تصور الناس لأكد النص عن 

لكن ما  ،المنازللرائحة ال�خور عند شمها لذا �ثر حرقها في المعابد فضًال عن حرقها داخل 
نواع الوصف وهو الوصف النقلي أیهمنا أن حاسة الشم �انت مصدرًا مهمًا في ا�ضاح نوع من 

 .األخرى نواع �عیدًا عن مدى قوة تلك األنواع من الوصف مقارنة ب�ق�ة األ
تمییزه لطعم وذوق المواد  عن طر�قدیب الرافدیني برزت هذه الحاسة لدى األ حاسة التذوق: -٤

إذ جاءت لدینا مجموعة من ،حساس ذلك االنسان المرهفإالمختلفة والتي من شأنها أن تحرك 
الخ�ال �ما  أوالصور الشعر�ة التي أعطت لنا وصفًا سهًال ممتنعًا ل�س ف�ه شيء من التعقید 

 : ف�ه االتيماما قائالً  ةلهلإلخرى من الوصف إذ جاء في نص ترتیله أنواع أسنراه في 
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 ماما ترتیلها أحلى من العسل والخمر.." ةله"اإل  
dma-ma za-ma-ra-ša-ma e-li di-iš-pi-i-im ù ka-ra-nim ṭa-bu…(31) 

 
في شكلها الفاتن الذي �سحر العیون سواء ماما  لهة�شیر الشاعر في وصفه عن جمال اإل     

ة و اي �لما اقترب االنسان منها حس �حال ،في روحها العذ�ة ذات المذاق الطیب أووالعقول 
طعمة والمشرو�ات التي تستأنس الع�ش �قر�ها مستعینًا �العسل والخمر على اعت�ارهما �انا من األ

في  اً ثان�رائعًا وصفًا نجد  ا الغذائ�ة �النس�ة للعراقیین القدماء, وفائدتهالروح بهما فضًال عن 
  :تياآلفي النص ماما  ةلهالترتیلة ذاتها واصفًا اإل

 التفاح..") و(رة وفی"(ترتیلها) أحلى من الفاكهة ال
ṭa-bu-ú e-li ḫa-na-na-bi-i-ma ḫa-aš-ḫu-ri-i-im.. (32)

 
 

و�أنه لم یوفق في  :يأمختزلة  أونالحظ أن الشاعر �انت رؤ�ته لألش�اء مقتض�ة 
الوصف (النقلي) مقارنة شعر�ة غز�رة المعنى والكلمة تحدیدًا في هذا النوع من  صورٍ  إعطاء

راد أن �عطي صورة أمن الوصف المادي ور�ما ألنه  األخرى في االنواع  واردة�األشعار ال
قد  أوالمتلقي  أومختزلة مستعینًا �حاسة التذوق ل�قرب الصورة الشعر�ة الى القارئ  أومختصرة 

الصورة  التقاط لو انجده �حفنفس�ة الشاعر وثقافته  فيثرها أ�عود السبب للبیئة التي تعكس 
شمه فجم�ع هذه الحواس التي توافرت عند  أولمسه  أوسماعه  أورؤ�ته لها  عن طر�قالشعر�ة 

 ،االنسان �انت سب�ًا في اخراج تلك الصورة الشعر�ة الجمیلة �غض النظر عن مدى قوة تأثیرها
لم ینقطع الوصف لكن في الوقت ذاته  ،ال�الغ�ة فیها أوواستخدام الشاعر للع�ارات المجاز�ة 

النقلي حتى �عد ان زخرت النصوص �الوصف المادي والوجداني الحقًا، بل ظل مستمرًا �ونه 
رائع لرثاء  نصیتذوقه, لذا فقد جاء في  أو�سمعه  أواساس �ل شاعر اراد ان ینطق الشعر 

 :الوصف اآلتي مدینة �ابل
 ).٣٣( ...أبدًا طعم ثمره" )أذق( أكللكنني لم ) و ( على �ابل التي زرعتها ��ستان خصب, "آه 

u-a TIN.TIRKI ša ki-ma GiŠSAR nu-uḫ-ši az-qu-pu-šú-ma la a-ka-la 
inbu(GURUN)-šu..(34)

 
 

 و�الت وامراض ومن له إیرا اإل هسلطجاء نت�جة لما �ابل  أد�اءعلى ن الحزن الذي خ�م إ    
 ملحمة إیرا وصًف دقیًق لمأساتها الرا�ع مناللوح ورد في وقد �ابل �ئة على مدینتهم العظ�مة أو 

عداء ر على ید األأو حالة المأساة التي تعرضت لها مدینة في صورته الشعر�ة ل�ضاهي 
شجار الشاعر مدینة �ابل ب�ستان جمیل ازهرت ف�ه األوصف هم االمور�ین فقد ئالع�المیین وحلفا

له أن �جني ثمار تع�ه  ال�ستان لم یتسنَ شجار لكن صاحب وتدلت عناقید وثمار تلك األ زهارواأل
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و�ده �داللة على الخسران والض�اع ونجد الشاعر في هذا المثال قد قام بنقلة نوع�ة في ادب 
�حسها بل تخیلها  أوله أن �شعر بها  الوصف النقلي �عد أن استعان �حاسة الذوق لكنه لم یتسنَ 

تطور من مرحلة بدائ�ة وال زال في استمرار  و�أنه یر�د أ�صال فكرة لنا أن االدب �ات في مرحلة
جاء في قصة الخل�قة ما یؤ�د ما ذهبنا ال�ه الوصف الذي دب و من األ األخرى ل�صل الى االنواع 

  :نصه اآلتياللوح الثالث و  وتحدیدًا فيال�ابل�ة 
)٣٥( ...اً ونهار  "لقد اتحدوا والى جانب ت�امة ساروا, �حقدون و�دسون وال یذوقون الراحة ل�الً 

 

im-ma-as-ru-nim-ma i-du-uš ti-amat te-bu-ú-ni ez-zu kap-du  la sa-ki-
pu mu-šá u im-ma..(36)

 
 

الشاعر یر�د  أو األدیبعن تحول المعنى من الحرفي الى المجازي و�أن  األدیبشار ألقد      
�ان ه ور�ما أندب �عد أن �ان مقتصرًا على الحاسة ذاتها التطور الحاصل في األأن یبین لنا 

دون أن من الصورة الشعر�ة  أو�ستعین �الحاسة التي �متلكها �حاسة الذوق في ا�صال الفكرة 
إذ ) ٣٦(رأو مرث�ة مدینة ومنها عدة أدب�ة في نصوص مسمار�ة  و ما التمسناهیتذوقها حق�قة وه
 :تياآلفیها �صف الشاعر لنا 

)٣٨( رثاؤك مر ال�م ایتها المدینة.." ر)أو "( 
.  

URU2 A.ŠE. IR.GIG.GA A.ŠE.IR.ZU GAR.RA  )٣٩(
  

 
ر المقدسة لدى أو م وهي مدینة �شیر الشاعر عن مرارة تجرعها من فقدان وطنه األ    

عداء لذا من قبل األ إال أنها قد استب�حتلهة العظ�مة �انت یومًا ما موطنًا لآل قدف ،السومر�ین
الشاعر إال �حجم ملوحة ال�حر ومرارته و  فكان حجم األلم والمصاب �بیر ال �مكن أن �صفه

اب�اتًا ینظم وفرته و�ما ذ�رنا سا�قًا ل�س من الضروري على الشاعر رؤ�ة المشهد الحق�قي ل
خر�ن ثم �قوم بنظم مثل هذه اشعاره سماعًا على لسان اآلنظم �ستط�ع أن یفقد  ،�هشعر�ة ف

عن حاسة الذوق و��ف�ة توظ�فها في  االب�ات الشعر�ة و�أنه قد تذوقها وحتى ال نبتعد �ثیراً 
 ،االشعار االدب�ة في �الد الرافدین نقرأ في قصة الخل�قة ال�ابل�ة وصفًا الجتماع اآللهة على مأد�ة

 :اآلتينقرأ إذ دار حوار بینهم تخلله تذوق الطعام والشراب إذ 
)٤٠( الشراب الحلو فرقتهم.. فازال ،اكلوا الخبز واحتسوا خمراً  ،ل�مة"أعدوا السنتهم وجلسوا للو  

.  
li-šá-nu iš-ku-nu ina qé-re-e-ti [uš-bu  ] áš-na-ani-ku-lu ip-ti-qu. Ku-r[u-
un-nu](41)

  
تلتقي وتتحدث وتتناقش  فهيلهة �انت تمارس ح�اتها �حال ال�شر أن اآل �الحظ مما سبق    

فراح وما ح�ة في األفي الحفالت والوالئم حیث التقاء األ الس�ماو  ،وتتجادل وتفرح وتأكل وتشرب
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لخمور والجعة والتي من شأنها أن تدخل الراحة و انواع مختلفة من اب اطعام وشر  منذلك یتخلل 
 .نفس وهذا هو واقع حال المجتمعات القد�مةللقلوب وانتعاشًا للعقول و�هجة لأل

 حاسة اللمس-٥
                                                                                                                                       ،هي قدرة األطراف على تمییز سمات األش�اء والتعرف على خصائصها 

العراق  د�اءالشعر�ة أللى دالالت أخرى �انت حاضرة في الصور إمع العلم أنها وردت لتشیر 
القد�م و�تبته إذ جاء في رسائل العصر ال�ابلي القد�م وتحدیدًا تلك التي تتحدث عن العالقات 
الدبلوماس�ة التي تر�ط أي بلدین أثنین وتجعلهما حلفًا عسكر�ًا واقتصاد�ًا أن یلمس �ال الطرفین 

  :تيحنجرتهما و�ان ذلك التقلید من شروط تلك المعاهدات هو اآل
 )٤٢( "لم یلمس نفسه (حنجرته) في الیوم الخامس والعشر�ن..."

i-na UD 25 KAM na-pi-iš-ta-šu ú-ul il-pu-ut ….(43)
 

 
ن الملك حمورابي ملك �ابل وخشیته من لمس حنجرته �دلیل على موافقته على هذه أیبدو      

برام اسلوب الوصف إلل�م ملك ماري و�فهم من النص أن  -المعاهدة المزمع عقدها مع زمري 
تمامها آنذاك وهي بلمس الحنجرة داللة على ال�قاء على العهد حتى النفس إالمعاهدات و��ف�ة 

الصدیق, فضًال عن ذلك �انت حاسة اللمس حاضرة ا�ضًا في المعاهدات  أوخیر مع الحل�ف األ
أحد موظفي ال�الط  وأسدو وه-لتشیر على الوفاء �الوعد وعدم نقضه له, إذ جاء في رسالة ایتور

  :ل�م �تبها الى سیده قائًال له اآلتي-التا�عین لزمري 
)٤٤( "�خصوص ذلك الرجل مسك شعره وأخذ (مسك) ثو�ه..."

.  
aš-šum LÚ šu-ú kal-lu ša-ru-su u si-si-iq-ta-šu il-qu…(45)

 
 

�فهم من النص أن هذا التقلید �ان سائدًا لدى المجتمع العراقي القد�م �دلیل على العهد 
للوقار عند العراقیین القدماء �ما بینا  اً لمس اللح�ة �ونها رمز  أووالوفاء �ه وعادة ما یتم مسك 

نة و آللكن هذه الممارسة قد تغیرت قل�ًال في ا ،سا�قًا،  وظل هذا التقلید مت�عًا الى حد قر�ب
االخیرة إذ حل شارب الرجل مكان اللح�ة لیتم مسكه عند قطع أي عهد من رجل یر�د أن یوعد 

ل الشاعر أن و اصورة شعر�ة رائعة ح األولرجًال آخر, �ما نقرأ في ملحمة �لكامش في العمود 
  :مبین في اآلتي هو یبین فیها مدى تعلق �لكامش �سالحه الذي �عده رفیق العمر �ما

.(الفأس) مثل زوجة, معانقًا له..." "احببته
 

"a-ra-am-šu-ma ki-ma aš-ša-tim a-ḫa-ab-bu-ub el-šu…(47) 

 
یر�د الشاعر أن ینقل لنا صورتین متشابهتین ب�عض الصفات مختلفتین من حیث المادة, 

ل أن یترجم صورة �لكامش وهو �حمل فأسه دائمًا على �تفه قر��ًا من عنقه �حال الرجل أو فهنا ح
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جعله  ،الذي �عانق زوجته مغازًال ا�اها فالتماس الحاصل بین �لكامش وسالحه (الفأس) وح�ه له
آخر �مثل شیئًا من  أن �صفه الشاعر �حال المرأة المحبو�ة عند زوجها, وقد جاءنا وصفً 

سیتم سحقه �ان ا و��ف أو (حارس الغا�ة) خو المخلوق األسطوري �طوالت �لكامش وصراعه مع 
 نقرأ ذلك في الوصف اآلتي: على یده إذ 

  "ا)...أو "ستش�ك أنت (القرون) مثل الثور ستسحقه (خو 
"at-ta ta-at-ta-ak-ki-ip-ma ki-ma le-i-im tu-ša-ab-ra-aq-šu…"(48)  

 
رز الذي �ان مو�ال على �شیر النص على قصة صراع �لكامش عند دخوله غا�ات األ

داة التي �سببها نشب الصراع بین الطرفین ا و��ف ستكون حاسة اللمس هي األأو حراستها خو 
و�التالي سوف یتم سحق ذلك الحارس وقتله �عد أن یتم مسكه من قرونه ثم سحقه �قوة �لكامش 

غلب أ وهنا ال بد من االشارة أن الثور من الحیوانات التي وردت في  ،التي تضاهي قوة الثور
متلك من القوة في العضالت وتحمله العمل للقوة والصال�ة لما � بوصفه رمزاً النصوص المسمار�ة 

حفیدها یبین ��ف�ة قتل ت�امة على ایدي من وصف الشاق, �ما جاء في قصة الخل�قة ال�ابل�ة 
 :نقرأ ما نصهإذ  األله مردوك 

)٤٩( "وداس االله (مردوك) على رجلي ت�امة و�عصاه هشم رأسها وقطع عروق دمها..."
.  

ik-bu-us-ma be-lum šá ti-a-ma-tum i-šid-sa i-na mi-ṭi-šu la pa-di-i ú-
lat-ti muḫ-ḫa ú-par-ri-ˋ-ma uš-lat da-mi-ša.(50) 

له مردوك تشیر االسطورة عن مشهد العراك الذي دار بین �طل اآللهة الصغار المتمثل �اإل    
له مردوك اإللهة أن تختار اآلدفع لقضاء علیهم مما االتي قادت حر�ًا علیهم ت�امة و  لهةمع اإل

قتل ت�امة �عد أن تم ضر�ها وداس �أقدامه عِلى جسدها  حیث تمكن من ،�طًال �خلصهم منها
و�فهم من النص أن الصورة الشعر�ة �انت ، دمها حتى جفت تلك العروق  أوردةومن ثم قطع 

قد  األخرى عضاء رجل واأل�ادي واألن مشهد الصراع �حتمل أن األأو��ف  ،تجسد حاسة اللمس
 .استخدمت في مثل هكذا صراع

 
 :االستنتاجات

 و�عد عرضنا للصور الشعر�ة لقصائد ونصوص أد�اء �الد الرافدین نستخلص اآلتي:
األكد�ة بدقة وصفها وتصو�رها لمختلف نواحي الح�اة، -تمیزت النصوص األدب�ة السومر�ة .١

 .االجتماع�ةلنا البیئة الطب�ع�ة والدین�ة و والتي عكست 
اإلستعارة ال األسالیب ال�الغ�ة �التشب�ه و . برع أد�اء �الد الرافدین في حسن الوصف �إستعم٢

صورة تكاد تكون خ�ال�ة ل�شكلوا لنا  ،والكنا�ة وغیرها لتز�د من لهفة القارئ ولتثیر خ�ال المستمع
 وصلوا الى مراحل متقدمة ضاهوا فیها أد�اء العالم الحدیث.اح�انًا و 
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عن أحاس�سه التي �ان �شعر بها فضًال عن األفكار التي �انت تجول في ذهنه  نقل الشاعر. ٣
اللمس) والتي �انت العنصر االساس  ،الذوق  ،الشم ،ال�صر ،الحواس الخمسة (السمع طر�ق

لكنه تطور ل�ص�ح �ارعًا في وصف األش�اء  تقلید�ًا �ادئ االمر هوصفل�كون  األولىللصورة 
واألحداث التي �ع�شها وتح�ط �ه والتي وجدنا أثرها في الوصف المادي والوجداني في النصوص 

 .األدب�ة التي تر�ها خلفه
. �ان لحاسة ال�صر الحضور األكثر في النصوص المسمار�ة و�أنه یر�د القول إن ال�صر هو ٤

أن یتمعن في الصور الطب�ع�ة لینقلها الى عالمة الشعري وابرازها  المرآة التي �ستطع بوساطتها
 �صورة ممتعة تجعل القارئ مشدود االنت�اه. 

جاءت حاسة السمع �عد حاسة ال�صر من حیث �ثرة ورودها واستخدامها في النصوص  .٥
المسمار�ة وهناك من یرى من ال�احثین أن حاسة السمع قد تفوق حاسة ال�صر في توص�ف 

والس�ما عندما تكون القصیدة قد ح�كت ونظمت �طر�قة مؤثرة ف�حفظها  ،د�اء للصورة الشعر�ةاأل
الناس وتبدأ األلسن بتناقلها شفاهًا فضًال عن نظم األشعار والقصائد من دون رؤ�ة المشهد على 

 حق�قته وهذا ما �مكننا تفسیره هو سماع االحداث عن طر�ق المرو�ات. 
دیب في س�اق �المه صورة إذ ضمن األ مشاعره،االنسان و  في مهمً  تأثیرً كان لحاسة الشم  .٦

أدر�ها عن طر�ق حاسة الشم فمن خالل قراءتنا للنصوص  أوصورة قد تخیلها فیها شعر�ة نقل 
 إذ وردتشارات مهمة تؤ�د دور حاسة الشم في أدب الوصف إالمسمار�ة التي بین ایدینا وجدنا 

 وغیرها. لرائحة الز��ة والنتنةمفردات تدل علیها صراحة �ا
. برز األدیب الرافدیني حاسة الذوق عبر إضافة نكهة محب�ة في الصور الشعر�ة لتثیر النفس ٧

 ال�شر�ة واستطابتها ولتعط لنا حاالت نفس�ة تتخللها الراحة أو الضجر.
لسالم تارة شكلت حاسة اللمس عنصرًا مهمًا في نقل الصورة الشعر�ة التي تشیر الى الحب وا .٨

في حین جاء تشا�ك  ،السالمتشبیهه �الزوجة داللة على الحب و نحو عناق االنسان وسالحه و 
األ�ادي �داللة على القتال والحروب تارة أخرى فضًال عن �عض اإلشارات التي تعكس لنا 
األوضاع الدبلوماس�ة والس�اس�ة بین الممالك الحاكمة آنذاك والتي �تبت �أسلوب لم �خُل من 

 . األسلوب األدبي �لمس الحنجرة واللح�ة أشارة الى العهد بین األطراف المتعاقدة
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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