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 التشكيلية خطابي وراء ملحمة جلجامش وأبعادهالتنصيص ال

 (1)أنموذجا  جوديا وحمورابي  القديمة عبر الحضارة العراقية

 
 

 (4)غساف طه ياسيفأ.د. و ،(3)ستي رقية حاج تبؾأ.د. ،(2)جهينه حامد حساني ـ.
 

 :البحث مستخمص
ّـِ الوسػا ؿ الحرػارية الداّلػه  ،ومرَسػؿ إليػه ،بػيف ُمِرسػؿ اإلنشػا يتواصػؿ خطابػه  اإلنسػاففػي حيػا   ُقدِّـ الشكؿ عمى أنه واحد مف أهػ

 االختصػاصلػاا عممنػا وفػؽ  ،َفَقػَد مرػامينه طرحػة لحسػاد الدراسػاص الوصػ ية ،وهدفه الوعي بما وراء الحدث أكثر مػف ظػاهرا السػردي
ألدّؽ ت اصػيمها  اإلنشػا يةي باستنطاؽ العالماص وعمى روء المنهج السيميا  ،إعاد  قراء  الحرار  مف خالؿ نتاجها الشكميعمى ال ني 

ن تػػاح منػػه وبػػه عبػػر مجمػػؿ الحرػػار  العراقيػػة القديمػػة لثالثػػة مصػػمحيف واال  ،ثػػـ تابعنػػا طريقػػة تشػػاكمها داخػػؿ الػػنص الواحػػد ،الجز يػػة
ة حػػوؿ م هػػـو كي يػػة ن تاحػػاص تشػػكيمية متباحثػػاحمػػورابي( وقػػد تعػػالقوا جمػػيعهـ فػػي ثالثػػة و  ،جوديػػاو  ،جتمػػاعييف كػػؿ مػػف )جمجػػامشا

وأنهػا  ،المحافظة عمى الحيا  ودوامها. وقد حسمص النتيجػة لصػالا الرؤيػة الرمزيػة فػي عمػؿ الخيػر قُػدـ عمػى أنػه قيمػة الحيػا  السػميمة
أو  مػد سػالمي  فمػـ تعػد بعػد هػاا الخطابػاص محػدد  ب  ػة أو بعالمة عقدية مت ؽ عميها تواصمص مع مجمؿ االديػاف وخاتمتهػا الػديف اإل

لػى مجػاالص إبعصر معيف بؿ عمى العكس وجػدص منافػاها االن تاحيػة مػع كػؿ األدوار الالنهايػة  ألنهػا أنطمقػص مػف نقطػة واحػد  مت رعػة 
 .ةتؤكد جز يتها األولى باألشار  المعزز  ال المهمش ،عمى وفؽ الحاجاص االجتماعية متعدد 
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 . الكمماص الدالَّة:  1

  :نصIntertext (Intertextuality) "وىػو يمتصػيا ويجهميػا  ،نات مختمفةاىو فسيفساء نصوص أخرى ُأدمجت فيو بتق
 .(٘)ومع مقاصده ،مف محتوياتو؛ لتنسجـ مع فضاء بنائو

  :خطاب"Discourse جراءاتو المغوية فحسب بؿ إنتاجيا االجتماعي وتبادليا أيضاً إ" ىو القوانيف الذي التشمؿ(ٙ). 

  :بهد تركيبي"Structural Dimensions" ىو القدرة عمى االنضواء داخؿ مقاطع مف عالمات أخر(ٚ). 
 

 : (8). المؤسساص النصية لممحمة كمكامش1

 ،ُتَهدُّ ممحمة "جمجامش" البطولية واحدة مف أىـ الوسائؿ الحضارية المهينة عمى فيـ قوانيف الحيػاة وحكميػا مػف جيػة
ومابهػده مػف جيػة أخػرى؛  ،وعػالـ المػوت ،ولغز الخمػود ،اإلنساف إزاء الكوف فضاًل عف أنيا شاىد عمى تطمهات وطموح

والتػػرانيـ بوصػػفيا أبهػػادًا  ،والدعيػػة ،فضػػاًل عػػف المهتقػػد ،والتقاليػػد ،والهػػادات ،والنصػػائو والِهبػػر ،فخرجػػت منيػػا الم ػػاؿ
حضػارة الهراقيػة القديمػة فػي كػػّؿ اشػتقاقية جهمػت مػف القصػة أو الممحمػة واجيػة أدبيػة شػاممة ينفػػتو عبرىػا مػرأى عظػيـ لم

مكاف وزماف؛ قػدـ مرتبتيػا "عػامر سػميماف" واعتبرىػا مػف بػيف شػوامل الدب الهػالمي حػيف قػاؿ "احتمجػت ممحمػة جمجػامش 
وىػي أقػدـ  ،وعػّدت مػف بػيف شػوامل الدب الهػالمي ،ف شيرة عالمية واسهة جػداً وحتى اآل ،منذ أف تهرؼ عمييا الباح وف

 . (ٜ)أطوؿ وأكمؿ ممحمة مهروفة في الحضارات القديمة" يىو  ،ـ البطولية في تاريل الحضاراتنوع مف أدب المالح
مػف حيػث  ،البابميػة الوديسػةف نسػمييا أوقد أطمػؽ عمييػا "طػو بػاقر" نتيجػة لػذلؾ الوديسػة البابميػة إذ يقػوؿ: "بوسػهنا 
بطػاؿ والبطولػة وتزخػر بالمػادجة السػطورية إنيا سبقت الوديسة اليومرية بأك ر مف ألؼ عػاـ وىػي تخمػد أقػدـ قصػص ال

وذات قيمة  مينة لما تضفيو إلى مهرفتنا بنواٍح ميمة عف أقػدـ حضػارات بشػرية وىػي حضػارات الهػراؽ القػديـ؛  ،والدينية
 . (ٓٔ)إال أنيا التزاؿ م ؿ اآلداب الخالدة الخرى" ،ومع أف حواد يا تدور عمى أحواؿ قـو غابريف

باسػت ناء المػوح ال ػاني عشػر  (ٕٔ)يحتوي كػؿُّ لػوٍح عمػى " ال مائػة بيػت" (ٔٔ)عشر لوحًا فخاريًا" ي ناتألفت الممحمة مف "
ُكتبػػت بالمغػػة الكديػػة فػػي الهصػػر البػػابمي القػػديـ فػػي حػػدود "القػػرف ال ػػامف  (ٖٔ)وخمسػػيف بيتػػًا" ةإذ جػػاء مشػػتماًل عمػػى "مائػػ

وتػػػدور أحػػػدا يا حػػػوؿ ممكيػػػا  ،لوركػػػاء الولػػػىلػػػى عػػػّدة قصػػػص سػػػومرية فػػػي سػػػاللة اإعشػػػر ؽ. ـ" وترجػػػع فػػػي أصػػػوليا 
عػػف  وجبروتػػو فضػػالً  ،ونقمػػت لنػػا فػػي المقدمػػة طبيهػػة حكمػػو ،لػػذلؾ ُفتحػػت الممحمػػة بػػو وبمدينتػػو (ٗٔ)الخػػامس "جمجػػامش"

ووضػػع الصػػبياف فػػي أشػػؽ؛ العمػػاؿ؛ فشػػكا النػػاس إلػػى  ،وقوتػػو حتػػى وصػػمت بػػو الدرجػػة إلػػى االسػػتئ ار بالهػػذاري ،عنفػػو
" ينافسػو ويمييػو. أنكيػدووجهمػت لػو غريمػًا يػُدعى " ،فاسػتجابت المهبػودات إلػى شػكواىـ ،صيـ مف ظممػوالمهبودات؛ لتخم

و وتأسر قمب ،كي تغويو امرأةسؿ لو وأر  ،" أمامو بهدما سمع بو عف طريؽ الرؤى والحالـأنكيدوطمب "جمجامش" م وؿ "
 ،أ ػار عزيمتػو ونخوتػو ي "جمجػامش" وظممػو لرعيتػو ممػاببغػ " وعاش مهيا "ستة أياـ وسبع لياٍؿ" فأخبرتوأنكيدوفاستسمـ "

وكػػاف الفػػوز مػػف نصػػيب "جمجػػامش" فػػأقرج  ،لتقػػى الػػبطالفاعػػاـ.  فقػػرر الػػذىاب إلػػى "جمجػػامش" ومصػػارعتو فػػي اجتمػػاعٍ 
 ةشخصية خير  إلىوبذا تحّولت شخصية "جمجامش"  ،وَعِمال مهًا عمى الخير والدفاع عف الناس ،" بقوتو وصادقوأنكيدو"
وقتػػؿ حارسػػيا "خمبابػػا" وقػػد نفجػػَذا ماَعَزَمػػا  ،" فػػي بػػالد الشػػاـالرز" ةواعتػػـز مػػع صػػديقو الػػذىاب لغابػػ ،دما كانػػت شػػريرةبهػػ

وطمبػت  ،لذلؾ أعجبت بو المهبودة "عشػتار" ةونتيج ،لى بالدىـ حتى بمغت الوركاء االحتفاالتإورجها منتصريف  ،عميو
فػػػي مقدمػػػة الموضػػػوع فػػػأبى إلييػػػا شػػػرنا أالػػػرغـ مػػػف اىوائػػػو التػػػي  ال أف "جمجػػػامش" رفػػػض الهػػػرض عمػػػىإالػػػزواج منػػػو 

وصهدت إلى السماء وشكتو إلى أبى المهبودات "آنػو" مهبػود السػماء  ،واستهصـ؛ فغضبت عشتار وّعدت ذلؾ إىانًة ليا
  ور السماء". " مقدساً  وطمبت منو أف يجهؿ ليا  وراً 

ور ممػػػازاد غضػػػب عشػػػتار فأخػػػذْت تمهػػػف "جمجػػػامش" وعمػػػؿ تصػػػارع كػػػال الصػػػديقيف مػػػع ال ػػػور وُقتػػػؿ الخيػػػر أي ال ػػػ
" عمػػى قطػػع فخػػذ ال ػػور ورميػػو فػػي وجييػػا وىنػػا قػػررت المهبػػودات مػػوت أحػػد البطمػػيف لك ػػرة النػػذور الُمقّدمػػة ليمػػا أنكيػػدو"

ا " دوف "جمجػامش" عمػى مػأنكيػدوفوقػع االختيػار عمػى " ،وتمجيدىما فضاًل عف بطوالتيـ مع "خمبابا" و "ال ػور السػماوي"
" عبػػارة عػػف إنسػػاف وحيػػواف فػػي جسػػد واحػػد؛ أمػػا "جمجػػامش" فيػػو عبػػارة عػػف إنسػػاف أنكيػػدوكػػوف "إلػػى يبػػدو والسػػبب يهػػود 
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" كانػت عبػارة عػػف كػوابيس متشػائمة دائمػا أمػػا "جمجػامش" فقػد كانػت أحالمػػو أنكيػدوأف أحػػالـ "و ومهبػود فػي جسػد واحػد؛ 
لنػو عػاش فػي  ؛" مع الحيواف فقػط فػي بػادئ المػرأنكيدوصارع "ولـ تكف كوابيس فضاًل عف ت ،بم ابة الرؤى أو البشارة

نفسو وغمبو في  أنكيدووقد  تصارع جمجامش مع  ،والحيوانات ،أما "جمجامش" فقد كاف صراعو أقوى مع الناس ،البراري
وقػػػع وبػػػذلؾ  ،عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اسػػػتيائيا مػػػف "جمجػػػامش" " ىػػػو الػػػذي أغضػػػب عشػػػتار وزادىػػػا حزنػػػاً أنكيػػػدوف "أو  ،المدينػػػة

 لألسباب سابقة الذكر. أنكيدوختيار عمى اال
دعنا نتأمؿ في ىذه الكار ة إف صوج التهبير مع الموح السابع لألسطورة الذي توالت حولو الك يػر والك يػر مػف الصػور 

وىػي عمػى التػوالي مػف  ،. أ( وىػو يتكػوف مػف سػبع وحػداتٔلصػراع البطمػيف مػع " ػور السػماء" كمػا فػي شػكؿ ) ةالمجسد
 د(. ،خ ،ح ،ج ،ث ،ت ،لى اليسار )بإف اليمي

عتبارىا وحدة اىنالؾ نقطة أساسية نجدىا تتكرر باستمرار مع أغمب نصوص الممحمة )ستة أياـ وسبع لياٍؿ( ويمكف 
 -ولغوي( أكدت بواسطة متوالييا التكراري مشكمة الحدث عبر: ،نّص داللي )شكمي

 سبع لياٍؿ(.مع المرأة التي أغوتو )ستة أياـ و  أنكيدوعاش  -أ

 " في الموح السابع.أنكيدووموت " ،ُحزف عشتار في الموح السادس -ب

 " في الموح ال امف )ستة اياـ وسبع لياٍؿ(.أنكيدوبكاء "جمجامش" عمى " -ت

 امتحاف "جمجامش" بأف يتخطى الموت الصغير واليناـ )ستة اياـ وسبع لياٍؿ(. -ث

 وسبع لياٍؿ(.أفاؽ "جمجامش" مف رقاده بهد )ستة اياـ  -ج

 عالمات النص شكؿ )أ( سبهة نماذج. -ح

والمغويػة(  ،نجد أف لمرقـ سبهة حضور واضو في الممحمة فضاًل عف تكػراره سػبع مػرات عبػر كمتػا الػداللتيف )الشػكمية
( ٙ( المتممات لمحدث؛ إذ تحػاور المػوح )ٛ ،ٙوعمى غراره تشاكمت وحدات بناء الشكاؿ المتضايفة مع رقمي الموحيف )

 -وىي كالتالي: ،( فقد صور ُحزف "جمجامش" وبكائو عمى صديقو مع سبهة نماذجٛمع غضب "عشتار" أما الموح )
مػع  أنكيػدو" بػداًل عػف "جمجػامش" بسػبب "نشػأة أنكيػدوداؿ )ب( = غزاؿ بري باتجاه اليميف مف المشيد يػربض قػرب "

والخمفػػي  ،فضػػاًل عػػف أف )قدميػو االمػػاميتيف اليمػػف (ٚتضػايفت قرونػػو مػػع شػػكؿ الػرقـ الهربػػي ) (٘ٔ)الغػزالف فػػي البػػراري"
( فقػد تضػايؼ ٙواتحاد الرقبة مع الظير؛ أمػا شػكؿ الػرقـ الهربػي ) ،( بالمقابمةٚاليمف( تضايفا مع شكؿ الرقـ الهربي )

 في اتحاد رأس الغزاؿ مع الرقبة مف الماـ.
( سػػبع ّمػػرات فػػي ٚيؼ مػػع شػػكؿ الػػرقـ الهربػػي )وتضػػا ،" المقاتػػؿ أخػػذ الجانػػب اليمػػف مػػف الػػّنصأنكيػػدوداؿ )ت( = "
وتكػويف الػذيؿ(؛  ،وتكػويف الحػوض ،وتكػويف الظيػر ،وان نػاء اليػد اليسػرى ،وانغالؽ تكويف المهبة مػع اليػد ،)تقابؿ القرنيف

 وتهاقد القدميف(. ،( مرتيف في )تراكيب اليد اليمنىٛتضايؼ مع شكؿ الرقـ الهربي )و 
 ولكنيا تنفتو باتجاه اليميف ال اليسار. ،(ٙ( أو )ٚع شكؿ الرقـ الهربي )الحرب تضايفت م ةأداداؿ )ث(= 

( فػػي كػػـ مػػف الصػػور اإلنشػػػائية ٚ" تحػػاور مػػػع الػػرقـ الهربػػي )أنكيػػدو)ج(= السػػد وىػػو البنيػػة المتصػػارعة مػػع " داؿ
 ،ميػػة واليمَنػػى مفتوحػػةوتكػػويف أصػػابع سػػاقو الما ،مػػاميتيفوتهاقػػد سػػاقيو ال ،وتكػػويف شػػهره ،المتشػػاكمة مػػع )فكػػو المفتػػوح

تتهاقػػد سػػاقيو الخمفيتػػيف عنػػد شػػكؿ الػػرقـ و الظيػػر(  ،دات السػػاؽ الخمفيػػة اليسػػرىػووحػػ ،وتكػػويف ذنبػػو الممتػػوي بػػيف سػػبهتيف
(ٛ.) 
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 ( الموح الثامف مف ممحمة "جمجامش"1شكؿ )ال
 

تهاقدالسػػاقيف  ،( فػػي كػػـ مػػف الهالمػػات )القػػدـ اليسػػرى الخمفيػػةٚداؿ )ح( = يتراكػػب ال ػػور مػػع شػػكؿ الػػرقـ الهربػػي )
أمػا  ،مػاميتيف(( في )تهاقد السػاقيف الٛوبنية الظير( ومع شكؿ الرقـ ) ،وتقابؿ القرنيف ،والتواء البطف مرتيف ،الخمفيتيف

 (.ٙالذيؿ فتحاور مع شكؿ الرقـ الهربي )
 ،وشػػهر المحيػػة مػػف السػػفؿ ،( فػػي )تهاقػػد اليػػديف المػػاميتيفٚداؿ )د( = "جمجػػامش" تراكػػب مػػع شػػكؿ الػػرقـ الهربػػي )

وشػػكؿ الػػرقـ  ،( عبػر اتحػػاد القػػدميفٛوالتفػػاؼ الظيػػر مػع السػػاؽ اليمػػف مػػرتيف( ومػع شػػكؿ الػػرقـ الهربػػي ) ،واليػد اليمنػػى
 واتحاد اليد اليمنى مع الجسد(. ،( في )ان ناء اليد اليسرىٙالهربي )

 ،"أنكيػدوو  ،بػيف "جمجػامش ةالبنائي واحد سواء كاف لالنساف فبنيتو مازالت متنػاظر النظاـ  أفسبؽ نجد  عمى منواؿ ما
وبػيف جسػد السػد وجسػد ال ػور  ،ورأس ال ور مف جية ،أمجا مع الحيواف فبقيت أشكالو متقابمة دوف تغيير بيف رأس الغزاؿ

مشابيًة جزئية شممت بنية النّص بأكممو نسانية( ولد ا  و  ،والمناظرات )حيوانية ،أف البحث في المقابالتو مف جية أخرى؛ 
)آلػة الحػرب تنػاظر ذيػؿ ال ػور( مػ اًل كمػا نجػد تنػاظر قػروف  كأف نقوؿ تقابؿ )نجمة "عشتار" يد السد المفتوحة( م اًل و

وتقػػارب الوحػػدات المختمفػػة فػػي وحػػدة  ،وسػػاقي الغػػزاؿ( نسػػتنت  منيػػا حػػذؼ المتشػػابيات المشػػتركة ،بقػػروف ال ػػور أنكيػػدو)
 :اآلتية وىي عمى النحو متشابي

 )نجمة "عشتار" = داؿ السد( النات  مف حذؼ )يد السد النجمية(. - أ

( بػيف )أداة حػرب السػد المتشػابية مػع ٙ)داؿ السد= داؿ ال ور( النػات  مػف حػذؼ المشػترؾ البنػائي لشػكؿ الػرقـ ) - ب
 ذيؿ ال ور(.

 "(.أنكيدوالمشترؾ بينيما بالمشابية )داؿ قروف ")داؿ قروف الغزاؿ = داؿ قروف ال ور( النات  مف حذؼ الهامؿ  -ت

" لصػػراع عالماتػػو المتواكبػػو فػػي الػػنّص دوف أنكيػػدووالسػػيما المحذوفػػة حتميػػة مػػوت " ،نستشػػؼ مػػف ىػػذه المشػػابيات
نجػد أف ىنالػؾ وحػدة بنائيػة مشػتركة )توأمػة( ُأسسػت عمييػا و  ،"جمجامش" فكانت مستقّمة وبهيدة قدر اإلمكاف عف الحػدث

 

  

16)أ(  )ت( )ب( 
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وال ػور( وتتحػد جميهيػا فػي شػكؿ الػرقـ  ،)"جمجػامش" السػد( وو  ،"أنكيػدوحدات اإلنشائية بالمزاوجة بػيف شػكمي )"ُنظـ الو 
والنصػية؛ لػذا سػوؼ  ،( المتشاكؿ بدواؿ أرجميـ ويمكف تقديميا عمػى أنيػا عالمػة تواصػمية بػيف الػدواؿ الشػكميةٛالهربي )

ة الحػدث الممحمػي مػف المػوح ال ػامف الػذي ّصػور حػزف "جمجػامش" ( لدراسة تكممٛنتوقؼ عند ىذا الداؿ الهربي الرقمي )
فكاف ذلؾ الػدافع إلػى مواصػمة البحػث عػف الخمػود بنفسػية سػوية غيػر محاربػة تحػاوؿ  ،وبكائو عمى فراؽ صديقو كما قمنا

ؿ عمػػى الػػذي حصػػ (ٚٔ)أف ت بػت بقػػدر المسػػتطاع وجودىػا فػػي الحيػػاة الزائمػة؛ لػػذا عػػـز عمػػى الػذىاب إلػػى جػػده "اوتونبشػتـ"
 وعبر البحار حتى وصؿ إليو.  ،وتخمص مف الموت فصهد الجباؿ ،الحياة الخالدة

تممجػؾ "جمجػػامش" الهجػػب لحظػػَة لقػػاء "أوتونبشػػتـ" الضػػهيؼ الييئػة الػػذي اليختمػػؼ عنػػو فػػي شػػيء؛ تشػػجع "جمجػػامش" 
فأتػو بنهمػة الخمػود لػو وكيػؼ انتيػت مكا ، ـ فجػأًة يػدخؿ مهػو فػي حػوار عػف وصػؼ "الطوفػاف" الهظػيـ ،وسألو عف الخمد

ووحوشػػػيا حممػػػتيـ سػػػفينتو  ،وزوجػػػيف مػػػف حيوانػػػات بريػػػة ،وأصػػػحاب الحػػػرؼ ،ولصػػػحابو النػػػاجيف مهػػػو مػػػف نخبػػػو وأىمػػػو
والمركػب الهمػالؽ وأغمقػت وظمػت المػواج تتقػاذؼ ذلػؾ المركػب إلػى  ،البحرية التي دامت في عاصفة الطوفاف ستة أياـ

 حيث كاف اليدوء الشامؿ. (ٛٔ)يدعى "نصير"في اليـو السابع عمى قمة جبؿ  اأف رسَ 
نيـ قػػد خرجػػوا يتطمهػػوف إلػػى حػػدود الفػػؽ نتيجػػة لػػذلؾ إَمػػْف عمػػى المركػػب فػػ سػػت ناءابلػػى الطػػيف ذىػػب بػػاقي البشػػر إ 

أنهمت المهبودات عمى "أوتونابشتـ" بالخمود؛ النو اي "أوتونابشتـ" أنقذ بذرة الحياة عمػى الرض بػالرغـ مػف سػخطيا فػي 
احتػػاط "أوتونبشػػتـ" بهػػد ابػػالغ  ،حتػػى اإلفاضػػة عمييػػاوتسػػميط الطوفػػاف عميػػو وعمػػى اىمػػو لنيػػـ بغػػوا  ،ر عميػػوبػػادئ المػػ

المهبػػود "ايػػا" الػػذي أبػػى قػػرار المهبػػودات لػػذلؾ أراد "أوتونبشػػتـ" إقنػػاع "جمجػػامش" بهبػػث مسػػهاه فهمػػؿ لػػو امتحانػػًا صػػغيرًا 
ينػػاـ سػػتة أيػػاـ وسػػبع ليػػاؿ فػػإف اسػػتطاع  الإدائـ( فطمػػب منػػو كبػػر )المػػوت الػػكػػي يتجػػاوز االمتحػػاف ال )المػػوت المؤقػػت(

 تمكف مف عدـ النوـ البدي إال أف "جمجامش" ناـ في سبات عميؽ وظؿج راقدًا سبهة أياـ حتى أيقظو "أوتونبشتـ".
وطمبػػت مػػف زوجيػػا أف ُيهطيػػو فرصػػة  ،يػػئس "جمجػػامش" وأوشػػؾ عمػػى الهػػودة اال أف زوجػػة "أوتونبشػػتـ" أشػػفقت عميػػو

لمحصوؿ عمى نبتة الحياة يأكميا كمما شاخ وبالتالي يتجدد شبابو وىي إحدى اسػرار  ،وىي الغوص في قاع البحر ،نية ا
 ،لػى الوركػاء؛ ليحمػؿ النبػات ويسػتهممو متػى مػا أدركػو المػوتإوقػرر الهػودة  ،فرحًا شديداً  (ٜٔ)المهبودات ففرح "جمجامش"

غفالػو عػف نباتػو عنػد اغتسػالو فػي البركػة فأخْذتػو فػي الطريػؽ نتيجػة إل إذ وقهػت عميػو نكبػة شػديدة ،فمـ يدـ فرحػو طػويالً 
 وأاّل يدركيا الموت. ،االفهى َقدره أي سرقت نبات الحياة؛ لذلؾ َضِمَنْت تجديد جمدىا كؿج سنة

ش وأقػرج عنػد وصػولو  أف الهػي ،طفؽ "جمجامش" يبكي لضياع آخر أمؿ لو في الحياة الخالدة فرجع خائبًا إلى مدينتػو
 أما اإلنساف فمصيره الموت إال أنو باٍؽ بهممو الحسف الداؿ عميو؛ لذلؾ فرح عندما رأى سوَر مدينتو ،والخمود لممهبودات

وىنػػا يخػػتـ الحػػدث نفسػػو بػػالهودة مػػف جديػػد إلػػى بػػدايات  ،م مػػو مػػف الممػػوؾ الػػذيف سػػبقوه فػػي الحكػػـالهظيمػػة باقيػػًا لػػـ يػػبِف 
.  النجص؛

والمواعظ ضمف أىمية الهمؿ وخموده المشار إلى "صاحبو  ،نجد أف ىنالؾ الك ير مف الهبرعمى غرار ما ُذكر سابقًا 
و"جمجامش"  أحد الذيف انتشرت عبادتو عمى  ،وىو نهت يطمؽ في الحضارات القديمة عمى السالؼ ،الُمهبد" بهد موتو

ـ الػذي جمبػو لجماعتػو؛ فالسػمؼ الُمهبػد والنفػع الهػا ،نطاؽ شهبي بهد موتو بسػبب أعمالػو الجميػة التػي قػاـ بيػا فػي حياتػو
"جمجامش" اليهني أنػو قػد دخػؿ مجمػع المهبػودات السػومرية. وىنالػؾ نصػوص طقسػية مػف مدينػة لجػش السػومرية ترجػع 

وفػي نيايػة فتػرة "أور ال ال ػة" اتخػذ  ،أف القرابيف كانت تقدـ لػو باعتبػاره شخصػية مهبػودةإلى ؽ. ـ" ُتشير  ٕٗإلى القرف "
واسػػػتمرج فػػػي دوره حتػػػى أواخػػػر اللػػػؼ الولػػػى قبػػػؿ  ،المهتقػػػدات الدينيػػػة دور القاضػػػي فػػػي الهػػػالـ السػػػفمي "جمجػػػامش" فػػػي

إذ كانػت تُقػاـ عمػى شػرفو فػي شػير "آب/ أغسػطس" مػف  ،لهاب الرياضيةلالدينا شواىد كتابيو ُتشير الى دور و  ،الميالد
شػوريوف" حتى الهصر الشوري الحديث؛ لػذا َسػمجى "اآل كؿج عاـ ويتبارى خالليا الشباب في المصارعة واللهاب الخرى

 .(ٕٓ)شير "آب" بشير "جمجامش"
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وحتػػى مػػع المهبػػودات دوف المػػرأة؛ وقػػد تواكبػػت دوالػػو الهالميػػة عبػػر  ،والكينػػة ،لقػػد بػػرز دور الرجػػؿ مػػع أدوار الممػػوؾ
الت الحياة المتواصمة طرديػًا اوالطرح مف جديد إلى مج ،المستوعبة إلى درجة اليضـ نيامواضيع متهددة مؤكدة لمضامي

وحاجػػات الهصػػر؛ لػػذلؾ عمػػؿ الفنػػاف الرافػػديني )الهراقػػي( عمػػى تحريػػر الشػػكؿ مػػف دوالػػو اليقونيػػة المخاطبػػة لمواقػػع إلػػى 
المستضػػػاؼ عبػػػر  مة حتػػػى الوضػػػوحوالشػػػام ،غايػػػات رمزيػػػٍة ماورائيػػػة حممػػػت مضػػػامينيا النصػػػية بمغػػػة الشػػػكاؿ الواسػػػهة

و مػػػع بهػػػض المحػػػاوالت التشػػػكيمية باعتبارىػػػا الهنصػػػر يػػػلإمواضػػػيع عممػػػت عمػػػى تيمػػػيش الماضػػػي دوف نسػػػفو باإلشػػػارة 
 المؤسس لتكوينيا.

وُيَهدُّ تم اؿ المير "جوديا" مف أىـّ النصوص التي عبّرت عف مضمونيا السياسي باعتباره حد ًا اجتماعيًا طرح فكػرة 
ت(؛ تهاضػدت جميهيػا بقواسػـ مشػتركو  ،ب ،.أٔومحاربػة الفسػاد عبػر  ػالث متواليػات صػورية شػكؿ ) ،لضػهفاءُنصرة ا

ومساعدة الفقير الشاخص  ،حممت دواؿ مالمو الوجو مدلوؿ اإلغا ة ،تكاد تترابط بمهالجاتيا الغائية الواحدة بهد الخرى
شػكاًل حاجبػاه المتهاقػداف عنػد  يمة بظمية سػهؼ النخيػؿ المحتػو الجفاف الواعدة بالحماية المقدسة المستظ تكبر  ،الهينيفِ 

النػػؼ والمػػذاِف يتجيػػاف مػػف خاللػػو صػػوب تهبيػػر الشػػفتيف الػػرقيقتيف النػػاطقتيف بهػػدـ رّد طمػػب محتػػاج؛ ويتضػػايؼ تكػػويف 
ف تما يػؿ وجنتيو الكرويتيف مع قصر قامتو الممتمئة برأس مغروس مع كتفيو لقصر وغالظػو رقبتػو؛ ويجػـز اآل ػاريوف "بػأ

 ،وقد صنهت أغمبيا مف مادة حجر "الديروات" السود الموف (ٕٔ)كوديا جاءت مف أصؿ شخصيتو وقد صور نفسو ىكذا"
والزرؽ المخضرالذي استورد مف خػارج الهػراؽ وقػد واجػو بواسػطتو النحػاتوف السػومريوف ىػذا الحجػر الػذي يظيػر تحديػو 

ىػػـ لممكيػػـ لدرجػػة ءالصػػنع التػػي تؤكػػد حػػبيـ ووال ةوالقػػوة فضػػاًل عػػف ميػػار  لػػذا أبػػدوا الشػػجاعة ،وىػػـ لػػـ يجربػػوه سػػابقاً  ،ليػػـ
 التجشبيو بو.

تبجمػػت أفكػػار "جوديػػا" مػػع الشػػكؿ الوؿ )أ( عبػػر لقػػب "أنسػػي" يهنػػي "الكػػاىف الػػذي يمػػي الممػػؾ فػػي منصػػبو ويتػػولى 
نػد الممػؾ نفسػو أي "جوديػا" نستشػؼ ؛ عمى غرار ىذه الرؤية الهقديػة المفضػمة السػيما ع(ٕٕ)المياـ السياسية والدينية مهًا"

وتأديػػة مراسػػيـ  ،كمػػًا مػػف الػػدالالت الهالميػػة تأبجػػدت أواصػػرىا الحدي ػػة بخطػػاب الهبػػادة عنػػد الػػدخوؿ لحضػػرة المهبػػودات
واحترامػػًا؛ لػػذلؾ جػػرد رأسػػو مػػف غطائػػو )الشػػهر(؛ لػػذا أطمػػؽ عميػػو لفػػظ "جوديػػا حميػػؽ  ،الموضػػوعات االسترضػػائية اجػػالالً 

مػػف حكمػػو؛ صػػور وىػػو يهقػػد يديػػو عنػػد صػػدره لمغػػرض ذاتػػو مػػع محاولػػة ارتدائػػو لػػزي الرىبنػػة  مػػدةال فػػي تمػػؾ (ٖٕ)الػػرأس"
 (ٕٗ)البسػػيط وىػػو عبػػارة عػػف "جمبػػاب يتػػدلى بشػػكؿ مسػػتقيـ يػػدع كتفػػو وذراعػػو اليمػػف عػػاٍر وفيػػو طيػػات قميمػػة تحػػت االبػػط"

 جسد عمييما.ويقؼ غالبًا في حالة اصطفاؼ م قؿ بضخامة قدميو الساكنتيف؛ لتمركز  قؿ ال
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 (27))ص( (26))د( (25))أ(
 

 ( دالالص ممؾ "جوديا"2شكؿ )ال
 

رضػاء النػاس وتػوفير الحيػاة إصورة رمزية وجدت فكرتيا عبر البحث عف إرضاء المهبودات ذلؾ الهػالـ المجػرد ب إنيا
ًة تنفيذيػػة لمسػػايرة عػػالميـ فيهمػػؿ الممػػؾ ىنػػا بوصػػفو واسػػط ،المسػػتقّرة اآلمنػػة ليػػـ المسترضػػاة بػػو برضػػاء المهبػػودات عنػػو

إلنصػػاؼ النػػاس  ةالمهػػاش وفػػؽ القػػوانيف المنصوصػػة عمػػى الممػػؾ مػػف المهبػػودات التػػي تقػػع أعبػػاء تنفيػػذىا بأمانػػة مطمقػػ
رضػػائيـ عػػف ممكيػػـ لػػذا عمػػؿ "جوديػػا" عمػػى تصػػغير نفسػػو بكػػؿ؛ مػػا عنػػده مػػف وسػػائؿ مسػػاعدة لخدمػػة الصػػالو الهػػاـ  وا 

لػى تمػؾ الرؤيػة المطالبػة الستشػهار إأدوات الهيش حتى مف لقبو الممكي كػي ينػزؿ  استرضاًء ورضًى؛ فقد جرد نفسو مف
 ،المسػػتوى باعتبارىػػا نقطػػة حػػوار أولػػى ترفهنػػا إلػػى مسػػتوى المواضػػهة الهباديػػة؛ لتحديػػد ناصػػيتو االدائيػػة أمػػاـ المهبػػودات

الجممػػػي المفهػػػـ بتكػػػريـ أخػػػرج مضػػػمونو النصػػػي  ،ف فػػػي ىػػػدؼ واحػػػديوىػػػي نقطػػػة حػػػوار  انيػػػة؛ إذ تجتمػػػع كمتػػػا النقطتػػػ
المهبودات لو مف حّب الشهب في  الث عالمات مشاعة نجػدىا أساسػية وتنفػتو بمستضػافات نصػية تهمػؿ عمػى أغنائػو 

 -أك ر وأك ر عبر متواليات متوالدة في:
  
  حذؼ شهر الرأس          لغة متواضهة 

             عقديةحذؼ اليدي مف صولجاف الحكـ          لغة متواضهة 

  حذؼ الزخرفة مف الزي      لغة متواضهة 

 
 ػػالث لغػػات تكػػاد تكػػوف عقديػػة وصػػفت بالتجريػػد المقػػرب مػػف عػػالـ المهبػػودات كمػػا أشػػرنا سػػابقًا ونجػػدىا تتحػػاور مػػع 
شػػكؿ آخػػر )ب( باإلغنػػاء المك ػػػؼ لهالمتػػيف دوف واحػػدة؛ دعنػػا نتحػػػاور مػػع عالمتػػو اإلنشػػائية قبػػػؿ المجازيػػة فيمػػا نػػػراه 

وال الػث فػي  ،المتصػمة بػيف مقػابالت المنظػار الوؿ ووحقيقتػ ،المهنى بواسطة أحكاـ نتائجو في صػحة القػوؿ الستيضاح
 شكؿ )ب( فيو المنظار ال اني المشترؾ بينيما وىو يهمؿ عمى مواصمة أدوار "جوديا" بالمحاورة.الب( أما ،شكؿ )أال

حقػػاؽ الحػػؽ؛ َجَهمَػػو يهتمػػي إلػػى مرتبػػة سػػهاوحػػب السػػالـ إل ،إف البحػػث فػػي مضػػاميف الهدالػػة االجتماعيػػة د المجتمػػع وا 
الحػػاكـ الهػػدؿ كػػي يضػػع الحػػدود لتسػػمط بهػػض الكينػػة وتجػػاوزىـ لضػػوابط صػػالحياتو؛ محػػاواًل بػػذلؾ السػػيطرة عمػػى جمػػع 
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فضال عف إيرادات صوؼ الغناـ الزدىػار  ،إيرادات المهابد مف ال روة السمكية تمبية لمطالب الناس بحصة المهبد منيا
عتيا النسيجية في ذلؾ الهيد؛ وعممت تمؾ الدوار بوصػفيا وسػائط ضػاغطة عمػى تحػوؿ دالػو الهالمػي المجػرد مػف صنا

ة "اليشػماغ" وينبنػي نّصػيا الخطػابي عمػى غػرار لفظيػا فػي المغػة السػومرية امػالرأس الحميؽ الػى التتػوي  المستضػاؼ بهم
سػاخ" قصػدنا بػو غطػاء  -وأف ذكرنػاه بمفػظ "أش ،ظػيـعمى سػبيؿ الم ػاؿ؛ فػإف قمنػا "أش نػاخ" حمػؿ مهنػى غطػاء رأس ع

 ."ENSI"والكاىف أنسي  ،إذ كاف يقـو بالدوريف الحاكـ (ٕٛ)الكاىف الهظيـ
كونت تمؾ المقاطع الصوتية رؤية شكمية مزدوجة مف مقطهيف الوؿ أّسس مع مفردة القماش البػيض المػوف الطويػؿ 

ري حػؿج محػؿ الِهَمامػة أو الشػهر الػذي تضػايؼ مػع المقطػع ال ػاني وقد لػؼ بػو مجمػؿ الجػزء الهمػوي مػف رأسػو بشػكؿ دائػ
باحتوائو لػألوؿ فشػكؿ شػبكة صػيد لألسػماؾ التػي صػنهت مػف مػادة صػوؼ الغنػاـ السػود المػوف عمػى الغالػب؛ وتالحػـ 

تطييػر الجسػد  وال روة المستشفة مػف دور "جوديػا" الريػادي عنػدما َدَعػا إلػى ،لى موسـ الخيرإ التكويناِف بمغة رمزية تشير
 وعالج النفس مف بهض المراض والسيما )الشياطيف(. ،مف تمؾ الرواح الشريرة

 

 

  

 المعبودية ِعَمامةجوديا بال (31)بغطاء رأس الحكـجوديا  (29)جوديا حميؽ الرأس
   

 جوديا مع زهر  الماء ال وار  (31)الحكيمةجوديا محبؾ األيدي  جوديا محبؾ األيدي لمعباد 
   

 زي جوديا المعبودي (33)لحكيـزي جوديا ا (32)زي جوديا التعبدي
 المعبود(و  ،والحاكـ ،)الكاهف الحاممة لدالالصالعالماص االتصالية الثالص لجوديا ( يورا 3شكؿ )ال
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الػنقط السػوداء لهقػدة شػبكة الصػيد  مػف البحث في مضاميف الخير والشر عمال عمى تحرير الدواؿ الشػكمية؛ فبػدالً  إف
لػػى تكػػويف حمزونػػي يهمػػؿ عمػػى ترسػػيل مهتقػػدىـ السػػطوري منػػذ الهيػػد السػػومري فػػي الهػػراؽ؛ إتحولػػت مػػع مػػرور الوقػػت 

تحوؿ داؿ زيو المجرد البسيط إلى مجالو الممكي عندما تضايؼ ىػو اآلخػر مػع نػّص شػهاره المحمػوؿ الػذي كتػب عمػى و 
نيػا رؤيػة إ (ٖٗ)وىػو جػائع" ،ولػف أدع أحػدًا ينػاـ ،نة لكش جئت لخمص الضػهيؼ مػف القػويني جوديا حاكـ مديإجمبابو "

والحػؽ  ،سياسية محكمة التشخيص تكاد تغمؽ منافذ االنفتػاح الخطػابي لغطػاء الػرأس المتػواتر الصػراع بػيف الخيػر والشػر
 مع متواٍؿ  الث. ،والبيض والسود ،والباطؿ

مية الكبػػرى عبػػر داؿ )ت( تتشػػاكؿ بواسػػطتو يػػدي كوديػػا المجػػردة مػػع إنػػاء المػػاء يجػػد خطابػػو الػػداللي بالمضػػايفة الشػػك
الفوار أو المتدفؽ إلى صػدره داللػًة عمػى ك ػرة الهطػاء حتػى فيضػاف نيػري دجمػة والفػرات المػذيِف ُرِمػَز ليمػا ب ال ػة جػداوٍؿ 

 ،بضػػػة صػػػوب الرض إلروائيػػػالػػػى اليسػػػار مناصػػػفة دوف انقطػػػاع تتسػػػاوؽ حركتيمػػػا الموجبػػػة الناإوأخػػػرى  ،لػػػى اليمػػػيفإ
غنائيا بالسماؾ التي تقاوـ التيار مما يجهؿ ريادة الحاكـ بمهتمى المهبودات نتيجة لألعماؿ التي قدميا لبالده جػاعاًل  وا 

 ،عػػػف تشػػػجيهو لػػػ دب فضػػػالً  ،والمرافػػػؽ ذات النفػػػع الهػػػاـ ،المهابػػػدو  ،منيػػػا مركػػػزًا حضػػػاريًا الينػػػافس فبنػػػى فييػػػا القصػػػور
ـج بالتجارة الخارجية فقد فػتو طريػؽ التجػارة وأىرعاىا رعاية مباشرة؛  لنو ةبواسطتيا منتجهات  قافيو فريدوالفنوف وعمؿ  ت

ومػف جانػب آخػر نجػد أف مهنػى  ،مع البحر العمى "البحر المتوسط" إلى البحر السفؿ "الخمي  الهربػي" ىػذا مػف جانػب
فضاًل عف كوف والدتو كانت نتيجة طقػوس الػزواج المقػدس الػذي  (ٖ٘)اسـ "جوديا" ىو "النبي أي الذي يناديو بو المهبود"

ـّ بػػػيف "كاىنػػػة مػػػف الدرجػػػة الهميػػػا تقػػػوـ فيػػػو بتم يػػػؿ دور مهبػػػودة الخصػػػوبة وبػػػيف كػػػاىف يقػػػـو بتم يػػػؿ دور مهبػػػود و  ،يػػػت
الهصر "بهصر  وتممكًا لذلؾ ُنِهتَ  ،وقد عممت تمؾ المضاميف عمى تبميغ دوره بالقوة الروحيو المتهبدة وقاراً  (ٖٙ)الخصب"

ولهبػة الحيػاة فػي  ،وتتهالؽ المتشاكالت النصية ال الث عمى غػرار ماسػبؽ بخطػاب تواصػمي (ٖٚ)الحياة أو مصدر المياه"
 -صراع المستديـ بيف:

  والشر(. ،غطاء الرأس ذو النصوص ال نائية )الخير 

  والفرات(. ،الماء الفوار ب نائية نيري )دجمة 

 والضهيؼ(. ،الزي الواعد ب نائية )القوي 

 وينفتو ىو اآلخر في صراع  الث بيف:  
   والسود(. ،يا بالموف )البيضيلإالقيـ المونية المشار 

  واليسار(. ،مناصفة الوحدات اإلنشائية )اليميف 

  والموت(. ،مضايفات شهار الممؾ )الحياة 

 ،كػػـ مػػف االشػػتقاقات المسػػتنتجةوالسػػفمي لمػػنّص عبػػر  ،وقػػد يتػػداوؿ ىػػو اآلخػػر مػػع الصػػراع الرابػػع بػػيف الجػػزء الهمػػوي
ونستطيع بواسطتيا تحديد كـٍ آخر لكننا النوّد الخوض فيو وقد ذكرناه لإلشارة إلى مضامينو الموضوعية المؤسسة عمػى 

 موات.عالـ المهبودات؛ والسفمي عالـ ال ،غرار دوره الواسط بيف الهالميف
 

 . الرموز االتصالية لمممؾ " حمورابي" أنمواجًا:2

النظمة االجتماعية مف طورىا المنقضب عمى أفراد السرة وأبنػاء المدينػة كمػا فػي عصػر ماقبػؿ الكتابػة إلػى  خرجت
وحتػى مجػاؿ السياسػة... الػل. فباتػت  ،قتصػاداو  ،وزراعػة ،ف صػّو التهبيػر مػف تجػارةإوالمهقػدة  ،مجاالت الحيػاة الواسػهة

لػى إوبمػدىـ لػذلؾ دعػت الضػرورة  ،ومجػتمهيـ ،تجػاه أنفسػيـ ،يـوالقوانيف القديمة التفػي بػالغرض لمهرفػة مػال ،تمؾ النظـ
لقػػانوف يمكػػف اعتبارىػػا إحػػدى بنػػاء قػػانوف ُيسػػاىـ فػػي تنظػػيـ تمػػؾ الهالئػػؽ بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف السػػابؽ؛ وعميػػة فػػإف دراسػػة ا

أو  لالشػيءاَيا االجتماعية الميمة التي تهكس صورة المجتمػع فالقػانوف ىػو نتيجػة لتجػارب عميقػة فيػو ال يػأتي مػف الَمزا
مف اختراع الممػؾ وقػد يتصػوره الػبهض عمػى الهكػس أنػو صػدى مباشػر لمحاجػات االجتماعيػة أوحػت المهبػودات بتحويػؿ 
مسألتيا أي القوانيف إلى الممؾ بالنيابة إلدارة شؤوف البشر كما يهتقدوف فكاف "االلتزاـ بيا وتطبيقيا واحتراميا واجبًا دينيًا 
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حقػػػػاؽ الحػػػػؽّ  مفروضػػػػًا عمػػػػى الفػػػػراد كمػػػػا كػػػػاف  ،ونصػػػػرة المظمػػػػوـ ،فػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػو مػػػػف واجػػػػب الممػػػػؾ نشػػػػر الهػػػػدؿ وا 
ذا لػـ يحػرص عمػى تطبيقيػا  ،فالممػؾ ىػو الراعػي الهػادؿ؛ لنػو يم ػؿ المهبػودات عمػى الرض ،واالقتصاص مف الظالـ وا 

ولسػمطة  الممػؾ  ،هبػودات أوالً وتطبيقو إرضاًء لمم ،؛ لذا امتاز الشهب الرافديني بحب القانوف(ٖٛ)يا قدره"أفسيغير المهبود 
  انيًا.

 إف حاجة البحث تتطمب دراسة قانوف "حمورابي" أنموذجًا وفقًا لرؤية مأخوذة مف السباب التالية: 
لبػت   ،نمػو-لممجموعػات السػابقة لقػانوف "حمػورابي" وىػي )أور تقنيف( ،اليقّر رجاؿ القانوف استخداـ مصطمو )قانوف - أ

 .(ٜٖ)فضاًل عف محتواىا القميؿ ،تقنيف حقيقيوأشنونا( لهدـ وجود  ،عشتار

 .(ٓٗ)" أكمؿ القوانيف المكتشفة إف لـ يكف أقدميايحمورابُيهدُّ قانوف " -ب

 .(ٔٗ)وىذا يؤكد سالمة أحكامو ،شور أيضاً آ" في بالد يطبؽ قانوف "حموراب -ت

ف با الرسػػالتتػػوكم ،يـ" عميػػو السػػالـوجػػاء بهػػده "إبػػراى ،لػػى أرض الرافػػديفإ" النبػػي "نػػوح" عميػػو السػػالـ يحمػػورابسػػبؽ " -ث
 ،دعتا إلى االسالـ؛ لذلؾ قد نجد بهض السمات أو الهالمات الدالجة عمى التشريهات اإلسالمية؛ كمبدأ "السف بالسػف

 .(ٕٗ)وبهض شرائع أخر ،والهيف بالهيف" المهروؼ في الشريهة اإلسالمية والهبرانية

 .(ٖٗ)أىـ و يقة مكتشفة هدوالزاؿ ي ،لقانوف الشرقي القديـ لسنوات عديدة" الساس في دراسة اياعتبر قانوف" حموراب -ج

والالحقػػػة لقػػػانوف "حمػػػورابي" فػػػي الحضػػػارة الرافدينيػػػة "الهػػػراؽ" فضػػػاًل عػػػف الشػػػرائع  ،اىتمػػػت مجمػػػؿ القػػػوانيف السػػػابقة
إ باتيػا أمػاـ أعػيف شػهبو َعمػؿ عمػى  ،وجهميػا أوؿ المػور ،لػذا  بتيػا "حمػورابي" فػي حكمػو ،(ٗٗ)السماوية "بػأمور الهدالػة"

فالهدالػػة تهنػػي فػػي المغػػة سػػتقامة، عمػػى مسػػمتو المهروفػػة بػػػ"مسمة حمػػورابي" لجػػؿ حمػػؿ رعيتػػو قػػدر المسػػتطاع عمػػى اال
 ،شػكواىـيفيمػوا  أف وعسػى ،أمػرىـ بتػدبر قراءتيػا "عسػى أف توضػو ليػـ مسػمتي شػكواىـو  ،(٘ٗ)الكدية "الشيء المستقيـ"
وبمػػغ ارتفاعيػػا  ،المػػوف السػود (ٚٗ).أ( مػػف مػادة "حجػػر الػػديروايت"ٗشػػكؿ )الهت المسػػمة ؛ صػن(ٙٗ)وعسػى أف يرتػػاح قمػػبيـ"

عػف ؛ تحاورت وحداتيا الخطابية ومػدلوالتيا النصػية (ٛٗ)ؽ. ـ" ٛٔسـ" ويهود تاريخيا إلى القرف "ٓٙسـ" وقطرىا "ٕٕ٘"
تشكمت ىي الخػرى بغاياتيػا  ث( يتفرع كؿ نموذج منيا إلى  ال ة نصوص ،ت ،شكؿ )بال ال ة نماذج أساسية  طريؽ

عمػى  لػل إذ تكػوف الهمميػةا مع البنيػة الهامػة فتهمػؿ عمػى تخصػيص مقولتيػا وأقضػابيا بػداًل مػف انفتاحيػا  انيػًة و ال ػًة...
 :النحو اآلتي

والحػؽ تحػاور مضػمونو الخطػابي عبػر  ال ػة  ،شػمش" حمػؿ مػدلوؿ الهدالػة -شكؿ )ب(: م ؿ بنيػة مهبػود الشػمس "أوتػو
 -ئية المبنى في الجية اليمنى مف المسمة بواسطة:دالئؿ  نا

 (= غطاء الرأس المقرف + خروج أشهة الشمس مف كتفو.ٔشكؿ )ب
 (= الصولجاف + الحمقة.ٕشكؿ )ب
 (= دكة المهبد )مقهد جموس المهبود( + الجبؿ )يطأ المهبود بقدميو(.ٖشكؿ )ب
يسػػر مػػف المسػػمة حمػػؿ مػػدلوؿ الهدالػػة عمػػى ضػػوء  ػػالث م ػػؿ بنيػػة المتهبػػد "الممػػؾ حمػػورابي" فػػي الجانػػب ال =شػػكؿ )ت(

 عالمات متواصمة مع:
 (= غطاء رأس الممؾ الشبيو بغطاء الممؾ "جوديا" لكنو أصغر بقميؿ.ٔشكؿ )ت
 والهبادة )اليمنى( إلى العمى صوب الفيـ؛ عالمة وجدت مضموف الهبادة. ،(= رفع الممؾ يد الهدالةٕشكؿ )ت
والػػذراع اليمػػف مػػع طيػػات  ،بًا بػػزي الهبػػاده أو مايقػػارب لبػػاس "جوديػػا" المتهػػري الكتػػؼ(= وقػػوؼ الممػػؾ منتصػػٖشػػكؿ )ت

 قميمة
ا البنيتػػيف المتهػػادلتيف عنػػد قمػػة المسػػمة المقببػػة بمهالجػػات إنشػػائية متنػػاظرة فػػي جػػزء مػػا مػػع دراسػػة طيػػات تػػتتحػػد كم

مايهرؼ بالمنظور "بنية أبهاد  ال يػة عمػى  الردية ذات الحزوز الهميقة التي تهمؿ عمى خداع الهيف بوىـ وجود فراغ أو
قػػػدمت "بطريقػػػة النحػػػت النػػػاتيء" )البػػػارز( مػػػف جيػػػة وتكػػػاد تكػػػوف مختمفػػػة فػػػي جػػػزء آخػػػر مػػػع  (ٜٗ)مسػػػاحة ذات بهػػػديف"

إذ كانػت تصػور بمنظػاري  ،فضاًل عف اختالؼ االنشائية لممهبود ،ووقوؼ الممؾ ،الوضاع الحركية بيف جموس المهبود
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والجسػػد( أمػػا الممػػؾ فبنيتػػو اإلنشػػائية  ،وأماميػػة )اليػػديف ،والقػػدميف( ،والمالمػػو ،والػػرأس مػػع المحيػػة ،سجانبيػػو )غطػػاء الػػرأ
 -الجيتيف نظاميف يتواصالف مع سوابقيما مف النساؽ الشكمية: ط مف جية أخرى ولدت لنا كمتاجانبية فق

هبود )شمش( عمى الػرغـ مػف تمايزىػا إال أنيمػا : استنت  مف وحدة الشبو بالمناظره داؿ المتهبد )الممؾ( مع داؿ المالوؿ
 وقد حاوؿ كّؿ منيما قدر اإلمكاف إ بات عالئقيا المتفارقة. ،متناغماف غير متنافريف

ال اني: استنت  مف وحدة اخػتالؼ الشػكميف بمركزيػة دور المهبػود المحػددة مػف شػهاره )الصػولجاف والحمقػة( المػذاف يقهػاف 
 أو شكؿ )ت( نحو اليميف. ،متطمهي شكؿ )ب( لممهبود نحو اليسارفي منتصؼ المشيد تقريبًا بيف 
خير وىو ال الث مف المسمة شكؿ )ث(: م ؿ خطابو الػداللي بالكتابػة المسػمارية لػػ واآلف دعنا نتحاور مع النموذج ال

ف" الػػى " حقػؿ خػرب الجػزء السػػفمي منيػا لسػباب غيػر مهروفػة يرجػع "عػامر سػميماٗٗ" مػادة قانونيػة صػنفت فػي "ٕٕٛ"
 -:(ٔ٘)لى الشهر في  ال ة أجزاءإ؛ قدمت المسمة بأسموب أدبي أقرب (ٓ٘)"الهالمييف الذيف نيبوا المسمة"

 
 والهمرانية. ،( = مقدمة المسمة/ ذكر فييا ألقاب الممؾ :حمورابي" ونسبو فضاًل عف انجازاتو الهسكريةٔشكؿ )ثال
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 (3)د (2)د (1)د )د(

  
  

 (3)ص (2)ص (1)ص )ص( (52))أ(
  

 (3)ث (2)ث (1)ث )ث(
 

 مسمة حمورابي ودالالتها الخطابية (3) شكؿال
 

 -وموروعها: ،( = متف المسمة/ اشتممص عمى قانوف "حمورابي" وناكر محاورا فقط في رقـ الماد  القانونية2شكؿ )ثال
 (  تباحثص مع إدار  العدالة.5-1الماد ) 

  والتجار  والوكالء. ،واألرض والبيوص ،( درسص جرا ـ األمالؾ126-6) الماد 

 (  اهتمص بأمور النساء214-127الماد )، وأمالؾ العا مة واألرث فراًل عف االعتداء واإليااء. ،والزواج 

 (  حددص أجور أصحاد المهف277-215الماد )، فراًل عف معدؿ أجور الحيواناص. ،ومسؤولياتهـ 

 (  عالجص قرايا تممؾ الرقيؽ وبيعه.282-278الماد ) 
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بهػػض القضػػايا الهامػػة والميمػػة دوف مهالجػػة لنيػػا كانػػت تحػػتكـ مػػف قبػػؿ العػػراؼ االجتماعيػػة ال انيػػة  يرابو تػػرؾ حمػػ
والخيانػة  ،وعػدـ انػد ارىا وبقائيػا ومػف أم اليػا القتػؿ الهمػد ،بػؿ قػد تغمبػو لقوتيػا وسػرياف مفهوليػا ،المطبقة بوصفيا قانوناً 

 وبهض قواعد البيع. ،واختطاؼ الشخاص ،ىالهظم
( = خاتمػػة المسػػمة/ تحػػد ت بمغػػة شػػبيية بنصػػوص قػػانوف المسػػمة عػػف شػػرعية تمػػؾ القػػوانيف ونسػػبتيا إلػػى ٖشػػكؿ )ث

 وكيفية االستفاده منيا. ،"حمورابي" مع بياف اليدؼ منيا
 

 النتا ج:. 1

 (بهمػػؿ الخيػػر)الحيػػاة )الخمػػود( المتحققػػة  مجمػػؿ النصػػوص الخطابيػػة لممحمػػة جمجػػامش حػػوؿ مفيػػـو ديمومػػة دارت  - أ
عالمػػة مييمنػػة عمػػى  ةحمػػورابي حتػػى بػػدت تمػػؾ الرؤيػػو  ،شػػارية مػػع دواؿ جوديػػاونجػػدىا تػػتهمـ فػػي رؤاىػػا اإلالػػداؿ؛ 

عمػى  تقػديـ ىػؤالء الشػخاصلػذا يمكػف  ؛ومع نصػوص الػديانات السػماوية ،مجمؿ نصوص الحضارة الهراقية القديمة
 . االجتماعي البناء ىدفيـمصمحوف اجتماعيوف أنيـ 

 ػـػ الهبوديػػة( فػػي داؿ شػػكمي  ،الخيػػرو  ،حمػػؿ جمجػػامش مضػػمونو عبػػر  ػػالث محػػاوالت دالليػػة متناقضػػة بػػدءًا مػػف )الشػػر - ب
حمػؿ جوديػا مػدلوالت الحيػاة المتواضػهة الصػاعده  ،سػت ناء حػزاـ الخصػر= قػوة فػي الماضػياالػزي ب عػفمجػرد و  ارٍ واحد عَ 

التهبيػد( و  ،الهدالػةو  ،سػتقامةاال( كما شممت تمؾ الرؤى صورة الممؾ حمػورابي فػي )ةالهبودي ،ـالحاك ،بدءًا مف دواؿ )الكاىف
 عمى صراع متحد بيف الشر والخير.  قائمةف الحياة أنستشؼ مف خالؿ الجمع الداللي و 
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Abstract 

The shape has been depicted as one of the most significant civilizational means which functions in 

human life, in terms of linking “senders” and “receivers” within the art of structural speech. It aims at 

making an awareness of what lies behind the event more than its apparent narrative, as it focuses more on 

descriptive manifestations at the expense of the actual content. For that reason, we worked on the re-

interpretation of civilization, in accordance with the specialty of art, through its more graphic output, and 

in the light of the semiotic approach. We examined the structural signs in extremely precise detail of the 

partials, and then followed its uniform pattern within each single text, thus making way for the whole of 

the ancient Iraqi civilization in the form of three social reformers (Gilgamesh, Judea, and Hammurabi). 

These reformers share three works of fine art on the concept of how to maintain life and durability. The 

resulted concept was decided in favor of a symbolic approach towards good deeds, which were 

represented as the overall value of a sound life, and agreed upon as a common symbol of world religions, 

of which Islam is the seal. These various forms of expression are no longer restricted to a certain time, 

age, or category of people. On the contrary, their influence has expanded to all sorts of expressive fields, 

to an unlimited extent, as they started at a single point before expanding in accordance with social needs. 
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