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مقدمة

ي القديـ إلى درجة مف األىمية بمكاف في الدراسات ذات العالقة بآثار
ّ
تعد دراسة الزخارؼ اليندسية في الفف السومر ّ
الفنوف القديمة ،إذ أولى الفنانوف في العراؽ القديـ عناية واضحة بتنفيذ األعماؿ الفنية بصورة عامة ،وكاف تزويؽ
سطوح تمؾ األعماؿ بوحدات مف الزخرفة اليندسية وفؽ قواعد بسيطة تتمثؿ بالتحويرات والتكرار .والزخارؼ اليندسية
عبارة عف التكوينات التي يمكف تشكيميا مف الروابط الخطية الناتجة عف تالقي بعض الخطوط المستقيمة والمنحنية
ويقودنا بالضرورة إلى دراسة تأريخيا القديـ منذ ظيورىا األوؿ عمى األعماؿ الفنية في األلؼ الخامس قبؿ الميالد،
تميزت ىذه الزخارؼ بطابع التنوع مف
عندما نفذ الفناف حينيا تمؾ الخطوط البسيطة عمى سطوح أعمالو الفنية .وقد ّ
حيث إشغاؿ واجيات المباني القديمة وأروقتيا بتكوينات ىندسية مختمفة ضمف قواعد وتقاليد فنية منتظمة تقوـ عمييا،
وكاف لتنفيذ ىذه الزخارؼ أىمية واضحة في معالـ الفف العراقي القديـ عامة والفف السومري بشكؿ خاص ،ومف ىنا وقع
اختياري عمى دراسة ىذا الموضوع وتفصيؿ جوانبو كافة بدراسة أنواع الزخارؼ اليندسية في الفف السومري القديـ
استناداً عمى ما ىو متوافر في األدلة المكتشفة  ،سواء كانت تمؾ الزخارؼ منفذة عمى شكؿ رسوـ جدارية أو عمى
المنحوتات أو عمى سطوح الفخاريات واألختاـ وغيرىا .ومف جانب آخر ييدؼ البحث إلى تسميط الضوء عمى ميارة
الفناف السومري في تنفيذ األعماؿ الفنية والزخارؼ اليندسية عمييا بدقة متناىية ناتجة عف تراكـ الخبرة وتواصميا عبر
األجياؿ حتّى بمغت ذروتيا في الفنوف الالحقة ،ويمكننا االستدالؿ عمى ذلؾ ببعض مف النماذج المنفذة عمى المشاىد
الفنية ذات العالقة.

زخرفة الدوائر:

ظيرت زخرفة الدوائر بوصفيا رم اًز عمى المشاىد الفنية منذ عصور مبكرة مف تأريخ العراؽ القديـ وكانت تمثؿ عمى
األغمب رمز قرص الشمس .وقد وجدُ نموذج ليذه الزخرفة منفذ عمى سطوح األواني الفخارية العائدة إلى عصر حسونو
()1
وتعد زخرفة الدوائر تعد مف
لػ األلؼ السادس قبؿ الميالد ،واستمر تنفيذىا عمى األعماؿ الفنية في العصور التالية ّ .
العناصر اليندسية التي ال تقؿ أىمية عف العناصر الزخرفية األخرى ،مف حيث استخداميا وحدات زخرفية في تغطية
السطوح الفنية(.)2
لعميا الضامة التي عثر عمييا
ومف أشير القطع الفنية المكتشفة نموذج مكتشؼ في مدينة أور .يمثؿ لوحة لمعبة ّ
ضمف مدفف مقبرة أور الممكية .صنعت مف الخشب ورصعت خاناتيا بفسيفساء وطعمت بأحجار الالزورد وأحجار
جيرية وزينت بأصداؼ وقطع مف العظـ وثبت عمييا بعجائف ممونة فضالً عف القار ،ومما يالحظ عمى لوحة المعبة
السومرية ىذه تنفيذ زخرفة الدوائر عمييا ،ما أضفى عمييا زينة واضحة وىي مف أكثر الزخارؼ اليندسية وضوحاً ،ومف
جانب آخر عمد الفناف السومري إلى إعطاء رونؽ جميؿ عمييا ،وىكذا نالحظ براعة الفناف في تنفيذ تمؾ الزخارؼ (.)3
وطعـ بأشكاؿ
( ُينظر الشكؿ  .)1ومف األمثمة السومرية الرائعة األخرى أيضاً خنجر ذىبي عثر عميو في أور زخرؼ ّ
الدوائر اليندسية بدقة ،في أعاله ووسطو ،وتعكس الزخارؼ المنفذة عمى ىذا الخنجر براعة الفناف السومري واستخدامو
مبدأ التناظر إلضفاء المزيد مف الجمالية والزينة عمى عممو الزخرفي الدقيؽ(ُ ( .)4ينظر الشكؿ .)2
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زخرفة المثمثات:

يعد المثمث أحد عناصر الزخرفة اليندسية المنفذة عمى سطوح األشكاؿ الفنية ،ويالحظ شيوع استخداـ ىذا العنصر
ّ
()5
 .ومف المشاىد الرائعة المنفذة عمييا ،آلة موسيقى شبيية
الزخرفي وانتشاره عمى اآلثار النفيسة بأنواعيا المختمفة
بالصندوؽ كانت مقدمة رأس ثور كشؼ عنو في مقبرة أور الممكية ( محفوظ اآلف في متحؼ بغداد ) يالحظ عمى
سطح اآللة مشاىد فنية تغمب عمييا زخارؼ المثمثات ،وال سيما عمى أوتاد الصندوؽ مف أجؿ مؿء الفراغات واطفاء
الزينة عمى المشيد الفنيُ ( .ينظر الشكؿ  )3وىذا التطور الذي أحدثو الفناف آنذاؾ لـ يكف وليد صدفة أو موىبة الفناف
المنفذ فحسب بؿ كاف حصيمة خبرة متراكمة في تنفيذ ىذا النوع مف الزخرفة الذي يتطمب مف الفناف االطالع والدراسة
الواسعة في التخطيط واليندسة(.)6

زخرفة األفاريز:

عرؼ ىذا النوع مف الزخارؼ منذ القدـ ،وناؿ مكانة رفيعة في الفف وأعطى الزخارؼ اليندسية تركيباً بنيوياً عمى
زينة المشاىد الفنية ،وقد استخدمت ىذه الزخرفة في تأطير األشكاؿ والمشاىد النباتية والزخارؼ اآلدمية والحيوانية عمى
حد سواء(.)7
ّ
ومف ذلؾ النموذج الذي مثؿ عميو مشيد لواء أور وىو انجاز فني متميز في األصؿ نفذ عمى صندوؽ خشبي
طعـ بصدؼ وعقيؽ أحمر وأحاط الالزورد إطاره
مزخرؼ مف الجيات األربع بعدة مشاىد ممونة وزاىية بالفسيفساء ،و ّ
األسود المصنوع مف القار ،وىو محاط باألفاريز اليندسية بيف الجانب األوؿ والثاني والثالث ،وتالحظ األفاريز الواحد
منيا فوؽ اآلخر ،وىي تفرز بيف المشاىد في ثالثة صفوؼ أفقية تصور األحداث مف األسفؿ إلى األعمى ،وتشير تمؾ
األحداث بتصوير المركبات الحربية ،إلى دور اآللية في المعركة وتحقيؽ النصر ،والمشاىد تمثؿ ظفر قوات لكش
وبروز لواء أور في واجية الحرب ،ونفذت عمييا مشاىد أخر تمثؿ لواء أور في واجية السالـ في ثالثة صفوؼ أفقية
أيضاً أحدىا يصور الجنود وىـ يحمموف الضرائب إلى القصر ،التي قدميا المنيزموف ،ويالحظ الممؾ وقد خمع عنو
ثوبو وارتدى ثوباً مدنياً ،وىو جالس يحمؿ بيده كأساً وىو يشارؾ المدعويف ،وفي الطرؼ األيمف تظير مغنية تنشد
يساندىا عازؼ القيثارة ،ومما يفيد موضوع بحثنا في ىذا العمؿ الفني مدى براعة الفناف السومري في إدخاؿ وتنفيذ نوع
مف األفاريز في مادة الزخرفة اليندسية لتنظيـ رؤية األحداث المتسمسمة المعبرة مف خالؿ الفصؿ بينيا باألفاريز فضالً
عف إضفاء الجماؿ واإلبداع عمى المشاىد الفنية التي تقوـ عمى مؿء واشغاؿ المساحات بانتظاـ(ُ( .)8ينظر الشكؿ .)4

زخرفة المعين:

إف لزخرفة المعيف رونقاً واضحاً ضمف الزخارؼ اليندسية الميمة ،ويتسـ ىذا العنصر بجوانب مدورة أو محدبة
تضفي عمى الشكؿ ،وقد استخدـ منذ القدـ في الزخارؼ اليندسية السومرية ،وما يميزه في ىذا العصر استخدامو
بوصفو زينة زخرفية منفذة عمى نماذج مختمفة مف أجؿ القضاء عمى الرتابة واظفاء العنصر الجمالي عمى األعماؿ
الفنية( .)9وقد شاع استخداـ ىذا العنصر في الفنوف القديمة األخرى كالفف المصري القديـ ( )10ومف األعماؿ السومرية
الرائعة المكتشفة بيذا الخصوص نماذج مف األعمدة المستديرة الضخمة ،فقد كانوا يكسوىا بطبقة مف الفسيفساء إلعطاء
مباني الطيف سطحاً صمباً مزخرفاً ،وكانوا يكسونيا بقطع فخارية أو حجرية عمى ىيئة مخروطات صغيرة يغرسوف
أطرافيا المدببة ويجعموف مف وقواعدىا المستديرة بأنواعيا المختمفة زخارؼ بيف المثمثات ومعينات التي أعطت الرونؽ
الجمالي ليذه األعماؿ آنذاؾ(( )11ينظر الشكؿ .)5
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زخرفة المربعات:

تعد المربعات مف عناصر الزخرفة اليندسية الميمة والمألوفة في الفنوف السومرية ،بأشكاليا الصغيرة والكبيرة وىي
مف أروع ما أنتجتو األيدي الفنية القديمة الماىرة .وىذه الزخرفة نفذت عمى أشكاؿ فنية تنحصر بالتساوي في اتجاىات
مميز منذ العصور القديمة .وىناؾ الكثير مف
المشيد ،مف أجؿ مؿء الفراغ واعطاء الزينة ( .)12وليذه الزخرفة
حضور ٌ
ٌ
المشاىد التي تعبر عنيا زخرفة المربعات ومف أبرز األمثمة المكتشفة مجموعة فخاريات عمى شكؿ جرار وكؤوس
وصحوف وغيرىا كشؼ عنيا في العصر السومري القديـ  ،إذ تظير سطوحيا مزينة بزخارؼ ىندسية مميئة بزخارؼ
متعددة ومنيا زخرفة المربعات التي تزيف ىذه الفخاريات ،ضمف زخارؼ متعددة عمى شكؿ األفاريز ومثمثات ودوائر
أيضاً تعطي رونقاً جمالياً ولمسات رقيقة لسطوح ىذه الفخاريات المتنوعة(ُ ( .)13ينظر الشكؿ .)6
ومف المشاىد السومرية الرائعة مشيد ُنفِّذ عمى سطح مزىرية مكتشفة في موقع خفاجيُ ،زّيف سطحيا بزخارؼ،
وطعـ بأشكاؿ ىندسية غزيرة ومنتظمة ومنفذة بدقة عالية مف الميارة  ،فضالً عف تنفيذ زخرفة المربعات عمييا وزخرفة
ّ
()14
المثمثات وزخرفة المعينات ،وزوقت بألواف متنوعة وزاىية ُ( .ينظر الشكؿ  ،)7ومما يالحظ عمى ىذا النموذج تنوع
الزخرفة اليندسية المنفذة واستخدمت أساساً في إشغاؿ مساحات مختمفة وبدقة وىو ما يعبر عف قابمية اإلبداع في إنتاج
نماذج مف تكوينات زخرفة المربعات وغيرىا مف التقنية واألسموب .تنفيذ ىذه الزخرفة ذات أىمية كبيرة فيي تشير إلى
التطور واالنجاز في التنفيذ الفني آنذاؾ(.)15

زخرفة المستطيل:

زخرفة المستطيؿ مف الزخارؼ اليندسية التي نفذت عمى سطوح األشكاؿ الفنية وفؽ أسموب التكرار ،كأرضية
لمعناصر الزخرفية وذلؾ بتقاطع الخطوط وتكويف المستطيالت لتزي يف سطوح األشكاؿ المراد زخرفتو .وقد كاف تعمـ
تصميـ زخرفة عنصر المستطيؿ بحاجة إلى مسافة كبيرة عمى سطح الرسـ المراد زخرفتيا ،إذ اشتير ىذا العنصر
كغيره مف العناصر األخرى في بالد سومر منذ القدـ ،وبرز في مشاىد فنية متنوعة ( .)16ومف النماذج المنتخبة لزخرفة
المستطيؿ مشيد ختـ أسطواني تتداخؿ فيو زخرفة المستطيؿ مع كثرة الخطوط ،تمأل المشيد مف أجؿ القضاء عمى
الرتابة في سطح الختـ االسطواني(ُ( .)17ينظر الشكؿ  .)8وتالحظ ىذه الزخرفة في نسؽ واحد وثابت عمى المشاىد في
كؿ وحدة مف وحدات الزخرفة( ،)18وبذلؾ استطاع الفناف التعبير عف رغباتو بوضوح وميارة فذة(.)19

زخرفة الحمزونات:

تعد مف أقدـ الزخارؼ اليندسية التي نفذىا الفناف في العصور القديمة ،إذ وجدت عمى معظـ المخمفات األثرية
ّ
القديمة بوصفيا عنص اًر زخرفياً دقيقاً ،نفذت بشكؿ خطوط بسيطة ومتوازية ومتتابعة أشبو بالحزوز الصغيرة والكبيرة،
ومف ثـ انتشر استخداميا بشكؿ واسع في العصور الالحقة(.)20
ومف األمثمة الرائعة التي تعكس زخرفة الحمزوف السومرية مشيد ختـ أسطواني يعود تأريخو إلى عصر جمدة نصر
والوركاء وىو مزخرؼ بزخرفة الحمزوف اليندسي نفذ ىذه الزخرفة الفناف السومري آنذاؾ (ُ( .)21ينظر الشكؿ  )9ويالحظ
في ىذه الزخرفة قياـ الفناف السومري باستخداـ عنصر التكرار لكي يمأل السطح الخارجي فضالً عف إضفاء عنصر
 ،إذ تبدو الزخارؼ الحمزونية اليندسية بصورة
الجماؿ عمييا ،وتقوـ ىذه الزخرفة عمى أساس نقش بسيط التركيب
مترابطة( .)22وتنفيذ ىذا النوع مف الزخرفة يرقى بأصولو إلى الفنوف القديمة المنفذة في عصور ما قبؿ التاريخ ،ومف ثـ
استمر تنفيذه في الفنوف السومرية واألكدية والبابمية واآلشورية بشكؿ واسع إلى جانب انتقالو إلى الفنوف المجاورة كالفف
المصري والفف اإلغريقي والروماني والبيزنطي ،ومف ثـ إلى الفف العربي اإلسالمي(.)23
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االستنتاجات:

يتبيف مما سبؽ عرضو َّ
أف لمزخارؼ اليندسية أثرىا الواضح في الفف السومري القديـ ،ويمكننا تدويف عدد مف
االستنتاجات حوؿ ذلؾ ،وعمى النحو اآلتي-:
 – 1إف دراسة موضوع عناصر الزخرفة اليندسية يقودنا بالضرورة إلى معرفة أنواع الزخارؼ اليندسية في الفف
السومري القديـ وأصالتيا ومدى أىميتيا في الفف العراقي القديـ.
 – 2استخدمت ىذه الزخارؼ لمؿء المساحات عمى األعماؿ الفنية ،ومف أجؿ القضاء عمى الرتابة ،وسد الفراغات
عمى السطوح ضمف قواعد وتقاليد فنية منتظمة.
 – 3أظيرت ىذه الدراسة ميارة الفناف السومري في تنفيذ أعماؿ الزخرفة نتيجة تراكـ الخبرة وتواصميا عبر األجياؿ.
 – 4إف الزخارؼ اليندسية قيد الدراسة ظيرت بتنوعات أقؿ مف زخارؼ الحيواف والنبات؛ ألنيا تعتمد نسبياً عمى
الخميط القميؿ لمخطوط المستقيمة والمتعرجة أكثر مما تعتمد عمى التنوع غير المنتيي لألشكاؿ بما أنيا قائمة
عمى اعتبارات منطقية.
 – 5عني الفناف السومري بالتكويف العاـ لألشكاؿ اليندسية وتنفيذ الزخارؼ عمييا بدرجة عالية مف الدقة والتنسيؽ
وتنظيميا وفؽ قواعد ثابتة تعتمد عمى التناظر والتكرار.
 – 6عبر الفناف السومري عف إحساسو المرىؼ ضمف ٍ
معاف ٍٍ سامية تتصؿ برقي فكره ونتاجاتو الفنية شكالً ومضموناً
مف خالؿ جماؿ البياء وحسف الفعؿ.

الشكل ()1
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Abstract
Ornamentations in Ancient Sumerian Art are very important in studies related to ruins of ancient arts.
Artists in ancient Mesopotamia have paid a great attention in performing artistic. It was very necessary
decorated the surfaces of these works with certain forms of ornamentations represented by manipulation and
repetition. Ornamentations are forms that can be shaped of linear lings that can be resulted from crossing
straight and curve lines. Giving details about ornaments leads us to study our ancient history Since it first
came into being 5000 BC.
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