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 الزسىم اجلدارية ملدينة اشىر وتىظيفها يف تصميم التذكارات السياحية
 م.م. مشتاق عبد المطلب الحكيم                                                      م.د.علي حمود تويج     

 كلية التـربية كلية التـربية                                                   جامعة الكـوفة/ جامعة الكـوفة/ 
 

 ُمَمّخْص الَبْحث

تضمَّن تناول البحث الحالي )الرسوم الجدارية لمدينة اشور وتوظيفيا في تصميم التذكارات السياحية ( وقد 
الذي تمثل بمشكمة البحث والتي تتمخص في االستميام من  أربعة فصول، ُعِني األوَّل منيا باإلطار المنيجي

 االرث الحضاري لوادي الرافدين عموما والحضارة االشورية خصوصا .

وىدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن الرسوم الجدارية االشورية وتوظيفيا في تصاميم التذكارات السياحية ، 
 ة االشورية .وقد تم تحديد حدود البحث بنماذج العينة لمفتر 

بينما تضمن الفصل الثاني في الدراسة الحالية اإلطار النظري الذي إحتوى عمى مبحثين ،تناول األول منيا: 
 الرسوم الجدارية االشورية

 في حين تناول المبحث الثاني: التذكارات السياحية

 ل.الباحثان بذكر المؤشرات التي تمخض عنيا ىذا الفص وفي نياية الفصل الثاني قام

وقد ُعِني الفصل الثالث بعرض إجراءات البحث التطبيقية ُمستندًا في تحميمو نماذج العينة، وقد بمغ عدد ىذه 
 ( جداريات اشورية.5النماذج )

 بينما إحتوى الفصل الرابع عمى نتائج البحث والتي من أىميا:

مما يشكل  1,2,3,4,5معظم الرسوم الجدارية االشورية تمثمت بمفردات ادمية، كما في العينة  -1
 نسبة عالية لتوظيف الشكل االدمي ضمن الرسوم الجدارية االشورية.

 فكونت ايقونو متداولة لمرسوم الجدارية االشورية. 1,2تمثمت المفردات الحيوانية في العينات  -2
 حية قاموتحقيقا لميدف الثاني والمتمثل في توظيف الرسوم الجدارية االشورية في تصاميم التذكارات السيا

 الباحثان بأعداد التصاميم مقترحة

ومن خالل نتائج البحث توصل الباحثان لالستنتاجات ومنيا ان ىنالك أىمية لمتذكارات السياحية لما ليا من 
شيرة كبيرة وتنوع كبير في إنتاج العديد من الصناعات التقميدية التي تعتمد عمى الحرفية والميارة اليدوية 

اد الخام مثل المعادن المختمفة كالذىب والفضة والنحاس والحديد، و أيضًا األخشاب، والتي تستخدم  المو 
والطين، واألصواف والجمود ويمكن لقطاع السياحة أن يسيم بشكل كبير في دفع عجمة التنمية والتطوير 

القتصادي لصناعات التذكارات السياحية، ويخدم تسويق منتجاتيا في عدة محاور أىميا التوظيف الثقافي وا
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كما   .لمتذكارات السياحية من خالل الممتقيات والميرجانات ونشر الوعي الى جانب تنمية األنماط السياحية
الباحثان بضرورة القيام بدراسة مكممة تتناول الرسوم الجدارية االشورية وتوظيفيا في مجاالت التصميم اوصى 

 وابع والمالبس واالثاث.بشكل اوسع من التذكارات السياحية مثل الممصقات والط

وكما اقترح الباحثان إعداد حمالت إعالنية مرئية ومسموعة لمتوعية بأىمية الصناعات التقميدية وتنظيم 
 رحالت منتظمة لطمبة الجامعات إلى الورش الفنية والمطابع .

 ومن ثم بعد الفصل الرابع، تأتي المصادر .

Summary 

     The present study dealt with four chapters, the first one methodological 

framework that represents the problem of research, which is inspired by the 

cultural heritage of  iraq  in general and the Assyrian civilization in particular. 

     The present study aimed at uncovering the Assyrian frescoes and using them 

in tourist souvenir designs. The research were determined by sample samples for 

the Assyrian period. While the second chapter in the present study included the 

theoretical framework which contained two topics, the first of which was: 

Assyrian frescoes the second topic: tourist souvenirs 

   At the end of the second chapter, the researchers mentioned the indicators that 

emerged from this chapter ، The third chapter deals with the presentation of 

applied research procedures based on its analysis of sample models. The number 

of these models is 5 Assyrian murals. 

    While the fourth chapter contains the search results, which are the most 

important:Most of the Assyrian frescoes were human bones, as in the sample 

1,2,3,4,5, which constitutes a high percentage of the human figure in Assyrian 

frescoes. 

   The results of the research reached the conclusion that tourism is important 

because of its great fame and great diversity in the production of many traditional 

industries that depend on craftsmanship and craftsmanship, which use raw 

materials such as metals  gold, silver, copper and iron, as well as wood, And the 

tourism sector can contribute significantly to the development and development 

of tourist souvenir industries, and serves the marketing of its products in several 

axes, the most important cultural and economic recruitment of tourist 

memorabilia through forums and festivals and awareness raising Li along with the 
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development of tourism patterns. The researchers also recommended the need 

to carry out a complementary study dealing with Assyrian frescoes and their use 

in the fields of design in a wider range of tourist souvenirs such as posters, 

stamps, and furniture. 

The researchers also proposed the preparation of visual and audio advertising 
campaigns to raise awareness of the importance of traditional industries and 
organize regular trips for university students to technical workshops .Then after 
the fourth chapter, the sources . 

 الفصل االول

 اوال: مشكمة البحث

ونتيجة لمعوامل الطبيعية القاسية، الحاجة الى الفن بكافة انواعيا ، عرف االنسان عبر التأريخ 
ومنيا ما ىو ضروري لمحياة والبعض االخر  (1)))حيث نشأ الفن مع االنسان منذ بدايات الحياة االنسانية((

كمالي ، حيث استطاع ان يعبر عن احساسو بالخوف والرىبة من الظواىر الطبيعية، فنراه ))عبر عنيا عمى 
، فبداىا بخطوط ايحائية عمى جدران الكيوف، (2)نحو رمزي ليكشف ما في داخمو من طموح وتطمعات وقمق((

فجاءت لتترجم افكاره كرد فعل عمى ذلك كمو، كما ادرك وبمرور الزمن ما ليذا النشاط من دور في مسيرتو 
الخطوط ووصواًل الى فن عصرنا الطويمة، الذي شكل سجاًل حافاًل ضم في طياتو سمسمة متداخمة بدءًا بتمك 

 الحالي، والمتخذ اشكااًل عدة والوانًا شتى، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكر الفنان وفمسفتو.

فيو خميط من المعارف المستنبطة، التي يجسدىا الفنان بشكميا الممموس وبصيغ شتى، يستغل ما 
ذاتيا ترجمة لمواقع المعاش آنذاك كما شكل  اتيح لو من وسائط، ينظميا بكيفيات ناقاًل بيا حقائق ىي بحد

ىذا النشاط يعّده تنظيم محكم، دورًا اساسيًا في ارتقاء وتشييد العديد من الحضارات العريقة، التي شكمت 
الحضارة االشورية احداىا، بل مثمت ميدًا لمحضارات االنسانية، فارتقى الفن الى اوج عظمتو وازدىاره في تمك 

 الفترة .

غبة وواجب عمى الدارسين في مجال الفن ان يستميموا من ارثيم الحضاري مواضيع ىنالك ر 
 لتصاميميم ومنجزىم الفني لخمق تواصل حضاري .

وفقا لما تقدم سيأخذ الباحثان عمى عاتقيما الكشف عن الرسوم الجدارية لمدينة اشور  التي صاغيا 
الجدارية في عمل التذكارات السياحية ،  واستعانة الفنان الفنان العراقي القديم ومحاولة توظيف ىذه الرسوم 

 والمصمم المعاصر بموروثو الحضاري ،وكذلك السؤال الذي يتبادر الى اذىاننا ىو ما حجم ذلك التوظيف؟

                                                           
(1)

 .15، ص1794، تٞسٗخ، 1ػص اىدِٝ، اظَاػٞو، اىفِ ٗاالّعاُ، داز اىقيٌ، ط 
(2)

 .7، ص1791، 1صثسٛ، ٍعيٌ حَادٛ، اشس اىرساز اىشؼثٜ فٜ اىسٗاٝح اىؼساقٞح اىحدٝصح، ىَؤظعح اىؼستٞح ىيدزاظاخ ٗاىْشس، ط 
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 وعميو سوف يكون عنوان البحث الحالي))الرسوم الجدارية لمدينة اشور وتوظيفيا في التذكارات السياحية((. 

 ية البحث والحاجة اليه:ثانيا : اهم

 تتجمى أىمية البحث فيما يأتي :    

اعادة احياء الموروث الحضاري  وخمق حالة من التواصل بين الماضي بكل ما يمثمو من انجازات  -1
 فنية والحاضر.

إفادة المشتغمين والميتمين في مجال السياحية من الدراسة ، من مصممين ورجال اعمال ومكاتب   -2
 شكل عائدا ماديا  .سياحية كونيا ت

 اغناء الدراسات الفنية بالمعمومات والرسوم التي تتناول المفردات الفنية االثارية. -3
 كما يمكن ان يمثل البحث الحالي مساىمة متواضعة في رفد االقتصاد السياحي لمعراق .

 ثالثا : اهداف البحث

الجدارية لمدينة اشور، وتوظيفيا تتمخص اىداف البحث الحالي في كونو يقوم بالكشف عن الرسوم 
 في تصميم التذكارات السياحية.

 رابعا: حدود البحث:

 الحدود الموضوعية :يقتصر البحث الحالي عمى الرسوم الجدارية لمدينة اشور  .

 .ق.م( لما تتصف بو من ازدىار وتنوع 612-911الحدود الزمانية: الفترة االشورية )

 اشور-ن وادي الرافدي-الحدود المكانية:

 -خامسا: تحديد المصطمحات:

 إلو الشمس،استقر آشور) آليتيم كبير إلى نسبة (آشور األولى عاصمتيم Assyrians -:: اآلشوريون1
 زىاء الموصل عن آشور مدينة وتبعد .بالد آشور باسم العراق،وعرفت من الشمالي القسم في اآلشوريون

ورسوميا الجدارية  الممكي وقصرىا بزقوراتيا واشتيرت. دجمة لنير اليمنى الضفة عمى وتقع .كم 110
 ذلك يعدون ليم،وكانوا نشاط كأىم الحرب اآلشوريون واتخذ .والمنحوتات الضخمة واشيرىا الثور المجنح 

 خذ قبأل أي إجراء يتخذون ال المموك اآللية،فكان مع الوصل صمة فيم دورىم وأدى الكينة . اآللية من طمًبا
 .1فيو الكينة رأي

                                                           
عسانديه-1

 
.١4ص  ٤٧٩١انفه واالوسان ،دارانمهم بيروت ،.إسماعيم
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ىي  األعمال الفنية  (Mural) الموحة الجدارية -: التعريف االجرائي لمرسوم الجدارية االشورية  :2
 بالد اشور تميزت .المرسومة أو المطبقة مباشرة عمى الجدار، السقف أو غيرىا من األسطح الكبيرة الدائمة

 في والميارة شتى المواضيع،وبالحرفة عن التعبير في بالدقةت الغزير لمجداريات، والتياتصف الفني باإلنتاج
 مموكيم الرسوم الجدارية مواضيع الحرب والنصر وتمجيد عمى غمب أنو والواقع .جميا ظير ما وىذا .التنفيذ

 وعرباتيم الحربية واسمحتيم. 

  Utilization: التوظيف :  3 

الوظيفة من كل شيء وجمعيا الوظائف والوظف .. ووظف الشيء عمى نفسو ووظفو توظيفًا الزميا  وظف : - أ
 .(1)اياه ، وجعل يظفو أي يتبعو ..

 . (2) التوظيف : يعني ) وظف ( بمعنى عين لو كل يوم وظيفة عمل - ب
 .(3)توظيف : بمعنى االفادة من أو ايجاد فائدة لشيء ما  - ت
مامن اجل تحقيق التكيف المطموب الداء معين باكبر قدر من االستفادة  التوظيف : ىو استثمار لنشاط - ث

 .(4)الممكنة
الخ ( في البيئة …التوظيف : عممية استنباط وادخال المفردات التصميمية المختمفة ) شكل ، حرف ،  - ج

 . (5)التصميمية مما يحقق وحدة جمالية الداء غرض وظيفي معين 
 –:  اما تعريف التوظيف اجرائيًا فهو

استخدام مواضيع الرسوم الجدارية االشورية في عمل تصاميم التذكارات السياحية بانواعيا المختمفة سواء  
 كانت الخشب او النحاس او القماش وبكافة التقنيات الرسم والطباعة .

 -:Souvenir tourist: التعريف االجرائي لمتذكارات السياحية 4

المتداولة والمعروفة عالميا ذات  وتكاد تكون من األعراف السياحيةقطع فنية يسعى القتنائيا السياح  
لمبمد وتكون عمى اشكال متعددة منيا ما  المردود المتعدد مثل المردود االقتصادي ونشر الثقافة واالرث الحضاري 

ب الطرق عمى ينفذ عمى خامة القماش مثل االعالم والرايات والمناديل والعباءات النسائية ومنيا ما ينفذ بأسمو 
النحاس مثل الدروع ومنيا عمى الخشب مثل االقنعة ومنيا الورقية مثل التعتيق سواء كان لوحات الخط او الرسوم 

 المختمفة .

 
                                                           

(1)
 . 359، تٞسٗجخ ، داز صادز ، ب خ ، ص 7اتِ ٍْظ٘ز ، ات٘ اىفضو جَاه اىدِٝ ٍحَد تِ ٍنسً االّصازٛ ، ىعاُ اىؼستٜ ض 

(2)
 .  1116، ص 1756اىٞع٘ػٜ ، ىؤٛ ٍؼي٘ف ، اىَْجد فٜ اىيغح ٗاألدب ٗاىؼيً٘ ؛تٞسٗخ ، اىَطثؼح اىناش٘ىٞنٞح ، 

(3)
- A. S. Hornby . Oxford Advenced learners Dictionary of Current English . New 

Edition، Oxford University press، Printed by vision Ridler، London ، 1974 . P. 266 . 
(4)

ػث٘ ، شرٙ فسض ، ذ٘ظٞف ٍ٘جٖاخ اىَ٘جاخ اىص٘ذٞح فيٜ ذصيٌَٞ ٗحيدج اةيا ج ، اطسٗحيح دمري٘زآ ، ميٞيح اىفْيُ٘ اىجَٞييح ، تغيداد ،  

 .  1، ص 1779
(5)

ماظٌ أ ازماُ ػثد االٍٞس ، اىَؼيقاخ اىْعٞجٞح اىؼساقٞح ٗاٍناّٞيح ذ٘ظٞيف اى يظ اىؼستيٜ فيٜ ذصياٍَٖٞا ؛ زظياىح ٍاجعيرٞس ، ميٞيح اىفْيُ٘  

 . 9، ص 2111اىجَٞيح ، تغداد ، 
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 الفصل الثاني

 الفنون الجدارية االشورية -المبحث االول 

الحضارات، شكمت الحضارة  االشورية احدى اروع الحضارات االولى في العالم بل تعد ىي ميد  
لتسيم اسيامًا فاعاًل في ارساء معالم التطور والفن فقد شكمت رافدًا ومنياًل انتيل منو كل من اعقبيا 

، اال انيم شكموا نقطة تحول في مسيرة (1)الذين بدأ ))دخوليم الميدان ولو بصفة اقل اصالة(( *واالشوريون
عظميا في البالد وقد امتدت، الى مناطق كبيرة الفن الرافديني، بل كانوا ىم اصحاب اكبر امبراطورية وا

شاسعة، ابان نياية حكميا وقبل سقوطيا، فاشور التي قد يكون اطالق اسميا اسوة باولى عواصميا اشور او 
كما يراه البعض نسبة الى ألييم اشور قد ساعدتيا العديد من العوامل التي اوصمتيا الى ما ىي عميو 

لموقعيا الجغرافي دوره في بناء الدولة وثقميا السياسي في تمك المنطقة، كما امبراطورية عمالقة حيث كان 
كان لطبيعة االجواء ومناخو وغناء الطبيعة ووفرة المياه، وتوفر الموارد االقتصادية التي شكمت عاماًل اساسيًا 

المجاورة التي ىيأت ليا في اغناء تمك االمبراطورية اقتصاديًا بتوفير سبل الرفاه، كما ان لتجارتيا مع الدول 
فرص االحتكاك بيم ومن ثم فتحت ليم منافذ توسيع رقعتيم الجغرافية، والجانب االخر ىو قوة بعض مموكيم 
الذين كانوا قادة ناجحين سيروا خطى بالد اشور نحو ما وصمت اليو بكل حكمو، لنممس قوتين في تمك 

قتصادية وحكمو االدارة االشورية، والقوة الثانية العسكرية االمبراطورية القوة االولى اوجدتيا الطبيعة وىي اال
 التي اوجدىا االنسان االشوري، والتي شكمت بدورىا متممًا لمقوة االولى.

لقد مثل الفن االشوري نقطة تحول في الفن الرافديني بقوة اعماليم وسحرىا وفنيم الراقي، تمك 
الرغم من وقوعيا تحت حكم سالالت اخرى، كاالكدية االمبراطورية التي شقت طريقيا وبنت منيا، عمى 

بادية حتى بعد تحرر االشوريين من قيود ذلك  *، وقد ظمت اثارىم(2)ق.م([2003-2111وساللة اور الثالثة )
الحكم، لما حدث من تمازج وتداخل في الرؤى واالفكار، اال انيم جعموا من تمك المرحمة مرحمة انتقالية تمكن 

رساء دعائم ليم وبناء شخصيتيم، حين صاغوا مفاىيميم الروحية والفكرية ليقولبوىا بشكميا االشوريون من ا
 المادي، زارعين اياىا في قمب كل عمل من تمك االعمال، التي انتحت منحيين، كما ىو فن اسالفيم.

 االول، ديني والثاني دنيوي.

                                                           
*

ٍيِ تي د اىسافيدِٝ  ٌٕ اق٘اً جصزٝح ٕاجسخ اىيٚ تي د اىسافيدِٝ ّاشحيح ٍيِ اىجصٝيسج اىؼستٞيح ىرعير٘طِ فيٜ اىَْياط  اىشيَاىٞح االشوريون:

ٗتؼض اىَْاط  اىَجاٗزج ٍِ ظ٘زٝا تؼد اُ ذْقيد ٍا تِٞ ٗادٛ اىشياً ٗاىؼيساو ٍٗيا تيِٞ اىْٖيسِٝ ٗصي٘الت اىيٚ ذييل اىَْياط  ٗٝيسج  تياٌّٖ 

ٗت د ٍا  قاٍ٘ا تطسد اق٘اً ظثقرٌٖ فٜ اىعنِ فٜ ذيل اىَْاط  ٕٗ٘ اىح٘زِٝ ٗاىع٘تازذِٞٞ، ٗاى٘زتد اىرِٝ ظنْ٘ا تاػداد مثٞسج شَاه ظ٘زٝا

 .292، ص1771، تغداد، 1، خ، ىُٞ٘ ٝ٘ظف، ضموسوعة عهم االثارتِٞ اىْٖسِٝ فٜ االىف اىصاىس و.ً. ْٝظس:  "ميِٞ داّٞاه. 

اىع٘تازذِٞٞ: ٌٕٗ اق٘اً اىْٖد ٗاٗزتٞح ٗاىرٜ ظنْد تاقعاً ٍِ ظ٘زٝا ٗاظٞا اىصغسٙ ٗقد خضؼ٘ا ىحنٌ االمدِٝ تقٞادج ظسجُ٘ االميدٛ، شيٌ 

 االش٘زُٝ٘ اىرٛ ٍاىثص٘ا اُ اةَحي٘ا ٗذ ش٘ فٜ حنٌَٖ ْٝظس:تؼد ذىل 

Laessae, Jargen, people of Ancient, Assyria, Landan, 1963, p. 25. 
(1)

 .7،  ص1791، خ. ػٞعٚ ظيَاُ، طٔ ظيٌٞ، ٍطث٘ػاخ ٗشازج اىصقافح ٗاالػ ً داز اىحسٝح ىيْشس، بالد اشوراّدزٝٔ، تازٗ،  
(2)

 .13، ص1791( داز اىحسٝح ىيطثاػح، تغداد، 1، ظيعيح اىَؼاىٌ اىحضازٝح زقٌ )، ويىوىٍحَد ٍٖدٛ ٍظيً٘، طازو، ٗػيٜ 
*
 ىقد ٗجد اىَْقثُ٘ اشازات تؼد شٗاىٌٖ فٜ اٗه ػاصَح ىٌٖ ٕٜٗ ادٗاز، مَؼثد ى ىٔ ػشراز ٗقصس مثٞس. 
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لفنان ان يعبر عن شعوره باالنتماء، لقد شكل الفن عند االشوريين حضورًا فاعاًل، تمكن من خاللو ا
فغابت الذاتية في االعمال لتعبر مكنونات عممو عن قضايا مجتمعة، فقد ادركوا الفاعمية المخبوءه في الفن 
والمتمثمة بقدرتو الكبيرة في اظيار االشياء المعمنة بجسدًا مادي، فكان لمعمل الفني قدسيتو وتميزه وخاصة في 

 متاز بروعة فنو وتراء انتاجو ودرعو متوجو.العيد االشوري، الذي ا

فالمتتبع لمفن الرافديني القديم خالل مسيرتو الطويمة، يمحظ ان كل فترة من تمك الفترات قد حممت 
روحًا ونمطًا مختمفًا، الن كل مرحمة من تمك المراحل قد حظيت باحداث ووقائع عن سابقتيا، مما جعميا 

شكمتيا رؤية عصر وفكر سائد، كما سيرتيا جممة من العوامل والمؤثرات تضم في طياتيا خصوصية وتميزًا، 
الضاغطة عمى آلياتيم الفكرية، لتخمق بدورىا تمك االنطباعات والرؤى المنعكسة في سموكيم ونشاطاتيم 
والممثل احد اىميا، فكان البد لتمك الفنون من ان تتمون بالوان عدة كاستجابة لما حولو، الن خصوصية كل 

تمك المراحل كانت قد افرزت جممة من القوانين المتحكمة في عممية التنظيم والترتيب لتمك االعمال  من
والممثمة بأداة لمنظام البنائي وىذا ما جعل فيمنا الحقيقي لمعمل، يكون بمعرفتنا بالظروف واالحوال التي 

فكار السائدة في الوسط احاطت ببنائية، فيو ال يشكل ))بعض تظاىر من االنسجام لمجموعة من اال
، فيكون ومن ثم ))التصور السائد في حضارة ىو الذي يحدد معالميا وبشكل المحمة بين (1)الحضاري((

 .(2)عناصر معارفيا ويممي منيجيتيا ويوجو ترتيبيا((

كما ان لمخزين المعرفي والموروث الحضاري الدور الفاعل في اغناء تمك الصياغات، حيث يسعى 
البدء الى ان ))يوجد لنفسو ادوات ىي نظم من الرموز ينظم بيا معطيات الخبرة التراكمية التي  الفنان ومنذ
ليظيرىا بشكميا النيائي، وبنظم يعكس القدرة االبداعية والتوليفية لديو، ليشكل وحدات نشاطو  (3)امتمكيا((

 الواعي، وبما تقتضيو ضرورة وخصوصية ذلك النشاط وطبيعتو.

لضرورات صداىا في النفس االنسانية، والممثمة بروح الفنان ليصوغيا وفق قوانين لقد وجدت تمك ا
ىي آلو النظام لعممية التنظيم المعتمدة انساقًا محددة سيرتيا آليتو الذىنية، المنسوجة من مرجعيات معرفية، 

ا وجد الفنان فالعمل الفني ىو جممة من االنعكاسات، يختمف قوامو ونمطو باختالف تمك االنعكاسات، كم
العمل الفني مجااًل رحبًا اممئ عميو افكاره وانطباعاتو العاكسة لمنظوره الروحي، ليعطي صورة واضحة وجمية 
عن تصوراتو، عاكسة فمسفتو ازاء ذلك كمو، بوسائمو المتاحة النافذة اليصال المضمون، وىذا ما كان في الفن 

( لموضوعاتو الحالية وكنطاق ضيق النحت المدور، حاصرًا االشوري كنطاق واسع الفن الجداري )رسمًا، نحتاً 
مواضيعو بين ما ىو في دائرة االليي او دائرة الممكي، او التغني باالمجاد العسكرية والفتوحات ليجسدىا 

لقد اختمف ىدف االشوري عن السومري  (4)بييئات واقعية لينتيجيا اسموبًا لو. طاغيًا عمييا االسموب الرمزي(
                                                           

(1)
 .145ص مصدر سابك،تازٗ، اّدزٝٔ،  

(2)
، اىن٘ٝييد، 1، ػيياىٌ اىَؼسفييح، اىَجيييط اىيي٘طْٜ ىيصقافييح ٗاىفْييُ٘، طانعهممم بمىرمموري ان ديممدزٗتييسخ. ً. اوييسٗض، جيي٘زض. ُ. ظراّعيي٘،  

 .15، ص1791
(3)

 .12، ب خ، صدراسات في بىية انفهد. شٕٞس صاحة،  
(4)

 .16، ص1793، زظاىح ٍاجعرٞس وٞس ٍْش٘زج، تغداد، ميٞح االداب، انفارش االشوري في انىحث انبارزم٘زمٞط، ٍجٞد، 
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، بل ارادىا صورًا حية، يدركيا الناظر من الوىمة (1)ل ))سعيو منصبًا في تكوين دالالت ذات مغزى((الذي ظ
االولى، فما كان منو اال ان يستوقف عجمة الزمن، ليكسب تمك المحظات صفة الديمومة ليحمميا بسمات 

حية عن تمك االمبراطورية  رومانتيكية، زادت من روعتيا وجماليا، لتتيح لالجيال الالحقة ان تستحضر صوراً 
العمالقة التي وثقت كل ما مكنيا توثيقو بموحات واعمال عمالقة ابدعتيا االنامل االشورية وعمى جدران 
قاسية منيا لتخط تاريخ امبراطورية بصور رائعة، وقد قسم العصر االشوري الى حقب زمنية، وبحسب 

 -ين ازدىار وترٍد، وقد كان التقسيم الى:المراحل والحقب السياسية، التي اظيرت تباينًا ما ب

 ق.م(. 1500-2000العصر االشوري القديم )-1

 ق.م(. 911-1500العصر االشوري الوسيط )-2

 ق.م( سقوط االمبراطورية االشورية. 612-911العصر االشوري الحديث )-3

ورية ودونيا، حيث يوشك العصران األوليان من ان يمثال مرحمة انتقالية ما بين بروز الشخصية االش
زامن ىذان العصران العيد البابمي القديم فقد امتازت ىذه المرحمة بضمور الشخصية االشورية وذوبانيا داخل 

فقد ظل سعي اآلشوريون في ىذه المرحمة منصبًا عمى ))التحول الى االىتمام باكتشاف مخترعات  *كيانات
 في تمك المرحمة شيئًا من الرصانة والقوة واالنتماء. وىذا من شأنو اكسب االعمال (2)اسالفيم الالمعين((

ان ىدف الفن ىو ))ان ينقل رسالة الزمن ليا(( وبالتالي ))ال يمكن تفسيره اال بواسطة معرفة 
 .(3)االحوال والمرجعيات التي قادت الى ظيوره((

فسر التبدل الحاصل ان جممة االحوال والظروف التي عاشيا العيد االشوري بمرحمتو االنتقالية وتمك ت
في بنية الفن االشوري، ما بين ذوبانو في كيانات اخرى وتفرد كيانو، ىو ما جعمنا نسمط االضواء في دراستنا 

 الحالية عمى العصر االشوري الحديث الذي مثل فنًا اشوريًا خالصًا.

 ق.م. 612-911العصر االشوري الحديث 

يمثل ىذا العصر اروع العصور وابدعيا في العيد االشوري خالل مسيرتو الطويمة بل وحتى اثمرىا 
وانضجيا من الجانب الفني، حيث عاش الفن االشوري في ىذا العصر حالة انتعاش وازدىار قياسًا 

مجاٍل دون بالعصرين السابقين، فقد خطت الخطوط الرئيسة لمشخصية االشورية، ولم ينحصر االنتعاش عمى 

                                                           
(1)

ٕـٖيـ، 1423، جسٝدج اىجَٖ٘زٝح، ػَ٘د افاو شقافٞيح، االحيد، جَيادٛ االخيس، اشكانية االشكال في انحماثيم انسومريةصاحة ،  د. شٕٞس 

 .3، ص2112ب.ً، 411
*
 اىنٞاّاخ ٕٜ اىعٍ٘سٝح ٗاالمدٝح ىث د اىسافدِٝ . 
(2)

 .5، ّفط اىَصدز، صبالد اشورتازٗ، اّدزٝٔ،  
(3)

 .44، صانفه دراسات في بىيةد. شٕٞس صاحة ،  
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، كما شيد ىذا العصر توجيًا كبيرًا من *اخر بل عم جميع المجاالت عمى السواء، )سياسيًا واقتصاديًا وثقافيا(
المموك والفنانين عمى السواء لتشيد العمائر الضخمة التي زينت بالزخارف والموحات الجدارية التي عكست 

 الرفاه ومكانة المموك انذاك.

شبو االسطوري لمممكية الراسخ في تقاليد الشرق االدنى ألالف االعوام بنزوع فقد ))التقى المفيوم 
اآلشوريين الى االعراب عن منجزات ممكيم في خدمة االلية بالكممة والصورة والقدرة المتجمية في فنون الرسم 

 .(1)والتصوير والتجسيم والحجر((

امجاده عبر العصور، فقام باختيار خامات شكمت قوة صامدة ذات قدرة  *لقد سعى الفنان الى تخميد
تحميمة ضد الظروف القاىرة، ليحقق من خالليا ذلك الخمود المرجو، حيث اىتموا اىتمامًا كبيرًا بالفن، النيم 

متعددة وجدوا فيو مبتغاىم، حيث طور الفنان االشوري فنًا وعمارة تناسب ومركزىم الجديد، ليشكل منيم بصيغ 
وىذا ما سوف نتناولو في بحثنا الحالي من حيث االنظمة البنائية التي يتالف منيا الفن الجداري االشوري 
لعصره الحديث لما ليذا العصر من تميز وخصوصية بكونو ذروة العيد االشوري وقمتو، فقد اتسم ىذا 

 العصر بسمات جعمتو يكون عند ذلك المقام.

شوري في ىذه المرحمة من ابداع لم يكن وليد المحظة، انما كان لمظروف ان ما وصل اليو الفن اال 
دورىا في خدمة الفنان االشوري وما ال اليو فنو، فقد وعى الفنان االشوري عمى ارث عمالق ))ورثت بالد 

دور  ليعى عمى ذلك االرث الذي ابدعو اسالفو لينيل منو االشوري مدركاً (2)اشور ثقافة بالد الرافدين وفنيا((
الفن المميز، مثمما ادركو مموكيم ليوجيوا فنانييم الى ان يبدعوا داعمين ذلك الجانب بكل قوتيم محققًا ليم 
اىدافيم في توثيق امجادىم وانتصاراتيم وفتوحاتيم، ليسخروا كل ما يمكنو من تسييل تمك الميمة من ايٍد 

 .*عاممة وخامات وان فقدت

فنية جديدة في ىذا  **استخدميا الفنان، بل وحتى ابتدع صيغاً لقد تعددت االشكال الفنية التي 
العصر، ان ما ييمنا من ىذا كمو ىو اعطاء فكرة عن ما وصل اليو الفن في ىذا العصر من اغناء وانتعاش 

من حيث استالم السمطة، ليجعل بعضًا منيم ىذا العصر عصرًا ذىبيًا  ***وقد قسم ىذا العصر الى دورين
                                                           

*
ظٞاظٞا ذَصو ترحصِٞ اىجٞش ٗذٖٞأذٔ ػيٚ اُ ٝنُ٘ ق٘ج ةازتح ٗدفاػٞح مَيا شيٞدٗا اىحصيُ٘ ٗاىق ايغ اىدفاػٞيح، اٍيا االقرصيادٝح فقيد تيي   

ض االقرصاد االش٘زٛ اٗض اشدٕازٓ ٗزفإٔ فشٞد اىثْٚ اىض َح اىرٜ ذْاظة ٍعر٘آ االقرصادٛ ٗػظَح اٍثساطي٘زٝرٌٖ ٗشقافٞيات، تاذجيآ تؼي

 ٍي٘مٌٖ اىٚ جَغ ٗذسجَح اىَدّٗاخ ىيشؼ٘ب ٗاىصقافٞح االخسٙ مَا حصو ٍغ اش٘ز تاّثٞاه ٍٗنرثرٔ اىض َح.
(1)

 .439، صمصدر سابكػناشح، شسٗخ،  
*
ىقد تحس اىسافيدْٜٝ دااَيات ػيِ اى يي٘د ٗىنيِ ميو ػصيس اذ ير شين ت اٗ ٍؼْيٚ ٍ ريفيات فاىعيٍ٘سٛ شينو اى يي٘د ػْيدٓ اىصيؼ٘د اىيٚ ٍيا في٘و  

 ف فاتردع فْات حامٚ ذىل، ٍرؼاٍ ت تاىحط ٗاىغٞة، اٍا االش٘زٛ، فقد ّاشد اى ي٘د ٍِ خ ه اػَاىٔ اىرٜ اذ رخ طاتؼات ة َات ٍقاٍٗح.اىَأى٘
(2)

 .495، ٍصدز ظات ، ص، ممدمة في جاريخ انحضارات انمديمةتاقس، طٔ 
*
ماُ اىَي٘ك االش٘زُٝ٘ ٝعر٘زدُٗ االحجاز ٗاىص ٘ز ٗاالخشاب اىرٜ ذفرقس ىٖا ت دٌٕ ٍِ ٍْاط  اخيسٙ، مَيا مياُ ٝفؼيو ذنيريٜ ذْ٘زذيا  

 اىصاّٜ ٗاتْٔ اش٘زّاصستاه اىصاّٜ.
**
 مَا ماُ فٜ ػٖد شيَْصس حٞس ّظٌ ٍؼازمٔ ٗاحداشٔ ػيٚ ت٘اتاخ تسّٗصٝح ٕٜ االٗىٚ ٍِ ّ٘ػٖا فٜ اىث د. 
***
و.ً(. 957-993اش٘زّاصستاه اىصياّٜ )-3و.ً(.  944-97ذنيرٜ ّْ٘زذا اىصاّٜ )-2و.ً"  971-711رسج االٗىٚ ةَد "اددّٞ٘ازٛ اىف 

شيَْصييس -9و.ً(.  929-911ادد ّٞييسازٛ اىصاىييس )-6و.ً(.  911-923شَشييٜ ادد اى يياٍط )-5و.ً(.  924-959شيَْصييس اىصاىييس -4

 اش٘زداُ اىصاىس.-9و.ً(.  992-991اىساتغ )
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ن االشوري، فقد ارتكزت االمبراطورية االشورية عمى ثالثة محاور سعت جاىدة لخدمتيا وىي في مسيرة الف
بحكمتيم في ادارة زمام  *)الممك، والجيش والفن( كما حكم في ىذا العصر مموك، جعموا منو عصرًا متميزاً 

ريخ وسيرة الفنان االمور، فممعت تمك االسماء وظمت مآثرىا شاىدة الى يومنا ىذا، فقد غيروا مجرى التا
الرافديني لتبقى لمساتيم ودورىم يعكس صمتيم وابداعيم في ادارة االمور، فقد وظفوا ))اقتصادىم في بناء 

وما شممتو الجوانب  (1)قوتيم العسكرية، واستخدمت القوة العسكرية في خدمة االقتصاد والحفاظ عميو((
 االخرى.

صميم الشكمي واقتصار المشيد التصويري عمى االشكال وان ما يميز الفن االشوري ىو نزوعو نحو الت
القميمة المرتبة بتصميم متراص متناظر او متباين عمل لكي يؤلف صورة حربية غالبا ما تكون مقترنة بكتابة 

 2وخضعت داخل اطار رباعي 

ويرى الباحثان ان االشوريين كانت ليم اسيامات في مجال التذكارات السياحية فالتاريخ يذكر لنا شواىد      
متعددة عمى ذلك منيا عمى سبيل الذكر ال الحصر تصاميم سجاد جداري باحجام صغيرة تقدم كيدايا او تعمق 

، وىنالك ادلة من الحضارة البابمية 3ينوىعمى الجدران منيا السجاد المعمق عمى جدران قصر سنحاريب بمدينة ن
في نفس السياق حيث تذكر لنا المصادر التاريخية ان الممكة كميوباترا كانت ممتفة بشال بابمي نفيس عند مقابمتيا 

، وغيرىا العديد من االدلة التي توضح اىتمام الفنان العراقي بعمل 4لمقيصر اقتنتو كتذكار عند زيارتيا لبابل 
سواء كانت عمى شكل حمي ذىبية او سيوف وخناجر ودروع الغرض منيا تزييني فضال عن نشر  التذكارات

 الثقافة الرافدينية

 التذكارات السياحية –المبحث الثاني 

التذكارات السياحية  مقتنيات يتم تداوليا في المدن والمناطق السياحية، يتفقدىا السائحون ويشتريو بعضيم       
 ذكرياتيم التى يحممونيا لبالدىم .كذكرى، لتكون ضمن 

كما أن لمصناعات والحرف التقميدية جوانب ثقافية واقتصادية عديدة، فالجانب الثقافي يتمثل في إحياء      
التراث وبعثو ، وتييئتو في صورة زاىرة لعالم السياحة ليعبر عن اإلبداع الفني ،وينتجو الحرفي الماىر محاكيًا 

قتصادي فيو نتيجة طبيعية لالىتمام بحرف وصناعات تمبي حاجات كثيرة عممية وفنية التراث أما الجانب اال
تثمر جميعيا إنتاجًا منظمًا لمسمع التقميدية بما يحقق دخاًل وفرص لمعمل وذلك في إطار الحفاظ عمى ذكريات 
                                                                                                                                                                                           

و.ً(.  915-921ظسجُ٘ اىصياّٜ )-3و.ً(.  922-926شيَْصس اى اٍط )-2و.ً(.  929-945ٗذثدأ ترعيٌٞ ذج ذث صس ) -اىفرسج اىصاّٞح:

 و.ً(. 631-669اش٘زتاّٞثاه )-6و.ً(.  667-691اظسحدُٗ ) -5و.ً(.  691-914ظْحازٝة )-4

 .51، صكىوز انمححف انعرالي)اىثصَح جٜ، فسض،  -ىيَصٝد ْٝظس:

 ٌٍْٖ ٍِ قعَح ػيٚ اظاض اىقسُٗ اىرٛ اىف ق٘أٍ ٍِ ش شح قسُٗ )اىراظغ، اىصاٍِ، اىعاتغ(.ٗ
*
قاٍ٘ا تفر  طسو اىرجازج، ٗاىقضا  ػيٚ االزاٍِٞٞ فٜ ظ٘زٝا ٗدّٗي٘ا ذيازٝ ٌٖ ٍيِ حسٗتيات ٗزحي خ صيٞد ٗفر٘حياخ ػييٚ اى٘احيات خشيثٞح  

 ذدػٚ )اىيَع٘( ٗاىرٛ قٞد فٞٔ ذازٝخ مو ظْح تحنٌ فٖٞا ٍ٘ظف مثٞس تثدأ تاػر   اىَيل ػسشٔ.
(1)

 .595ظات ، ص، ٍصدز ممدمة في جاريخ انحضارات انمديمةتاقس، طٔ،  
2
 .332،ص1795، ذسجَح ٗذؼيٞ  ػٞعٚ ظيَاُ ٗظيٌٞ طٔ ،ٍطثؼح االدٝة اىثغدادٝح ،تغداد، انفه في انعراق انمديماّط٘اُ ٍ٘ذنازخ ،- 
3
 .76، ص1792، ٍقاه فٜ ٍجيح فُْ٘ ػستٞح ،اىؼدد االٗه ،اىَجيد اىصاّٜ ،ىْدُ، تسٝطاّٞا ، انىسيج  انس اديحعِٞ ٕداٗٛ، -
4
 .199، ص 1791، ذسجَٔ ٗذؼيٞ   د.ػٞعٚ ظيَاُ ٗظيٌٞ طٔ اىرنسٝرٜ، داز اىسشٞد ىيْشس ، بالد اشوراّدزٝٔ تازٗ ، -
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مجموعة من  تمثل 4 -1، واالشكال رقم  الماضي والعمل عمى استمراريتو بما يتواكب مع العصر الحالى
 .التذكارات السياحية لبعض دول العالم 

 
 1شكل رقم 1

 يمثل نماذج لمتذكارات السياحية االيطالية

 
 2شكل رقم 2

 يمثل نماذج لمتذكارات السياحية االمريكية

 
 3شكل رقم 3

 يمثل نماذج لمتذكارات السياحية االندنوسية
                                                           

1
-http://www.bella-italia.com/gondola/souvenir 
2
-http://www.newyork.com/articles/travel/new-yorks-best-souvenir-shops-66824/ 
3
-http://www.souvenirofindonesia.com 
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 4شكل رقم 1

 الفرنسيةيمثل نماذج لمتذكارات السياحية 

ويرى الباحثان أن الدول السياحية تحرص عمى توعية الحرفيين باإلنتاج المتميز من خالل االرتقاء بمستوى  
الجودة الفنية العالية لتحقيق أمرين ،االول يكمن في قبول المنتج في التسويق والمنافسة، والثاني يظير تمك 

فية دالئل وثائقية لممقومات الثقافية والحضارية الصناعة بالرموز التراثية حيث تعتبر الصناعات الحر 
والتاريخية، كما أنيا تشكل مصدرا ىاما من مصادر الدخل القوميوأىمية الربط بين نشاط الحرف والصناعات 
التقميدية ببرامج التنمية السياحية واعتبار الحرف والصناعات التقميدية كعنصر من عناصر الجذب السياحي 

يق المنتجات الحرفية اقتصاديًا وثقافيًا، مع إيجاد آليات لتسويق منتجات الحرف اليدوية الذي يساىم في تسو 
نشاء وتطوير مراكز البحوث  نشاء جمعيات تيتم بالحرف اليدوية والصناعات التقميدية وا  داخميا وخارجيًا، وا 

يتم بالحرف اليدوية الى لمحرف اليدوية وبناء عالقات مع المنظمات اإلقميمية والعربية واإلسالمية التي ت
جانب دراسة كيفية االستفادة من برامجيا مع العمل عمى توثيق كل ما يتعمق بالحرف اليدوية وذلك بوضع 
عداد معارض تعرض فييا مختمف المنتجات الحرفية بيدف التعريف وفتح آفاق  قاعدة معموماتية عنيا وا 

دخال معمومات عن الحرف اليدوي ة ضمن المواد األساسية في المناىج الدراسية لكميات واسعة لمترويج ليا، وا 
الفنون الجميمة والتطبيقية واقسام التربية الفنية في كمية التربية وكميات المعممين حفاظا عمى التراث الثقافي 
والعمل عمى إنشاء معاىد فنية مثل معيد الفنون الحرفية والتراث الشعبي واعتماد التدريب لمحرف التقميدية 

جيع التعاون والتواصل بين الجمعيات والمراكز النسائية الميتمة بنشاط الحرف والصناعات التقميدية ، وتش
وتنظيم مسابقة دورية ألفضل إنتاج مطور في مجال الحرف لتشجيع المبتكرين والمبدعين وتحفيزىم عمى 

 االستمرار
تمك األىداف االقتصادية ُينظر إلييا بأىمية لثقميا في العائد المادي الكبير لمبمد بشكل عام         

ولممواطنين بشكل خاص . االمر الذى يدعو إلى االستفادة من القطاع السياحي في ترويجيا ثقافيًا ويمكن 
والميرجانات سواء "داخميًا او  العمل عمى التوظيف السياحي لمحرف والصناعات التقميدية عبر الممتقيات

إقميميًا او عالميا" ،خاصة وان ىذه المناسبات أصبحت مكممة لمنشاط السياحى و الثقافي، فضال عن 
                                                           

1
-http://inhabitat.com/designcompetitions/design-a-souvenir-and-enter-it-in-the-reciprocity-design-

competition/ 
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التحركات السياحية االخرى سواء كانت ميرجانات، أو أسواق لمترويج السياحي العالمي، أو ممتقيات سياحية 
قميمية، أو أسابيع ثقافية في الخ  ارج. والتي تقوم بدورىا لصالح الترويج والتسويق لمحرف التقميدية.محمية وا 

ويرى الباحثان ان توظيف االرث الحضاري في عمل التذكارات السياحية تم استثماره في المنطقة وبشكل 
خاص في مصر واالردن وفمسطين والمغرب العتماد ىذه الدول عمى السياحة كممول ميم لالقتصاد وكما 

 .7-5في االشكال 

 
 5شكل رقم  1

 نموذج لمتذكارات السياحية المصرية

 
 6شكل رقم  2

 نموذج لمتذكارات السياحية المصرية

                                                           
1
-http://stuckattheairport.com/2012/09/26/souvenir-sunday-all-week-long/ 
2
-http://stuckattheairport.com/2012/09/26/souvenir-sunday-all-week-long/ 
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 7شكل رقم  1

 يمثل نماذج لمتذكارات السياحية االردنية

الدور الذي تمعبو الممتقيات والميرجانات السياحية في تنشيط الحركة السياحية عمى جميع المستويات " و       
المحمية، واإلقميمية، والدولية" والتي تتميز بتوزيع متناسق لكل ما ىو ممتع، وشيق، وجذاب من فعاليات عمى 
خريطتيا، الى جانب وجود كافة شرائح السائحين الزائرين لمميرجان مما يعد تسويقا سياحيا لمناطق السياحية 

صناعات التقميدية فى الميرجانات بطريقة غير مباشرة عن طريق الفنون الشعبية، الى جانب عرض ال
والمعارض السياحية واىميتيا في نشر الثقافة الخاصة بالدول السياحية والمتمثمة فى التذكارات السياحية في 

وتنمية مجال التذكارات السياحية لما ليا من أىمية وتاثيرايجابى لمدول السياحية والتى تصل .القطاع السياحي
 .   الوة عمى الدعاية السياحية ليا، والنيوض بتمك الحرف والحرفيينالى حد التصدير لمخارج، ع

 الدراسات السابقة 

من خالل البحث في االنترنت وفي دليل كمية الفنون الجميمة لالطاريح والرسائل في جامعة بغداد وجامعة 
 بابل لم يتوصل الباحثان الى دراسات سابقة في مجال تصميم التذكارات السياحية .

 المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري 

الحضارة االشورية كان ليا اسيامًا فاعاًل في ارساء معالم التطور والفن الرافديني فقد شكمت منياًل    -1
انتيل منو كل من  اعقبيا من الحضارات .كما مثل الفن االشوري نقطة تحول في الفن نتيجة لقوة اعماليم 

 وسحرىا .
فاعل، تمكن من خاللو الفنان ان يعبر عن شعوره باالنتماء، فغابت الذاتية في  لمفن االشوري حضور -2

االعمال لتعبر مكنونات عممو عن قضايا مجتمعة، فقد ادركوا الفاعمية المخبأة  في الفن والمتمثمة بقدرتو 
لعيد االشوري، الكبيرة في اظيار االشياء المعمنة بجسد مادي، فكان لمعمل الفني قدسيتو وتميزه وخاصة في ا

 الذي امتاز بروعة فنو وتراء انتاجو .
                                                           

1
-http://www.jordanjubilee.com/genjord/shopping.htm 
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لمخزين المعرفي والموروث الحضاري الدور الفاعل في اغناء  الصياغات الفنية، ومنيا التذكارات   -3
 السياحية.

نقل الفن االشوري رسالة الزمن ليا وبالتالي ال يمكن تفسيره اال بواسطة معرفة االحوال والمرجعيات التي  -4
 ظيوره.قادت الى 

نزوع الفن االشوري نحو التصميم الشكمي واقتصار المشيد التصويري عمى االشكال القميمة المرتبة   -5
بتصميم متراص متناظر او متباين عمل لكي يؤلف صورة حربية غالبا ما تكون مقترنة بكتابة وخضعت 

 داخل اطار رباعي. 
لالشوريين اسيامات في مجال التذكارات السياحية منيا تصاميم السجاد الجداري والشاالت واالعالم  -6

 .وغيرىا 
 الصناعات الحرفية ومنيا التذكارات السياحية  ليا دالئل وثائقية لممقومات الثقافية والحضارية والتاريخية. -7
 .وميتشكل  التذكارات السياحية مصدرا ىاما من مصادر الدخل الق   -8
في تنشيط الحركة السياحية عمى جميع المستويات " المحمية، واإلقميمية، ىنالك دور لمتذكارات السياحية  -9

 .والدولية" 
 الفصل الثالث

 مجتمع البحث وعيناته -اوال:

لغرض تحديد مجتمع البحث وعيناتو واختيار العينات التي تتجسد بيا موضوعة البحث ))الرسوم 
 -توظيفيا في تصاميم التذكارات السياحية(( اعتمدت الباحثان الخطوات االتية:الجدارية االشورية و 

عينات لمرسوم االشورية واقتصرت العينات عمى ىذا  5اختيرت العينات بصورة قصدية وقد بمغت 
العدد لصعوبة الحصول عمى المزيد من العينات وايضا الن العينات المنتقاة قصديا تمتقي بموضوعة البحث 

 ي وعميو ستكتفي بعينات البحث الحالية والمؤلفة من لوحات جدارية .الحال

 ثانيًا: منهج البحث

اعتمد الباحثان المنيج )التحميمي الوصفي( منيجًا لمدراسة الحالية النو يمثل انسب المناىج لمشكمة 
الوصفية  البحث الحالية وايسرىا لموصول الى االىداف، فيو يمثل احد المناىج االساسية في البحوث

المعتمدة تقصي الحقائق من خالل المالحظة والتوصيف لمعينات واستخالص اساسيات بنائيا بغية معرفة ما 
 اذا كان ىناك انعكاس في تمك االعمال.
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 ثالثا: ادوات البحث

قام الباحثان باستخدام مجموعة من االدوات كان اليدف منيا الحصول عمى بيانات تتفق مع ما 
 -ومن ىذه االدوات:يتطمبو البحث 

 تحميل  الرسوم الجدارية االشورية من خالل االستفادة من مؤشرات االطار النظري . -1

مقابمة عدد من المصممين لإلفادة من معموماتيم في مجال تصميم التذكارات السياحية  ومنيم الفنان -2
 المصمم ))ا.م.د احمد عبيد((.

والمحال التي تعرض التذكارات السياحية وتصويرىا فوتوغرافيًا من قبل القيام بجوالت ميدانية لألسواق -3
 الباحثان.

 1عينة رقم 

 الوصف العام 
 ناصربال يستقمون مركباتيم الحربية .  : مقاتمو اشوراسم العينة

 : الرخام.الخامة 
 : القرن التاسع قبل الميالد. الممك اشورناصربالتاريخها
 سمX 98م 2.54: القياس
 1: المتحف البريطاني، لندن.العملمكان 

 

 

 

 

 التحميل 

ان التكوين الظاىري لمنموذج يمثل شريطا مستطيال نظمت  بداخمو االشكال بشكل متوازن يسجل لنا       
حدثا عسكريا لتقدم الجيش االشوري في المعركة ، ولتحصر الخيول والفرسان بداخل الشريط بحيث تبدوا 

اد ان يكون احتفاليا بالنصر وان دل ىذا التكوين عمى شي انما يدل عمى تطور وكانيا تروي لنا مشيدا يك

                                                           
1
- Budge, A.W. 1944 pl-xuiez 
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الفن االشوري ونقمو لرسالة في وقتيا وايضا لكل ما اعقبيا من حضارات وتكاد تكون ىذه الرسالة ىي احذروا 
 من قوة الجيش االشوري .

د بشكل قريب من التصميم كما نجد ان الشريط الجداري يعتمد عمى االشكال التي حققت المشي     
 التصويري حيث تنقل لنا الموحة االحداث دون الحاجة الى نص كتابة يشرح الحدث.

حاول الفنان االشوري في ىذا المشيد استخدام الرموز الواقعية الممثمة بالنبات الموزعة عمى سطح      
م التراكب ليجسد اشكالو التي بدت الموح، اليصال الفكرة مبسطة عن واقع المكان، كما قام الفنان باستخدا

 اكثر تالحمًا ووحدة كما جسد العمق في عممو.

ويرى الباحثان ان المشيد يالئم تصاميم التذكارات السياحية حيث باإلمكان طباعتو عمى المالبس 
والشاالت والعباءات ويمكن تنفيذه بواسطة الطرق عمى النحاس وطباعة الشاشة النافذة عمى القماش مما 
يؤدي الى نشر الثقافة الرافدينية والوصول الى اماكن ابعد من خالل التوظيف المالئم لمتقنية المنتقاة عمى 

 السطح المطبوع باختالف خاماتو .

 2عينة رقم 

 الوصف العام 

 : مشيد الحياة اليومية لمجندي االشوري او في االسطبلاسم العينة

  : طين.الخامة 

 ..: القرن السابع ق.متاريخها

 سمX150م 6: القياس

 1: القصر الشمالي الغربي / نمرود المتحف البريطاني، لندن مكان العمل

 

 

 

 

                                                           
1

اىَصدز:  -  Mallowan, M.E.I. 1966, Ud, Tepl, 44 
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 التحميل  

من خالل التكوين الظاىري لمنوذج نجد انو مكون من عده مفردات متنوعة توزعت عمى المساحة الكمية     
لممشيد تاخذ شكل مقاطع شكمت كل منيا جانبًا معينًا ومختمفًا فنراه قسمو الى ثالثة اجزاء طولية غير 

مثل شكاًل دائريًا من خاللو الفنان متساوية القياس لتتالف من الجزء االول والممثل من الجانب االيسر الذي 
الحصن االشوري البادي من سورة المحيط بو ذا االبراج والذي قسمو الفنان الى اربعة ارباع متساوية ليظير 
بيا اشكااًل جسدت مشاىد مختمفة من داخل الحصن مثمت مقاطع من مشاىد ابرزىا الفنان باسموب ذكي، 

في المشاىد بمساحة قميمة، مستخدمًا منظورًا جويًا لمكشف عما  حيث جسد مشاىد بوسع في المعنى زخماً 
بداخل ذلك الحصن، ليمثل بتمك الدائرة التي اقاميا وبحركتيا الالنيائية والتي مثمت مفتاح لحركة المشيد 

 العام.

يم ويرى الباحثان ان المشيد يالئم تصاميم التذكارات السياحية حيث باإلمكان االستفادة منو في تصام  
الدروع النحاسية  وكذلك في تصاميم االقمشة بشكل عام  مما يؤدي الى نشر الثقافة الرافدينية والوصول الى 

 التوظيف االمثل لممفردة االشورية  .

 3عينة رقم 

 الوصف العام 

 : تمقي الممك الوالء من قبل الحكام التابعيناسم العينة

  : طين.الخامة 

 الميالد.: القرن الثامن قبل تاريخها

  X 1.5م 22: جزء من عمل جداري كبير يصل الى القياس

 المتحف البريطاني، لندن47: تل بارسب / القاعة مكان العمل

 مساحتو: 
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 التحميل 

عمى قاعدة واحدة ىي القاعدة االرضية العمل، اال ان اطوال االشكال تقاوتت وفقًا لممناصب حيث مثل       
شخص الممك نقطة االستقطاب والشخصية االكثر. بروزًا في المشيد لوضعو الفنان في قمب العمل زاد في 

، كما كان لتعاكس الحركة ثقل وثبات شكل العصا المثبتة لمممك والمتخذ مع شخص الممك شكاًل ىرمياً 
لمكتمتين لتمقي في وسط العمل وتتابع المستويات كما قمنا من حيث االىمية فالمستوي الثاني مثل الحاشية 
والمستوى االخير االوطأ، ممثاًل بحاممي الجزية ليتالف العمل بتمامو من نظم افقي بانشاء مغمق وبانشاٍء ذي 

من فقد الكثير من تمك االجزاء لتمك االعمال من الرسوم الجدارية والتي ديناميكية ىادئة جدًا، وعمى الرغم 
تداعت بسبب مرور الزمن عمييا، فانو ال تزال تظير براعة الفنان وقدرتو االبداعية، فقد اجاد في تمك 

 االعمال عمى الرغم من تردي االوضاع حينيا.

حية حيث باإلمكان االستفادة منو في تصاميم الرسم ويرى الباحثان ان المشيد يالئم تصاميم التذكارات السيا  
عمى الزجاج والحفر عمى الخشب والمعادن  وكذلك في تصاميم االقمشة بشكل عام  مما يؤدي الى نشر 

 الثقافة الرافدينية والوصول الى التوظيف االمثل لممفردة االشورية  .

 4عينة رقم 

 الوصف العام 

 ام االلو: مشيد تعبدي لممك اماسم العينة

  : اكاسيد ممونة عمى طين. الخامة 

 : القرن السابع قبل الميالد.تاريخها

 م X6م 12: القياس

 : قصر خرسباد ، المتحف البريطاني، لندن مكان العمل
1 

 

 

 
                                                           

1
، اىَؤظعح اىؼستٞح ىيدزاظاخ ٗاىْشس، ٍطثؼح فْٞٞقٞاُ تٞسٗخ، 2اش٘ز، ضاىَصدز: شسٗخ ػناشح، اىفِ اىؼساقٜ اىقدٌٝ، ظٍ٘س تاتو ٗ-

 .559ص
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 التحميل 

ان التكوين الظاىري لألنموذج يمثل مشيدًا لتعبد ممك اشوري امام االلو  ، يسجل لنا المشيد تسمم الممك      
االشوري لرمز الحكم من االلو ليبدو وكان الممك يتمتع بمباركة االلو عمى تولي امور السمطة الدنيوية من 

رفية والتي تحيط بالمشيد من جميع الجيات وقد خالل ايعاز ومباركة السمطة الدينية   ، وتبدو االشرطة الزخ
 اعتمدت عمى مبدا التكرار داخل الشريط الزخرفي 

كما نجد ان الشريط الزخرفي يعتمد عمى االتجاىية في التصميم حيث تنقل العين من جية اليمين الى      
 اليسار وبالعكس ليكون حركة داخل التصميم ويبعد عنو الرتابة  .

نان االشوري في ىذا المشيد استخدام الرموز واالشكال ذات الجمالية لما يمكن ان تضفيو ىذه حاول الف     
االشكال من عنصر جذب لدى المتمقي  ، وكذلك اليصال الفكرة عن الحدث اال وىو تسمم الحكم من قبل 

 االلو.

ستفادة منو في تصاميم ويرى الباحثان ان المشيد يالئم تصاميم التذكارات السياحية حيث باإلمكان اال  
السجاد اليدوي وكذلك في تصاميم االقمشة بشكل عام  مما يؤدي الى نشر الثقافة الرافدينية والوصول الى 

 التوظيف االمثل لممفردة االشورية  .
 

 5عينة رقم 

 الوصف العام 

 : الجنود االشوريون يستممون االسرى / قصر سنحاريباسم العينة

  : طين.الخامة 

 : القرن السابع قبل الميالد. الممك سنحاريبتاريخها

 سمX150م 6: القياس

 1: المتحف البريطاني، لندنمكان العمل

 

 

                                                           
1
 Gadd, G.J, 1936. P. 178 / Paterson, A, 1915, 57اىَصدز:  -
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 التحميل:

ان التكوين الظاىري لألنموذج يمثل مشيدًا لموكب فرسان مترجميين ومقاتمين مشاة يتسممون اسرى من      
مدينة بابمية، وىذا العمل ىو جانب من تمك المواكب وياتي العمل عمى شكل شريط مستطيل نظمت  بداخمو 

وبتكرار اعتيادي ، يسجل لنا  اشكال ادمية وحيوانية تم تكراراىا عمى معظم مساحة الشريط  بشكل متساوي
المشيد تسمم الجيش االشوري لالسرى في المعركة ، وتبدو الخيول بداخل الشريط بحيث تبدوا وكانيا فخورة 
بالنصر عمى االعداء ويبدو الفرسان  محتفمين بالنصر وان دل ىذا التكوين عمى شي انما يدل عمى القدرة 

 التي تسجل االنجازات والبطوالت االشورية عمى اعداءىا.لمفنان االشوري بتصوير وتصميم المشاىد 

كما نجد ان الشريط الجداري يعتمد عمى االتجاىية في التصميم حيث تنقل العين من جية اليمين الى      
 اليسار مع اتجاه الخيول والفرسان لتخمق حركة لمتصميم .

ويرى الباحثان ان المشيد يالئم تصاميم التذكارات السياحية حيث باإلمكان حفره عمى الخشب والمعادن       
ويمكن تنفيذه بواسطة الطباعة عمى المداليات والدروع مما يؤدي الى نشر الثقافة الرافدينية والوصول الى 

 التوظيف االمثل لممفردة االثارية  .

 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 بعد االنتياء من دراسة وتحميل عينة البحث ،وتحقيقا لميدف  توصل الباحثان الى النتائج التالية :

مما يشكل  1,2,3,4,5معظم الرسوم الجدارية االشورية تمثمت بمفردات ادمية، كما في العينة  -3
 نسبة عالية لتوظيف الشكل االدمي ضمن الرسوم الجدارية االشورية.

 فكونت ايقونو متداولة لمرسوم الجدارية االشورية. 1,2يوانية في العينات تمثمت المفردات الح -4
اعتمـــــــــدت الرسوم الجدارية االشورية عمى االشرطة الزخرفية سواء بتصميم الشكل الخارجي  -5

 .5-1لممشيد او االشرطة الداخمية لممشيد كما في العينة 
والمتمثل في توظيف الرسوم الجدارية االشورية في تصاميم التذكارات  لمهدف الثانيوتحقيقا 

 السياحية قام الباحثان بأعداد التصاميم التالية :
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 تصاميم مقترحة

 
 -من خالل نتائج البحث توصل الباحثان لالستنتاجات التالية::االستنتاجات

وتنوع كبير في إنتاج العديد من  ىنالك أىمية لمتذكارات السياحية لما ليا من شيرة كبيرة -1
الصناعات التقميدية التي تعتمد عمى الحرفية والميارة اليدوية والتي تستخدم  المواد الخام مثل 
المعادن المختمفة كالذىب والفضة والنحاس والحديد، و أيضًا األخشاب، والطين، واألصواف 

عجمة التنمية والتطوير لصناعات والجمود ويمكن لقطاع السياحة أن يسيم بشكل كبير في دفع 
التذكارات السياحية، ويخدم تسويق منتجاتيا في عدة محاور أىميا التوظيف الثقافي واالقتصادي 
لمتذكارات السياحية من خالل الممتقيات والميرجانات ونشر الوعي الى جانب تنمية األنماط 

 . السياحية
حي في مقررات تثقيفية )نظرية وعممية( يمكن وضع الحرف التقميدية وصمتيا بالقطاع السيا -2

بالتعميم الجامعي، بحيث تضمم المقررات برنامج دراسي متكامل عن الحرف التقميدية، وأىميتيا 
االقتصادية، والحضارية، والثقافية، يوزع عمى مراحل التعميم المختمفة. عمى أن ُيراعى في ىذه 

التقميدية في الحضارات المختمفة الى جانب البرامج أن تتضمن تعريف الطمبة بتطور أىم الحرف 
إكسابيم الطمبة ميارات في إعداد تصاميم لمشغوالت تقميدية مستوحاة من العناصر الزخرفية 
القديمة. والميارات المساعدة في إنتاج مشغوالت تقميدية متنوعة من مختمف المواد، الى جانب 

تنظيم، والدقة، والنظافة، واالىتمام بالناحية تنمية القيم واالتجاىات اإليجابية لدى الطمبة كال
 . الجمالية
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ان تطوير الحرف التقميدية، يخمق أنماط سياحية جديدة ويساعد عمى إنتاج التذكارات السياحية   -3
التي تفي بحاجة ىذه األنماط: حيث تحتاج الكثير من األنماط السياحية إلى أدوات ومينيين 

ان تيتم الدولة ،و ًا في إرساء ىذا النمط والتشجيع عمى قيامو يمكن ليم أن يكونوا عاماًل أساسي
ليذا النشاط من خالل تقديم ومنح التسييالت لمحرفيين والفنانين، والتي تساعدىم في تمبية 
الضروريات التي تمكنيم من تطوير أنفسيم، وحرفيم، وصيانة تراثيم والحفاظ عميو وتشجيع 

 . نتجاتيم التي تتعدد فوائدىاالحرفيين وذلك باقتناء مفردات من م

 -يوصي الباحثان بالتالي:التوصيات:

القيام بدراسة مكممة تتناول الرسوم الجدارية االشورية وتوظيفيا في مجاالت التصميم بشكل اوسع من  -1
 التذكارات السياحية مثل الممصقات والطوابع والمالبس واالثاث.

يوصي الباحثان بالقيام بدراسة متخصصة تعني بدراسة التذكارات السياحية واالسس التصميمية ليا -2
والعوامل الثانوية المؤثرة في تسويق التذكارات، والمشاكل التي  واستخدام برامج الحاسوب في تصاميميا، 

 يعاني منيا سوق التذكارات في العراق

 -يقترح الباحثان ما يمي: عمى ضوء النتائج لمدراسة-المقترحات:

إعداد حمالت إعالنية مرئية ومسموعة لمتوعية بأىمية الصناعات التقميدية وتنظيم رحالت منتظمة  -1
 لطمبة الجامعات إلى الورش الفنية والمطابع .

تقديم مكافآت تشجيعية لمعاممين المتميزين بالدولة والقطاع العام والخاص من الحرف التقميدية   -2
 كحوافز واعداد المعارض الخاصة بتصاميم التذكارات  .

 

 قائمة المصادر :

 القران الكريم*

دار ، بيروت ،  9ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم االنصاري ، لسان العرب ج -1
 صادر ، ب ت.

انطوان موتكارت ،الفن في العراق القديم ، ترجمة وتعميق عيسى سممان وسميم طو ،مطبعة االديب -2
 .1975البغدادية ،بغداد،

اركان عبد االمير ، المعمقات النسيجية العراقية وامكانية توظيف الخط العربي في تصاميميا ؛ رسالة  -3
 . 2002الجميمة ، بغداد ،  ماجستير غير منشورة ، كمية الفنون
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بارو ،اندريو، بالد اشور، ترجمو وتعميق  د.عيسى سممان وسميم طو التكريتي، دار الرشيد لمنشر ،  -4
1980. 

 .1951باقر، طو، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، دار البيان ، بغداد ـ -5

 البصمة جي، فرج، كنوز المتحف العراقي، بغداد ،ب ت. -6

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، مطبعة 2عكاشة، الفن العراقي القديم، سومر بابل واشور، جثروت -7
 فينيقيان بيروت، ب ت.

حسين ىداوي، النسيج  السجادي ، مقال في مجمة فنون عربية ،العدد االول ،المجمد الثاني ،لندن، -8
 .1982بريطانيا ،

الرواية العراقية الحديثة، لمؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  صبري، مسمم حمادي، اثر التراث الشعبي في-9
 .1980، 1ط

عبو ، شذى فرج ، توظيف موجيات الموجات الصوتية في تصميم وحدة اضاءة ، اطروحة دكتوراه ، -10
 .  1997كمية الفنون الجميمة ، بغداد ، 

 .1974، بيروت، 1عز الدين، اسماعيل، الفن واالنسان، دار القمم، ط-11

 .1990، بغداد، 1كمين دانيال. موسوعة عمم االثار، ت، ليون يوسف، ج-12

كوركيس، مجيد، الفارس االشوري في النحت البارز، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، كمية االداب، -13
1983. 

عة، ( دار الحرية لمطبا1مظموم، طارق، وعمي محمد ميدي، نينوى، سمسمة المعالم الحضارية رقم )-14
 .1971بغداد، 

روبرت. م. اغروس، جورج. ن. ستانسو، العمم بمنظوره الجديد، عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة -15
 .1980، الكويت، 1والفنون، ط

 زىير صاحب، دراسات في بنية الفن، ب ت.-16

اق ثقافية، االحد، زىير صاحب ، اشكالية االشكال في التماثيل السومرية، جريدة الجميورية، عمود اف-17
 .2002،بغداد ، 411ىـيـ، 1423جمادي االخر، 

 . 1956اليسوعي ، لؤي معموف ، المنجد في المغة واألدب والعموم ؛بيروت ، -18 
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