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  وو   عاووب ان يكوو ن احث ووب عاً عوو ا عاووب اح  ووو يئ  اووح ي  بثوو  اح  نهوون  وو      وو  ع وو  عوو   .1

 (.CDقنص حبحري )
( توول   عوو  اح لوود اح وو يي 15( توول    ال ا وو  عوو  )25ان ال احهووع عووعي توول  ث احث ووب عوو  ) .2
(A4)  ( عشووونال االن عووو   ووو  10عاوووب ان عوووعا  احث غوووب عًاووو  )  ه ووو   ب عووو  نحوووا اح قووو ص اح    ووو

 .تل   اض في 
عاووب ان  اه اح ووأ أعووع   احث غووباحث ب جحءاا ع  رو ح  اح  ج  بن أ  أطن غ  احع   ر  ي ك  ان يك ن  .3

ئ  أال عا حم احث غب   ض   عاب ق حب اح لا   او ك  ل اح  ا عوو ث اح اا  وو  غوو حال ب  اح ن يوو   اال كابحهوو 
 يك ن قع وًق  شنه عاب أي       ن أ  ادَّ إرو ح  حا شن اأ علا  أخنى  ه  هع احث غب  ذحا خاي ا.

اب غ     اق اح   رهن اح نوا  إحي   ع اا ال اح لاوو     وو   عا حم احث غب غإجناء ا عع ث اح  ك ب  ع .4
 ( ع ع ا.15ع عح  اأ ععال ال ا ل  ز )

 . ع  ض   ا  اي اح لا  اح    اح      أن يك ن احث ب ض   االخ ق ت ث اال    ي  .5
ي ان أت  ي احث    غ ح نار غ ل ت غب ه  حا شن أ  عععه  خوو ل عووعال ال ا لوو  ز ش شوو  أ ووهن  .6

    ت ح  حهبث  اح  نهن.ع  اأره
 ال اني األغ    إحب أت   ه  و اء  شنث أم حد ا شن. .7
ي الر  100يع وو ر عناقووأ ياخوو  اح وونا    أحوو  90 احث حلوو   عا ووحم احث غووب  ووعا  أجوو ر اح شوون اح  وونرال .8

 .أعنهكأ خ رج اح نا 
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إال غ ووع عوون ر اأ غ ل قً ل احث ب حا شن اأ اح لا  ال ي  ح حاث غووب غإعوو يال  شوونه اووأ عكوو ن  خوون  .9
 و     عا  عاب اأره   شنه ابه .

اوووأ عك  هووو  عوووو   -إن  جوووعث  - ا ضووو  احنوووو م أ  اال وووك ل  ئ(Wordياثووو  احث وووب  ًن ووو ع  ) .10
 احث ب عاب أن اك ن ت ح   ع  اح  غي  احل ي  حااث ع .

 أن يك ن احث ب خ حي ا ع  األخا ء احال ه   اح   ه   االع ئي . .11
  اح  اعع اح نعي  اأ احث ب اح ا أ. يلب ااث ع األت ل اح ا ي  .12
 يلب أن اك ن اح ا ط   آلاأ: .13

 (.14غلد اح ط ) (Simplified Arabicاحال  اح ن ي :   ع اح ط ) -أ
 (.14( غلد اح ط )Times New Romanاحال  اال كابحه :   ع اح ط )  -ب

اح وونميد ع وو  ناائ عوو  ع   احه اعش يك ن   ظ م اا  ئأ )ا اي  ث خ  عي ( اأ  ه ي  احث بئ  هك ن  .14
 اح عقبق اأ ا ا   اح نميد.

 
 :مجاالت النشر

ا شن اح لا  احث    اح ا ي  األتبا   اح  ا ط ث اح      اأ عل ل اح ا م   البحوث العلمية: .1
 .اإل    ي 

   اح  ح ي ا شن اح لا  غ    اح ؤا ناث  اح ع اث اح ا ي  اح  اي   اح ن ي    المؤتمرات والندوات العلمية: .2
   ا  اي اح لا  اح    اح     . اإل    ي   ض    اح أ ع عث غعع  ا اأ عل ل اح ا م 
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The Influence of Ancient Iraqi Decorative 

Arts on the Arts of Ancient Egypt  

   
A B S T R A C T     

The research aims to highlight the effects of ancient Iraqi art 

on the arts of ancient Egypt, so the geographical isolation that the 

natural environment granted to Egypt did not prevent contact with 

other peoples of the ancient Near East, especially Mesopotamia, we 

have various evidence of that connection occurring since 

prehistoric times, where This effect was evident in the types of 

plant, engineering, and script decorations and human and animal 

paintings. This stage in which Egypt took some civilized 

appearances from the Mesopotamia Valley was defined in the 

historical period between the middle of the fourth millennium and 

until the beginning of the third millennium BC, which includes pre-

dynastic times in Egypt and is met in ancient Iraq by the second 

Warka era, the Jamda Nasr and the beginning of the dawn era Races 

are the era called the book-like era, and this originality is an 

attribute of both the Mesopotamian civilization and the Nile Valley 

civilization.                     

 © 2020 J.F.A, College of Arts | Tikrit University 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Corresponding Author: Lecturer. Ghassan Mirdan Haji | Department of Archeology / College of Archeology / University of Mosul | 

Nineveh | E-Mail: ghassn.mirdan@gmail.com / Mobile: +9647519238188 

 

 

ISSN: 2663-8118 (Online) | ISSN: 2074-9554 (Print) 

Journal of Al-Frahedis Arts  

Available Online: http://www.jaa.tu.edu.iq 

 

Tikrit University 

J.F.A 

Journal of Al-Frahedis Arts 

College of Arts  

mailto:%20yassin.media@gmail.com
mailto:%20sadada@uqu.edu.sa
mailto:%20sadada@uqu.edu.sa
http://www.jaa.tu.edu.iq/


Lecturer. Ghassan Mirdan Haji / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (42) | Part II | Year (2020) Pages (148-160) 

 

149  P a g e |  

J.F.A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غسان مردان حجي م.
 ghassn.mirdan@gmail.com  :الكترونيالبريد 

 9647519238188+ رقم الجوال:

 
 ثارقسم ال 

 الثاركلية 

 الموصلجامعة 

 نينوى 

 العراق
 

 الكلمات المفتاحية: 
 

 بالد ما بين النهرين  -

 العراق القديم  -

 مصر القديمة  -

 ون الفن -

 

 معلومات البحث
 

 تاريخ البحث:
 

 10/11/2019                   :االستالم
 16/02/2020                     القبول:

 01/07/2020     التوفر على االنترنت:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

لة 
مج

 / 
اب

آلد
ة ا

كلي
 / 

يت
تكر

عة 
جام

أب
أد

 
ي 

هيد
لفرا

ا
معة

جا
 

ب 
 أدأ

جلة
/ م

ب 
آلدا

ة ا
كلي

 / 
يت

تكر
ي 

هيد
لفرا

ا
معة

جا
 

يت
تكر

 / 
ة كلي

دي
اهي

الفر
ب 

 أدأ
جلة

/ م
ب 

آلدا
ا

 

كلي
 / 

يت
تكر

عة 
جام

ة 
أب

 أد
جلة

/ م
ب 

آلدا
ا

 

 

تأثيير الفوون الخررييأة العراقيأة المأديمأة  ل   

 يوون مصر المديمة

 

يهدف البحث الى ابراز التأثيرات الفنية العراقية القديمة على فنون مصررررررررر  
القررديمررةا لررتا ل  لمنل العجلررة الالرا يررة التل منحتهررب الةيلررة ال ةي يررة لمصررررررررررررررر م  
االلصرررررربه  ليرشب م  لررررررعوى القرررررررص ا بالى القدي  رابدررررررة  ب ب راب  الرافدي ا  

عصررررو  مب اةت التب حيا حيث  فلدينب ابلة متنوعة على حدرث ذلك االلصرررربه رمنت
ب فل لالوار الجاب ف النببلية رالهندكرررررررية رال تببية رالركرررررررو    كبن شتا التأثير راضرررررررح 

ران شرت  المرحلرة التل اارتت فيهرب مصررررررررررررررر  ع  الم ربشر   االبمية رالحيواالية. 
الحضررررررررررب حة م  راب  الرافدي  حدبت فل الحخبة التب حةية الوااعة بي  منتصرررررررررر   

 ا رالتل لقررررررررررررررمرت عصررررررررررررررو  مرب اةرت  ى بردايرة االل  اللربلرث ص.ا ل  الرا ل رحت
الصرررر   رجمد االكررررات فل مصرررر رحقببلهب فل العراص القدي  عصرررر الو يب  اللبالل  

عليه العصرررررررر القرررررررةيه  لطلقربداية عصرررررررر فار الوررررررر الت رشو العصرررررررر الت  
 بل تببلا ران شت  االدررررررررررررربلة درررررررررررررفة لتميج بهب يت م  حضرررررررررررررب   راب  الرافدي  

 رحضب   راب  النيت.
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 المقدمة 
  فل رلعل  العصرو ا ااد   منت االالوربن كرننهب  اذ القديمةا الحضرب ات مهد الرافدي  ب ب لعد

  العبلية الةةرات اكتورررررررررر  لتلك الفنيةا االعمبه ضررررررررررمنهب  رم  ال لير ا االلرررررررررريب  رمعب فهب  ا جبئهب 
 ر غ  رالحيوااليةا اآلبمية رالركرررررو   رالهندكرررررية النببلية  أالواعهب  الجارفة مابه فل كررررريمب  رال رالدقيقة
 االبالى القررررص  حضرررب ات  م  غيرشب  مل التوادرررت م  لمنعهب  ل  فإالهب  الالرا ية مصرررر ب ب االعجاه

 رمنت الةلدي ا  بي  االلصررربه الى لقرررير ابلة عد  شنبك إذ الرافدي ا ب ب حضرررب   كررريمب  رال القديمةا
  مابه فل رابدرة الرافدي  ب ب م  ال لير القرل  ااتت الحضرب ات رفار التب حي اةت مب  عصرو 
ب  القدمب  المصررررررحون  ياد رل  الف ا   رالرررررنبلهب  أالواعهب  الجاب ف لةلو ت رلهتا اكرررررتعب لهبا فل حرج 
 على رلعرف  ربل ةيعرة الةلردي  ي  فل القردي  الفنربن لرأثر لرتا آالرتاكا الةلردي  طةيعرة بهرب  لجار التل

 رالتارحد رالتنبكررررررر  النوررررررربة فلورررررررفة فل البحث إلى لهدف التل الفنون  م  راحد  لعد التل الجارفة
  رحدات  لر  الببلية  حيوااليةا  آبميةا  طةيعة  رحدات  ذات  رل ون   راللونا رالةط   رالت وح   رالفراغ  رال تلة

  رضررررررل فل الفنبن راحوررررررب  رابدار الةيبه مابه فيهب  لةلو  لارحدية للررررررنبه إلى لحولت شندكررررررية
  حيث م  العصررررررررررو   عةر  أالواعهب  الجاب ف برزت رلقد. عليهب  التعرف   عد لهب  رالقواعد ا درررررررررروه

  لكررلوى على  لعتمد  ورري ة اواعد ضررم  رلنبكررقهب  راالوررابمهب  المقرربشد رحدات رلنور للررنبلهب  لنور
  لعمبه إاراج لجت  م  رالمصرررررررحي  العراايي  للفنبالي  راضررررررحة رجهوب متراكمة راةر  رمنت   بايق 
  فل ذ رلهب  بللت لن إلى ا جيبها عةر رلوادرررلهب  الةةر  لراك  ع  البلاة متنبهية ربداة  ائعة فنية

 .ال حقة الفنون 
   جرت رمصررررررررررررررر العراص  بي  مرب  المتبرببلرة الفنيرة الترأثيرات ابراز البحرث ا ه م  رحتضرررررررررررررر  
  االه  بلتير رالادير الةلدي ا ي  فل الفنية اشميتهب  رمدى الل ثة  أالواعهب  الجاب ف طةيعة ايضرررررررررب 

 مل رلتفبعت لتأثر ان  برن  م  لت و  رال لنمو  رال فراغ حبلة م  لنقرررررررررأ  ان حضرررررررررب      يمن  ال
  الحبه شو يمب  موحد  لةصية  ع  لعةر الحضب ات للك يبالت إذا راصرودب   االارىا الحضرب ات

 .رالعراقية المصرحة الحضب   فل
 منت العراال الف  لأثير رمدى الحضررب لي  بي  المتبببلة الصرر ت ابراز الى البحث رحهدف

  كررررو  ار  شندكررررية ار الببلية يبالت كرررروا  الجاب ف ظهو  بدايبت  ع  االكررررتداله  ع  فضرررر    القد ا
 ران الجارفةا مابه فل الحضرررررررررب لي  شبلي  بي  المتبببه الفنل رالتأثير راالدررررررررربلة رحيواالية آبمية
  لحضرب لها المت بملة الصرو   عليهب  لعنس التل الحخيخية المرآ   يقرنت القرعوى  م  لرع     الف 
  فل رلرعرعت القررأت مةتلفة لحبكرريس م  النب  درردر  فل يايش عمب   يعةر الت  الوكرريط  شو إذ

 .البقر   للعقت العب  رالت وح  رالمعتقدات التقبليد ظت

 :الهندسية الزخرفة
لعد الجاب ف الهندكررية فل العراص القدي  م  الجاب ف المهمة التل اكتوررةت اشمية راضررحة  
فل الد اكررررررررررربت الفنيةا رالجاب ف الهندكرررررررررررية يبب   ع  الت وحنبت التل يمن  لقرررررررررررنيلهب م   را ط  
الة وط النبلاة ع  ل ال  ع  الة وط المورتخيمة رالمنحنيةا رممب يدفعنب  بلضررر   الى ب اكرة 
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إذ لميجت  .(1) نب القدي  منت ظهو شب االره على االعمبه الفنية رفل العصررررررررررررو  القديمة آالتاكلب حة
شت  الجاب ف   ب ل التنور م  حيث الررررررررلبه راجهبت المببالل القديمة را راتهب بت وحنبت شندكررررررررية 

ير  مةتلفة ضررررم  اواعد رلقبليد فنية منت مة لقو  عليهبا رلقد لميج ذرص شتا الف  فل مصررررر  بلتعة
الفنبن المصررررر  القدي  فل ل وح  االلررررنبه الهندكررررية  لبدرع  الجارفة رااللررررنبه الهندكررررية حيث 

 .(2) فل ذلك ب    حونب   رلبلى
 .(3) رعرفت الجاب ف  ألنبلهب الهندكية المتنوعة فل جميل الفنون القديمة

رالة وط المن ورررر  حيث  غير االهب  وررري ة ال لتعدى غبلبب  الة وط المضرررفو   المبوررر ةا 
رم  االمللة راالبلة على التأثيرات الحضررررب حة بي  الةلدي   .(4) اكررررتةدمت يأطر رللرررررطة  ورررري ة

شو بنب  المصرررربط  التل ضررررمت  فبت ملوك مصررررر االرائت فل اراار االل  الرا ل ربداية االل   
الكررررررررررات فل حفر  اللبلث اةت المي با راد يبن المصررررررررررحون يدفنون مولبش  فل عصرررررررررو  مب اةت ا

مورررت يلة ار بيضررروحة لحفر فل اال ف الابفة م  اجت ضرررمبن كررر مة الالة رمنل لعرف القةو   
الى اعمرربه النبش رالتةرحرر ا إاله  ااررترا يخيمون بنررب   ظرربشرا  فوص القةر مةنيررب  م  اللة ا رشو مررب 

صررررررررر القررررررررةيه  ران م  ابرز م بشر الع ا(6) (1)القررررررررنت  ا  (5) يعرف فل راب  النيت  بكرررررررر  بية
 بل تببل فل العراص المصرررررربط ا ريبالت شت  فل اغل  المدن التل اابموا فيهب رال زالت اثب شب  بقية  
الى اليو ا رفضر   ع  مب ل  العلو  عليه م  مقببر الملوك المصررحي  القدمب  م  مواب غرحبة ع  

ر  فل الةيلة المصررررررحةا  ا ف مصرررررر ملت ال زر ب رالعبجيبت راالرحجبي ا رشت  المواب ل  ل   متوف
رشتا مب يؤيد رجوب لأثيرات اب جية على مصررر فل شت  المرحلةا ران التقررب ه فل بنب  المصرربط   
رطرحقة الدف  رالم بشر الانبئجحة شل التل لاعلنب التأكد  أن المصرررررررررحي  القدمب  اد لأثررا  قررررررررنت 

 .(7)راض   حضب   العراص القدي  آالتاك 
رم  االبلررة االارى اكررررررررررررررتةرردا  ال ررب  الرردا ت رال لعرربت فل راجهرربت المبرربالل ال ينيررة   

راكرتةدا  ال وى فل مابه العمب  ا اذ شنبك درو   ماورمة لدا  علر على اكربكره فل لت حوروالة  
ميت جنوى المودرررررررررررررتا رلميج اب جهب   لعبت ربا ت    22الواال فل البحية القرررررررررررررو   على  عد 

اارت يرت بالرة بالرة اارى اضرررررررررررررريق منهرب رامضررررررررررررررى ثلو  فيهرب الجارب ف  عموبيرة متنربربرةا رفل ب
الهندكرررررية على لرررررنت ا وط شندكررررريةا رشنبلك ايضرررررب  المصررررر بة على لرررررنت يتلة راحد  م  لة  

(ا ران اكرتةدا  المصررحي  الجارفة  2)القرنت  ا    (8) مردرو  االقرلت فوص ا ف مفررلرة  بل ي 
 بل مجحنة  بلدا ت رال لعبت فل راجهبت مبباليهب  الهندكرررررررية  ره مر  فل المببالل م  الاهبت اال

التتيب حة التل رجدت فل اةو  القب   رابيرركررررررررررررودررررررررررررقب   رشتا التياة لأثرش  الواضرررررررررررر   مببالل ب ب 
رشنبك . (9) الرافدي ا رشت  م  كرررررمبت الف  فل العراص القدي  منت مرحلة العصرررررو  القرررررةيه  بل تببل

ممل   فل معةد لت براك. رلبه كريبلك ارى يبلربن فل اراكرط  ركرو حب ريمب شو  إيرانلأثر ايضرب  فل 
منت ذلك التب حي لعتةر حضب   العراص القدي   ملب ة مريج الف  للةلدان االارى م  حيث    .(10) ايران

 .(11) الجارفة الهندكية التل برر فيهب الفنبن العراال القدي ا رشل احدى مقومبت الف  القدي  آالتاك
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 :النباتيةالزخارف 
الجاب ف النببلية يبب   ع  زحنة لر حلية زار ية لعتمد فل  كرررمهب رالققرررهب على العنبدرررر  
النببلية المتنوعة منهب الو ب  رزشر  ا احوان رلورررررررررمى بجشر  الربيل اللؤلؤحة )البببوالا( رزشر  اللولس  

 رزشر  الرمبن رالنةيت رغيرشب.
ت العصرررررو  القديمة رللى الوات الحبضرررررر رلن راد ظهرت شت  الجارفة فل العراص القدي  من

ااتلفت ركرربئت التعةير عنهب يمب برر المصرررحون القدمب  بهت  الجاب ف الاميلة رالمتنوعة رابدررة  
 .(12)زشر  اللولس حيث القأت شت  الجاب ف رلرعرعت فل ظت التقبليد را عراف آالتاك 

متعة النفس البقرررررحة  يمب لبعله م  إذ إن الجارفة النببلية م  الفنون االالورررربالية التل لقررررد 
 (13) االفعبالت جمبلية رابدايية رايبلية إلى جبال  يوالهب ف  لقرررررررنيلل لرررررررأالهب لرررررررأن الفنون ا ارى 

(. راد اكرتله  الفنبن القدي  عنبدرر  الجار ية م  النببلبت را زشب  التل يبالت لحيط  3)القرنت  ا  
 .(14)يهب م  مصبب  لعد لكبكب  ل ت زارفة  ه فل ال ةيعة يمب شو معررف فإن ال ةيعة رمب ف

رم  ا مللة على ذلك العن ا إذ جب  ذير  فل النصرررررررررو  المورررررررررمب حة  بلصررررررررريلة اآللية  
(GISLIN ر )) ا رلن زارفة العن   (15) ال ير شت  الصرررريلة فل الللة المصرررررحة )ال ر ( لر )ال رر

المصرررحة القديمة رال ينحصررر شتا التأثير  لعوب لدررولهب إلى العراص رلهب لأثير راضرر  على الجارفة 
. راد اعتنى (16) على مصررررر فحورررر  بت على الف  افغرحقل رفنون الررمبن رغير ذلك م  الفنون 

المصرررررررررررررررحون القردمرب  بهرت  الجارفرة فل لعمربله  الفنيرةا رحتضرررررررررررررر  ذلرك فل زارفرة مةنى منون م  
 .(17) رحدلي  لجارفه لر اص العن  ضم  م هر جميت ر ائل

ا بلة ا ارى على الجاب ف النببلية ل هر فل مقررررهد فنل مصررررر  ر اة العن  رالتل   م 
لعةر ع  مهب   الفنبن المصرررررر  فل زارفة ار اص العن  ررحداله راغصررررربن القرررررار  المتورررررلقةا لتا 
كبن الفنبن بقيق ب فل لصررررررروحر عملية عصرررررررر العن  لتصرررررررنيل النةيت على شت  المنحولةا يمب يعةر 

ب   الفنبن فل اع ب  من ر الئق لمقررررررررهد المنحولة م  اجت القضررررررررب  على الفراغ  المقررررررررهد ع  مه
 لمب المصرحون فقد الفترا شت  الجارفة  نلر . ا(19) (4)القنت  ا  ( 18) رابراز الجارفة

رم  المقرررررررربشد الرائعة على ذلك مقررررررررهد لغصرررررررربن النةيت رشل لجح  جد ان المببالل رفيهب  
النةيت رشل لملت ايوطب لر جترعب  لملت م هرا  جمبليب   ائعب  فل زارفة  للنبه مةتلفة م  لغصبن 

عراقية على الفنون المصررحة القديمة  راجهبت المببالل المصررحةا رشتا اير بليت على لأثير الفنون ال
 (.5)القنت  ا  ا (20)

 :الزخارف اآلدمية والحيوانية
ية منت عصرررررو  اديمة الفتت على يتضررررر  م  ا ه ب اكرررررتنب لن ا لرررررنبه اآلبمية رالحيواال

جد ان يهوف ركرررر و  الفةب حبتا حيث يعتمد الةنب  الجارفل لهت  ا عمبه را لررررنبه على اواعد 
رلكرررررس ثببتة فل لصرررررمي  ا لرررررنبه رالصرررررو ا رال الببل  إذا النب لن الفنبن فل ب ب الرافدي  اد ابدر 

 و حة يوحدات زار ية لهب قيمة  شتا ا كرررررررررلوى التأملل م  ا ه للرررررررررنبه ال بئنبت الحية را كررررررررر 
 .(21)جمبلية  ائعة فل التجحي  
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لتا لاتت مصرر فل شت  المرحلة القرل  ال لير فل مابه الف  رالجارفة فهنبلك لبلة يلير  
لقرررررررير إلى حدرث االلصررررررربه بي  الحضرررررررب لي  رمدى التأثيرات رااتبب  المصررررررررحي  لهب آالتاك فل  

 .(22)ة مابه زارفة الركو  اآلبمية رالحيواالي
رم  ضررررم  شت  ا بلة  كررررو  ال  ى التل دررررو ت على مخب  الوررررني ا لقررررير إلى لن 
المصرررررحي  اد لأثررا بهب م  حضررررب   ب ب الرافدي ا حيث يبن المصرررررحون القدمب  يوررررتةدمون إلى  
حد يةير فل الصرررريدا إذ رجدت شت  الركررررو  على القو  رزاب ف ب ب الرافدي ا رايضررررب  م  ا ه  

برزت فل لوحة الب مر لةي  دررو  النمو  را كرروب التل لهب لعنبص لفعواالية رالحيواالبت   الصررو  التل
الةرا ية المتقررررب نة رشت  الصررررو  ليضررررب  ل هر على ا اتب  ا كرررر واالية للعصررررر القررررةيه  بل تببل  

ا رم  ال واشر الفنية التل ظهرت آالتاك بركرررررررررررررو  الحيواالبت رشل يبب   ع  (23) (7)القرررررررررررررنت  ا 
حيواالبت مريبةا لعد م  لش  اصربئ  الف  العراال القدي ا لتا  عضرهب يت ون م   ل  ثو  رعنق 

 .(24) ث ببن رجو  لكد
رم  ا بلة ا ارى لملبه درررلير م  الارااليت  كرررد فبغرا  فب  يرجل إلى عصرررر ادي  فل  

 كررررررو  الحيواالبت   مصررررررر متأثرا  إلى ب جة يةير   بلف  العراال القدي  الت  حر  على المببللة فل
فبغر  لفواشهب رعيوالهب جبح ة فل حي  لن شتا ا كررررررلوى الفنل المعررف فل العراص القدي  رالمتبل 

لتا الرى لن شت  الم ربشر الفنيرة التل لاتلهرب مصررررررررررررررر م  ب ب الرافدي    .(25) فل راب  النيرت آالتاك
مصررررر لضررررل لكررررس  كبالت المراحت ا رلى م  عصررررر مب اةت االكرررررات رشو العصررررر الت  يبالت 

 حضب لهب رلوتامل مقومبت الهضتهب اللقب ية.
لتا لبدر الفنبن فل اكررت هب  شت  الجارفة م  الركررو  الحيواالية راآلبميةا رم  ا بلة على 
الركرررررو  اآلبمية رجوب  كرررررو  لرجبه عرا  فل حبلة ااتتبه رالتل ل هر فل المنحولبت رالقوا ى رلن 

 (26) ر  المررف رالمعررف اآلثب  النت   فل مدينة الو يب شت  ليضررب  موررتمد  م  المقررهد الورروم
 (.8)القنت  ا  

 :الكتابة
لأثر المصرررررحون القدمب   بلن ب  ال تببل فل العراصا رحرج  لن الحضررررب   المصرررررحة لاتت  
ع  الحضررب   العراقية ف ر  ال تب ة رالتدرح  رابدررة فل الهبية عصررر مب اةت االكرررات ل  المرحلة  

إذ يقوه إن   (27) التل ظهرت فيهب التأثيرات الحضرب حة بي  ال رفي ا يمب يؤيد الديتو  شب   كربكج
المصرررررررررررررررحي  لاررترا مبررببل ال تررب ررة م  ب ب الرافرردي  رليس ا كررررررررررررررلوى للتودرررررررررررررررت لمعرفررة الةط  

 .(28)الهيررغليفل
رلن ظهو  ال تب ة فل مصرررررررررر فل الفس الوات الت  ظهرت  يه التأثيرات الحضرررررررررب حة فل  

 .(29) ب ب الرافدي  إذ لن ي  الن بمي  ال تببيي  يعتمد على الفس ا كس
كربالرت ال ترب رة التل اكررررررررررررررتةردمهرب المصرررررررررررررررحون القردمرب  على الحار فل المراحرت القرديمرة ارد  
اكرررررررررررررت ملت ال ب  ال تب ةا حيث يقوه  ع  الببحلي  إن جميل الصرررررررررررررو  التل رجدت طرحقهب إلى  
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ال تب ة الهيررغليفية جميعهب درررررررو  مصررررررررحةا رظهرت ال تب ة رشل فل بر  لررررررربببهب برن ل  لثر 
 .(30) لدر  ال فولة

رشنربك م  يقوه إن مرحلرة ال ترب رة المصرررررررررررررررحرة يربالرت فل العراصا رمل لن شرتا القوه يةردر 
معقوال  علميرب  إال لالره ل  يعلر على ل  بليرت يؤيرد على شرتا الت و  الورررررررررررررررحل آالرتاكا إذ ال برد م  
رجوب لأثيرات عراقية فل مابه ال تب ة على الفنون المصرررررررررررررحة  غ  لاله  ل  يتريوا لنب الصررررررررررررب  على 

 (.31)ذلك

 :االستنتاجات
 يتض  م  ا ه شت  الد اكة جملة م  الحقبئق العلمية رعلى ب جة م  ا شمية:

إن الةيلة ال ةي ية المنعجلة لمصرررر ل  لمنعهب م  االلصررربه  ليرشب م  لرررعوى القررررص   .1
 ا بالى القدي  رابدة ب ب الرافدي .

ااتبب  المصررررررررحي  القدمب  للعنبدرررررررر الفنية م  راب  الرافدي  فل مابه  كررررررر  رالقش   .2
الجاب ف الهندكرررررررية رالنببلية رالركرررررررو  اآلبمية رالحيواالية رال ب  ال تب ة. رالحت راكرررررررتةدا 

  

إن الجاب ف  أالواعهب راحد  م  لش  الد اكررررررررررربت فل من قة القررررررررررررص ا بالى القدي ا إذ  .3
  الةلردان القرديمرة رلفربعرت شرت  الم ربشر  يمرب بينهرب راربدررررررررررررررة  لررررررررررررررهردت االتقربه الترأثيرات بي

 حضب   العراص مل الحضب   المصرحة.

الهدف م  شت  الد اكررررررررررة شو إيصرررررررررربه مدى التأثيرات الفنية لة ب راب  الرافدي  على  .4
 حضب   راب  النيت فل مابه الف  رالجارفة آالتاك.

فحورررررررررررررررب   امرربه ال ةيعررة  إن الرردافل م  ر ا  لنفيررت عنرربدررررررررررررررر الجارفررة شو لنميررة ا .5
راالالارتاى الحو يرت مرب شو جميرت رمجحل  على ل رارة المبربالل رراجهربت ركرررررررررررررر و  مةتل   

 ا عمبه الفنية.

لقد لكد لنب الفنبن القدي  كرررررروا   يبن عراقيب  لر مصرررررررحب  لن النضرررررروج راالبت ب  فل الف    .6
جديدا  بلموبله الفنية  رمب فيهب م  رحدات مواضيعب  زار ية فيلبوهب ثوبب    م  ال ةيعةياعت 

 رابداعبله الحوية.

إن الامبه الم لق ال ياد  الفنبن إال فل ا لرررنبه الهندكرررية رالنببلية رالركرررو  اآلبمية  .7
 رالحيواالية رلال مة ال تب ة فع ب  من را  الئقب  لتص  فيهب ا عمبه الفنية.

ب لتجحي   ان شت  الفنون لهدف الى ابابه المتعة فل النفس البقررررحة راكرررتةدمت .8 اكررربكررر 
 فل للك الحضب لي . االعمبه الفنية

لوضرررررررررررررر  شرت  المقرررررررررررررربشرد الفنيرة مهرب   الفنربن فل ب ب الرافردي  رراب  النيرت فل لنفيرت  .9
 االعمبه الفنية بداة متنبهية التياة لراك  الةةر  رلوادلهب عةر االجيبه.
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  شبكة االنترنيت من:( مأخوذ 1شكل رقم )

 

 56 يوسف، شريف، المصدر السابق، ص من:مأخوذ  (2شكل رقم )

 

 Smith, W, op. cit. p. 40 من:مثروذ  (3شكل رقم )
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  Whit , Jon , op.cit. P.107 من:مأخوذ  (4الشكل رقم )

 524 المصدر السابق، ص عكاشة، ثروت،مأخوذ من:  (5شكل رقم )

 

  97 مأخوذ من: كمال، محرم، المصدر السابق، ص (6شكل رقم )



Lecturer. Ghassan Mirdan Haji / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (42) | Part II | Year (2020) Pages (148-160) 

 

160  P a g e |  

J.F.A  

                                  
 195 المصدر السابق، ص ، محمد صبحي،عبد هللا من:مأخوذ  (7شكل رقم )

 

                              
   Stromenger, E, op. cit. p. 245 من:مأخوذ ( 8الشكل رقم )
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