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 امللخص
 : ىدؼ البحث التعرؼ عمى ما يأتي

 .مسمة بدرة السومرية التاريخية مف خبلؿ التعرؼ عمى المكاف الذي وجدت فيو ،تاريخيا ،ومواصفاتيا −
  عمى التكوينات النحتية الموجودة في المسمة مف خبلؿ دراسة أوجييا األربعة وتكويناتيا الثمانيةالتعرؼ  −
نوع الرياضة الموجودة عمى المسمة والعبلقة بيف كؿ وجو مف أوجو المسمة وكؿ تكويف مف تكوينات  −

 .األوجو األربعة
  .طبيعة البحثاستخدـ الباحثوف المنيج التاريخي والمنيج التحميمي لمؤلءمتيما و 

األدوات والوسائؿ المستخدمة : استخدـ الباحثوف التحميؿ الصور الضوئي لعينات البحث باالستعانة بتقنيات 
 . الحاسوب وأدواتو ) برنامج الفوتوشوب ( ، والدراسات السابقة

  استنتج الباحثوف ما يأتي
عراؽ في عقد السبعينات تعود إلى الحقبة أف المسمة التي عثر عمييا في منطقة بدرة مف محافظة ديالى في ال

 .ؽ .ـ وأف الموضوع الذي تعبر عنو التكوينات النحتية لممسمة لعبة مصارعة0022التاريخية 
 السومرية بدرة مسمة  -الرياضية الكممات المفتاحية: المضامين

Implications for sports Obelisk Badra Sumerian 

Dr. Sauod A. Mehsin    Dr.  Alaa A. Hussein       Mr.  Abdel-Elah H.      Mr.  Haetham H. Ahmed 

                                                              Abstract 
The research aims to identify the following:   

- Obelisk Badra Sumerian history by identifying the place in which they found in it, its history, 

and specifications. 

- To identify the configurations of sculpture in the obelisk through the study of the four facets and 

the eight formations. 

- The type of sport on the obelisk and the relationship between each aspect of the formation of the 

obelisk and all aspects of the four configurations. 

The researchers used the historical method and the analytical method for the appropriateness and 

nature of the research. 

Tools and methods used: the researchers used optical image analysis of samples using research 

techniques and computer tools (Adobe Photoshop), and previous studies. 

The researchers concluded the following:. That the obelisk found in the area of Badra in the Diyala 
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province of Iraq in the seventies, back to the historical period 2600 BC. M and the subject expressed in 

sculptural formations of the Obelisk of wrestling game. 

Keywords: Sports Implications - Obelisk Badra Sumerian 
 عريف بالبحثالت -1
 : ومشكمتوالمقدمة وأىمية البحث -1-1

إف سعي اإلنساف لتسمؽ السمـ الحضاري ورغبتو الممحة في التغير والتجديد في النظـ والعادات وحتى القيـ 
كؿ ذلؾ يتطمب منو العودة الي الماضي ودراسة ما فيو مف مبادئ ومعتقدات وأعماؿ بما فييا مف نجاح وفشؿ 

مف تجارب الماضي ويطورىا إذا كانت قابمة لمتطوير ، ويبحث  ومحاولة دراستيا بعمؽ ليأخذ ما يمكف أف يفيده
في أسباب فشؿ تجارب أخرى فيأخذ بتمؾ األسباب لتحقيؽ ما يصبو إليو في المستقبؿ . وتعد التربية الرياضية 

باط  سجؿ حافؿ لؤلفكار واآلراء فيي أساس النطبلقة النظـ التربوية عبر التاريخ البعيد ، فقد ارتبطت الرياضة ارت
وثيؽ في حياة المجتمعات القديمة مف جوانبيا كافة الدينية واالجتماعية والمعرفية والسياسية واالقتصادية .وبما 
أف حضارة وادي الرافديف كانت مف أولى الحضارات البشرية القديمة التي عممت البشرية أولى الحروؼ وبذلؾ 

الصناعات فعممتيـ صناعة العجمة التي نقمت الفعاليات ، كما وعممت العالـ أولى لمعرفةأمدت العالـ اجمع با
 تطبيقات االقتصادية اإلنسانية في الحقبة الزمنية مف العمؿ اليدوي البحت إلى توظيؼ قوانيف الميكانيؾ في 

، كما أف اولى االختراعات الجبارة ظيرت في ببلد سومر أال وىي البطارية الكيربائية التي أذىمت نشاطو الحرفي
، كاف البد أف تكوف ىذه ىذه الحضارة عممت العالـ القانوفب بيذا االكتشاؼ غير المتوقع إطبلقا.كما أف الغر 

الحضارة العريقة أوؿ مف اىتـ بالرياضة باعتبار الرياضة إحدى الفعاليات األساسية في بناء نظاـ حياة رصيف 
إلى ممارسة الرياضة في ببلد الرافديف ولكف  . وقد تطرقت العديد مف الدراساتورومتوازف قابؿ لبلستمرار والتط

كؿ تمؾ الدراسات لـ تبيف درجة التقدـ الذي وصمت إليو الرياضة في ذلؾ الوقت فقد اكتفت الدراسات إلى اإلشارة 
إلى أف ىناؾ ممارسة لنشاط رياضي في العراؽ القديـ . ومف خبلؿ بحثنا ىذا الذي تطرؽ إلى مسمة بدرة 

نثبت لمعالـ اجمع أف الرياضة انبثقت مف ببلد الرافديف وانتشرت بعد ذلؾ إلى العالـ اجمع  السومرية نستطيع أف
ليأخذ العالـ العبر والدروس والميارات والتنظيـ والتحكيـ والدورات والبطوالت والجوائز مف حضارة العراؽ .مف 

يا األربعة وما يعنيو كؿ وجو مف ىذه ىنا برزت أىمية ىذا البحث لمتعريؼ بمسمة بدرة وتكويناتيا النحتية وأوجي
 األوجو وما قدمو لمبشرية مف فائدة فأفاؽ العالـ عمى دنيا غير الدنيا التي عرفيا .

 : أىداف البحث-2 – 1
 ىدؼ البحث التعرؼ عمى ما يأتي :

 مسمة بدرة السومرية التاريخية مف خبلؿ التعرؼ عمى المكاف الذي وجدت فيو ،تاريخيا ،ومواصفاتيا. −
 يا األربعة وتكويناتيا الثمانية التعرؼ عمى التكوينات النحتية الموجودة في المسمة مف خبلؿ دراسة أوجي −
نوع الرياضة الموجودة عمى المسمة والعبلقة بيف كؿ وجو مف أوجو المسمة وكؿ تكويف مف تكوينات  −

 األوجو األربعة.
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 مجاالت البحث 2
 المجاؿ البشري. −
           المجاؿ المكاني. −
 0210/ 1/4- 11/0/0210اؿ ألزماني:المج −

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2
 نبذة تاريخية عف السومرييف  : 0-1-1

الرأي السائد عف أصؿ السومرييف ىو أنيـ سكاف ببلد الرافديف األصمييف وبعد تزايد أعدادىـ خبلؿ 
نزحوا إلى الجنوب وأسسوا المدف    1اديةحقبتي حضارة سامراء وحمؼ في شماؿ العراؽ وتزايد حاجاتيـ االقتص

والحواضر التي وضعوا مف خبلليا لبنات أولى الحضارات في القسـ الجنوبي مف العراؽ والتي عرفت بببلد 
( االؼ سنة قبؿ 0222. تعود أقدـ الرقـ الطينية  لمنصوص السومرية التي كتبت بالخط المسماري إلى)  0سومر

ػػ 0022السومرية التي عثر عمييا في مدينة فارة ) شرباؾ ( فقد أرخت بحدود ) الميبلد ، أما أحدث النصوص 
 وىي الفترة التي تعود إلييا مسمة بدرة موضوع البحث . 0ؽ .ـ (0222

 موقع إكتشاؼ المسمة : -0-1-0
ف وجدت المسمة في بمدة بدرة بموقع ) تؿ بيـر ( حاليا وىو في األصؿ موقع صغير متشعب األطراؼ يرتفع ع

. وجد وؿ األثرية التي عرفيا اآلثاريوفسطح السيؿ المحيط بو بحدود مترينوىو تؿ صغير جدا قياسا إلى  التم
عمى سفحيا بقايا شظايا وآالت حجرية مصنوعة مف حجر الصواف واالوبسيد باإلضافة إلى قطع صغيرة مف 

(  0، يبعد موقع التمة ) 4السبلالت أواني فخارية مكسوة بالموف الوردي واألصفر الذي استخدـ في عصر فجر 
وىو إحدى خرائب مدينة قديمة عرفت بالعيود السومرية والبابمية بأسـ ) دير ( وتكتب بالمغة  1كـ غرب بمدة بدرة 

وقد ورد ذكرىا كثيرا في الكتابات 0وتعني بالمغة االكدية البمدة أو المكاف المحصف   BAD.ANالسومرية 
.المسمة 7السومرية والبابمية كونيا أىـ المدف التي تقع عمى الطريؽ الذي يربط ببلد وادي الرافديف بببلد عيبلـ 

. )ارتفاع المسمة يبمغ 8منشورية الشكؿ والنحت البارز استوطف في اوجييا االربعة وكؿ وجو فيو اربعة حقوؿ
سـ( وخالية مف اي كتابة سومرية فيو اربعة حقوؿ مف أي  كتابة سومرية  00يا سـ وسمك07سـ وعرضيا 92

، الخامة المستخدمة في التشكيؿ النحتي لممسمة 9القسـ العموي منيا متآكؿ نتيجة لتعرضو لمظروؼ   الطبيعية 
تبر ىذا ىي مف حجر الكمس ويصطمح عمى تسميتو ) الرخاـ ( ويطمؽ عميو محميا ) المرمر أو الفرش ( ويع

                                                           
1
 . 363، ظ1991ثٕتٍز ،جبٌ،ثالد انزافذٌٍ،انكتبثخ،انعمم،اَنٓخ، تزجًخ:األة انجٍزاثَٕب ،ثغذاد،  

2
 .63،ظ1933انعهً ،صبنخ، انعزاق فً انتبرٌخ، ثغذاد، 

3
 .32،ظ1992رضٍذ،فٕسي، لٕاعذ انهغخ انسٕيزٌخ،ثغذاد، 

4
 ظ.1991،16،ثغذاد،  2 -1، عذد29سٕيز ،انًجهذ سفز ،فؤاد،يسهخ يٍ ثذرح،يجهخ 

5
 . 39، ظ1995، ثغذاد، 31رضٍذ ،صجذً إَر، دراسخ َمذٌخ نًسهخ ثذرح،يجهخ سٕيز ،يجهذ  

6
 .51،ظ1939ثبثبٌ،جًبل، اصٕل اسًبء انًذٌ ٔانًٕالع انعزالٍخ،ثغذاد،  

9
 . 31،ظ3113سبنخ يبجستٍز غٍز يُطٕرح /جبيعخانًٕصم ،انزأي ،ْبنخ عجذ انكزٌى كزيٕش،انًسالد انًهكٍخ فً انعزاق انمذٌى،ر 

3
 .15سفز ،فؤاد،انًصذر انسبثك،ظ   

9
 .19رضٍذ،صجذً ،يصذر سبثك،ظ   
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النوع مف المرمر مف أرقى أنواع المرمر في العالـ والذي يميؿ لونو غالبا إلى الموف األبيض تتخممو عروؽ رمادية 
الموف ، ال يوجد ىذا النوع مف الحجر في جنوب العراؽ وبيئتو الطبيعية في شماؿ العراؽ وحصريا منطقة ) 

 . 12الذي نحتت منو المسمة مف شماؿ العراؽ  الحضر ( جنوب مدينة الموصؿ وىو ما يرجح جمب الحجر
 ما قيؿ عف المسمة مف قبؿ مكتشفيا وبقية الباحثيف :  -0-1-0

يرجع مكتشؼ المسمة وىو أآلثاري فؤاد سفر الطابع الرياضي لممسمة إذا وضعنا في االعتبار أف المصارعة 
في  11في احتفاالتيـ وأعيادىـ الدينيةواأللعاب الرياضية األخرى كانت جزء مف نشاطات سكاف وادي الرافديف 

حيف يرى أآلثاري صبحي أنور رشيد أف المسمة ذات طابع الديني لو عبلقة باالحتفاليات الدينية وال عبلقة لو 
بالنشاط الرياضي معتمد في  ذلؾ عمى مبدأ القمة الذي ترجمو النحات السومري في حرفيات التشكيؿ النحتي 

، 10وية والجزئية في الحقوؿ السفمى ويخصص الحقوؿ العميا القمة أو ذروة الحدث حيث كاف يضع المشاىد الثان
يرى بعض الباحثيف أف الفعاليات الرياضية االحتفالية مثؿ المصارعة بعيد رأس السنة ) اكيتو ( كاف الغرض 

ىذا االحتفاؿ ، أما فيما عدى 10منيا ليس االستسقاء الف زراعتيـ كانت سيحا بؿ ىي استمرار لتقاليد قديمة 
فكانت إلغراض الرياضة الصرفة وىو ما يؤكده تنوع نشاطاتيـ الرياضية وتطورىا وىو ما تؤكده مضاميف 
التكويف النحتي العموي في الوجو الثاني مف المسمة إذا افترضنا أف الشخصاف المذاف يظيراف في التكويف النحتي 

يد اليسرى مثنية عمى الصدر ىـ حكاـ المعبة ، ما يعزز والمذاف يحمؿ كؿ منيما بيده اليمنى عصا منتصبة وال
ىذا الفيـ توصيؼ كمكامش لممصارعة في ممحمتو حيث ورد في أحد مقاطعيا ما نصو )) تبلقيا في موضع 
سوؽ المدينة (( داللة العبارة تشير إلى وجود مكاف مخصص لممارسة رياضة المصارعة في سوؽ المدينة 

ع آخر حيث يقوؿ )) أمسؾ إحداىما اآلخر وىما متمرساف بالصراع (( داللة العبارة ويصؼ بداية النزاؿ في مقط
تشير إلى طريقة المصارعة وىي التماسؾ باأليدي والتدافع وىذا برىاف ودليؿ عمى أف العراقييف عرفوا األسموب 

 ا  المنظـ الذي يقدـ البعد األخبلقي في البطولة والفروسية في رياضة المصارعة ولـ يمجئو 
ستعماؿ اآلالت الجارحة في التكويف  14إلى الصراع الوحشي الذي يتقاتؿ بو الخصماف بالمكـ والضرب والرفس وا 

النحتي العموي في الوجو األوؿ مف المسمة يظير الجوؽ الموسيقي والذي يتكوف مف عازؼ القيثارة وقارع الطبؿ 
لبحث في تاريخ ىذه اآللة وكيفية ظيورىا ، في نبلحظ أف الطبؿ يحتؿ مركز التكويف النحتي وىو ما يفترض ا

ممحمة كمكامش ورد اإلشارات واضحة عف أصوؿ آلة الطبؿ وتاريخيا مف خبلؿ األسطورة التي تروييا الممحمة 
) أف اآللية إينانا صنعت مف قاعدة شجرة الخولوبو  وىي شجرة الصفصاؼ عمى األرجح  ) بوَكو ( عمى 

، استخدـ  11عت ) مكيو ( عمى األغمب مضرب الطبؿ وقدمتو إلى كمكامشاألغمب الطبؿ ومف أعبلىا صن

                                                           
11

 22. ظ2114ق.و،رسبنخ يبجستٍز غٍز يُطٕرح /جبيعخ ثغذاد، 612_ 911عهً، ٌبسًٍٍ عجذ انكزٌى ،االحبث فً انعصز االضٕرٌبنذذٌج  
11

 15سفز ،فؤد،يصذر سبثك،ظ   
12

 .42رضٍذ،صجذً،يصذر سبثك،ظ 
13

 .44، ظ1933انُبصزي،طبرق،انزٌبضخ ثذاد فً ٔادي انزافذٌٍ، دار انمبدسٍخ،ثغذاد، 
14

 63،ظ1999انسٓزٔردي، َجى انذٌٍ، يهذًخ كهكبيص ٔانفكز انزٌبضً، ثغذاد،   
15

 .59، ظ1991رضٍذ ،صجذً إَر، تبرٌخ االالد انًٕسٍمٍخ فً انعزاق انمذٌى، ثٍزٔد، 
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صدار البيانات إلى جانب استخدامو في الغناء ، أما ظيور اإلناء  10السومرييف الطبؿ في التنبيو واإلعبلف وا 
يتو الذي أخذ داللتو مف في سياؽ دالالت البنى الصورية النحتية في التكويف عمى أنو إناء المقدس فأف مرجع

دينية الف المياه حضيت بقدسية كبيرة لدى سكاف وادي الرافديف ومنحت صفة دينية وعدت مف وسائؿ التطيير 
فكرة اإلناء مأخوذة مف اإلناء الفوار الذي أصبح شعار السومرييف وىو   17وممارسة الطقوس والشعائر الدينية

ػاف ىما نيري دجمة والػفػرات والمذاف يعػوداف إلى كأس أطمؽ عميو الباحثوف اإلناء الفوار الذي ينبع منو مػجػري
وىو رمز تعبيريا لآللية انكي كما يرجح بعض الباحثوف ، أما  18اإللو أنكي إلية المياه عند  بالسومرييف 

الغصف الذي يظير بيد الكاىف فيو غصف مف شجرة الخولويو وىي التي يرجح.ىا بعض الباحثيف أنيا شجرة 
ى السومرييف والتي تروي األسطورة المعروفة عنيا أف الرياح اقتمعتيا مف ضفاؼ نير الصفصاؼ المعروفة لد

 19الفرات وأف اإللية إينانا أعادت غرسيا بعد أف عثرت عمييا في مدينة الوركاء 
 الدراسات السابقة 2-2

 مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة كانت ىناؾ دراستيف سابقتيف عف مسمة بدرة وىي :
 ()مسمة مف بدرة (1971دراسة ) سفر  – 0-0-1

ؽ.ـ ( واف فييا ثمانية  0022تحدث فؤاد سفر عف مسمة بدرة فقاؿ أف المسمة تعود إلى عصر فجر السبلالت )
مشاىد واف المناسبة في ىذه المسمة ىي مصارعة ، واف ىناؾ شخصاف بيدىما عصا واف ىناؾ احتفاؿ راقص 

فاؿ ديني ، واف األشخاص اآلخروف في المسمة إما حضور أو مصارعوف آخروف واف ىذه المسمة عبارة عف احت
 ، ثـ قاـ بوصؼ التكوينات النحتية لممسمة.

 02(1971)سفر،
 (1971دراسة)رشيد، -  0-0-0

 )دراسة نقدية لمسمة مف بدرة(
مصارعة ،واختمؼ مع قاـ الباحث ىنا بنقد الدراسة السابقة فاتفؽ مع الدراسة السابقة باف موضوع المسمة ىو ال

فؤاد سفر،اف ىذه المسمة تمثؿ احتفاؿ رياضي بالنصر ،ثـ استرسؿ في بحثو يقارف كؿ تكويف لممسمة مع اثر 
 01(1971آخر تـ اكتشافو سابقًا. )رشيد،

 إجراءات البحث : -0
-0-0حث. منيج البحث : استخدـ الباحثوف المنيج التاريخي والمنيج التحميمي لمؤلءمتيما وطبيعة الب-0-0

 األدوات والوسائؿ المستخدمة :

                                                           
16

 .49زٔردي ،َجى انذٌٍ،يصذر سبثك،ظانسٓ 
19

 .   133، ظ 2111انخطٍت عجذ انزدًٍ ٌَٕس،انًٍبِ فً دضبرح ٔادي انزافذٌٍ، اطزٔدخ دكتٕراِ غٍز يُطٕرح ،جبيعخ انًٕصم،  
13

 .135-134.ظ1933سٕسخ،ادًذ، تبرٌخ دضبرح ٔادي انزافذٌٍ،دار انذزٌخ،ثغذاد،  
19

 .299 - 1964،293َٕح، انسٕيزٌٌٕ تبرٌخٓى ٔدضبرتٓى ٔخصبئصٓى ،ضٍكبغٕ، كزًٌز،صًٕئٍم  
21

 .15.ظ1991، 29،يجهذ  2-1سفز،فؤاد، يسهخ يٍ ثذرح،سٕيز، عذد -  

 - 
21

 .43، ظ31،1995،يجهذ  2-1رضٍذ، صجذً إَٔر، دراسخ َمذٌخ نًسهخ يٍ ثذرح، سٕيز،عذد  
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استخدـ الباحثوف التحميؿ الصور الضوئي لعينات البحث باالستعانة بتقنيات الحاسوب وأدواتو ) برنامج  
 فوتوشوب ( ، والدراسات السابقة .ال
 عرض النتائج ومناقشتيا-4
 التحميل النحتي لمسمة بدرة 4-1

جمعت مسمة بدرة توصيفات النحت المدور والنحت البارز فيي تحسب عمى النحت المدور كونيا منظورة مف 
الجيات األربعة وتحسب عمى النحت البارز لكوف المعالجة النحتية لسطوحيا األربعة استخدـ فييا أسموب النحت 

ة النحت البارز المتوسط ذات المستوى البارز ، استخدـ النحات السومري في معالجاتو النحتية لمواضيع المسم
الواحد حيث تظير جميع سطوح البني الصورية المكونة لمتكويف النحتي بمستوى واحد وىو مؤشر عمى حداثة 
التجارب النحتية وبساطة الخبرة وحرفيات التشكيؿ النحتي لكونيا تمثؿ التجارب المبكرة في تاريخ المجتمع 

تخدـ النحات السومري المساحات المبسطة في معالجات البنى الصورية اإلنساني في ىذا المجاؿ كما أس
لشخوص مواضيعو ، تقنيف استخداـ الخط الغائر في المعالجات النحتية ألوجو المسمة األربعة ميزة أخرى لفف 
ي النحت السومري حيث يبلحظ في التكوينات النحتية المكونة لمواضيع المسمة حصر استخداـ الخطوط الغائرة ف

تشكيؿ مبلبس الشخوص التي ظيرت في المسمة والتي استخدميا النحات السومري في تشكيؿ الشرائط التي تزيف 
أطراؼ الثياب وحافاتو السفمية والتي ميز مف خبلليا شخوص الشرائح االجتماعية المكونة لممجتمع السومري ، 

ت بقوانيف المنظور واإليياـ البصري وىو أمر بناء التكويف النحتي لمواضيع المسمة يشير إلى عدـ معرفة النحا
طبيعي لحداثة التجربة اإلنسانية في مجاؿ فف النحت وىذا ما يشير إليو ظيور الشخوص في التكويف النحتي 

 عمى خط واحد وتساوييا بالحجوـ . 
 التحميؿ الرياضي لممسمة -4-0

كوينات النحتية لمسمة بدره تبيف إف موضوع مف خبلؿ التحميؿ الرياضي لمعطيات التحميؿ النحتي والضوئي لمت
المسمة ىو بطولة رياضية لرياضة المصارعة ومصارعة السومو تحديدًا وبعمؿ مقارنة بيف منحوتات المسمة وبيف 

كسسوارات وقوانيف رياضة مصارعة السومو تبيف األتي :  عناصر وا 
قديمة وتحضى ىذه الرياضة بمكانة متميزة مصارعة السومو: ىي نوع مف المصارعة ارتبط بطقوس دينية   -أوال

وكبيرة بيف الشعب الياباني ولـ تحضى أي رياضة أخرى بيذه المكانة مف قبؿ .اخذ اليابانيوف ىذه المعبة عف 
الصينييف الذيف نقموىا  الى ببلدىـ مف خبلؿ احتكاكيـ بحضارة وادي الرافديف كما سيتضح في مسيرة البحث ، 

دى بطقوس دينية في فترة الحصاد . وقد ذكرت رياضة مصارعة السومو ألوؿ مرة سنة كانت ىذه المصارعة تؤ 
ـ( في كتابات )كوجيكي( )وقائع األحداث القديمة( يبدأ تاريخ الياباف المدوف )المكتوب( منذ القرف  710)

لى المدونات عف الخامس الميبلدي عندما شرع اليابانيوف نظاـ الكتابة المأخوذ مف جيرانيـ الصينييف . إف أو 
التاريخ الياباني والتي ما زالت محفوظة لحد أالف والمسماة ) وقائع األحداث القديمة ( أو  ) كوجيكي ( والتي 
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ـ ( وتروي  702ـ( .وثاني أىـ المدونات )مدونات ببلد الياباف( أو )نييوف شوكي( ) 710يرجع تاريخيا إلى )
 .00احبت تأسيس اإلمبراطورية ، وسرد وقائع وأحداث التاريخىاتاف المدونتاف األحداث واألساطير التي ص

–ؽ . ـ  020وىنا تجدر اإلشارة أف رياضة السومو انتقمت مف ببلد الرافديف إلى الصيف في عيد سبللة )ىاف 
ـ ( نشطت التجارة في ىذه الفترة بالصيف فوصؿ التجار الصينيوف إلى شواطئ البحر األسود 002ولغاية 

متوسط ،عف طريؽ ما يسمى طريؽ الحرير الذي يمتد مف)عاصمة الصيف بكيف بتجاه الغرب وحوض البحر ال
حتى يصؿ الى كاشفور ويجتاز اليضبة الغربية الى بابؿ ثـ الى دوراثـ تدمر فالرقة ومنبج حمب انطاكية ثـ 

الحضارة تأثير كبير بالبحر الى روما ( وحمموا بضاعتيـ ومنتجاتيـ إلى مصر وببلد النيريف وأوربا.وكاف ليذه 
عمى الحضارة الصينية ،أف ىذا االحتكاؾ الصيني بباقي الحضارات طعـ حضارتيـ بعناصر حضارية جديدة 
ومف خبلؿ ىذه التجارة نقؿ الصينيوف الثقافة والرياضة والديانة البوذية وادخموىا إلى ببلدىـ كما انو تـ اكتشاؼ 

 . ومف الصيف انتقمت إلى الياباف.00ية والحوادثصناعة الورؽ الذي دونت عميو الوثائؽ الرسم
 المقارنة بين مسمة بدرة ومصارعة السومو      -ثانيا   
:  تروي القصة صراع دار بيف الييف قديميف ىما ) تاكيمي كازوتيشي ( و  قصة رياضة مصارعة السومو -ا

ألرخبيؿ الياباني وقد انحدر مف صمبو )تاكيمي ناكاتا ( تـ انتصار األوؿ وبعد انتصاره استولى شعبو عمى جزر ا
. أما في مسمة بدرة فقد اشتقت فكرة المسمة مف ممحمة كمكامش العراقية ومف الجدير 04أباطرة الياباف الحالييف

بالذكر أف كمكامش الذي ينحدر مف اآللية فأمو كانت) اإللية نتسوف ( ووالده كاف بطبًل .وتذكر الممحمة أف 
بيف كمكامش والثور السماوي، فتروي المسمة أف اآللية عشتار طمبت مف كمكامش أف قتاؿ نزاؿ مصارعة جرى 

المسمة أف ىناؾ قتاؿ دار يتزوج بيا فرفض فأرسمت لو الثور السماوي ليقتمو فصرعو كمكامش وقتمو. كما تروي 
ؽ.ـ  022مدف سومر لمفترة بيف ) بيف كمكامش وممؾ كيش ) اكا( وقد انتصر كمكامش وسيطر عمى جميع

 ؽ. ـ (. 0422ولغاية 
 
  
 
 
 

 صورة لكمكامش يصارع الثور السماوي بيديو
                                                           

22
 انٍبثبٌ يٍ ٌٔكٍجٍذٌب ، انًٕسٕعخ انذزح. -   

23
 .56 -55، ظ2119انذًذ،يذًذ عجذانذًٍذ،دضبرح طزٌك انذزٌز،انٍٓئخ انعبيخ انسٕرٌخ، - 

24  -  http://en.wikipedia.org/wiki/Banzuke 
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 في المشاىد النحتية لمسمة بدره  ازياء المصارعيف التي ظيرت-ب 
 تحميؿ البنى الصورية لمتكوينات النحتية التي تشكؿ أوجو المسمة يظير لنا األزياء التالية : 

 مصارع قبل المصارعة :زي ال
يتكوف مف قطعتيف ، األولى وزره تغطي النصؼ األسفؿ مف الجسد وتنتيي حافتيا السفمى بشراشيب عريضة 
تنتيي برأس مثمث الشكؿ ، القطعة الثانية ىي رباط لتثبيت الوزرة مف األعمى ويظير مف المنحوتة محيط 

ىيئتو أنو يتكوف مف شريط طويؿ يمؼ الخصر ويتبقى بالخصر وجزء منو يتدلى عمى جنب المصار ع  ، تشير 
منو جزء يتمى عمى جنب الفخذ ،وعند مقارنة ىذا الزي بزي مصارع السومو االف يظيرتطابؽ واضح ، كما 

 (  ، زي العب السومو المعاصر : 0، 0، 1في الشكؿ رقـ )  يظير
             

                    
 
 

 

 (1,2,3الشكل )

 

 

 (7،6،5،4) شكل ال                                                  

زي المصارع اثناء المصارعة : يتكوف زي المصارع السومري في أوائؿ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد مف قطعة 
واحدة عمى شكؿ شريط طويؿ مف القماش يمؼ حوؿ الخصر ثـ يمرر مف بيف الساقيف ويعود لبللتفاؼ حوؿ 

ر مرة ثانية وىو يظير شكؿ زي المصارع في التكويف النحتي العموي في الوجو الثالث مف المسمة كما الخص
( .ومف خبلؿ مبلحظة مبلبس أالعبيف في المسمة نرى اف المصارعيف  1( و رقـ )  4يظير في الشكؿ رقـ ) 

وعة طعة قماش طويمة مصنيرتدوف ما يمبسو العب السومو المعاصر إذ يرتدي ما يسمى )مواشي( عبارة عف ق
( ، مف 0،7. انظر الصور التوضيحية ) 01مصارع خصره وما بيف الفخذييف مف الحرير أو القطف ، يمؼ كؿ

الواضح أف النحات قد رسـ المصارعيف ببنية ضخمة وعضبلت قوية لمداللة عمى القوة التي يجب أف يتمتع بيا 
مصارعة قوة لذلؾ قد يمجا البعض باعتبار الوزف االثقؿ ىو العب السومو وىنا ىذا النوع مف المصارعة ىو 

 .00األقوى

                                                           
25

 http://en.wikipedia.org/wiki/Banzuke 
26

 http://en.wikipedia.org/wiki/Banzuke 
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 التحميؿ الصوري الضوئي والرياضي لمتكوينات النحتية لمسمة بدره -ج

 الوجو األوؿ مف المسمة  
 ػػ التكويف النحتي السفمي / التحميؿ الصوري الضوئي :

يف متقابميف وبينيما ما يشبو المنضدة ويبدو مف في التكويف النحتي السفمي مف الوجو األوؿ مف يظير شخص
( ، بناء التكويف متناسؽ مع بقية التكوينات النحتية لممسمة ، 9،12، 8فوقيا أشياء متراكبة انظر األشكاؿ ) 

المعالجة النحتية لمتكويف لـ تختمؼ عف بقية تكوينات المسمة التي اعتمد عمى التبسيط في تشكيؿ المساحات 
ـ بالخط الغائر إال بقدر ضرورات التشكيؿ النحتي ، العبلقات التناسبية بيف بنى الشكؿ داخؿ وعدـ االىتما

التكويف النحتي محاكية لعبلقات الواقع ، التشكيؿ النحتي في التكويف اعتمد عمى التقميد والمحاكاة لمشاىد الواقع 
التقابؿ والتناظر ، النظاـ الحركي المستخدـ  المرئي ونظاـ عبلقاتو ، العبلقات التي اعتمدىا في بناء التكويف ىي

في التشكيؿ النحتي ىو اإليماءة بحركة أعضاء الجسد الموضعية حيث استخدـ في الشخص األوؿ حركة الرأس 
الجانبية واأليدي المتشابكة في استخدـ في الشخص الثاني حركة األيدي المرفوعة واتجاه الرأس في اتجاه 

 ( .20) معاكس األوؿ انظر الشكؿ 
 
 
 

                                                                                                  
 

 (9،8،،1الشكل)

 تحميؿ العبلقات : 
نظاـ العبلقات داخؿ التكويف النحتي نظاـ العبلقات الواقعية وصيغة العبلقة بيف شخوص التكويف النحتي صيغة 

نتظار مف خبلؿ وضع اليديف فوؽ  تواصؿ ، الشخص األوؿ في التكويف النحتي يبدو في حالة خشوع وا 
( والنظر إلى الطرؼ المقابؿ الشخص الثاني يبدو رافعا شيء بيده شكمو اقرب ما يكوف إلى 10الصدر)شكؿ 

األوؿ  (  مف خبلؿ وضعو الحركي وكأنو يمقي شيئا عمى جية الشخص10شكؿ حزمة أغصاف انظر الشكؿ ) 
المقابؿ لو في التكويف النحتي ، يفصؿ بيف الشخصيف كتمة تبدو مف خبلؿ األشياء الموضوعة عمييا أنيا 

( الشكؿ الذي يعمو المنضدة يبدو بييئة إناء فخاري ولعمو اإلناء  14منضدة أو مصطبة انظر الشكؿ   ) 
اسيـ الدينية داللة المشيد الذي يحممو الذي كاف يستخدمو الكينة في الطقوس والمر   07الخاص بالماء المقدس
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ْٕٔ يب ٌؤكذِ يجًٕعخ يٍ انًُذٕتبد انجذارٌخ انتً ٌظٓز فٍٓب انًهك انسٕيزي ْٕٔ ٌسكت  ) استخذو انسٕيزٌٍٍ انًبء انًمذس فً طمٕسٓى انذٌٍُخ

 انًبء انًمذس عهى انُذٔر انتً ٌمذيٓب إنى اَنٓخ  عهى ادذ األضخبظ انٕالفٍٍ يمبثهّ(
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التكويف النحتي السفمي مف الوجو األوؿ توحي مف خبلؿ تشكيؿ البنى الصورية لشخوص المنحوتة وصيغ 
 عبلقاتيا التي تفترضيا صيغ التشكيؿ في سياؽ دالالت المشاىد األخرى مف المسمة تشير تقميد معتمد عند 
 
 
 
 
 
 

 (14،13،12،11الشكل)

مراسيـ االحتفالية الدينية وقد يكوف في المقدمة الف في المشيد شخصيف األوؿ يقؼ بوضعية الخشوع بدء 
ف الكاىف يغمره بالماء 11والثاني يرش عميو شيئا ما ، والشكؿ النباتي الذي بيد الكاىف )شكؿ ( ىو نبات وا 

 ارعيف الذيف سيشتركوف في البطولةالمقدس ثـ يرشو عمى المص
                                                                      

 
 

 (17،16،15الشكل)

وبالرجوع إلى مصارعة السومو اتضح النظير الواقعي المعاصر في المعبة لمشخص الممسؾ بالعشبة في 
(  )تشيكارا و حمؿ دلو الماء المقدسواجبات Yobidashiالمنحوتة يوجد في واقع المعبة في الياباف ىو ما يسمى 

ويقدمو إلى العبي السومو فيرشو بيا أجساميـ ووجوىيـ ويغسموا فميـ قبؿ الدخوؿ لمحمبة باستخداـ عشبة . كما 
 ( 17، 10، 11أنظر األشكاؿ   ) 08انو يكوف مسئوؿ عف قارعي الطبوؿ

ذات اليد الذي  ( يبلحظ التشابو الكبير بيف إناء الماء المقدس01، 02، 19، 18في الصور التوضيحية )
استخدـ مف قبؿ السومرييف في طقوسيـ الدينية وبيف اإلناء الذي يمسؾ بو البلعب الياباني المعاصر وىو ما 

 يشير إلى محافظة اليابانييف عمى تقاليد المعبة واكسسواراتيا كما ورثوىا مف أسبلفيـ .
 

           
                                                           

28http://en.wikipedia.org/wiki/Banzuke  
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 ( 21الشكل )             (          ،2الشكل )           (           19الشكل )                 (                18الشكل )             

 ػ التكويف النحتي العموي / التحميؿ الصوري الضوئي   
( يظير ثبلثة شخوص وبنية صورية  00في التكويف النحتي العموي في الوجو األوؿ مف المسمة الشكؿ رقـ ) 

 ( ، 00الشكؿ )  دائرية الشكؿ انظر
في الطرؼ األيمف مف التكويف يظير شخصاف األوؿ منتصب القامة يحمؿ شئ ما في يديو وىو في حالة 

 (  04الحركة الموضعية انظر الشكؿ ) 
والثاني قامتو منحنية بإتجاه مركز التكويف حيث البنية الصورية الدائرية ، في الطرؼ األيسر مف التكويف يظير 

( الوضع الحركي  01ا عمى البنية الصورية الدائرية وواضعا إحدى يديو عميو انظر الشكؿ ) شخص ثالث منحني
( والشكؿ  00لمشخص األوؿ )ىو الوضع الذي يتخذه العازؼ السومري خبلؿ عزفو لمموسيقى انظر الشكؿ ) 

 ( وىي وضعػيػة مػفػترضة الكػتماؿ داللػة  07)
                     

             
 
 
 

 (       23الشكل)                أ(     23الشكل)       (                25الشكل)                   ( 22الشكل )                         

                                                   
 

             
 
 

 (          24الشكل )                 (  24الشكل )       (          27الشكل )                    (       26الشكل )                         
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 تحميؿ العبلقات:  
مف خبلؿ التحميؿ الصوري لمتكويف النحتي العموي في الوجو األوؿ مف مسمة بدره يتضح أف التكويف النحتي 

عازفيف موسيقييف ، العازؼ األوؿ يحمؿ آلة القيثارة السومرية  يتشكؿ مف ثبلث شخوص وأف ىوالء الشخوص ىـ
وىذا ما يؤكده تطابؽ الييئة الحركية لبنيتو الصورية مع ىيئة شخوص عازفي القيثارة في منحوتات سومرية 

( وىو جزء مف منحوتة جدارية توثؽ مراسيـ تقديـ النذر الممكي لئللية وتحميمو الصوري 00أخرى انظر الشكؿ )
(  ، العازؼ الثاني يمسؾ بعصا ويضرب عمى الطبؿ الشخص الثالث يظير واقفا انظر الشكؿ  07الشكؿ )  في
( العبلقة بيف الشخوص ىي عبلقة حركية واف المشترؾ ىو عزؼ الموسيقى ، النظاـ الحركي لمشخوص 00) 

قي يقيمو فرقة تتشكؿ مف ثبلث الثبلثة داخؿ التكويف الفني يتيح لنا القوؿ أف المشيد النحتي يوثؽ لحفؿ موسي
( ، وضع التكويف النحتي في سياؽ داللة بقية تكوينات المنحوتة ) المسمة ( يشير  00عازفيف انظر الشكؿ ) 

إلى أف الحفؿ الموسيقي ىو جزء مف مراسيـ تقميد أسس لو السومرييف كنشاط فكري وجسدي يعبر عف ثقافتيـ 
 يد  يتشكؿ مف عدة فعاليات وأف الحفؿ الموسيقي ىو إحدى ىذه الفعاليات .ونظاـ حياتيـ الجماعية وأف ىذا التقم

 التحميؿ الرياضي :  - 
ما يبلحظ في التكويف النحتي العموي مف الوجو األوؿ مف المسمة ىو وجود فرقة موسيقية  وقد كانت الفرؽ 
الموسيقية موجودة في ممحمة كمكامش إذ تشير المسمة إلى وجود قارع لمطبوؿ يقوـ بميمة اإلعبلف عف مسابقات 

أف في افتتاحية البطولة يوجد ىناؾ  المبلكمة والمصارعة . وفي مصارعة السومو المعاصرة يبلحظ األتي :
أيضا قارع لمطبوؿ يقـو باإلعبلف عف افتتاح البطولة وىو تقميد قديـ مازاؿ يستخدـ إلى الوقت الحالي انظر 

 ( .حيث يبلحظ في الصورة  09، 08الصور التوضيحية ) 
 ( ) متحؼ الموفر (02كؿ)إنجاز توقيتات المعبة شقارع طبؿ مف العصر السومري االكدي وىو يمارس ميامو في 

 
                

         (،3الشكل)               (  29)الشكل                (           28شكل)ال

 الوجو الثاني مف المسمة 
ال يختمؼ الوجو الثاني مف مسمة بدره مف ناحية نظاـ تقسيمو إلى مساحات عف وجييا األوؿ حيث قسـ إلى 

الشكؿ األولى في األعمى والثانية  في األسفؿ ، شغمت كؿ مساحة منيما بموضوع مستقؿ مساحات مستطيمة 
عف الموضوع المعالج في المساحة الثانية في بنيتو التشكيمية ومكمؿ لو في سياؽ الداللة اإلجمالية لمشاىد 

 المسمة .

3 



 ........السومرية بدرة ملسلة الرياضية املضامني

   638 

 

 التكويف النحتي السفمي / التحميؿ الصوري الضوئي  : -
نحتي السفمي مف الوجو الثاني يظير شخصاف كؿ منيما يحمؿ  حمؿ صغير بوضع حركي يشابو في التكويف ال

( ، الوضع الحركي يحفز الستذكار 01لموضع الحركي لشخوص التكويف العموي انظر الصور التوضيحية ) 
إلى  مظاىر حاالت الشروع بالحركة ،. الزى الذي يرتديانو  ىو ثوب كامؿ منساب عمى الجسد مف األعمى

ى األسفؿ انظر األشكاؿ ) األسفؿ ، ينتيي مف األسفؿ بحافة تتشكؿ مف شراشيب ذات نيايات مثمثة تتدلى إل
00 ،00) 
 
 
 
 
 
 

 (  31الشكل )              (         32الشكل )              (     33الشكل )          (     34الشكل )                      

 تحميؿ العبلقات :  
نظاـ العبلقات بيف شخوص التكويف ىي عبلقة تناظر في المواقع داخؿ التكويف وتطابؽ وتشابو في مجمؿ 
التفاصيؿ المكونة لمبنية الصورية لشكؿ الشخوص ، رؤوس الشخصيتيف بإتجاه واحد وىو ما يوحي بأنيما 

البطئ وىو ما عبر عنو ينظراف إلى مشيد واحد ، النظاـ الحركي لشخوص التكويف يشير إلى مظاىر المشي 
اتجاه ميبلف أرجميا المتناغـ مع اتجاه نظرىا ، وضعية الشخوص في التكويف السفمي بنسؽ واحد وتواصؿ 
بالنظر بجية واحدة وىو ما يوحي بدخوليما بأجواء طقس واحد وحمؿ كؿ واحد منيما حمؿ صغير يرجح أف 

بمياـ تقديـ النذور لئللية في المناسبات الدينية  شخوص التكويف ىـ مف كينة المعبد السومري الذيف يقوموف
وىو ما يشير إلى أف تقديـ النذور ىو تقميد أو طقس ديني عرفو السومرييف في فعاليات حياتيـ اليومية بمختمؼ 

( والتي يظير فييا 04مساراتيا وعمى صعيد جميع طبقاتيـ االجتماعية وىذا ما تؤكده الصورة التوضيحية رقـ ) 
ؽ . ـ / متحؼ الموفر  . ومجموعات نحتية  022رجوف الثاني يحمؿ أضحية / مدينة شاروكيف / الممؾ س

أخرى تتشكؿ مف أفاريز مف  المنحوتات الجدارية وثؽ فييا نحاتوا العراؽ القديـ  مراسيـ تقديـ النذر الممكي الذي 
جؿ تأميف النذر الذي يرضي يثبت مصداقية والء الممؾ لآللية مف خبلؿ تعريض نفسو لمخاطر الموت مف ا

 اآللية والذي يشترط أف يكوف أسد مف صيد الممؾ 
( ثـ يظير األسد محموال 01( والذي يظير الممؾ فيو يقتؿ األسد في الصورة )  07، 00، 01انظر األشكاؿ ) 

د الذي ( يظير الممؾ وىو يسكب الماء المقدس عمى األس 07( في الصورة )  00في مراسيـ تقديـ النذر في )
 جمبو ليكوف نذر لآللية ، ىذه الوثائؽ التاريخية تؤكد أف تقديـ                                           

33 
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النذور والمباركة بالماء المقدس ىو طقس ديني وعرؼ اجتماعي دخؿ تفاصيؿ حياة المجتمع السومري وليس  
 لمصارعة ( .غريبا أف يكوف جزء مف طقوس لعبة اختبار قوى الرجاؿ ) ا

 
         

 
 
 

 (                36)   الشكل      (             37)   الشكل      (          35)   الشكل 

 التكويف النحتي العموي / التحميؿ الصوري الضوئي  :
في التكػويػف النحتي العػمػوي مف الػوجػو الثاني لمسمة بػدره يظير شخصاف بزي يبدو في الجزء األعمى مف الجسد 
أنو قميص بدوف أكماـ يغطي جزء منو شريط يتدلى مف أعمى الكتؼ األيمف ونظاـ حركتو يوحي بأنو يمتقي 

تنتيي بشرائػط طػويػمة حافاتيا السفمية عمى شكؿ  بالحزاـ الػذي يحػيط بػالخصر ، الجزء األسفؿ مف الجسد يػمػفػو
( ويحػمبلف في أيدييػما  08أشرطة طويمة ذات نيايات مثمثة الشكؿ انظر التحميؿ الصوري في الشكؿ رقـ ) 

( . العبلقة بيف البنية الصورية النحتية لكبل الشخصيف ىي 09شئ يحتاج إلى دراسة وتشخيص انظر الشكؿ ) 
 عبلقة 
         

 
 
 
 
 
 
 

 (38،39الشكل)

تناظر في المواقع داخؿ التكويف النحتي معززة  بعبلقة التشابو والتطابؽ التي افترضتيا توصيفات الػزي الػذي 
يػرتػديػانػو واألداة التي يحمػبلنيا بنفس الطريقة التي أعطت لمشخصيتيف نظاـ حركي موحد أما الييئة العامة لمبنية 

 فيي تشير إلى التبسيط في المعالجة النحتية لمتكويف .الصورية لكبل الشخصيف 
 تحميؿ العبلقات:  

( والذي يمكف 09، 08الشخصاف يظيراف وىما يرفعاف بأيدييما شئ يوازي جسدىما انظر التحميؿ الصوري ) 
أف يكوف قوس رماية ألنو قريب بشكمو مف شكؿ قوس الرماية وىو ممكف إذا افترضنا أف الشريط النازؿ مف 
الكتؼ األيسر وبشكؿ مائؿ إلى أسفؿ البطف ىو حزاـ الذي يمسؾ كنانة األسيـ إلى ظير الجندي أو المقاتؿ 
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خصوصا واف القوس والسيـ والكنانة ظيرت في أكثر مف منحوتة سومرية ،نظاـ تشكيؿ األرجؿ  فأنيا توحي 
رجؿ انظر التحميؿ الصوري في األشكاؿ بحالة الترقب واالنتظار وىو ما تؤكده الكيفية التي شكؿ بيا الرأس واأل

 (  . ويعتقد انيما الحكماف الذيف يقوماف بتحكيـ البطولة.09، 08) 
 التحميؿ الرياضي : -ب
 نمحض التكويف السفمي المتكوف مف رجميف يحمبلف ماشية يعتقد أنيـ كينة تقدـ قرابيف لآللية   
بعض الصموات وجاءت فييا ىذه النذر الدينية : "إف وقد عثر في المخطوطات السومرية عمى لوح نقشت عميو  

في رياضة السومو قديما كانت تجري في مناسبات دينية  09الضأف فداء لمحـ اآلدمييف، بو افتدى اإلنساف حياتو"
وقت الحصاد وكانت ىناؾ قرابيف تقدـ لآللية في ذلؾ الوقت ، التكويف العموي لموجو الثاني يتكوف مف شخصيف 

رية ويحمؿ بيدىما قوس ىنا يعتقد أنيما حكاـ المعبة . ) ففي رياضة السومو يوجد حكـ يحمؿ بيده بمبلبس عسك
صدار الحكـ ( ويرتدوف زيا عسكريا يعود إلى زمف األبطاؿ والمحاربيف قديـ انظر  مروحة يقوـ بإدارة المباراة وا 

 (  42الصورة التوضيحية ) 
الحكـ عند العودة إلى طقوس رياضة السومو المعاصرة نجد أف ىناؾ  . ونمحض في المسمة وجود القوس بيد02

انظر الصورة  01حفمة تسمى حفمة القوس يقوـ بيا مصارع معيف وىي عبارة عف تحريؾ القوس عمى شكؿ دوائر
 (  44( وىو نفس القوس الذي بيد الحكـ انظر الصورة )  40، 40التوضيحية ) 

 
 

    
 
 

      ( 43(             الشكل رقم ) 42(         الشكل رقم )  44الشكل رقم )    (     ،4الشكل رقم ) 

 الوجو الثالث مف مسمة بدر
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 (                47الشكل رقم )                          (      46الشكل رقم )                            (        45شكل رقم ) ال    

 ػػ التكويف النحتي السفمي / التحميؿ الصوري الضوئي :
التكويف النحتي السفمي في الوجو الثالث مف المسمة يظير أربػعػة شخوص بػزي مميز واضعيف أيدييـ بوضعية 

ة في فعاليات المجتمع أستخدميا النحات السومري في المنحوتات التي عبر فييا عػف شخوص ليـ مياـ  محدد
( ، لعؿ النحات السومري أراد بيذه األوضاع لؤليدي  40، 41السومري الجماعية انظر الصور التوضيحية ) 

اإلشارة إلى حالة الخشوع عند شخوصو أو اإليحاء بعمؿ فكري ، الزى الذي يظير فيو الشخوص األربعة في 
األسفؿ مف الجسد تنتيي بحافتيا السفمية بمثمثات متعاقبة التكويف النحتي السفمي يتكوف مف وزرة تمؼ الجزء 

ورباط يثبتيا مف األعمى العبلقة بيف الشخوص األربعة ىي عبلقة تتالي في المواقع داخؿ التكويف النحتي  وىي 
 عبلقة انتظاـ بنسؽ واحد وىو مايوحي بدخوليـ بطقس ما وىو ما يرجحو وضعية أيدييـ عمى صدورىـ .  

 قات: تحميؿ العبل
في التكويف النحتي السفمي في الوجو األوؿ مف مسمة بدرة يظير أربعة أشخاص بزي كينة المعبد السومري وىو 
ثبت مف خبلؿ التحميؿ الصوري الضوئي لعينات البحث ، وضعية الشخوص موحدة مف خبلؿ نظاـ حركي واحد 

عمى الصدر بنسؽ واحد ، الرأس في الشخوص لمشخوص األربعة وىو وضع الوقوؼ باتجاه واحد ووضع األيدي 
األربعة يتخذ الوضع الجانبي ، الشخص األوؿ مف اليميف في التكويف النحتي يتخذ وضع جانبي بإتجاه جية 
اليسار في حيف يأخذ اتجاه الشخص الثاني وضع االتجاه إلى اليميف وىو ما يفترض عبلقة تواصؿ وحوار بيف 

خذ وضع الرأس فييما نفس وضعية األوؿ والثاني وىو ما يفترض أيضا عبلقة الشخصيف ، الثالث والرابع يت
( . أف نمط العبلقة بيف الشخوص 41تواصؿ بيف الشخصيف الثالث والرابع . انظر التحميؿ الصوري لؤلشكاؿ ) 

يف أو أكثر وعمى الحوار األربعة ىو عبلقة تقابؿ أوجو وىي عبلقة واقعية تؤشر عمى التواصؿ بيف طرف
، مف خبلؿ صيغة العبلقة بيف شخوص التكويف ودالالت التكوينات النحتية التي تشكؿ األوجو األربعة المتبادؿ

لممسمة يمكننا التأسيس الفتراض مفاده ىو أف المنافسة المباشرة تستمـز تقييـ أداء طرفي المنافسة وتقيـ األداء 
نافسة وىذا ما يستمـز ظيور المحكميف ألداء المتنافسيف يستمـز معايير عرفية لعممية تقييـ األداء لؤلطراؼ المت

في المعبة وىذا يعني عند ظيور مصارعيف في وثيقة نحتية سردية توثؽ لحدث يتشكؿ مف عدة مشاىد يفترض 
ظيور المحكميف الذيف سيقرروف مف البلعب الفائز وىو ما يرجح إفتراض الشخوص األربعة في التكويف أنيـ 

36 
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رفوف عمى نزاالت المصارعيف وأف ىوالء المحكميف ىـ مف طبقة كينة المعبد السومري وىو المحكميف الذي يش
 ما يؤشر عميو الزى الذي يرتدونو ووضعية األيدي .

 التحميؿ الرياضي :
مف معطيات التحميؿ الصوري لمتكويف النحتي السفمي في الوجو الثالث يتضح أف النظير المعاصر لمشخوص 

يظيروف في التكويف النحتي السفمي في ىيكمة الكادر اإلداري لمعبة ىـ قضاة السومو انظر الصور األربعة الذيف 
،( حيث يظير قضاة المعبة وىـ يتحاوروف ، في رياضة السومو المعاصرة يوجد قضاة 49، 48التوضيحية )  

( في  12ظر الصورة التوضيحية ) يرتدوف زيا واحدا مياميـ تقييـ قرارات الحكـ  ، يقوـ الحكـ باتخاذ القرارات ان
حالة عدـ وجود اعتراض عمى قرار الحكـ يبقى القرار كما ىو ، في حالة كوف ىناؾ اعتراض عمى قرار الحكـ 
عند ذلؾ يتدخؿ القضاة كما يأتي : يتشاوروف فيما بينيـ داخؿ الحمبة إما أف يكوف قرارىـ مطابؽ لقرار الحكـ أو 

 .00عاد المباراةأف يغيروا القرار ، أو أف ت
 

 
 ( 49)   الشكل                 (       48)   الشكل         (               ،5)   الشكل    

 التكويف النحتي العموي مف الوجو الثالث :-
( ،  11يتشكؿ مف أربعة شخوص بالػزى الػذي ينزؿ فػيو المصارع إلى حمػبة المصارعػة انظر التحميؿ الصوري ) 

في الطرؼ األيمف مػف التكػويػف النحتي يظير شخصيف متماسكػيف باأليػدي ومتقابميف باألرجؿ النظر التحميؿ 
ر إلى لحظة البداية في النزاؿ أو قانوف ( لربما إختار النحات السومري ىذه الوضعية ليشي 10الصوري ) 

وضوابط االشتباؾ في المعبة عند بدء النزاؿ ، أما بالطرؼ األيسر مف التكػويػف النحتي يظيػر شخصاف ممتحماف 
ومتشابكاف باألرجؿ وقد انحنى احدىما  عمى فػخػذ اآلخػر في حيف يبػدو اآلخر ممسكا بمؤخرتو ،إختيار النحات 

 السومري ليذه 
وضعية مف الصراع بيف البلعبيف الغرض منيا  إثارة اإلحساس عػند متمػقػيو بشدة وعنؼ المنازلة بيف البلعبيف ال

انظر التحميؿ الصوري حيث يظير أحد المصارعيف ممسكا خصمو مف مؤخرتو ، أنظر التحميؿ الصوري في 
 ( .10، 10، 11األشكاؿ )
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 ( 53)   شكل                               (      52)   شكل            (              51)    شكل      

 ػػ التحميؿ الصوري الضوئي
 ( .  17، 10، 14أنظر التحميؿ الصوري في األشكاؿ )

 
               

 
 
 
 
 

 ( 57)   شكل                      (        56)   شكل               (           54)   شكل                         

 التحميؿ الرياضي : -
التكويف النحتي العموي  مف الوجو الثالث فقد صممو الفناف السومري بكؿ ذكاء كأنو مصور ينقؿ األحداث وىو 

 يمثؿ اآلتي :
 آلتي :فيو عبارة عف مشيديف مصارعة وعند مقارنة المشيديف مع قانوف رياضة السومو يتضح ا

 (: احد الخصميف يمسؾ معصـ أالعب اآلخر ويحاوؿ دفعو  .10)شكؿ  المشيد األول
مف ضمف قواعد السومو نمحظ انو متى ما خرج البلعب خارج دائرة المعب يصبح خاسرا.وىو ما يشير الوضع 

الطريقة .شكؿ الحركي الذي اختاره النحات السومري حيث أوضح تمؾ القاعدة مف القانوف بنحت أالعبيف بيذه 
(18 ،19 ،02 ،01 ،00) 

سقاطو 17)شكؿ  المشيد الثاني (: نمحظ أف ألبلعب األوؿ قد ثنى رأسو البلعب الثاني محاوال الييمنة عميو وا 
أرضا مف خبلؿ إمساكو مف الخمؼ ، يسعى كبل البلعبيف خبلؿ النزاؿ إسقاط خصمو إلتزاما بقانوف المعبة الذي 

 ،(.04،   00، 17لة لمس أي جزء مف جسمو غير أسفؿ قدميو األرض شكؿ)يعتبر البلعب خاسرا في حا
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 (،6شكل )                        (                 59شكل)                                    (                58شكل)           

 

        
 (64شكل)          (   63شكل)     (                    62شكل)        (61شكل)          
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 ( 68الشكل )                        (   66الشكل )                   (    67الشكل )               (        65الشكل ) 

 الوجو  الرابع مف مسمة بدره   -
 ػػ التكويف النحتي السفمي / التحميؿ الصوري الضوئي : 1

في التكويف النحتي السفمي مف الوجو الرابع لمسمة بدره يظير أربعة شخوص بزي الكينة الذي ظير في 
التكوينات النحتية األخرى ، العبلقة البنيوية لمشخوص داخؿ التكويف النحتي ىي عبلقة تعاقب وتناظر بنفس 

النظاـ الحركي الذي استخدمو  الوقت ، المعالجة النحتية لمتكويف اعتمدت عمى مستوى واحد في التشكيؿ ،
النحات السومري في الشخوص األربعة نظاـ الوضع الساكف حيث تظير أرجؿ الشخوص األربعة متوازية 

( ، المسافات  00و 01ووضعية األيدي في نسؽ واحد ىو وضع تشابؾ األيدي فوؽ الصدر  انظر األشكاؿ ) 
لى عبرت عنيا بيف الشخوص الثبلثة األوؿ مف الطرؼ بيف الشخوص األربعة تتشكؿ في حالتيف ، الحالة األو 

األيمف مف التكويف ثـ الثاني والثالث متساوية ، الثانية عبرت عنيا المسافة بيف الشخص الرابع في الطرؼ 
األيسر مف التكويف وبيف الشخوص الثبلثة حيث تشكؿ ثبلثة أضعاؼ المسافة التي تفصؿ بيف الشخوص الثبلثة 

( وىي إشارة أراد منيا النحات تمييز الشخص الرابع عف الشخوص الثبلثة في التكويف  72، 09انظر الشكؿ ) 
، المؤشرات التي تبثيا بنية التكويف التشكيمية تتيح لنا القوؿ أف الشخوص األربعة ىـ فريؽ عمؿ يتشكؿ مف 

 أربعة شخوص ثبلثة أعضاء ورئيس . 
 
 
 
 
 
 

 (       ،7الشكل رقم )                                            (   69الشكل رقم )                  
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 تحميؿ العبلقات:  
داللة عبلقات التشكيؿ بيف بنى الشكؿ في التكويف النحتي السفمي تشير الى عبلقة تواصؿ وحوار               

لشخوص الثبلثة بدءا مف جية وىو ما أشرنا إليو في التحميؿ الصوري  حيث يبدو مف تساوي المسافات بيف ا
اليميف ومضاعفتيا بينيـ وبيف الشخص الرابع في الطرؼ األيسر مف التكويف تشير تميز الشخص الرابع عف 
البقية فمربما الشخوص األربعة ىـ حكماء كينة المعبد يتمقوف التعميمات مف كبيرىـ مف اجؿ تحضيرات تقديـ 

 المصارع الفائز لآللية لمباركتو 
 التحميؿ الرياضي :

التكويف السفمي يمثؿ أربعة أشخاص احدىـ ىو الرئيس . بالرجوع إلى ىيكمية الفريؽ اإلداري لمعبة السومو 
المعاصرة نجد أف األشخاص األربعة في رياضة السومو يمثموف شيوخ رابطة السومو اليابانية وىـ مصارعوف 

تبروف أنفسيـ أوصياء عمى تقميد السومو ويصدروف محترفوف متقاعدوف وعددىـ أربعة واحدىـ رئيس ،ويع
 قراراتيـ بترقية ألبلعب إلى مرتبة أعمى كما أف مف واجباتيـ أيضا ىو ما يأتي :

 ترقية أالعب إلى مرتبة أعمى . .1
 إعبلف النتيجة النيائية .0
 (70، 70، 71انظر الشكؿ)  00تقديـ الجائزة الى البطؿ .0

 
                 

 
 
 
 

                   (71    )                                       (72            )                              (73 ) 
شيخ السومو يسمم الكأس لمبطل                 شيخ السومو  يعمن البطل                  شيخ السومو يعمن الفائز                      

 التكويف النحتي العموي 
 التكويف النحتي العموي / التحميؿ الصوري الضوئي :

التكويف النحتي العموي في الوجو الرابع لمسمة بدره يذكرنا باألعماؿ النحتية السومرية التي يظير فييا الممؾ 
و بشكؿ متعاقب حيث والكاىف األكبر واآللية حيث يتشكؿ التكويف مف ثبلثة شخوص تشغؿ فراغ التكويف وفضائ

يظير في الطرؼ األيمف مف التكويف شخص واقؼ رافعا يده والتي قد فقد جزء منيا نتيجة تآكؿ حجر المسمة 
( ،  70، 71إلى األماـ وكأنو يخاطب أو يناجي أحدا في الجية المقابمة لو ولعمو الكاىف األكبر انظر الشكؿ ) 
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ركي يذكر بالوضع الحركي المستخدـ عند تقديـ فروض الشخص الثاني يتوسط التكويف النحتي وبوضع ح
الطاعة والوالء لممموؾ حيث يجمس الشخص جموس نصفي باالستناد عمى ركبة واحده وتثبيت الثانية عمى 
األرض ، أما وضعية الجذع واليديف فاف الوضع الحركي يشير إلى انتصاب الجذع ورفع اليديف إلى األعمى 

ة الكأس زي الشخص الثاني يثير االنتباه ألنو يتطابؽ مع زي الشخوص التي وىي ممسكة بشكؿ ىيئتو ىيئ
( لعمو المصارع الفائز في جوالت المصارعة   70ظيرت في التكويف العموي مف الوجو األوؿ انظر األشكاؿ  ) 

يف النحتي التي وثقت بدايتيا ونيايتيا في التكويف العموي مف الوجو الثالث لممسمة .الشخص الثالث في التكو 
العموي يشغؿ الجانب األيسر مف التكويف حيث يظير جالسا عمى كرسي متوجيا إلى جية    اليميف مف التكويف 

    .الشخوص الثبلثة ىي عبلقة تعاقبالنحتي ويرفع بيده كأسا لعمو كأس الماء المقدس ، العبلقة بيف 
 

  (75 )                                       (74 )                                                    (76                                                       ) 

                                           
 
 
 

                 (77                           )(78 (                            )79         )                             (8،) 

المعالجة النحتية بقيت عمى نفس النسؽ المستخدـ في تكوينات المسمة حيث استخدـ النحات السومري مستوى  
واحد في تشكيؿ شخوصو واعتماد أسموب تبسيط المساحات في عممية التشكيؿ ، عبلقات التناسب بيف شخوص 

بؽ المحاكاة عند النحات السومري لمظاىر الواقع المرئي ونظـ عبلقاتو ، التكويف عبلقات واقعية وتعبر عف تطا
 الفضاء في التكويف النحتي يشكؿ خمفية لمشيد التكويف النحتي .

                                           
           

 
 

                     (81  (                   )82           )           (83                  ) 
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 تحميؿ العبلقات:  
لتشكيؿ فيـ افتراضي لصيغ العبلقات داخؿ التكويف النحتي الثامف مف المسمة البد مف مقاربات معرفية تؤسس لفيـ 

( الممؾ السومري يؤدي نسؾ أماـ اآللية ننار  77)  ـالثامف في النحت ألجداري الرقافتراضي لمضاميف التكويف النحتي 
حيث يظير بيده كأس يسكب منو الماء المقدس عمى شجرة وفيو نبلحظ أف حركة اليد التي تحمؿ كأس الماء المقدس 

( وىو ما  78مشابية لحركة الشخص األوؿ في التكويف النحتي العموي مف الوجو الرابع لمسمة بدره انظر األشكاؿ ) 
أف الجزء المتآكؿ مف اليد ىو اليد وكأس الماء المقدس خصوصا بقية شخوص التكويف النحتي ) المصارع والممؾ  يرجح

( يوثؽ النحات السومري عودة الممؾ اآلشوري مف رحمة 79كأس ، في المنحوتة الجدارية ) ( يحمؿ كؿ منيما بيده 
بنفسو ( الذي يظير في مشيد المنحوتة تحت أرجؿ الممؾ  الصيد التي خرج إلييا مف اجؿ جمب النذر الممكي )أسد يقتمو

وكبير الكينة الذي يباركو قبؿ دخولو إلى المدينة ، ما يرجح ىذا الفيـ ىو ظيور األسد القتيؿ في مجموعة  المنحوتات 
، 00، 01مسمة ) الجدارية التي تصور مراسيـ تقديـ النذر الممكي إلى اآللية انظر األشكاؿ في تحميؿ الوجو الثاني مف ال

( ، ىذه الحقائؽ االفتراضية التي ترجحيا معطيات المسح والتحميؿ الصوري الضوئي تؤكد أف أعماؿ القوة  07
االستثنائية يكـر صاحبيا مف المجتمع ويبارؾ مف قبؿ اآللية بدءا مف جمب الممؾ لنذره إلى اآللية والذي يجب أف يكوف 

ارة إلى أف النذر الذي يقدمو الممؾ يختمؼ عف النذور التي يقدميا بقية أفراد رعيتو أسد يصطاده بنفسو وىنا البد مف اإلش
الف الغاية منو ىو اختبار مصداقية والء  الممؾ لآللية مف خبلؿ تعريض نفسو لؤلىواؿ والشدائد وتعريض نفسو لمموت 

كريـ والمباركة وفي بعض األحياف نسعى إلى الوصوؿ إليو مف خبلؿ ىذه المقاربات ىو أف الت مف أجؿ اآللية ، ما
جتماعي عرفو العراقيوف القدماء ومارسوه ، االفتراض األوؿ في تحميؿ التكويف  يصطمح تسمية تعميد ىو تقميد ديني وا 
النحتي ىو أف الشخص األوؿ في التكويف النحتي الثامف مف المسمة ىو كبير الكينة ألنو ىو الوحيد صاحب صبلحية 

تقديـ الرعية لمباركتيا ، ىذا الفيـ يتيح لنا القوؿ أف الشخص الثاني ىو المصارع الفائز في المنازلة االتصاؿ باإللية و 
وىذا ما يؤكده ارتدائو لزى المصارعة الذي ظير في  التكويف العموي مف الوجو الثاني مف المسمة ، أما الشخص الثالث 

المقدس قد شكميا النحات بوضعية الشروع بسكب الماء أو  فمف المرجح انو الممؾ خصوصا أف يده الممسكة بكأس الماء
( ، مف خبلؿ المسح الضوئي  والمقارنة الصورية يمكننا القوؿ أف الشخص  80، 80، 81، 82شربو انظر األشكاؿ   ) 

ئز مف قبؿ الثالث ىو الممؾ السومري ، المشيد الذي يقدمو التكويف النحتي يعبر عف المحظة التي يقدـ فييا المصارع الفا
 ينة والممؾ أماـ اآللية لتباركو كبير الك

 التحميؿ الرياضي :
. ومف الجدير بالذكر انو تـ 04نمحض حفمة تقديـ الجائزة وىي عبارة عف كاس يقدميا شخص لممصارع وبحضور الممؾ

الكاسيف الجوائز العثور عمى كاسيف قرب المسمة في الموقع التي وجدت فيو المسمة ومف المرجح أف يكوف ىذيف 
المخصصة لمبطولة التي كانت تمنح لمبطؿ الفائز. وعند مقارنة ىذا الوجو مع رياضة السومو : نمحظ التشابو الكبير كما 

 يأتي :
في الصيغة المعاصرة لمنيجية مراحؿ المعبة ومراسيميا لـ يطرأ تغير جوىري عمى نظاـ المعبة الذي اقتبس مف 

نما بقي عمى ما ىو منذ)  ؽ .ـ (إلى أالف عدى متغيرات شكؿ أدوات المعبة واكسسواراتيا كما نجد  0022السومرييف وا 
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في الصيغة المعاصرة لمعبة ظيور  الماء المقدس ، كما نجد التغير الذي حصؿ في مقبض اإلناء الذي يتناوؿ بو البلعب
شيخ السومو كبديؿ لكبير الكينة في األصؿ وىو شخصية اعتبارية ذات دالالت قيمية احتفاؿ الفائز بالكأس وىو جالس 

 . 01كما في الصور
 
 
 
 

 و جالس () في ىذه الصور نالحظ  أن الفائز في بطولة مصارعة السومو يحتفل بألكاس وى
أما االختبلؼ بيف الماضي والحاضر في المعبة فيو يكمف في البعد الفكري لمعبة فالمعبة عند السومرييف ىي أداة 
الكتشاؼ النموذج الذي يحاكي الرجؿ المثالي ) البطؿ كمكامش ( مف بيف رجاؿ المدينة ، المبدأ في فكرة المعبة ىو أف 

كينة المعبد وحكمائو ( اليبة يجب عمى السمطة الروحية ) الذي يحضى بمثؿ ىذهالقوة ىي ىبة مف اآللية وأف الشخص 
 عبيف وتييئة طقوسيا ومراسيميا رعايتو وىو ما يبرر تبني كينة المعبد إدارة شئوف المعبة والبل

 : أصل كممة سومو-
و يفترض الوقوؼ عند إف معطيات البحث في تحديد أصؿ لعبة المصارعة والتي يصطمح عمييا حاليا مصارعة السوم

أصولو ومرجعيتو المغوية خصوصا أف نصؼ المصطمح ) سـو ( مطابقة لنصؼ المصطمح المعاصر ) سومو ( وىو ما 
 يرجح أف مصطمح  السومو مشتؽ مف مصطمح السومريوف ؟  

تي عادة تسببيا مياه مف الجدير بالذكر أف التنقيبات األثرية قد أشارت إلى أف المسمة ال تحوي عمى أخاديد أو الحفر ال
األمطار وىو ما يرجح أف المسمة كانت محمية بشكؿ أو آخر ، عند العودة إلى رياضة السومو نمحض أف ىذه الرياضة 
ما زالت تجري تحت سقؼ األضرحة وىو مؤشر يؤكد أف المعبة كانت تقاـ في باحة المعبد وبرعاية كينتو انظر الصور 

 ( .81، 84التوضيحية )
 
 
 
 
 

                         (84 (                                                   )85 ) 
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات - 5-1

 استنتج الباحثوف ما يأتي : .1
أف المسمة التي عثر عمييا في منطقة بدرة مف محافظة ديالى في العراؽ في عقد السبعينات تعود إلى  .0

 ؽ .ـ وأف الموضوع الذي تعبر عنو التكوينات النحتية لممسمة لعبة مصارعة.0022الحقبة التاريخية 
 أف العراقيوف القدماء ) السومريوف ( ىـ أوؿ مف مارس رياضة المصارعة في العالـ القديـ.  .0
دارتيا والتي نعرفيا أف العراقييف القدماء ) السومرييف ( أوؿ مف وضع المعايير والضوابط لتنظيـ المعبة  .4 وا 

 في زمننا المعاصر بالقوانيف الرياضية .
 ألعراقييف القدماء ) السومرييف ( ىـ أوؿ مف نظـ الدوريات لمعبة المصارعة في التاريخ . .1
تعد الحركة الرياضية في عصر فجر السبلالت متطورة وىو ما يؤكده قياـ أوؿ دوري لرياضة اختبار  .0

 ( في ذلؾ العصر.القوى  ) رياضة المصارعة ا
يعد السومرييف أوؿ مف استخدـ الحكاـ في إدارة مراحؿ المعبة وتقييـ أداء البلعبيف في أشواط المعبة  .7

 وتحديد األداء األفضؿ ) البلعب الفائز ( .
يعد العراقيوف القدماء أوؿ مف استحدث نظاـ المجاف والمجاف العميا المسئولة عف إدارة المباريات  .8

 االسس العممية ألدارتيا وتنظيميا  . الرياضية  ووضع
يعد العراقيوف أوؿ مف استخدـ الجوؽ الموسيقي ) الطبؿ والقيثارة ( في افتتاح مراسيـ االحتفاليات  .9

 الرياضية .
 .أف العراقيوف الػقػدمػاء أوؿ أف أوجد نظاـ تػكريػـ األبطاؿ والمتميزيف ووضع لو الطػقػوس    12

 تخدـ اإليػقػونات المعػدنية ) الكػؤوس والمنحػوتات الصغيرة ( في  والمراسيـ وأوؿ مف اس     
 تكريـ الفائزيف في المباراة .     
المصارعة التي ػارسيا اليػابػانػيػوف ىي رياضة . أف مػرجػعػية وجػذور رياضة السومو المعػاصرة التي يم11

عف الصينيوف الذيف عػرفػوىا مػف خػبلؿ  خذوىااء ) السومرييف ( وقد أابتكرىا ووضع قوانينيا العراقيوف القدم
 تجػارتيػـ وتواصميػـ الثقافي مػع حضارة وادي 

 الرافديف مف خبلؿ طريؽ الحرير التجاري الذي يصؿ العراؽ القديـ بالصيف .          
 . أف النحات السومري كانت ميامو توثيؽ فعاليات المجتمع السومري الدينية والثقافية    10     

 والرياضية بأسموب تميز بالدقة والموضوعية والعممية .           
 . أف األعماؿ الفنية التي جاءت مف العراؽ القديـ ) المقى اآلثارية ( ىي وثائؽ عممية تفترض 10     

 ؿ .االىتماـ والدراسة والتحمي          
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 التوصيات5-2
 يوصى الباحثوف بما يأتي :

مناقشة فكرة إقامة مركز بحوث في جامعة الموصؿ يعمؿ وفؽ أجندة أنفتاح االختصاصات العممية  .1
والمعرفية عمى بعضيا لمتخطيط لدراسات عممية مشتركة تيتـ بالتراث العممي والثقافي في العراؽ القديـ 

 إلعادة تشكيؿ اليوية الثقافية والمعرفية التاريخية لمشعب العراقي 
لتحميؿ الصوري الضوئي كإحدى المواد الدراسية في كمية اآلثار لتمكف الباحثوف والطمبة مف إدخاؿ مادة ا .0

 استخداميا نظرًا العتبارىا إحدى التقنيات البلزمة لتطوير أساليب البحث والدراسة في عمـ اآلثار.
يسييف لتحفيز تفعيؿ حمقات العموـ المقاربة والمجاورة مف خبلؿ السمينارات والبحوث التي يكمؼ التدر  .0

الباحثيف عمى االىتماـ بالعمـو المجاورة والمقاربة الختصاصاتيـ العممية مف أجؿ تعرفيـ عمى نقاط 
التماس بيف االختصاصات العممية وىو الوسيمة الوحيدة لتطوير البحث العممي وتجدد معطياتو الف 

 المعارؼ والعمـو اإلنسانية ىي حمقات متداخمة ومفتوحة عمى بعضيا . 
 تبني  الجامعة ترجمة البحث إلى أكثر مف لغة ونشره ككتاب .      .4
 لمصادرا       
 .1989جماؿ، اصوؿ اسماء المدف والمواقع العراقية،بغداد، بابان، -1
 بوتير ،جاف،ببلد الرافديف،الكتابة،العقؿ،اآللية، ترجمة:األب البيرابونا ،بغداد. -0
 .0227،الييئة العامة السورية،الحمد، محمد عبد الحميد، حضارة طريؽ الحرير -0
الخطيب عبد الرحمف يونس،المياه في حضارة وادي الرافديف، اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة  -4

 الموصؿ.
الراوي ،ىالة عبد الكريـ كرموش،المسبلت الممكية في العراؽ القديـ،رسالة ماجستير غير منشورة  -1

 . 0220/جامعةالموصؿ ،
 .1971، 01،مجمد  0-1نقدية لمسمة مف بدرة، سومر،عدد رشيد، صبحي انور، دراسة  -0
 .1972رشيد ،صبحي انور، تاريخ االالت الموسيقية في العراؽ القديـ، بيروت، -7
 .1970رشيد،فوزي، قواعد المغة السومرية،بغداد، -8
 . 1980سوسة،احمد، تاريخ حضارة وادي الرافديف،دار الحرية،بغداد، -9

 الحرة.الصيف ويكيبيديا، الموسوعة  -12
 .1980العمي ،صالح، العراؽ في التاريخ، بغداد، -11
ؽ.ـ،رسالة ماجستير  010_ 911عمي، ياسميف عبد الكريـ ،االثاث في العصر االشوريالحديث  -10

 .0224غير منشورة /جامعة بغداد،
 . 1904كريمر،صموئيؿ نوح، السومريوف تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ ،شيكاغو ، -10
 1980ت في وادي الرافديف، دار القادسية،بغداد،الناصري،طارؽ،الرياضة بدا -14
 الياباف، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -11
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