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 المستخلص:
تناول هذا البحث نماذج من المنحوتات المجسمة ذات الهٌئة الحٌوانٌة ودالالتها فً ببلد وادي الرافدٌن 
خبلل األلف الثالث قبل المٌبلد، بهدف تركٌز الضوء على فن النحت المجسم لكبل الحضارَتٌن وأهم 

الُمكتشفة مع بٌان ما اتسمت بهذه هذه النتاجات من تشكٌل وصفات تكشف مدى قدرة وقابلٌة النماذج 
تعامل النّحات مع المادة الخام على اختبلف أنواعها، مع تبٌان الغاٌة التً دفعته إلى تكوٌنها إن كانت 

ن والتً ُتساعد فً ذات طابع دٌنً أو سٌاسً أو اجتماعً أو غٌر ذلك ومقارنة النتاجات لكلتا الحضارَتٌ
معرفة مدى التطابق واالختبلف فً كٌفٌة الصناعة والمادة الخام والغرض من هذه النتاجات خبلل 

 األلف الثالث قبل المٌبلد.

 

 الكلمات اإلفتتاحٌة :

 
 ببلد وادي الرافدٌن ؛ النحت المجسم ؛ األلف الثالث ق.م
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 مقدمة:
 النَّحُت الُمجّسم لُغًة واصطالًحا ومفهوًما:

ف ابُن منظور النحت: النشر والقشر، وكذلك نحت الجبل ٌنحُته: قطعهلُغةً  ؛ عرَّ
(ٔ). 

فُه ابن فارس: النون والحاء والتاء كلمة تدل على َبحر شًء وتسوٌتِه بحدٌدة ونحت النجار كما  عرَّ
ببا، وٌقصببد هنببا بالنحتٌببة: الطبٌعببة، وٌرٌببدون الحالببة التببً نحببت علٌهببا اإلنسببان  الخشبببة ٌنحتهببا نحتو

 .(ٕ)كالغرٌزة التً غرز علٌها اإلنسان وما سقط من المنحوت نحاتة
ٍة كالبرونز أو الصلصال؛ أي شكٌل ثُ ومنحوتة   ٌل من مادَّ ًُّ األبعاِد منحوٌت أو محفوٌر أو ُمشكَّ بلث

(ٖ).  
مُ  بَم الشبًَء: جعلبُه ذا جسبم، والجسبماُن جماعبُة والُمجسَّ : هو جمُع أجساٍم وجسوٍم، وفبً القبول: جسَّ

ُجلِ  ٌُقاُل إنُه لَنحٌُف الُجسماِن، وُجسماُن الرَّ ُجل و  .(ٗ)وُجثمانُه واحدٌ  الجسِم والجسماُن ِجسُم الرَّ
ببُه جببوَهٌر أو ُكتلببٌة ذاَت أبعبباِد ثبلثببة تُضببمُّ الطببوَل واصطططالًحا ببٍة ب نَّ ٌَّ ُف مببن وجهببِة َنظببٍر فن ٌُعببرَّ ؛ فإنببُه 

با، أو  ٌُنظر إلٌه من َجمٌبع الجهبات، ذو موضبوٍم ُمَنفَّبٍذ واقعو والَعرَض والُعمَق فً فضاٍء ُحرٍّ والذي 
ا ٌسببتحٌُل مضببمونُه إلببى شببك ٍة شبب نُه شبب ن الفنببون األُخببرى الُمرتِبَطببِة تجرٌببدو ٌَّ ٍل ذو َداللببٍة موضببوع

فهببو  .(٘)بالوظببائف اإلنسببانٌة الُمتوافقببِة مببع نوعٌببِة الخطابببات اإلنسببانٌة الُمعّبببرة عببن ِفكببر الُمجَتَمببع
عملٌة تجسٌد كل مبا ٌتركبز مبن مشباهد فنٌبة لبدى فكبر النحبات وإحساسباته فبً تلبك المبادة المهٌب ة 

ا وتحوٌرهبا إلبى أشبكال  ،(ٙ)للتشكٌل ا أو معبدنو ا أو صخورو ا أو حجرو ا ما تكون تلك المادة خشبو وغالبو
ُد أحاسٌسُه ومشاعَره ٍة تخدُم أفكار النّحات وُتجسِّ ٌَّ فن
(7). 

ا  ا مفهومو ٌُطلبق كبذلك للداللبة علبى نحبر وأمَّ ٌُقصبد بالنحبت التشبكٌل والتحوٌبل إلبى شبكل معبٌن، و ف
النحببات الخشبببة بنحتهببا وٌقصببد هنببا بالنحتٌببة الطبٌعٌببة، وٌرٌببدون الشببًء وتسببوٌته لجدٌببد، ونحببت 

الحالة النحتٌة التً نحت علٌها اإلنسان كالغرٌزة التً عزز علٌها اإلنسان وما سبقط مبن المنحوتبة 
 .(8)نحاتة

وبالتالً فهو ٌطلق على كل األعمبال )األحجبار والمعبادن واألخشباب والمرمبر والطبٌن المفخبور( 
 ب شكال مختلفة آدمٌة أو حٌوانٌة أو مركبة أو غٌر ذلك.بقصد تشكٌلها 

ٌُطلببق علٌببه ببب )النحت علببى السببطو   ببم النحببت إلببى عببدة أنببوام فمنببه )النحببت البببارز( أو كمببا  وٌقسَّ
المنبسطة(، كما ذهب إلى ذلك الدكتور ثروت عكاشة فً كتابه فن النحت فً مصبر القدٌمبة وبببلد 

با مبن النحبت ٌكبون )غٌبر ببارز( وهبو م، (9)ما بٌن النهرٌن دراسة مقارنة علِّببلو ذلبك أن هنالبك نوعو
 النحت الغائر.

وعلى كل حال، فهذا النوم من النحت ٌكون تنفٌذه على سطو  مستوٌة كانت أو أفقٌة أو مقعرة أو 
ومن األمثلة على هذا النوم من النحت هً )األختام . (ٓٔ)محدبة وفقوا لشكل السطح الذي ُتنحت علٌه

                                                           

 .1434، ص81، ج8811ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب المحيط، مطبعة الجيل، بيروت،  (ٔ)

 .101، ص8898، بيروت، 5بو الحسن أحمد، مقاييس المغة، جأابن فارس.  (2)

 .8293-8295، ص8، ج2001، 8المغة العربية المعاصر، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، طعمر، أحمد مختار، معجم  (4)

 .202، ص2000حمودي. صبحي، الُمنجد في المغة العربية الُمعاصرة، بيروت،  (1)

؛ كييكلي ينظييرل ا،لفييي، أبييو صييال ، 848، ص8898البهنسييي. عفيييع، معجييم مصييطمحات الفنييون والعمييارة، دم يي ،  (5)
 .48، ص8894تاريخ الفن، الهيئة المصرية لمكتاب، الموجز في 

، 8819عبد المطيع. نزار، النحت البارز فيي عهيد المميي أ يور بانيبيال، رسيالة ماجسيتير ويير من يورة، جامعية بغيداد،  (3)
 .84ص

ل ؛ ككلي ينظر83، ص8810، 4ط بيروت، ، من ورات عويدات،ثار، ترجمةل بهيج  عبانضو. جورج، تاريخ عمم اآل (9)
حداد. مرتضي،، الميوروث الحضياري فيي النحيت العراميي الُمعاصير، رسيالة ماجسيتير ويير من يورة، جامعية بغيداد، كميية 

 .9، ص8811الفنون الجميمة، بغداد، 

 .81، ص2005عبد السالم. السراء، فن النحت في العصر الحديث، رسالة ماجستير وير من ورة، الموصل  (1)

 .41، ص8884دراسة مقارنة،  -ي مصر القديمة وبالد ما بين النهرين عكا ة. ثروت، فن النحت ف (8)

 .41المرجع نفسه، ص (80)
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  .المنبسطة واألسطوانٌة(ب نواعها 
وكبببذلك األلبببوا  ب نواعهبببا طٌنٌبببة كانبببت أو حجرٌبببة أو غٌبببر ذلبببك إضبببافة إلبببى المسببببلت الملكٌبببة 

  .(ٔ)ب نواعها
ٌُطلبق علٌبه )النحبت  ا النوم اآلخر من النحبت وهبو موضبوم المتعلبق بموضبوم الدراسبة حٌبث  أمَّ

بالمنظور ثبلثً األبعاد والذي ٌمكبن المجسم( والذي ٌختلف عن النوم السابق الذكر فً كونه ٌهتم 
ٌُطلق علٌه ب )التمثال( بغض النظر عن المادة األولٌة الخاصة بصناعته سواء كانت من الحجر  أن 
أو البرونز أو الطٌن المفخور أو الخشب أو غٌر ذلك، شامبلو فبً ذلبك نتاجبات النّحبات مبن أشبكال 

ٌُطلق آدمٌة أو حٌوانٌة أو أشكال آللهة أو أشكاالو تندم ج فٌها األشكال األدمٌة مع الحٌوانٌة وهً ما 
 . (ٕ)علٌه ب )الكائنات المركبة( وما إلى غٌر ذلك من النتاجات األخرى

ببا مببن فببروم الفنببون المرئٌببة وفببً نفببس الوقببت أحببد أنببوام الفنببون  وبالتببالً فهببو ٌعببد النحببت فرعو
 .(ٖ)التشكٌلٌة، كما أنه ٌرتكز على إنشاء مجسمات ثبلثٌة األبعاد

 بالد وادي الرافدٌن :
ببلد مبا ببٌن النهبرٌن أو بببلد الرافبدٌن تقبع فبً جنبوب غبرب آسبٌا. وتعبد مبن المراكبز الحضبارٌة 

ا فً العراق ما بٌن نهري دجلة والفرات. ٌو  األولى فً العالم. وهً تقع حال
 فً باحثونوقد اطلقت على هذه الرقعة الجغرافٌة العدٌد من األسماء ومنها )عراق(، كما اختلف ال

 عبراق كلمبة أن ٌبرى فهنباك فرٌبق التسمٌة أصل حول آراء عدة نجد ، حٌث«عراق»كلمة  أصل
 لنهري شاطئا المنطقة ولكون هً عراق البحر من القرٌبة الشاطئ، فالببلد ومعناها األصل عربٌة
ا معنى الجبل أو سفح هذا علٌها أطلق والفرات دجلة  أن آخر فرٌق الجبل، وٌرى االسم، ولها أٌضو
 البذٌن السبامٌٌن غٌبر مبن سبومرٌة أو لقبوم إمبا تكبون قدٌمبة أصلها إلى لغة فً ترجع عراق كلمة

 تعنبً التبً أوروك أو أنبوك كلمبة مبن مشبتقة التبارٌ  وهبً قبل ما عصور فً المنطقة استوطنوا
 . (ٗ)عراق ثم، عربت إلى إٌراق وقد، الوركاء المدٌنة السومرٌة بها سمٌت الكلمة المستوطن، وهذه

 . (ٗ)عراق
 السبفلى البببلدأو  السبوادأو  السبهل تعنبً والتبً فارسً أصل من عراق كلمة أن باقر طه وٌرجح
 -الكشبً  العهد ورد فً فقد عراق لكلمة استعمال أول تارٌ  عن إٌراك، أما كلمة عن معربة وهً

 فٌها وجاء المٌبلد قبل .عشر الثانً القرن حدودإلى  تارٌخها فً ترجع وثٌقة فً -الوسٌط  البابلً
 .(٘)اأرٌق هٌئة على إقلٌم اسم

ببا اسببم الجزٌببرة وأرض الفببراتٌن، وسببكانه الفراتٌببون،  كمببا أطلببق علببى هببذه الرقعببة الجغرافٌببة أٌضو
 .(ٙ)واقترن اسمها بالرخاء واالزدهار منذ أزمنة بعٌدة 

وعلى وادي الرافدٌن كذلك اسبم )مهبد الجبنس البشبري( مبع أن اإلنسبان عباب، وأصباب حظبا مبن 

                                                           

؛ وكييكلي ينظييرل تلويييت. 889ص، 8888راجييعل كمييال. محييرم، تيياريخ الفيين المصييري القييديم، مكتبيية مييدبولي، القيياهرة،  (ٔ)
؛ حربييي. سييعيد، ا،سيياليب 40، ص2004كمييير، الفيين والحييياة فييي مصيير الفرعونييية، المجمييس ا،عميي، لمثقافيية، القيياهرة، 

؛ مظمييوم. طييار ، النحييت فييي 804، ص2081واتتجاهيات فييي الفيين المصييري القييديم، الهيئيية المصييرية العاميية لمكتيياب، 
؛ مورتكات. أنطوان، 22، ص8815، بغداد 1ابمي الحديث، حضارة العرا ، جعصر فجر السالتت وحت، العصر الب

 ، وويرها الكثير. 2، ج8، ج2000الفن في العرا  القديم، مطبعة ا،ديب البغدادية، 

 .80، ص2000لممزيد ُينظرل مورنتكان. أنطوان، الفن في العرا  القديم، مطبعة ا،ديب البغدادية،  (2)

(3)  Fred, K., (2009). Gardner’s Art through the Ages: The Western Perspective, Volume 1, p. 

36. 
 .81-84، ص8815، دار الحرية، بغداد، 8الدباغ. تقي وآخرون، البيئة الطبيعية واإلنسان، حضارة العرا ، ج (1)
، الهامش رمم 93، ص8855غداد، ، دار المعممين العالمية، ب2، ط8بامر. طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج (5)

(8.) 

بفن. أدون، أرض النهرين، ترجمة ا،ب إنستاس مياري الكرمميي وا،ب ليويس ميرتين الكرمميي، بغيداد، مطبعية المعيارع،  (3)
 .20-83، ص8838
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التقببدم قبببل أن ٌتكببون هببذا الببوادي بعصببور عببدة، وأرض هببذا الببوادي فببً الواقببع إنمببا هببً هبببة 
 .(ٔ)الرافدٌن

وتعنببً ببببلد سببومر، للداللببة علببى القسببم  Ki-En-Giإضببافَة لتسببمٌات متعببددة عبببر التببارٌ  منهببا 
وتعنبً بببلد آكبد، كمبا اسبتخدمت تسبمٌة  Ki-Uriلجنوبً من السهل الرسوبً، إضافة إلبى تسبمٌة ا

)ببلد بابل( للداللة علبى القسبم األوسبط والجنبوبً منهبا. أمبا تسبمٌة بببلد آشبور فهبً التسبمٌة التبً 
جغرافٌبة ، وببلد الرافَدٌن نسبةو ألشهر ما امتازت به هبذه الرقعبة ال(ٕ)كانت تدل على القسم الشمالً

 من وجود نهري دجلة والفرات.
 :فً بالد وادي الرافدٌن  األلف الثالث ق.م

تشمل فترة األلبف الثالبث ق.م. فًب بببلد وادي الرافبدٌن العصبور التارٌخٌبة ابتبداءو مبن أدوار عصبر فجبر 
-ٕٓٗٔق.م( وسبببللة لجببب الثانٌببة )ٕٗ٘ٔ-7ٖٕٓق.م(، والعصببر اآلكببدي )7ٖٕٓ-9ٕٓٓالسبببلالت )

 .ٖ()ق.م(ٕٗٓٓ-ٕٕٔٔق.م(، وحتى نهاٌة سبللة أور الثالثة )ٕٗٔٔ

 الثور:منحوتات مجسمة بهٌئة  -أوالً 
 منحوتات مجسمة بهٌئة رأس ثور: (أ )

 أوالً: المنحوتات المجسمة المصنوعة من المعدن:
 (.2) شكل رقم النموذج األول:
 + صدف.فضة + حجر البلزورد  مادة الصنع:
 سم. 5٘٘ٔسم / العرض:  ٘.ٙٔالطول:  المقاٌٌس:

 . (ٗ)أور مكان االكتشاف:
 .فجر السبلالت ٖط العصر:

 .B 17065 –متحف جامعة بنسلفانٌا لآلثار وعلم اإلنسان  مكان الحفظ الحالً:
نفذ هذا النوم ب سلوب النحت األجوف وبطرٌقة الشمع المفقود، نفذت العٌنان بشكل كبٌر  الوصف:

با حدقبة العبٌن بباللون األببٌض، مبع وجبود  وجاحظ من حجر البلزورد لّون بؤبؤ العٌن بباألزرق أمَّ
العٌنٌن تمثبل تجاعٌبد البشبرة حٌنمبا ٌفبتح الحٌبوان عٌنباه  حزوز بشكل خطوط منحنٌة فوق رموب

نبت نهاٌتاهمبا بشبكل حلقبة وكب ن الحٌبواَن  ا وبارزتان عن بدن البرأس كوَّ ٌو بقوة، اآلذان كبٌرتان نسب
ُمنصٌت بكبل تركٌبز، والقبرون اتسبمت بكونهبا منحنٌبة ربَّمبا ُصببت منفصبلة وأضبٌفت إلبى البرأس 

 .ة الشكل ربَّما كانت مثبتة على جدار أو قٌثارةبواسطة لحام، نهاٌة الرقبة حلقٌ
 (.0) شكل رقم نموذج الثانً: ال

 .سبٌكة البرونز + عظم مادة الصنع:
 .سم857ٔسم / العرض:  57ٕٓالطول:  المقاٌٌس:

 .(٘)تل الهبة -لجب  مكان االكتشاف:
 .(ٔ)فجر السبلالت ٕأو ط ٖط العصر:

                                                           

 .82، ص8819ليونارد، وادي الرافدين مهد الحضارة، ترجمة أحمد عبد البامي، دار القمم، القاهرة، وولي.  (8)
؛ وكيكلي ينظييرل سيياكز. 89، ص8882، مييوجز التيياريخ السياسيي، الموصييل، 8سيميمان. عييامر، العيرا  فييي التياريخ، ج (2)

، 2008، دار الكتيياب الجديييد المتحييدة، بنغييازي، 8هيياري، البييابميون، ترجميية سييعيد الغييانمي، مراجعيية عييامر سييميمان، ط
 .44؛ بامر. طه، المرجع الساب ، ص85ص

؛ ككليل بوتيرو، جين، وآخيرون، ال ير  ا،دني، الحضيارات المبكيرة ترجميةل عيامر 899الساب ، صبامر. طه، المرجع  (4)
 ككليلو ؛ 808، ص8813سميمان، الموصل، 

Brinkman, J. A., Mesopotamia chronology of the historical period, Chicago, 1977, p. 33. 

(4)  Zettler, L. R.; Horne, L., Tools and Weapons In Treasures from the royal Tomps of Ur, 

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2001, p. 52; Aruz 
J.; Wallenfels, R., Art of the first Cities the Third Millennium B.C. from the Mediterranean 
to the Indus, New York, 2003, p. 115, fig.65. 

(5)  Aruz, J.; Wallenfels, R., op. cit., p. 83, fig. 42. 
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 .VA 3142 -متحف الدولة آلثار الشرق األدنى / برلٌن مكان الحفظ الحالً:
نفذ هذا النوم ب سلوب النحت األجوف وبطرٌقة الشمع المفقود، مّثلت العٌنان بشكل دقٌق  الوصف:

وواقعً حٌث استخدم فً تطعٌمُهما حجر البلزورد، لون بؤبؤ العبٌن بباللون األسبود وحدقبة العبٌن 
ا مع وجود انحناءةٌ على شكل قوس ثم باللون األبٌض الطبٌعً، القرنان ا ٌو متازا بكونهما كبٌران نسب

التواء آخر بشكل تقّوس لؤلعلى، األذنان ُنفذا بشكل بارز عن سطح البدن ومن المحتمل انهما ُعملتا 
بشكل ُمنفصل ثم أضٌفتا إلى بدن الرأس عن طرٌق اللحام، نهاٌبة الرقببة حلقٌبة الشبكل ربَّمبا كانبت 

 أو قٌثارة.مثبتة على جدار 
 .(3) شكل رقم حلقة عنان ٌعلوها ثور صغٌر: (ب )

  .الفضة مادة الصنع:
 سم.ٔٔالعرض:  -سم  7ٔاالرتفام:  المقاٌٌس:

 .(ٕ)أور مكان االكتشاف:

 .فجر السبلالت ٖط العصر:
 .المتحف العراقً مكان الحفظ الحالً:

تم صب المنحوتة بطرٌقة الشبمع المفقبود، ُثبتبت المنحوتبة علبى قاعبدة مسبتطٌلة الشبكل،  الوصف:
ثبتت هذه القاعدة على منطقبة التقباء حلقتبً العنبان بواسبطة اللحبام، التصبقت الحلقتبان بوسباطة مبا 
ا، ُمّثل الثبور بهٌئبة وقبوف، صبلد  ٌشبه الرباط المعدنً مثبتتان على عنان مصنوم من الفضة أٌضو

تلة، نفذت مبلمح الوجه بشكل متناسب مبع حجبم الثبور، وكبذلك القبران صبغٌران ُشبكبل بتقبوس الك
ا األذنان فُنحتا من نفس القالب، نفذت عضبلت الحٌوان بشبكل دقٌبق إضبافة إلبى األرجبل  بسٌط، أمَّ
التً اتسمت بكونها فً حالة سٌر حٌث التقت الساق األمامٌة بالساق الخلفٌة موحٌبةو بوجبود حركبة 

 للحٌوان.
 لوح:قٌثارة ُمطعمة فً مقدمتها رأس ثور )ج( 

 .(4) شكل رقم نموذج األول:ال
 .الذهب مادة الصنع:
 .ٕٕٔسم/ ارتفام القٌثارة  ٓٗالطول: حجم رأس ثور طبٌعً االرتفام:  المقاٌٌس:

 .(ٖ)آور مكان االكتشاف:

 .فجر السبلالت ٖط العصر:
 المتحف العراقً. مكان الحفظ الحالً:

، صبب رأس (ٗ)نفذت القٌثارة مبن الخشبب المطعبم بالصبدف واألحجبار الكرٌمبة والبذهب الوصف:
الثور من الذهب بتقنٌة القالب المغلوق والشمع المفقود، ٌبدو أنَّ ذقن وقرنبً وأذنبً الثبور قبد نفبذتا 

  ثم ُثبتتا بواسطة اللحٌم، العٌنان كانتا من الصدف والبؤبؤ والرموب من حجر البلزورد.
 .(5) شكل رقم : النموذج الثانً
 .الذهب مادة الصنع:
سببم، ط الكلببً ٖٖوارتفببام اللببو  األمببامً  5ٖٙ٘سببم )طببول الببرأس  5ٖٙ٘االرتفببام:  المقططاٌٌس:
 .سم(ٖٖسم/ م:  7ٔٔسم، االرتفام الكلً مع األذرم  ٓٗٔللقٌثارة 

                                                                                                                                                                          

مورتكييات. أنطييوان، المرجييع السيياب ،  هنالييي رأيف فييي نسييبة هييكت المنحوتيية إليي، الطييور الثيياني ميين فجيير السييالتت ُينظييرل (8)
 ؛ ككلي ُينظرل81ص

Kunst, Henschelverlag und Besellschatt Das Vorderasidtische Museum, Staatliche Museen 
ZwDDR, Berlin, 1987, pp. 72-73. 

 . 80، لوح222، ص8811، بغداد، 8، ج1بصمة جي. فرج، بحثف في الفخار، سومر، مجمد (2)
  .12، لوح289المرجع نفسه، ص (4)

(4)  Zettler, L. R.; Horne, L., Tools and Weapons In Treasures from the royal Tomps of Ur, 

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2001, p. 31. fig. 
28. 
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 .(ٔ)أور مكان االكتشاف:

 .فجر السبلالت ٖط العصر:
  .جامعة بنسلفانٌا لآلثار وعلم اإلنسان مكان الحفظ الحالً:

مبا عبدا البذقن والجبهبة والجبزئٌن بتقنٌة القالبب المغلبوق والشبمع المفقبود  نفذ رأس الثور الوصف:
المببدببٌن مببن قرنٌببه كانببت مصببنوعة مببن البببلزورد ُمثبببت علببى قٌثببارة، اسببتعمل البببلزورد بصببفته 

واللحٌة المتدلٌة ذات اثنا عشر خصلة كل خصل شعر فً جبهة الرأس والجزء المدبب من القرنٌن 
 واحدة منها تنتهً بشكل لولبً كما أنَّ اللحٌة رتبت وأسندت على صفٌحة خلفٌة ت خذ شكل الحٌة.

حٌوان الثور فً ببلد وادي الرافدٌن بالتواجد وباألخص الثبور األحبدب البذي تعبود  استمر الداللة:
تارٌ  تدجٌنه فً ببلد وادي الرافبدٌن إلبى األلبف ، وٌرجع (ٕ)أسبلفه إلى جنوب وجنوب شرق آسٌا

ببا كبٌببرا بتقببدٌم (ٖ)الثالبث ق.م وربمببا كببان قببد وصببل عببن طرٌببق التجببارة ، كمببا ارتبببط الثببور ارتباطو
والتبً تعنبً اإلنشباد باللغبة اآلكدٌببة  Kaluالقبرابٌن للمعببودات، حٌبث كبان الكباهن مبن نببوم كبالو 

اد مبع المتعببدٌن؛ ُمخبتٌص كبذلك ببذبح الثبور القُرببان إضافة إلى مهمته فً ترتٌل الصلوات واإلنشب
ٌُعببدُّ الثببور أحببد  تسببقها تبببلوة دعبباء فببً أذنٌببه، ومببن ذلببك تقدٌمببه كقبرابٌن لئللببه سببٌن )ننببار( الببذي 

ا فبً األعٌباد والمناسببات المهمبة فبً مدٌنبة لجبب، حٌبث كبان (ٗ)رموزه ، كما اسُتخدم كقربان أٌضو
ا لئلله ا لرئٌس فً المدٌنة فً احتفالٌبة افتتبا  المعببد أو فبً الٌبوم البرئٌس ٌُضحى بثور واحد تقرٌبو

، كمبا ُعثبر علبى عبدد مبن نصبوص (٘)لتقدٌم القرابٌن أو فً الٌوم المخصص للمعبود الرئٌسً فٌها
ا تتضمن الثٌران كنوم من الحٌوانات التً ُتقدم  المسمارٌة تعود إلى سبللة أور الثالثة ُتذكر نصوصو

( حٌبث ٌمثبل االحتفبال es-es، ومنها عٌد )(ٙ)سٌن )ننار( فً المناسبات الخاصةكقرابٌن للمعبود 
ٌُعد الثور أحد أوصاف هذا المعببود، حٌبث وصبفه سبكان بببلد الرافبدٌن ب نبه )ثبور (7)القمري . كما 
إشبارة إلبى قرنبً الثبور اللبذان  (9)، وُذكبر فبً نصبوص التراتٌبل ب نبه ذو القبرون السبمٌكة(8)أنلٌل(

، إضببافة إلبى أنَّ تطعببٌم أغلبب المنحوتببات المجسبمة بحجببر الببلزورد هببً (ٓٔ)الهببلل ٌمبثبلن شببكل
القمبر فبً نصبوص  المعببودبداللبة وصبف  المعببودلربما إشارة واضبحة إلبى أنهبا ترمبز إلبى هبذا 

ببا القٌثببارة التببً تثبببت هببذه المنحوتببات فببً  ،(ٔٔ))الملتحببً بحجببر البببلزورد( التببرانٌم الدٌنٌببة ب نببه أمَّ
ا للترانٌم المقدمة له والتبً ترافقهبا العبزف علبى مثبل هبذه اآللبة مقدمتها فم ن الممكن أْن تكون رمزو
 الموسٌقٌة.

وبالتببالً فمببن الممكببن أْن ُتشببٌر هببذه المنحوتببات إلببى رمببوز للقببرابٌن التببً كانببت ُتقببدم 
با لرضبى  ات المعببودللمعبودات كانت قد قُدمت كهداٌا نذرٌة توضع فبً المعاببد أو فبً المقبابر طلبو

                                                           

(1)  Aruz, J.; Wallenfels, R., op. cit., p. 58, fig. Tomb 105; Reade, J., Mesopotamia, London, 

1991, p. 105, fig. 58. 

(2)  Flannery, K. V.; Wright, H., Faunal Remains from the Hut Sounding At Eridu, sumer, vol. 

22, 1966, pp. 61-62. 
(3)  Potts, D. T., Mesopotamian Civilization The material Foundations, New York, 1997, pp. 

258-259. 
(4)  Hook, S. H. K. E., Babylonian and Assyrian Religion, Oxford, 1962, p. 50. 

 .802، ص8891(، الموصل، 8كرومي. كيوري، مريزنا، مالم  في الفكر العرامي القديم، مجمة آداب الرافدين، العدد ) (5)
(6)  Thureau, F.; Dangin, Recueil de tablettes chaldeennes, Paris, 1903, p. 79. 

(7)  Nikolaus, S., Das Drehem -und Djoha tafeln.or18, German, 1924, p. 51; Figulla, H., 

Accounts concerning allocation of provisions for offering in the ningal temple, Iraq, vol. 
XV, 1953, p. 88. 

(8)  Van Buren, E. D., New Evidence Concerning An Eye Divinity, Iraq, 1959, p. 45. 

 .92-31الوائمي. فيصل، من أدب العرا  القديم، ترانيم وأدعية سومرية، ص (8)
(10)  Van Buren, E. D., op. cit., p. 45. 

 .92-31المرجع نفسه، ص (88)
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ا للمعبودات وللشخصٌات الذٌن ورد ذكرهم أعبله.  وكسب عطفها، أو أنها ُتمّثل رموزو

ا ًٌ  :األسدمنحوتات مجسمة بهٌئة  -ثان
 أسد: منحوتات بهٌئة رأس  (أ )

 (.6) شكل رقمالنموذج األول: 
 .فضة + حجر البلزورد + صدف مادة الصنع:
 .سم 5ٗٙسم/ العرض: 5ٖ٘ االرتفام: المقاٌٌس:

 .(ٔ)مقبرة أور الملكٌة –أور  االكتشاف:مكان 

 عصر فجر السبلالت. ٖط العصر:
 .IM 8263المتحف العراقً/  مكان الحفظ الحالً:

نفببذت المنحوتببة بالصببب بطرٌقببة الشببمع المفقببود، وتمثببل رأس أسببد ُمنحنببً قلببٌبلو نحببو  الوصططف:
ا من كتلة الرأس، كما تبم تنفٌبذ الشبفة با  األسفل، اتسم األنف بكونه بارزو العلٌبا بواسبطة الحبزوز، أمَّ

العٌنان فاتسما بكونهما ُمطعمَتٌن بالبلزورد حٌث ُمّثلت حدقة العٌن باألبٌض فٌما ُمثل البؤبؤ باللون 
با األذنبان فكانبا  األسود لٌكونا قرٌبَتٌن من الشكل الطبٌعً للعٌن، كما امتازا بكونهمبا جباحظَتٌن، أمَّ

م تشبكٌلهما بكتلبة ذات شبكل حلقبً، كمبا تبم تنفٌبذ الشبعر بحجم مناسب لباقً أعضاء الرأس حٌث ت
 المتدلً من منطقة تحت األذنٌن بكتلة بارزة إلى األسفل خالٌة من الحزوز.

 .(7) شكل رقم  النموذج الثانً:
 فضة + حجر البلزورد + صدف. مادة الصنع:
 سم.ٕٔالعرض:  -سم ٔٔاالرتفام:  المقاٌٌس:

 .(ٕ)مقبرة أور الملكٌة –أور  مكان االكتشاف:

 / عصر فجر السبلالت. ٖط العصر:
 .B.17064متحف جامعة بنسلفانٌا/  مكان الحفظ الحالً:

به ملبون  الوصف: اختلفت هذه المنحوتة عن األولى فً كون الرأس ناظر إلى األمام، إضافة إلى أنَّ
ا حدقة العٌن فمثلت بلون  ا ٌجعله أقرب إلى لون الرأس الحقٌقً، أمَّ باللون القرٌب من الجوزي؛ ممَّ

ا قمة الرأس فقد احتوت ع لى مجموعة قرٌب من األصفر الفاتح، كما أنَّ العٌنان غٌر جاحظَتٌن، أمَّ
حٌث امتازتا بوجود كتلة بارزة  ،من الحزوز للتعبٌر عن الشعر وكذا المنطقة الواقعة تحت األذنٌن

ا، كما اسُتخدمت  ا عن الشعر أٌضو عن السطح تنتهً بنهاٌات ُمتعرجة وُمحززة ٌشكل عمودي تعبٌرو
ا عبن الشبعر، تبم تنفٌبذ هبذه ال با علبى جبانبً الشبفة العلٌبا تعبٌبرو منحوتبة أكثبر دقبةو مبن الحزوز أٌضو

 المنحوتة األولى.
ا ًٌ  .(8) شكل رقم  ُمتقاطَعٌن:أسدٌن  منحوتة بهٌئة -ثان

 .الذهب مادة الصنع:
 .سم ٘.٘سم، الوزن: ٘.ٓسم، السمك:  ٕ.ٙ، العرض: 9.ٗاالرتفام:  المقاٌٌس:

 نتاجات. ٕٕٗأ ص8ٙلو   (ٖ)تل براك مكان االكتشاف:
 .العصر اآلكدي العصر:

 .ٕٖ٘ٗٔ/سورٌا -متحف دٌر الزور  الحالً: مكان الحفظ
ببا   الوصططف: تمثببل التعوٌببذة صببفٌحة مببن معببدن الببذهب ُعملببت ب سببلوب الطببرق علببى المعببدن، أمَّ

المنحوتة فقد جمعت ببٌن الحبت الببارز والمجسبم، حٌبث ُمثبل رأسبً األسبدٌن بالنحبت المجسبم، تبم 
الرؤوس بعٌنبٌن صبغٌرتٌن وأنبف وفبم ، اتسمت ×تمثٌل األسدٌن بشكل ُمتقاطع على شكل العبلمة 

ا البدن فقد ُعمبل بالنحت البارز وكذا الحال بالنسبة لؤلقبدام حٌبث صبورتا  ُمناسَبٌن لحجم الرأس، أمَّ
ا تم طٌه من الوسبط  على هٌئة مخالب طائر جار ، كما احتوت التعوٌذة على سلك من الذهب أٌضو

                                                           

 .10، لوح 283بصمة جي. فرج، المرجع الساب ، ص (8)
(2)  Michael, R., Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near east, Facts on File, New 

York, Oxford, 1990, p. 119; Aruz, J.; Wallenfels, R., op. cit., p. 51, fig. 1. 

(3)  Mathews, R.; Mcdonald, H., Excavation at Tell Brak, 1994, Iraq, Vol. LVL, 1994, pp. 

185-186; Hanseen, Al-Hiba 1968-1969, a Preliminary Report, Artibus Asiae Jurnal, vol. 
32, No. 4, p. 233. 
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ألسبدٌن مبن األعلبى وتبرك مسبافة مبن السبلك لٌصبح بشكل سلَكٌن لٌبتم إدخالبه فبً منطقبة تقباطع ا
مناسبة عند تقاطع طً السلك ومن ثم لف السلكٌن مرتٌن بإدخاله حول نفسه مرتٌن لتكبوٌن عبروة 

 من أجل تعلٌق التعوٌذة بواسطة السلك.
 (.9) شكل رقم  منحوتة أساس على هٌئة أسد ٌمسك لوح: )و(

 .برونز مادة الصنع:
 .سم ٘.8سم، العرض:  ٕ.ٕٔالطول:  المقاٌٌس:

 .(ٔ)تل موزان )أوركٌب( مكان االكتشاف:

 اآلكدي.  العصر:

 . AO.19937متحف اللوفر مكان الحفظ الحالً:

ا، ُمثل البرأس بدقبة  الوصف: نفذت المنحوتة بالصب بطرٌقة الشمع المفقود، وتمثل أسد ٌمسك لوحو
العٌنبان كبٌرتبان ومفتوحتبان بقبوة، تبم تمثٌبل الشبعر أبرزت فٌها مبلمحه حٌث ٌبدو علٌه الغضب، 

با مبن خببلل عمبل خطبوط أو حبزوز فبً  بحزوز متعرجة، كمبا مثلبت تقاسبٌم الوجبه الغاضبب أٌضو
برة وواضبحة، ببدت نظبرة البرأس وك نهبا  منطقة ما بٌن الَعٌنبٌن وأسبفل األنبف، األنٌباب ببدت ُمكشَّ

منحوتة وك ن األسد ٌرتكز فً وقوفه علبى قدمٌبه متجهة إلى األمام مع ارتفام قلٌل للرأس، نفذت ال
الخلفٌَتٌن بٌنما ارتفعت ذراعاه فوق لو  مصنوم من الرخام وك نه ٌمسكه وٌحافظ علٌبه بشراسبة، 
دونت علٌه كتابة باللغة الحورٌة وُمترجم إلى اللغة اآلكدٌة وهذا نصه "تً شاتال، حاكم أوركٌب، 

ٌَحمٌببه مببن )الببذي( ٌنببوي قببد بنببى المعبببد ألجببل المعبببود نركببال، وهبب ذا المعببدن عسببى لوٌبباداك أن 
ٌُحطمببه، عسببى معبببوده ال ٌسببتمع لصبببلته، عسببى سببٌدة مدٌنببة ناكببار  تحطٌمببه، عسببى لودٌبباك أن 
ٌُحكبم  ة( شٌمٌكا معبودة الشبمس ومعببودة العاصبفة ٌلعنبا عشبرة األف مبرة الشبخص البذي  )المدعوَّ

 .(ٕ)المعبد"
،  girruمرادفها و UR NIMٌة بالصٌغة السومرٌة ومنها ُعرف األسد ب كثر من تسم الداللة:  جرُّ
 .(ٖ)نٌبُ  nêšuاُك وباآلكدٌة  UGاُر ماخ و UR MAHوكذلك 

ببا فببً  ا للفتببرات التببً سبببقت األلببف الثالببث ق.م، وُذكببر أٌضو اسببتمر تواجببد األسببد امتببدادو
، كما ُعدَّ رأس األسد ذا وظٌفة مهمة (ٗ)الحمبلت المخصصة للصٌد من قبل ملوك سبللة أور الثالثة

فً حماٌة وحراسة أببواب المعاببد فبً عصبر فجبر السببلالت بداللبة القطبع الحجرٌبة ذات النقبوب 
، كمبا (ٔ)فبً مدٌنبة نفبر ومنهبا حجبر ٌحمبل رأس أسبد (٘)أنلٌل المعبودالنذرٌة التً وجدت فً معبد 

                                                           

، يقيع فيي  يمال  ير  سيوريا، سيكنها الحورييون Urkishهو موميع مدينية أوركييش القديمية أوركييش  Mozanتل موزان  (8)
مين جبيال زاكيروس  يرمتا حتي، البحير ا،بييض المتوسيط وربتيا، وكيان ظهيورهم فيي التياريخ منيك ا،ليع  الكين يمتد مهدهم

الثالييث  .م، كمييا اعتبييروا الوسيييط فييي نقييل الحضييارة الرافدينييية إليي، آسيييا الصييغرح وبييالد ال ييام، ككيير البيياحثون إليي، أن  
ة من ا،راضي العميا حيث مياموا بتسسييس عيدد مين الحوريون كانوا مد وصموا خالل العصر اآلكدي إل، الحافات ال مالي

، لممزييد ُينظيرل الخمييل. أحميد محميود، تياريخ مممكية Karharكارخيار و  Nawraنياورا و  Urkishالمدن أهمها أوركييش 
 ؛ ككليل 29-25، ص2084ميتاني الحورية، دار موكرياني لمبحوث والن ر، أربيل، العرا ، 

Aruz, J.; Wallenfels, R., p. 224, Pl.153a. 

وعن المنحوتة ُينظرل بوستغيت. نيكوتس، حضارة العرا  وآثيارت تياريخ مصيور، ترجميةل سيمير عبيد اليرحيم الجمبيي، دار 
 ,.Aruz, J.; Wallenfels, R؛ ككليل 209، لوح294؛ ككليل عكا ة. ثروت، ص99، ص8888المسمون، بغداد، 

op. cit., p. 222, Pl. 153a. 
(2)  Aruz, J.; Wallenfels, R., op. cit., p. 222. 

(3)  Landsberger, B., Materials for the Sumerian Lexicon (f), Roma, 1937, 82, p.12. 

(4)  Costellino, G. R., Tow sulgi humns B.C. studi Semitic 42 Istituto di stdidel Vicino 

Oriente, Roma, 1978, p. 38. 

ل ُيعتبر المعبود الثاني في تسمسل مجمع المعبودات، ينحدر من المعبوَدين آنو وانتو، ُعبد مع زوجته Enlilالمعبود أنميل  (5)
فيي معبيد إيكيور فيي مديية نفير، ويعتبير المسيؤول عين الريياح، ولُق يب بيالكثير مين ا،لقياب منهيا سييد الهيواء  Ninlilننميل 
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 المعبود، حٌث صور مع هذا (ٕ)د نرجالورد من ضمن مشاهد األختام األسطوانٌة المنذورة للمعبو
با إشبارة لكونبه  بشكل رأس أسد مثبت علبى هبراوة ثنائٌبة الشبكل تعبود لعصبر فجبر السببلالت أٌضو

ا فً تسلٌح  ا بارزو با مبن ضبمن مشباهد رؤوس ( ٖ)المعبوداتٌمثل دورو إضافة إلى ذلك فقد ُذكبر أٌضو
ا ٌحبوم فبوق أسبَدٌن، ُعبدت هبذه  (ٗ)الهراوات للمعبود ننكرسبو فبً لجبب حٌبث صبور المشبهد نسبرو

ا للمعبود ننكرسو بداللة النصوص المكتوبة علٌها  .(٘)الهراوات نذرو
وبالتالً فمن الممكن أْن تكون هذه المنحوتبات هبداٌا نذرٌبة والببعض منهبا تذكارٌبة بداللبة 

وسبٌلة حماٌبة للمعاببد مبن وتد األسباس مبن أوركبٌب كانبت قبد ُخصصبت للمعببودات، كمبا ُعبدت ك
األخطار ومنها األروا  الشرٌرة، أو حماٌة األشخاص بداللة النص الذي تحملبه منحوتبة أوركبٌب 

 أسطالكالمتضمن اللعنات على من ٌحاول أن ٌمس الَمعبد الموضوم فٌه ب ي أذى، إضافة وجبود ال
ا للمعببود الذهبٌة للنماذج األخرى من أجل تعلٌقها؛ ولربما ٌكون البعض مبن هبذه  المنحوتبات رمبزو

به مبن غٌبر المعبروف  ننكرسوا بداللة ما تقدم مبن صبفته فبً المنحوتبات الببارزة والمجسبمة، إالَّ أنَّ
ة ننخرسباك فبً الُعبٌبد، إال إذا المعببودحٌنها بٌان سبب تواجد بعض من هبذه المنحوتبات فبً معببد 

ببا ومببن سببائر األخطببار ُرجحببت فكببرة كونهببا مببن وسببائل الحماٌببة مببن األروا  الشببرٌرة خصو صو
ا.  عمومو

                                                                                                                                                                          

ليه يعود القرار المصي ري بتدمير الب ر عن طري  الطوفان، كما مارس وظيفة الخم ، والرياح العاصفة والجبل العظيم، وا 
وبث الحياة في المخمومات من إنسان وحيوان ونبات بدءت من لحظة وتدته، إضافة إل، كونه خيال  المعبيودات المسياعدة 

هيداءت  إلي، كوي لمب ر كمعبودات الما ية والحبوب ومعبودات الصيع وال يتاء كميا إلييه يعيود الفضيل فيي خمي  الفيسس وا 
الييرؤوس السييود )سييكان بييالد الرافييدين(، لممزيييد ُينظييرل كريميير. صييموئيل، السييومريون تيياريخهم وحضييارتهم وخصائصييهم، 

؛ ككليل عمي. فاضل عبد الواحيد، الطوفيان فيي المراجيع المسيمارية، 850، ص8894ترجمةل فيصل الوائمي، الكويت، 
 ؛ ككلي ُينظرل804جع الساب ، ص؛ ككلي ُينظرل أدزارد. أوتو، المر 31، ص8895بغداد، 

Nötscher, F.; Enlil, RIA, Berlin, 1938, vol. 2, p. 382; Frankfort H. and others, The Interllectual 
Adventure of Ancient, Chicago and London, 1992, pp. 141-142; Leick, G., A Dictionary of 
Ancient Near Eastern Mythology, London, 1991, p. 49; Alaster, B., Lahar and Ashnan 
Presentation and Analysis of Sumerian Disputation, ASJ-9, 1987, p. 14. 

(1)  Eva. Andrea Braun–Holzinger, Figurliche Bronzen aus Mesopotamien, prahistorische 

Bronzefund, 1984, p. 48. 

ا لممعبودة إيرش كيكال، ُعد   (2) المعبود نرجال هو أحد معبودات العالم ا،سفل، وعد ابنا لممعيوَدين أنميل وزوجته ننميل وزوجت
من خالل بعض التراتيل بسنه معبيودتا لووبئية وا،ميراض المميتية، والمسيؤول عين خصيوبة النباتيات، كميا عيدت المميي نيرام 

 ؛ ككليل430اآللهة، ص –العقل  –كرية. لممزيد ُينظرل بوتيرو. جان، الكتابة سين معبودتا لمحرب والن اطات العس
Lenzi, A., Reading Akkadian Prayer and Hymns, USA, 2011, p. 97, 146; Katz, D., The Image 
of the Nether World in the Sumerian Sources, London, 2003, p. 488. 

(3)  Cooper, J. S., Sumerian & Akkadian Royal Inscription, Pre sargonic Inscription, 1986, p. 

17. 

ل هييييو المعبييييود الحييييامي لمدينيييية لجييييش، بنيييي، لييييه ا،مييييير جوديييييا معبييييدت المسييييم، إيننييييو Ningirsuالمعبييييود ننكرسييييول  (1)
(Aeninnu)( وزوجتييه هييي المعبييودة بيياؤ ،Bau6التييي تقييع ضييمن مسييؤولياتها حراسيية بيييت السييماء فييي معبييد )  زوجهييا

نينكرسو في لجش، كان المعبود ننكرسو مسؤوتت أيضتا عن حفظ الح  وصد ال ر ووصع ككلي بسنه منظم جريان ميات 
؛ كريمير. صيموئيل، 845، ص8815ا،نهار. لممزييد ُينظيرل ر ييد. فيوزي، ترجميات لنصيوص سيومرية ممكيية، بغيداد، 

 ؛ ككليل 150المرجع الساب ، 
Lurker, M., The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses Devils and Demons, New York, 
2005, p. 136; Black, J.; George, A. R.; Postgate, J. N., A concise Dictionary of Akkadian, 
Wiesbaden, 1999, p. 138. 

(5)  Frankfort, H., More Sculpture, The Interllectual Adventure of Ancient, Chicago and 

London, 1992, p. 192. 
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 منحوتات مجسمة بهٌئة أغنام: -رابًعا
 .(22) شكل رقم الثانً: منحوتة بهٌئة ماعز أو وعل واقفة على شجرة:  النموذج

  .ذهب + فضة + حجر البلزورد والصدف والعقٌق األحمر مادة الصنع:
  .سم 5ٕٙٗاالرتفام:  المقاٌٌس:

 .(ٔ)أور المقبرة الملكٌة مكان االكتشاف:

  .فجر السبلالت ٖط العصر:
 .7ٕٓ-ٕٔ-ٖٓمتحف جامعة بنسلفانٌا لآلثار واألنثروبولوجٌا/  مكان الحفظ الحالً:

نفذت المنحوتة من أنوام مختلفة من المعادن كالذهب والفضبة وُطعمبت كبذلك بب نوام ُمختلفبة  الوصف:
من األحجار الكرٌمة كالبلزورد والعقٌق األحمر وكذلك الصدف والخشب والقٌبر، وتمثبل مباعز واقبف 
 على رجلٌَه وُمستند على شجرة، امتاز الماعز بوجه من الذهب وعٌنٌن صبغٌرتٌن وحباجَبٌن مطعمتبٌن
بالبلزورد، ُمثل األنف والفم بشكل متناسبب مبع أبعباد الوجبه، األذنبان تبم تمثٌلهمبا مبن قطبع الببلزورد، 

ببا البببدن فقببد ُغطببً بالكامببل بحجببر  Vالقرنببان علببى شببكل الحببرف  ببا، أمَّ مصببنوعان مببن البببلزورد أٌضو
ة ثبتبت علبى البلزورد واألصداف لتمثٌل الشعر بحٌث ٌصل إلى القدَمٌن، الٌدان مرتكزتبان علبى شبجر

قاعدة أشبه بالصندوق مصنوعة الخشب المطرز أو المكفَّت بالفضة، مثبت فٌها عمود أسبطوانً ٌنتهبً 
بتفرعببات لتمثٌببل الشببجرة التببً تنتهببً بعببدد مببن الورٌقببات المصببنوعة مببن الببذهب ُزٌببن بطببن المبباعز 

 بصفائح الذهب، كما ُكسً العضو التناسلً بالذهب. 
 . (22) شكل رقم بهٌئة رأس عنزة :منحوتة النموذج الثالث : 

 .برونز + صدف وحجر كلسً أحمر مادة الصنع:
 .سمٖ.ٕٕسم، العرض:  ٓٔاالرتفام:  المقاٌٌس:

 .(ٕ)شروباك )تل فارة( مكان االكتشاف:

 فجر السبلالت. ٖط العصر:
 متحف جامعة بنسلفانٌا لآلثار وعلم اإلنسان. مكان الحفظ الحالً:

بطرٌقة الشمع المفقود، المنحوتة اتسمت بكونها جوفباء مبن خلبف العنبق، نفذت المنحوتة  الوصف:
وٌبدو أنَّ هنالك مسامٌر داخلة بشكل عمودي قرب فتحة البرأس الخلفٌبة تمثبل رأس عنبزة امتبازت 
ا حدقة العٌن فلونت باألبٌض وامتازا بكونهما  عٌناها بكوهما ُمطعمتٌن حٌث لون البؤبؤ باألسود أمَّ

ٌل من الجحوظ، تم تمثٌل األنف والفم مناسب لمساحة البرأس، تبم تمثٌبل الفبم بشبكل واسعَتٌن مع قل
ا األذنان فامتازا بكوهما طوٌلتان وذوات نهاٌات أشببه بنهاٌبة البرمح  خط مقوس ٌمثل فما ُمغلقوا، أمَّ
ا القرنان فكانا على شكل قوس مع وجود تموج أشبه بشكل الزجزاج، وهً مبن  مائلتان لؤلعلى، أمَّ

 لنماذج النادرة فً تمثٌل القرنان بهذا الشكل.ا
 (.20) شكل رقمالرابع: ركٌزة على هٌئة الوعل:  النموذج

 .نحاس مع زرنٌ  مادة الصنع:
 .سم 8.ٖٕسم، العرض فً القاعدة:  ٓٗاالرتفام: المقاٌٌس:

                                                           

؛ ككليل لويد. سيتون، آثار بالد الرافدين من العصر الحجري القديم 812، لوح231عكا ة. ثروت، المرجع الساب ، ص (8)
 ;.Aruz, J ؛ كيييكليل59، ليييوح804، ص8882، 8حتييي، الغيييزو الفارسيييي، ترجميييةل محميييد طميييب، دار دم ييي ، ط

Wallenfels, R., op. cit., p. 121, Pl. 71. 

كيم  ير  مدينية نفير،  20كيم جنيوب  ير  محافظية القادسيية، وعمي، بعيد  31تل فارة ) روباي( عم، بعد يقع  (2)
برئاسيية هييايترش، لممزيييد ميين  8804-8802تييم التنقيييب فيييه ،ول مييرة ميين مبييل البعثيية ا،لمانييية بييين ا،عييوام 

-298، صالمرجيع السياب  ه،بيامر. طيالتفاصيل حيول المدينية وأهميتهيا الدينيية وتياريخ التنقيبيات فيهيا ُينظيرل 
 ؛ ككلي ُينظرل292

Scmdit, E. R., Excavation at Fara, Museum Journal, vol. XXII, nos, 3-4, 1931, pp. 193-

200. 

 ؛ ككلي ُينظرل205، صالمرجع الساب ، بارو. آندريهوعن المنحوتة ُينظرل 
Nissen, H., op. cit., pp. 82-205. 
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 .(ٔ)تل خفاجة / المعبد البٌضاوي مكان االكتشاف:

 .فجر السبلالت ٖأو ط ٕط العصر:
 متحف المتروبولٌتان للفن. الحفظ الحالً: مكان

نفذت المنحوتة بطرٌقة الشمع المفقود، كما تم عمل الرأس بشكل ُمنفصل عن البدن، وتبم  الوصف:
ببا بوسبباطة مسببمار أو وتببد ٌببدخل خبببلل  ربطهمببا معببا بطرٌقببة )اللسببان واألخببدود( وتببم ربطهمببا معو

با مبن الطبٌن أو القٌبر، وتبم تثبٌتبه الرقبة، كما أنَّ بدن المنحوتة اتسم بكونه أجوفوا  وتم عمل اللب أمَّ
 معدنٌة. أسالكعلى القاعدة بوساطة تجاوٌف فً القاعدة حٌث تم تثبٌته علٌها بواسطة 

تمثل المنحوتة وعبلو واقفوا على ركٌزة رباعٌبة ب ربعبة أرجبل، اتسبم الوعبل بوقبوف هباد  
الجسم والقرنبان المعقوفبان إلبى الخلبف،  وتمثٌل دقٌق حٌث الرأس ذو الحجم المناسب لباقً أجزاء

العٌنان والفم واألنف ُمثبل كذلك بشكل ُمتناسبب مبع بباقً أجبزاء الوجبه وكبذلك اللحٌبة التبً ُعملبت 
بشكل ُكتلة صغٌرة نازلة من تحت الَحَنك، كما راعى الفنان كذلك دقبة النحبت فبً إببراز عضببلت 

ا ٌجعبل المنحوتبة أقبرب  إلبى الشبكل البواقعً، إضبافة إلبى تمثٌبل األرجبل األرجل أثناء الوقوف ممَّ
الُمستندة على أطراف الركٌزة التً اتسمت قاعدتها ب نها مفتوحبة عبدا اإلطبار المرببع الشبكل البذي 
ا من األعلى فقد ُثّبت وتٌد نحاسً فً وسط ظهر الوعبل ٌنتهبً بحامبل  تستند علٌه أرجل الوعل، أمَّ

 داخلة فٌما بٌنها.ثبلثً ذات نهاٌات أشبه بالحلقٌة الُمت
ٌُقابلها باآلكدٌة UDUُعرفت األغنام بالصٌغة السومرٌة الداللة:  با (ٕ): إّمٌرُ immeru: أُدو، و . أمَّ

ٌُقابلها باآلكدٌة: ZEH الماعز: فقد ُعّرف بالصٌغة السومرٌة: كمبا ورد  ،(ٖ)أُُنقبً  uniqueزٌ  و
ٌُرادفهبا SILA.NIM: أّدو. نٌم، أو UDU. Nimخروف الربٌع بالصٌغة السومرٌة  : سٌبل. نٌم و

  .(ٗ): ُخرابوhurabuباآلكدٌة 

ظهرت أنوام الماعز وباألخص منذ بداٌة األلف الثالث ق.م فبً كثٌبر مبن النتاجبات الفنٌبة 
ا لقلة أعدادها بشكٍل عام.(٘)كاألختام والرسوم الجدارٌة ت من الحٌوانات الثانوٌة نظرو  ، إال أنها ُعدَّ

اعز مع األغنام منذ الفترات السابقة التً تمت اإلشارة إلٌها فً األلف كما استمر تواجد الم
ومنهببا  الرابببع ق.م، وكانببت ُتسببتخدم كقببرابٌن للمعبببودات ُتقببدم إلٌهببا فببً المناسبببات الخاصببة بهببا،

ٌُرافقها  (ٙ)االحتفاالت الُمقترنة بعبادة معبود القمر سٌن )ننار( واالحتفاالت ببناء المعابد، حٌُث كان 
ٌم العدٌد من القرابٌن ومن بٌنها األغنام والماعز والبخور بداللبة البنص التبذكاري للملبك انتمٌنبا تقد

 .(8)، واحتفاالت الملك جودٌا(7)من عصر فجر السبلالت
وعلٌه فمن المحتمل أنَّ تكون هذه المنحوتات ترمز كهداٌا أو قرابٌن توضع بعضها ك سس 

اآلخر عبارة عبن زٌنبة أو زخرفبة للوتبد المعمبول مبن أجبل  فً المعابد إهداءو للمعبودات، والبعض
 تثبٌته فً أساس المعبد.

ا أن ترمز هذه المنحوتات إلى المعبود انكً )أٌا( بداللة أن هذا المعبود قبد  ٌُحتمل أٌضو كما 
(، البذي اعتقبده سبكان بببلد وادي Dara abzuوصف فً األلف الثالث ق.م ب نه )وعبل األببزو: 

                                                           

(1)  Aruz, J.; Wallenfels, R., op. cit., pp. 81-82, fig. 40. 

(2)  Black, J. A.; George, A. R.; Postgate, J. N., Aconcise Dictionary of Akkadian, 

Wiesbaden, 1999, p. 128. 

رينيييه، ميياموس العالمييات المسيييمارية، ترجمييةل البييير أبونييا والييدكتور ولييييد الجييادر وا،سييتاك خالييد سيييالم  .تبييات (4)
 .248، ص2001إسماعيل، بغداد، 

 .224صالمرجع الساب ، رينيه،  .تبات (1)
(5)  Van Buren, E. D., op. cit., p. 58; Reed, C. A., op. cit., pp. 130-131. 

 .95، صالمرجع الساب رينية،  .تبات (3)
 .28، ص2085، 8نصوص مسمارية تاريخية وأدبية، دار التنوير لمطباعة والن ر، ط حنون. نائل، (9)
 .122-128، صالمرجع الساب هاري،  ساكز. (1)
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، كمبا صبوّر (ٔ)وحب مائً ٌطل بقرناه فوق مٌاه األهوار مثل نبات القصب الطوٌل الرافدٌن بهٌئة
، (ٕ)فً مشاهد األلف الثانً ق.م مع رمزه الوعل على رؤوس الصولجانات فً مشاهد حجار الكدرُّ 

الكدرُّ 
فباعتبار أن هبذا المعببود مسبؤوالو عبن الخصبوبة وعبن الزراعبة، حٌبث وصبف فبً أحبد ، (ٕ)

فمبن  ؛(ٖ)تنمو، فً الحقول الدائمبة )التبً ُتبزرم طٌلبة أٌبام السبنة("النصوص "هو الذي جعل الغلة 
الُممكن احتمالٌة عائدٌة هذه المنحوتبات إلٌبه، وبباألخص منحوتبة المباعز أو الوعبل مبن أور البذي 
ا إلى شجرة نصف مورقة ربَّما كانت تبوحً ببالمعبود انكبً وكٌبف  ٌصّور الماعز أو الوعل ُمستندو

ٌُجدد الُخضرة ف  ً النباتات واألشجار.أنَّه 

ا لطببرد األروا  الشببرٌرة، حٌببث ُتعببد األغنببام  كمببا ٌحتمببل أن هببذه النتاجببات تمثببل رمببوزو
والماعز من الحٌوانات الُمستخدمة فً طقوس السحر والتعاوٌبذ والعدٌبد مبن المراسبٌم والمناسببات 

، إضافة (ٗ)لملكالتً ٌكون موضوعها أو مناسبتها طرد األروا  الشرٌرة من البٌوت أو من قصر ا
إضافة إلى أنَّ األغنام كان لها استخداماٌت أخرى منها ما ٌتعلبق بقبراءة الطبالع والفب ل حٌبث كانبت 
ُتقدم لمجموعة من الُمختصٌن بقراءة األحشاء للتكهن بالمستقبل من خبللها، حٌُث شغل ذلبك مجباالو 

ا فً األدب منذ العصر اآلكدي ا للقراب (٘)واسعو ٌن التً ُتقدم ألروا  الموتى أو ٌمكن اعتبارها رموزو
، إذ اعتقبد إنسبان بببلد الرافبدٌن أن األروا  إذا مبا ُغبذٌت (ٙ)الموتى مبن أجبل أبعبادهم عبن االنتقبام

، وُعبدَّ الجبزء (7)بالقرابٌن والنذور ستخرج إلى عبالم األحٌباء لت كبل الفضببلت وَتهبٌم فبً الشبوارم
استرضبائها وشبمول رو  المٌبت األهم مبن القبرابٌن والنبذور هبذه ُمخصبٌص للمعببودات مبن أجبل 

بالطم نٌنة والسكٌنة، ومن ذلك الحلً والمصوغات واألحجار الكرٌمة، بداللة ما قام به الملك )أور 
نمو( بعد موته ونزوله إلى العالم األسفل من ذبح عدد من الثٌران واألغنام إلى الموتى الكبار وقدم 

، كمبا ُعثبر (8)صوغات إلى عدد من المعببوداتمعها المبلبس والحلً واألحجار الكرٌمة وسائر الم
على عدد من عظبام ألغنبام أمبام البباب الحجبري إلحبدى القببور فبً مقببرة أور مبن المحتمبل أنهبا 

 .(9)كانت قد قُدمت كقرابٌن أو نذور للموتى فً مراسم جنائزٌة

 

  

                                                           

(1)  Saggs, H., Babylonians, London, 1995, pp. 36-37. 

(2)  Van. Buren, E. D., op. cit., p. 149. 

، 2080،  ييركة بيييت الييورا  لمن يير المحييدودة، 8، ط. طييه، ميين ألييواح سييومر، ترجمييةل بييامرصييموئيلكريميير.  (4)
 .884-882ص

(4)  Thureau–Dangin, F., op. cit., p. 272. 

(5)  Meissner, B., Babylonien and Assyrien In: Babyloniac, Paris, 1920, p. 216. 

 .99، صالمرجع الساب ، تبات. رينيه (3)
 .291، صالمرجع الساب عقائد ما بعد الموت،  حنون. نائل، (9)
 .295، صالمرجع الساب  حنون. نائل، (1)
 .253، صالمرجع نفسه (8)



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 45 لسنة 0202 

[81] 

 نماذج الصور

  
 (ٕشكل ) (ٔشكل )

  

 (ٗشكل ) (ٖشكل )

  
 (ٙ) شكل (٘شكل )



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 45 لسنة 0202 

[85] 

  
 (8شكل ) (7شكل )

 

 
 (ٓٔشكل ) (9شكل )

 

 
 (ٕٔشكل ) (ٔٔشكل )

 قائمة المراجع



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 45 لسنة 0202 

[83] 

 المراجع العربٌة: -أوالً 
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 .97ٔٔالبهنسً. عفٌف، معجم مصطلحات الفنون والعمارة، دمشق،  .ٓٔ
 اآللهة. –العقل  –بوتٌرو. جان، الكتابة  .ٔٔ
ٌمان، الموصبل، بوتٌرو. جٌن، وآخرون، الشرق األدنبى الحضبارات المبكبرة ترجمبة: عبامر سبل .ٕٔ

ٔ98ٙ ، 
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Abstract;  
This research dealt with models of stereoscopic sculptures with animal 
forms and their connotations in Mesopotamia during the third millennium 
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