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الممخص:

اصظمح عمى تدسية أشير نساذج فؽ الشحت األكدي لمسعادن بالرأس البرونزي السكتذف في

نيشؾى والذي بمغ تشفيذه درجة رفيعة مؽ اإلتقان .إذ يسثل عسال مدىذا يعبر تساما عؽ تجربة

الفشان األكدي الظؾيمة السفعسة باإلحداس وإعظاء الحيؾية السظمؾبة عمى مالمحو ،ويسكؽ القؾل
ان ذلػ الفشان أرسى قؾاعد أقدم مدرسة لفؽ الشحت العالسي.

إن الرأس البرونزي يعكس صؾرة لذخرية ممكية تعددت أراء الباحثيؽ في عائديتو إلى مؤسس

الداللة األكدية شروكيؽ ( سرجؾن) أو الى احد أبشائو أو أحفاده.

وفي ىذه القراءة تؼ عرض بعض األدلة تبعا لعدد مؽ الشساذج الفشية الستؾافرة لتثبت ندبة الرأس

البرونزي إلى السمػ شروكيؽ (سرجؾن) األكدي  ،فزال عؽ تؾضيح أسمؾب تشفيذ ىذا العسل

الفشي وخرائرو التي تعظي السذاىد شعؾ ار بشبض الحياة داخميا وتعظي تعبي ار وعسقا سحريا
تذير الى ميارة يد الشحات التي صشعيا عؽ طريق تعاممو مع مادة صمبة قؾية يتسثل بسعدن

البرونز وكيفية صبو والشقش عمى ىذا السعدن واستخدامو بؾصفو سبيكة مجؾفة.
الكممات المفتاحية  :دراسة  ،برونزي  ،أكدي  ،رأس  ،نيشؾى.

Study in the Bronze Head of the Akkadian Revealed in
Nineveh
Hussein Dhahir Hammood
College of Archaeology
University of Mosul
hussein_d62@uomosul.edu.iq

Abstract:
One of the most outstanding Akkadian metal sculptures is the so
called ''Bronze Head'' discovered in Nineveh. This elaborate highly
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polished work of art is a remarkable work bearing witness to the
Akkadian sculptor's long expenence which is full of life and delicate
senses. One can say that the sculptor laid through this work the
foundation of the oldest sculpture school in the world.
The Bronze Head reflects an image of a royal character, there are
many opinions of researchers about return to Šarru-kin (Sargon) the
founder of the Akkadian dynasty, or to one of his sons or grandsons.
Some pieces of evidence collected from the available artistic
samples are presented in this reading to prove the attribution of the
Bronze Head to king Šarru-kin( Sargon) of Akkad. The reading elaborates
on the style of achieving this work and the characteristics which make the
audience feel its liveliness. Indeed, these characteristics clearly express
the deeply-rooted charm of the sculpture and reflect the skill of the
sculptor in treating, casting and engraving the solid metal of bronze into a
hollow bullion.
Keywords : Study , Bronze , Akkadian , Head ,Nineveh.
مقدمة:
لعل مؽ بيؽ السؾضؾعات التيي شيتمت اىتسيام البياحثيؽ اآلثيارييؽ والسيتسييؽ بتياريل الفيؽ

القديؼ في العقؾد الساضية واليزال الرأس البرونزي األكدي الذي اكتذف مؽ قبل كامبيل طؾمبديؾن
()1

وىاممتؾن عام  1931في تل قؾيشجق بسديشة نيشؾى األثري وتحديداً في احد أروقة معبد عذتار

(يشغر الذكل  1أ و ب )

وقد بدأت نقظة الجدال بيؽ أولئػ الباحثيؽ في عائدية ذلػ ا لرأس وندبتو إلى أي ممػ ومؽ
ثؼ كيفية تعييؽ تأريخو الدقيق

(.)2

()3

وسشبدأ دراسة ىذا السؾضؾع بشاء عمى االدلة االتية :
وربسييا يفيييد أوال فحييص مؤشيير تحديييد التيياريل مييؽ نيشييؾى نفديييا  ،وعمييى الييرعؼ مييؽ عييدم وجييؾد

مؤشر فيي الشريؾا الستيؾافرة لحيد االن ميؽ عرير فجير الديالالت الديؾمرية( 2371 – 2822
()4

ق.م )  ،إال أنشييا نق ي أر فييي الشرييؾا عييؽ اىتسييام األكييدييؽ

بسديشيية نيشييؾى ولعييل أول مييا يعكييس

مجيياالت ذل يػ االىتسييام بشيياء معبييد عذييتار فييييا مييؽ قبييل السمييػ مانذتؾسييؾ ابييؽ سييرجؾن األكييدي،
فالسمػ مانذتؾسؾ (  2264 – 2278ق.م ) استشاداً إلى نيص يعيؾد إليى السميػ اآلشيؾري شسذيي

ادد األول (  1782 – 1812ق.م ) ذكر فيو عؽ قيام مانذتؾسؾ ببشاء معبد عذيتار فيي مديشية
()5

نيشييؾى

 ،وقييد عييير ىييذا الييشص فييي معبييد عذييتار بسؾقييع قؾيشجييق فييي نيشييؾى ،ونقييش الييشص فييي

ؾر اليى عيدة قظيع ،اال ان الباحي
األصل عمى حجر اسظؾاني (مشذيؾر) وعشيد كذيفو وجيد مكدي ا

 Borgerنجح في تجسيعو ويبمغ االن قظر السشذؾر نحؾ 18-16سيؼ ،اميا طؾليو فيبميغ نحيؾ 16
85
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سؼ  ،وىؾ محفؾظ فيي الستحيف البريظياني ،وفيسيا ييأتي عيدد ميؽ فقيرات اليشص(  col.iو) col.ii
بسا لو عالقة بسؾضؾع البح :

((شمذييي أددلالقؽيلممييغ العييالػلمعيؼ ا لييا انميييا لناالي ا لييا اشييؽرلمحبؽت ا ل يية ذييتارل
معبد  é-me-nu-èالييي ميؼ ج ية  é˗ maš-mašالمعبيد القيديػ ل الييي مانذتؽسيؽ ل ا يؼ

سرجؽن ل ممغ أكد نى ذلغ المعبد (اليي) كان قيد أصيب مت يدما ل المعبيد الييي

(احيد ميؼ)

الممؽك سبقني مؼ سقؽط أكد حتى سمطتي ل حتى الديطرة( مى أرض)  Nurrugumا جيال

الدبعة التي سيبق،ل أ ييد البنيا و  ...الزقيؽرة ل الععييػ  ...ل الييي رم يارة عيمية وإ يدا

ونرب ،رات المعبيد تدياوي واتقيان ل و (احيد ميؼ) المميؽك ا يدا
نعير لا مؼ قبا ل شيدت ل ّ
نى ألجا ا ل ة ذتار في نينؽى  .ورفع ،زقؽرت ا (.هكيا) أكممتا مى نطيا كبيير وسيميتا
 Ekituskugaيت ييا الكنييز .الكتارييات( التيكارييية) وكتارييات مانذتؽسييؽ (و) أنييا اقدييػ ل انييا لييػ

أزيييا ولكييؼ (حافعيي )،مييى تمييغ األمكنيية وأود يي ،كتاريياتي( التيكارييية)] [.....رجان ي كتاراتييا(
التيكارييية) ل ليييلغ ا ل يية ذييتار سيييدتي أ طتنييي مقاليييد الحكييػ وجييددت ا ررييؽرة ثا يية ....
يزيا احد حقا كتاراتي (التيكارية) ل ولكؼ ليحفعؽها في أماكن ا م مما أنيا ليػ ازييا

دى أن

()6

حقا الكتارات( التيكارية) لمانذتؽسؽ . )) .
وىكييذا فييان معغييؼ مييا يتيييح لشييا مزييسؾن ىييذا الييشص مييؽ افكييار عييؽ تحديييد زمييؽ السمييػ الييذي
يشدييل لييو ىييذا ال يرأس يسكييؽ تعييشييو بالديياللة األكدييية مسييا يؤشيير إلييى سييجل مبكيير ليييذا السمييػ فييي

نيشييؾى  ،إن ىييذا البشيياء ىييؾ العسييل السيييؼ الؾحيييد الييذي ذكيير عييؽ نيشييؾى مييؽ ذلييػ العريير  ،وبييذلػ

ولعييدة أسييباب يييرجح أن ذلييػ اليرأس البرونييزي قييد وضييعو فييي ذلييػ السعبييد السمييػ مانذتؾسييؾ تخميييداً

ليذكرى أبيييو سيرجؾن

()7

 .مؤسييس الدياللة األكدييية العغيسية وقييد ييتؼ الكذييف مديتكبالً عييؽ انسييؾذج

يزيياىي ال يرأس البرونييزي مييع تأشييير الكتابيية عميييو فييي بعييض أج يزاء السديشيية األخييرى مييع انييو أميير
مدتبعد فعالً ولكؽ ليس مدتحيالً أن يتحقق شئ بييذا الخريؾا

()8

 ،نغي اًر الن ىيذا اليرأس عميى

االكثيير كييان جييزءاً مييؽ تسثييال برونييزي  ،وإذا كييان كييذلػ  ،فانييو يعييد جييزءاً مدىذ ياً مييؽ السييادة التييي
عسييل مشيييا  ،وليييس ببعيييد أن يكييؾن ىييذا ال يرأس فييي األصييل ممحق ياً بجدييد قييد يكييؾن خذييبيا  ،فقييد
شاع فيسا مزى استخدام مؾاد متشؾعة لعسل التساثيل في العرر الدؾمري القديؼ

()9

.

وىشييا يشبتييي اإلشييارة الييى تعييرض ال يرأس البرونييزي ال يى بعييض التذييؾيو نتيجيية تعرض يو لييىذى
()12

الستعسد

.

فالعيشان فقئتا وتؼ اقتالعيسا بؾاسظة أزميل ،فزال عؽ تزرر األنف ومداحة مؽ الؾجو كان

القرد مؽ ذلػ تذؾيو معالؼ شكل ىذه الذخرية  ،وربسا كانت العيشان مظعستيؽ بسعدن ثسيؽ أو
كان ييا ف ييي األص ييل يحتؾي ييان عم ييى بع ييض األحج ييار الكريسة،والر ييد  ،إذا عمسش ييا أن تقشي يية تظ يييؼ
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العيييؾن بعاميية كانييت مؾجييؾدة مشييذ األلييف ال اربييع ق .م

()11

 .فزييال عييؽ ذلييػ يالحييى عمييى اليرأس
()12

البرونزي أن األذنيؽ تؼ قظعيسا وتزرر الجزء الدفمي مؽ المحية

.

تقنية ما الرأس البرونزي:
صيشع اليرأس ميؽ البرونييز وىييؾ صيمل جييدا وثقييل ومجييؾ
يذير إلى خبرة متراكسة واحت ار

جزئيييا تيؼ تذييكيمو بتقشيية عالييية مسييا

في صشعو وصبو ،وعمى األكثر تؼ صل البرونز عمى قالل مؽ

الفخار بعد أن سبػ محياه في القالل ،إذ كان العراقيؾن القدماء أول ميؽ اسيتعسمؾا سيبيكة البرونيز
(الشحاس+القردير) في تذكيل وصل رؤوس التساثيل ،والتساثيل أيزا مشذ عرؾر مبكرة تتجاوز
العرر الدؾمري القديؼ

()13

.

()14

يرس البرونيزي أنسؾذجيا رائعيا ميؽ نسياذج التحيف البرونزيية يبميغ ارتفاعيو  36سيؼ،
و يعد ال أ

وتغييير تقشييية األسييمؾب السعسييؾل بييو روعيية ىييذا العسييل الفشييي  ،إذ ي يرتب بخب يرة الفشييان وتألقييو فييي

إخراجو بيذا الذكل الفرييد ،فقيد أبيدع أيزيا فيي تؾعييك كتمية السعيدن وتذيكيميا بإتقيان عيؽ طرييق
الرييياعة البديييظة لييو واالىتسييام الؾاضييح بعسييل سييظؾع عالييية عمييى مالمحييو وىييي ت يرتب بتقشييية
()15

استعسال السعدن

.

ويبدو مؽ تقشيية عسيل اليرأس البرونيزي ان الفشيان األكيدي قيد بيذل مجييؾدا كبيي ار عمييو  ،عميى
الييرعؼ مييؽ عييدم تقؾييية السعييدن نييذا عبيير تبريييده بييب ء لتقؾيتييو أو طالئيو  ،ولييذلػ أصييبح البرونييز

واضييحا في يو ،ومييؽ ثييؼ تييؼ إضييفاء التفاصيييل الدقيقيية عميييو باسييتخدام السبييرد واألزميييل لمظييرق عميييو
()16

والذحذ والرقل مؽ حرفيي مياىر ومتخريص بالريشعة

 .فقيد تسييز عسيل الحرفيي بدقية عاليية

فييي انجيياز أعسييال الرييقل واعيييار حيؾييية الؾجييو عبيير عزييالتو وتؾض ييح خظييؾل الذييعر وبكييية
تفاصيييمو

()17

 ،كييل ذلييػ كييان يتظمييل تقشييية وأسييمؾبا رفيعييؽ لييؼ تعيير قبييل العريير األكييدي ،ففيييو

مؽ الرفات ما يجعمو أكثر ارتباطا بزمؽ األكدييؽ إذ نف ّذ العسل بتأن واىتسام بالتيؽ وحذق تؤشر
عغسيية شييأن صيياحبو ونفييؾذه القييؾي وىييؾ شييروكيؽ (سييرجؾن) مؤسييس الديياللة األكدييية الييذي سييجل
نذاطاتو العديكرية فيي أجيزاء واسيعة ميؽ الذيرق األدنيى القيديؼ وبيذلػ يسكيؽ االسيتشتاج ان انسيؾذج

مغير الرأس البرونزي الذي نتعامل معو ليس أسمؾبا سؾمريا بل أسمؾبا أكدياً

()18

الخؽاص الفنية لمرأس البرونزي:

إن التأمييل فييي معايشيية ال يرأس البرونييزي تعظييي السذيياىد شييعؾ ار بشييبض الحييياة داخميييا ،وتعظييي

تعبيي ي ار وعسق ييا س ييحريا تؤك ييد مي ييارة ي ييد الشح ييات الت ييي أخرجت ييو ع ييؽ طري ييق تعامم ييو مي يع م ييادة ص ييمبة
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()19
قؾية  ،فزال عؽ دقة تشفيذ ومقدرة كبييرة فيي إعييار التيؾازن واإلتقيان فميؼ يتير جيزءا واحيدا إال

وأعظاه العشاية السظمؾبة وإضفاء التعبيير الظبيعيي اليؾاقعي عمييو بديظؾح مدروسية نيت عيؽ تجربية

الفشي ييان األكي ييدي الظؾيمي يية السفعسي يية باإلحدي يياس وإعظائي ييو الحيؾيي يية السظمؾبي يية عمي ييى مالمي ييح ال ي يرأس
البرونزي ،ويسكؽ القؾل إن ذليػ الفشيان أرسيى قؾاعيد الفيؽ اليؾاقعي لسدرسية فيؽ الشحيت العيالسي فيي
مجيياالت متقدم يية عيييرت تأثي ارت ييو الفشييية فيس ييا بعييد ب ييالفؽ اإلعريقييي

()22

 ،فسغي يير الؾجييو يعظ ييي

انظباعييا بسقييدرة عغيسيية وكييل التفاصيييل أسيييست فييي إعيييار الفخاميية وسييسات الروعيية عميييو ،إذ
يالحى االىتسام الؾاضح بعمؾ عغام الؾجشتيؽ الذي يعكس ليأة السقدام ،فاألنف نحيك جدا ويبدو

في السقدمة معقؾفا شبيياً بسشقار الرقر وىي خاصية مسيزة ،كسا تؼ التأكيد بؾضؾح عمى صياعة
قاعدة فتحتي األنف فيي مستمئة مؽ الجانبيؽ برشاقة

()21

.

أما الفؼ فيبدو عريزا مؽ الجانبيؽ ،الذفاه مدىذة وممفتة لمشغر ،مسيزة وأصبح ليا تأثير عام
عمى مجسل مالمح الؾجيو ميؽ حيي

رفيع قيستيو مسيا يديجل خاصيية ميسية ليو ،أميا حاجبيا العيشييؽ

فيييالحى ان يو تييؼ تشفيييذىسا برقيية ونعؾميية وبحاليية مرتفعيية مسييا يؤشيير خظؾطيس يا بؾضييؾح عاليييا فييي
مقدمة الرأس

()22

.

وفيسا يخص شعر الرأس فتؼ معالجتو ككتمة متشاسقة وبتيؾازن متسيؾج عميى أجيزاء اليرأس

()23

،

يل عميى لييأة تساثيل الزيفائر الحريريية
إذ أن القالل الذي استخدم لعسل شيعر اليرأس البرونيزي ص ّ
الفاخرة ،كسا تؼ معالجة شعر المحية بييأة خرالت كثيرة متسؾجة تشدفع مثل كتمة ناعسة لمريؾ
مسييا جعميييا تتخييذ شييكال زخرفيييا إلعيييار وقييار الؾجييو فييي ال يرأس البرونييزي الييذي يبييدو كذييكل اثيير
تذكاري جسيل ونادر  ،وإذا كشا نريد تقييؼ عسل الفشان ليذا االنسيؾذج فعمييا أن نديأل كيؼ كيان عيدد

خرالت الذعر التي كان يشؾي الفشان تشفيذىا حتى تربح مظابقة لسا عميو في طبيعتو ،وكؼ مؽ
براعة الرشاع الساىريؽ ساىست في انجاز ىذا العسل وشتمت اىتساميؼ ،وما يؾاجيشيا حقيا أسيمؾب

ترييفيك الذ ييعر وزخرفتييو عم ييى ليييأة ضي يفائر ،وىشييا م ييؽ يعتقييد أن ش ييكل الذييعر أش ييبو بالذ ييعر
السدييتعار (الباروكيية) ،وإذا كييان ىييذا ال يرأي مقب يؾال يفتييرض وجييؾد مرييففيؽ لمذييعر وجعمييو مجعييدا
نذا  ،وربسا لؼ يقترر تجعيد الذعر عمى الرأس فق بل شسل أيزا تجعيد شعر المحية وكيل ميا

يترييل بييو ،وعمييى االرجييح كييان يزييا

كسييية مييؽ الذييعر كجييزء مكسييل لذييعر ال يرأس أو المحييية

الكتسال زيشة الذعر فييسا إليى حيد ميا وليبيدو الذيعر طبي ييا وجسييال  ،وىشيا ميؽ ييرى أن اليرأس

البرونزي كان جزءاً مكسالً لتظاء (لباس) الذعر الخاا باحتفال الشرر

()24

.

إلييى ذلييػ يعكييس اليرأس البرونييزي بييرو از واضييحا لزيفائر الذييعر خمييف اليرأس ،ومييؽ دون شييػ

كانيت تبمييغ طيؾال عشيد الؾقييؾ

وتدييتشد عميى بعزيييا مسييا يعظيي شييعؾ ار بسمسييس نياعؼ ،ومييؽ جانييل

خر فان ميارة تقشية عسل الفشان ىي مؾضع تقدير وإعجاب النجاز ىذا العسل ،ويبدو انيو عكيس
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عسل السزيؽ تساما وأصبح مقيدا بتزييؽ الذعر وعقده عمى شكل كعكة فيؾق الرقبية

()25

مؤلفية ميؽ

ثالث حمقات تساما عشد الشقظة التي يالمس لباس (عظاء) الذعر ،عمى األكثير كيان التيرض ميؽ

ىييذه الحمقييات تجيياوز بعييض الخمييل فييييا وليبييدو الذييعر طبي يييا ،أمييا زخرفيية الز يفائر فتبييدو عمييى
()26

مقدميية ال يرأس كزيشيية عاكديية وربسييا كانييت ىييذه الز يفائر مرييشعة فييي طبيعتيييا أيزييا

 .وبييذلػ

يسكؽ القؾل أن رأس نيشؾى البرونيزي يحسيل سيسات ممكيية ولبياس رأس ذي سيسات احتفيالي رسيسي

جسيل يعؾد لدميل الداللة األكدية.

ومسييا يالحييى عمييى ىييذا العسييل الفشييي أيزييا أن الفشييان كييان حاذقييا بسييا فيييو الكفاييية حيييؽ حيياول

تجشييل الرتابيية عميييو عييؽ طريييق عسييل نيايييات مدييتدقة لمز يفائر مييؽ الجؾانييل إل يى السركييز وعبيير

جسعيا وإعادة وضعيا بييأة ضفائر مشدابة ،كسا كيان الفشيان متسكشيا ميؽ زخرفية أجيزاء ميؽ الذيعر
بإنرييا

الييدوائر ،وان ىييذا األسييمؾب كييان جييزءا مييؽ الزيشيية السكسميية لتظيياء اليرأس وليييؤدي وعيفيية
()27

تزيشية مزافة إلى الؾجو وتفاصيمو عسؾما

.

أما الذري الذي يزيؽ الرأس عشد الجبيية ومحيظيو فيبيدو أن اسيتخدامو قيد ارتيب بتقمييد ممكيي

عمييى ال يرأس  ،واسييتخدم التقميييد نفد يو عمييى نسيياذج أخييرى ومسييا يالحييى عمييى زيشتيييا الدقيية تسامييا
لمخظؾل بحي

()28

أن درجة السيارة تتجاوز في بعض الخظؾل الحدود الظبي ية

مقارنة الرأس البرونزي نماذج أخرى:

.

ربسييا يسكييؽ مقارنيية بعييض الشسيياذج مييؽ األعسييال الفشييية الرائعيية السكتذييفة مييؽ حيي

تساثميييا فييي

بعض الخرائص وتقشية العسل ألسمؾب عسل رأس نيشؾى البرونزي وكسا ىؾ مؾضح باالتي:
 -خؽذة مس – كالم -دوك :يسكؽ مقارنة رأس نيشؾى البرونزي ميؽ حيي

األسيمؾب الفشيي وتقشيية

العسل مع خؾذة مس  -كالم  -دو الذىبية (وىي واحدة مؽ مكتذفات القبؾر السمكيية فيي مديشية

أور) يبميغ ارتفاعيييا  23سييؼ تعيؾد إلييى السمييػ الديؾمري مييس ي ي كيالم ي ي ي دو مايقييارب مييؽ 2652

ق.م ،محفؾعيية فييي الستحييف الع ارقييي  ،وعمييى الييرعؼ مييؽ أن تاريخيييا عمييى أبعييد تقييدير يأخييذنا إلييى

الييؾراء مبكي ار أيزييا إال انييو يغييير عمييييا بعييض العشاصيير الفشييية السذييابية مييع اليرأس البرونييزي مييؽ
حيي

التشفيييذ ،ومشييا يسكييؽ مالحغية العالمييات البيارزة الؾاضييحة عميى الخييؾذة الذىبيية لمتعبييير عييؽ

الذييعر والتييي تتسثييل بخرييالت جانبييية ذات نيايييات لؾلبييية (حمزونييية) ،كسييا تالحييى كعكيية الذييعر
بؾضييؾح خمييف ال يرأس ،فزييال عييؽ بييروز ش يري يحييي بييالخؾذة شييبيو بسييا ىييؾ مؾجييؾد عمييى ال يرأس

البرونزي ،إال أن االختال

في ىذه الخؾذة انو ليس ىشا ضفائر عمييا(( .)29يشغر الذكل ) 2
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يسكؽ القؾل بخرؾا ىذا االنسؾذج عؽ وجؾد مؤشرات إلى تأثر الفؽ األكدي ببعض تقاليد الفؽ

الدؾمري القديؼ.

 -زينة المحية لرأس ال ؽر اليهبي في القي ارة الدؽمرية:

ومؽ الشساذج األخرى التي يسكؽ مقارنة العشاصر الفشية السشفيذة عميييا ميع اليرأس البرونيزي مالميح
الزيشيية ل يرأس الثييؾر الييذىبي فييي القيثييارة الدييؾمرية السكتذييف فييي السقب يرة السمكييية فييي اور (الستحييف
البريظاني ،ارتفاعو 45سؼ ،يعؾد الى حدود  2645-2685ق.م) مؽ حي

خرالت الذيعر فيي

المحية التي عسمت ميؽ حجير اليالزورد التيي تذيابو الخريالت العمييا لمذيعر فيي رأس نيشيؾى

()30

.

(يشغر الذكل.) 3
 مدييمة أيانيياتػ( او مييا يعييرس رمدييمة العقبييان) :تعييؾد ىييذه السدييمة الييى العريير الدييؾمري القييديؼمّث ييل عميي ييا مذ يييد شخري يية السم ييػ ب ييارزة م ييع جش ييؾده وى ييؾ أيان يياتؼ ( Eannatumمايق ييارب م ييؽ
2352-2452ق.م) ممػ مديشة لكش ،ويبمغ قياس مدمة العكبان ( 132×188سيؼ) معسؾلية ميؽ
الحجي يير الرممي ييي محفؾع ي يية في ييي متحي ييف الم ي ييؾفر ) ،وإن الشقظي يية السيسي يية الت ي ييي يجي ييل مالحغتي ي ييا

بخرييؾا رأس أيانيياتؼ طريقيية معالجيية كعكيية الذييعر (العقييدة فييي خمييف ال يرأس) والتييي تقتييرب مسييا

مؾجؾد عمى اليرأس البرونيزي السكتذيف فيي نيشيؾى ( .)31أميا وجيو أيانياتؼ فقيد عسيل بأسيمؾب وتقشيية

العرر الدؾمري القديؼ ( .)32وعمى الرعؼ مؽ البعد الزمشي بيؽ ىذا االنسؾذج والرأس البرونزي إال
انو يالحى عميو بعض التقارب الفشي ولؾ جزئيا ( .يشغر الذكل. )4

 مدمة سرجؽن األ كدي :عثر عمى جزء مؽ ىذه السدمة في سؾسة ( عسمت السشحؾتة مؽ حجرالييديؾرايت يبمييغ ارتفاعيييا 52سييؼ وىييي محفؾعيية فييي متحييف المييؾفر) تعييؾد ىييذه السدييمة الييى السمييػ
شييروكيؽ (سييرجؾن) األكييدي ،إذ أمكييؽ تذييخيص عائييديتيا مييؽ الكتابيية السشقؾشيية عمييييا
الرعؼ مؽ تذابو خرائص ىذه السدمة مؽ حي

()33

وعمييى

أسمؾب الشحت وتقشيتو بسديمة العكبيان التيي تعيؾد

أليانيياتؼ ممييػ لكييش فييي مييادة مؾضييؾعيا وفييي ترتيبيييا العييام ،إال أن مييا يخرييشا مشيييا ليييأة سييرجؾن
الييذي يبييرز عمييييا ويبييدو خمييف أرسييو كعكيية الذييعر مييع تشفيييذ مالمييح الؾجييو بؾاق ييية فزييال عييؽ
()34

خاصية تشفيذ شعر المحية وىؾ ما يسيز األسمؾب األكدي

 ( .يشغر الذكل. )5

 كدييرة مييؼ مدييمة كؽديييا :كييذلػ يسكييؽ مقارنيية مذيييد االلييو السشفييذ عمييى كد يرة مييؽ مدييمة كؾدييياالسحفؾعة في متحف برليؽ ،مؽ حي

الذعر السذدود وكعكة الذيعر السعقيؾدة خميف اليرأس والتيي
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البد وانو يساثل أو يقترب في مؾاصفاتو ميؽ رأس نيشيؾى البرونيزي وبيذلػ يسكيؽ أن تعيد كديرة ىيذه

السدمة في برليؽ دليال واضيحا ألسيمؾب تشفييذ الذيد كيانسؾذج يعيؾد إليى حيدود  2222ق.م (.)35
(يشغر الذكل. )6

 -كدييرة مييؼ رأس تم ييال :مييؽ الشسيياذج السيسيية األخييرى السكتذييفة مييؽ مؾقييع تمييؾ كد يرة مييؽ رأس

تسثييال مشحييؾت م ييؽ حجيير الييديؾرايت وعم ييى الييرعؼ مييؽ فق ييدان أو كديير الجييزء العم ييؾي مييؽ الؾج ييو
والجبيؽ وكذلػ الرأس وتفتيت معالؼ العيشيؽ واألنف إال أن المحية فيو تبدو طؾيمة ومدببة ومقدسة

زيشتيا إلى ثالثة أجزاء أو صفؾ

مؽ حمقات الذعر السجعدة عمى جيانبي الؾجيو بسيا يذيبو اليرأس
()36

البرونييزي ،كسييا أن ىشييا خرييالت قميم ية مييؽ الذييعر مشد يدلة حييؾل الذييفتيؽ العميييا والدييفمى

.

(يشغر الذكل. )7
 رأس تم ييال :ربسييا يسكييؽ مقارنيية ىييذا االنسييؾذج بؾضييؾح مييع ال يرأس البرونييزي ،اذ يتسثييل ب يرأستسثال يعؾد لإللو أدد ويؤرخ في حؾالي  2242-2292ق.م تقريبيا معسيؾل ميؽ الفخيار عثير عمييو
فييي مديشيية لكيش يبمييغ ارتفاعييو 12سييؼ (محفييؾظ االن فييي متحييف المييؾفر) ،تقتييرب خرائرييو الفشييية
ومشيا دقة تشفيذ شعر المحية وتقديسو إلى عدة صفؾ

مؽ الخرالت ،وكعكية الذيعر السؾضيؾعة

عمييى الرقبيية خمييف ال يرأس ،فزييال عييؽ أسييمؾب تشفيييذ الحيياجبيؽ فييؾق العيشيييؽ والذ يري الييذي يحييي

بالرأس أعمى الجبية جسيعيا تزاىي الرأس البرونزي األكدي (( .)37يشغر الذكل. ) 8

 مد يمة أورنمييؽ :وىييي السدييمة التييي تعييؾد إلييى السمييػ أورنسييؾ ( 2295 - 2112ق.م) مؤسييسسيياللة أور الثالثيية الدييؾمرية تييؼ العثييؾر عمييييا فييي معبييد نشييار فييي أور ،عسمييت السدييمة مييؽ الحجيير

الكمد ييي ذات ش ييكل مد ييتظيل وقس يية محدبي ية ومشحؾت يية م ييؽ وج ييو واح ييد يبم ييغ ارتفاعي ييا ثالث يية أمت ييار
ومحفؾعة في متحف جامعية فيالدلفييا ،ميا يخيص مؾضيؾعشا فيي ىيذه السديمة الحقيل العميؾي اليذي

يريؾر السمييػ أورنسيؾ واقفييا أمييام اليو القسيير نشييار ،إذ يبيدو عظيياء رأس االلييو مشفي ّذاً باألسييمؾب القييديؼ
عم ييى لي ييأة كعك يية الذ ييعر السؾص ييؾلة بحمق يية أو لف يية فز ييال عي يؽ خر ييالت المحي يية الظؾيم يية لإلل ييو

الجالس ،ان طريقية معالجية الذيعر ىيذه تساثيل أسيمؾب تريفيك شيعر المحيية وكعكية الذيعر خميف
()38

الرأس النسؾذج نيشؾى البرونزي

( .يشغر الذكل. ) 9

إلييى ذلييػ وعمييى الييرعؼ مييؽ تذييابو بعييض خرييائص ىييذه الشسيياذج فشيييا مييع رأس نيشييؾى إال انييو

ليس ىشا مؤشر ألي عسل فشي مكتذف مؽ البرونز يسكيؽ مقارنتيو أو عيده انجيا از بارعيا فيي قيؾة

الرؾرة وتقانة التشفيذ الذي يبدو عمييو أرس نيشيؾى البرونيزي ،انيو عسيل فشيي رفييع جيدا يقتيرن زمشيو
بعرر سرجؾن مؤسس الداللة األكدية.
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ا ستنتاجات:

الرس البرونزي األكدي مؽ الشساذج الفريدة وانجا از بارعا في تاريل الفؽ القديؼ مؽ
 -يعد أنسؾذج أ

حي

تقانة العسل واسمؾب التشفيذ الرفيع عمى معدن البرونز .

 -ان كذف أنسؾذج الأرس البرونزي األكدي في مؾقع قؾيشجق بشيشؾى يؤشر اىتسام األكدييؽ

بسديشة نيشؾى وأىسيتيا الؾاضحة ليؼ  ،فزال عؽ ذلػ قامؾا بتذييد السباني فييا ومشيا بشاء السمػ

مانذتؾسؾ معبد عذتار فييا ،واعادة اعساره بعد سبعة اجيال مؽ قبل السمػ االشؾري شسذي ادد
االول .

 -يرجح اعمل الباحثيؽ عائدية الأرس البرونزي األكدي الى السمػ شروكيؽ (سرجؾن) سميل

االمبراطؾرية االكدية ومؤسديا .

لمرس البرونزي األكدي ومقارنتو بعدد مؽ
 -يتزح مؽ دراسة تفاصيل العسل والخرائص الفشية أ

الشساذج الفشية االخرى تألق الفشان األكدي الى درجة وخبرتو الستراكسة في تذكيل ىذا العسل الفشي

بإتقان وحيؾية بالتة مؽ معدن البرونز ،وليس ىشا اي عسل فشي اخر مكتذف حتى االن يسكؽ
مقارنتو مؽ حي

قؾة الرؾرة وتقانة التشفيذ الذي يبدو عميو أرس نيشؾى البرونزي .

المرادر:
(1) Mallowan, M.E.L : The Bronze Head of the Akkadian period from
Nineveh, Iraq, Vol.3, part 1, 1936, P.104 .
( )2وجد الرأس البرونزي أثشاء عسمية التشقيل ممكياً وعمى نحؾ عير ثابت في طيؽ مؾحل مؽ
طبقة شؾرية في أحد أورقة معبد عذتار- Ibid. P.104 .

_اقتييرح كامبييل تؾمبدييؾن إن ذلييػ ال يرأس كييان مييؽ بيييؽ عشييائؼ الحييرب التييي جمبيييا السمييػ اآلشييؾري
شؾربانيبال (631-668ق.م) مؽ عيالم  ،إال انو يسكؽ التحفى عمى رأيو بأمانة .فقد عل الرأس

البرونزي محفؾعا لعرؾر طؾيمة في مديشة نيشيؾى وكيان يعيد ميؽ األشيياء الثسيشية فيي ذليػ السبشيى

اآلشؾري خيالل القيرن الديابع ق.م .اذ كيان ىيذا السبشيى (معبيد عذيتار) ييرمؼ باسيتسرار إليى أواخير
حكؼ ممؾ

شؾر .يشغر- Ibid, p.105-110 :

ويعييؾد ىييذا اليرأي إلييى مذيياىدات السشقييل كامبييل تؾمبدييؾن لىليؾاح الشحتييية السكتذييفة فييي القريير

الجشؾبي التربي بقؾيشجق وتحديداً السذيد العائد لمسمػ شيؾربانيبال بعيد انترياره عميى عييالم وىيؾ
يحسل بقؾاربو التساثيل السذؾىة لمسمؾ ال يالمييؽ بعد سيظرتو عمى سؾسا .
65

2222 / 7  مجلد/ 1  ج/ مجلة آثار الرافديؽ

- Ebeling , E , & Missner , B : Reallexikon der Assyriologie ,Berlin-New
york ( Nab-Nuzi ) . 1998 – 2001 , ( RLA) , P. 393.
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P. 1-7 .
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.  يشغر التفاصيل. االكدي مانذتؾسؾ ربسا يؤشر إلى عالقة مع الرأس البرونزي في نيشؾى
- Reade , Julian : The Istar Temple at Nineveh , Iraq , Vol. 67 , Part 1 ,
2005 , P. 359 .
م ) مؤسس الداللة األكدية بفرض سيظرتو. ق2234 -2279 ( ) تفاخر سرجؾن األكدي4(
وعد مؽ السمؾ
ّ  سشة45  وحكؼ ىذا السمػ نحؾ، مؽ ساحل البحر الستؾس إلى الخمي العربي
:  حؾل تفاصيل انجازاتو يشغر، السذاىير في تاريل العراق القديؼ
- Nissen , J , H : The Early History of Ancient Near East , U.S.A, 1990 ,
P. 184 .
: حؾل االكدييؽ اصؾليؼ وتاريخيؼ الدياسي والحزاري يشغر
- Joannes , F & Cecile , M : Dictionnaire de La Civilisation
Mesopotamienne , Paris , 2001 , P. 755
- Hickman , B . S & Morgan , C : Old Akkadian Period Texts in :
Ancient Near East ( Edited : Chavalas , M . K ) , Oxford 2010 , P. 18 .
(5) Reade, op.cit, P. 357.
(6) Grayson, A.K: Assyrian Rulers of the Third and second
Millennia B.C., Toronto, 1987 , P. 51-53.
(7) Mallowan , op.cit, P. 105 .
(8) Ibid , P. 105 .
(9) Ibid , P. 105 .
(10) Ebeling. E.Meissner, B. , Reallexikon…..Op.cit, P.396 .
(11) Mallowan: op.cit, p.106 .
(12) Reade: op.cit, 385 .
(13) Mallowan: op.cit, p. 104 .
(14) Roaf, M: Mesopotamia and the Ancient Near East, Oxford, 2003.
without page.
(15) Mallowan: op.cit, P. 104,105.
(16) Ibid , P. 104,105.
(17) Roaf, op.cit.
(18) Gates, Ch : Ancient cities, London, 2003, p.53
(19) Ascalone , E : Dictionaries Civilization "Mesopotamia"
English translation , Milan , 2007 , P 27 .
 ترجسة وتعميق عيدى سمسان وسميؼ طو،  سؾمر فشؾنيا وحزارتيا:  اندريو، ) بارو22(
. 22-22  ا ا، 1979 ،  بتداد، التكريتي
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(23) Ascalone , op.cit , P. 27 .
(24) Mallowan: op.cit, P 106 .
(25) Nejat , K,R,N : Daily Life in Ancient Mesopotamia , New
York , 2002 , P 23 .
- Ascalone , op.cit , P 27 .
(26) Mallowan: op.cit, P 106 .
(27) Ibid , P 107 .
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(28) Mallowan: op.cit, P 107 .
(29) Stromenger ,E :The Art of Mesopotamia ,London ,1964,Pxv
) 32( Ibid ,P.X111.
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- Nissen : op.cit , P 156 .
ترجسة عيدى سمسان وسميؼ طو،  الفؽ في العراق القديؼ، انظؾن،) مؾرتكات32(
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(35) Mallowan: op.cit, P. 108 .
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الرأس البرونزي األكدي
Claude Lapaire, Tresors du muse de Bagdad 7000 ans d histoire : عن
Mesopotamienne, Geneve, , 1977-1978 .
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الرأس البرونزي األكدي
عن Claude Lapaire, Tresors du muse de bagdad 7000 ans d histoire :
Mesopotamienne, … op.cit .

69

مجلة آثار الرافديؽ  /ج  / 1مجلد 2222 / 7

الذكل ( ) 2

الخؾذة الذىبية لمسمػ الدؾمري مس-كالم-دو
عؽStromenger:The Art of Mesopotamia…op.cit.p.xv :
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70

حسين ظاهر حمود

دراسة للرأس البرونزي األكدي المكتشف في نينوى

الذكل ( ) 9
مدمة أورنسؾ

عؽ  :مؾرتكات ،الفؽ في العراق القديؼ،السردر الدابق ،ا 232

77

مجلة آثار الرافديؽ  /ج  / 1مجلد 2222 / 7
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في معبد عذتار بقؾيشجق/نيشؾى

عؽ Reade,J:The Ishtar Temple….Op.Cit,P.352 :
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