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 المكتذف في نينؽى  األكدية لمرأس البرونزي سراد
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  السؾصلجامعة كمية األثار/          
hussein_d62@uomosul.edu.iq 

 

 22/4/0202تاريخ قبؽل النذر:                 6/3/0202مجمة: تاريخ تقديػ البحث لم
 

  :صخالمم
زي السكتذف في لمسعادن بالرأس البرون يكدأشير نساذج فؽ الشحت األ ةصظمح عمى تدسيا     

. إذ يسثل عسال مدىذا يعبر تساما عؽ تجربة نيشؾى والذي بمغ تشفيذه درجة رفيعة مؽ اإلتقان
الظؾيمة السفعسة باإلحداس وإعظاء الحيؾية السظمؾبة عمى مالمحو، ويسكؽ القؾل  يكدالفشان األ

 ت العالسي.ان ذلػ الفشان أرسى قؾاعد أقدم مدرسة لفؽ الشح
عائديتو إلى مؤسس  فيية ممكية تعددت أراء الباحثيؽ إن الرأس البرونزي يعكس صؾرة لذخر 

 حد أبشائو أو أحفاده. الى اأو  (سرجؾن  شروكيؽ ) كديةالداللة األ
لعدد مؽ الشساذج الفشية الستؾافرة لتثبت ندبة الرأس  تبعاه القراءة تؼ عرض بعض األدلة وفي ىذ

، فزال عؽ تؾضيح أسمؾب تشفيذ ىذا العسل  ياألكدشروكيؽ )سرجؾن( السمػ  البرونزي إلى
بشبض الحياة داخميا وتعظي تعبيرا وعسقا سحريا شعؾرا السذاىد  عظيالفشي وخرائرو التي ت

عدن ستعاممو مع مادة صمبة قؾية يتسثل ب عؽ طريقارة يد الشحات التي صشعيا تذير الى مي
 سبيكة مجؾفة.بؾصفو عمى ىذا السعدن واستخدامو شقش البرونز وكيفية صبو وال

 .، برونزي ، أكدي ، رأس ، نيشؾى دراسة :  لكممات المفتاحيةا
 

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:
ثيارييؽ والسيتسييؽ بتياريل الفيؽ آلالبياحثيؽ العل مؽ بيؽ السؾضؾعات التيي شيتمت اىتسيام  

ذف مؽ قبل كامبيل طؾمبديؾن تكالذي ا كديونزي األر الب الرأسزال يالقديؼ في العقؾد الساضية وال
 (1)معبد عذتار أروقةوتحديدًا في احد  األثري يشؾى بسديشة ن تل قؾيشجق في 1931وىاممتؾن عام 

 أ و ب ( 1يشغر الذكل )
أي ممػ ومؽ  إلى ووندبترأس  ذلػ ا لعائدية  الباحثيؽ في أولئػلجدال بيؽ وقد بدأت نقظة ا    
 .(2)فية تعييؽ تأريخو الدقيقثؼ كي

 :(3)االدلة االتية وسشبدأ دراسة ىذا السؾضؾع بشاء عمى
نفديييا ، وعمييى الييرعؼ مييؽ عييدم وجييؾد  فحييص مؤشيير تحديييد التيياريل مييؽ نيشييؾى  أوالوربسييا يفيييد     

 2371 – 2822) الديؾمريةعرير فجير الديالالت ميؽ لحيد االن ؾافرة مؤشر فيي الشريؾا الستي
مييا يعكييس  أولبسديشيية نيشييؾى ولعييل  (4)كييدييؽفييي الشرييؾا عييؽ اىتسييام األ نقييرأ أنشييا إال، ق.م ( 

 ،ياألكييدالسمييػ مانذتؾسييؾ ابييؽ سييرجؾن  قبييل مييؽ ييياػ االىتسييام بشيياء معبييد عذييتار فيلييمجيياالت ذ
شسذيي  اآلشيؾري السميػ  إليىنيص يعيؾد  إلى( استشادًا ق.م  2264 – 2278فالسمػ مانذتؾسؾ ) 

فيي مديشية  م مانذتؾسؾ ببشاء معبد عذيتارذكر فيو عؽ قيا  (ق.م  1782 – 1812)  األولادد 
،ونقييش الييشص فييي  نيشييؾى فييي قؾيشجييق  سؾقييع ب معبييد عذييتاروقييد عييير ىييذا الييشص فييي  ، (5)نيشييؾى 

ا اليى عيدة قظيع ،اال ان الباحي   ؾر مكديوجيد عشيد كذيفو و األصل عمى  حجر اسظؾاني )مشذيؾر(  
Borger  16سيؼ ،اميا طؾليو فيبميغ نحيؾ  18-16ويبمغ االن قظر السشذؾر نحؾ تجسيعونجح في 
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(  col.iiو col.i )وفيسيا ييأتي عيدد ميؽ فقيرات اليشصوىؾ محفؾظ فيي الستحيف البريظياني ، ،سؼ 
 :بسا لو عالقة بسؾضؾع البح 

 لييا انميييا لنااليي  ا لييا اشييؽرلمحبؽت ا ل يية  ذييتارلشمذييي أددلالقؽيلممييغ العييالػلمعيؼ ا  ))
المعبيد القيديػ ل الييي مانذتؽسيؽ ل ا يؼ  ˗maš-maš  éالييي ميؼ ج يةé-me-nu-è    معبد 

مت يدما  ل المعبيد الييي   )احيد ميؼ(  أصيب نى ذلغ المعبد )اليي( كان قيد   أكدسرجؽن ل ممغ 
ا جيال  Nurrugum  مى أرض()ديطرةالحتى سمطتي ل حتى  أكدالممؽك سبقني مؼ سقؽط 

   وإ يدا البنيا  و ... الزقيؽرة ل الععييػ ... ل الييي رم يارة  عيمية  أ ييدالدبعة التي سيبق،ل 
المميؽك ا يدا    ل شيدت ل ونّرب، رات المعبيد  تدياوي واتقيان ل و  )احيد ميؼ( مؼ قبا نعير لا

 مى نطيا  كبيير وسيميتا  متاكمأ )هكيا(. ت ا ذتار في نينؽى . ورفع، زقؽر  ا ل ة ألجا نى 
Ekituskuga اقدييػ ل انييا لييػ  أنييامانذتؽسييؽ )و(  وكتارييات (التيكارييية ). الكتارييات يت ييا الكنييز

 )رجانيي  كتاراتييا ].....[(التيكارييية )كتاريياتي وأود يي، األمكنييةولكييؼ )حافعيي،(  مييى تمييغ أزيييا 
ررييؽرة ثا  يية ....  مقاليييد الحكييػ وجييددت ا أ طتنيييالتيكارييية( ل ليييلغ ا ل يية  ذييتار سيييدتي 

زييا ليػ ا أنيام مما  أماكن ال ولكؼ ليحفعؽها في  (التيكارية)كتاراتي  حقا احد زيا  ي أن دى 
 .(6)((لمانذتؽسؽ .  (التيكارية )الكتارات حقا
تحديييد زمييؽ السمييػ الييذي  عييؽوىكييذا فييان معغييؼ مييا يتيييح لشييا مزييسؾن ىييذا الييشص مييؽ افكييار     

سييجل مبكيير ليييذا السمييػ فييي  إلييىمسييا يؤشيير كدييية الديياللة األب شييويشدييل لييو ىييذا الييرأس يسكييؽ تعيي
ىييذا البشيياء ىييؾ العسييل السيييؼ الؾحيييد الييذي ذكيير عييؽ نيشييؾى مييؽ ذلييػ العريير ، وبييذلػ  إننيشييؾى ، 
السمييػ مانذتؾسييؾ تخميييدًا  و فييي ذلييػ السعبييدونييزي قييد وضييعر ذلييػ الييرأس البأن يييرجح  أسييبابولعييدة 
نسييؾذج اوقييد ييتؼ الكذييف مديتكباًل عييؽ كدييية العغيسية ة األ. مؤسييس الديالل(7)سيرجؾن  أبيييوليذكرى 
 أمييرمييع انييو  األخييرى السديشيية  أجييزاءفييي بعييض  البرونييزي مييع تأشييير الكتابيية عميييو لييرأسا يزيياىي

عميى ىيذا اليرأس  نالنغيرًا ، (8)يتحقق شئ بييذا الخريؾا  أنمدتبعد فعاًل ولكؽ ليس مدتحياًل 
كييان كييذلػ ، فانييو يعييد جييزءًا مدىذييًا مييؽ السييادة التييي  وإذاجييزءًا مييؽ تسثييال برونييزي ،  االكثيير كييان

، فقييد  اخذييبي  قييد يكييؾن  ممحقييًا بجدييد األصييليكييؾن ىييذا الييرأس فييي  أنعسييل مشيييا ، وليييس ببعيييد 
 .(9)اثيل في العرر الدؾمري القديؼ شاع فيسا مزى استخدام مؾاد متشؾعة لعسل التس

لييىذى و عرضييت نتيجييةبعييض التذييؾيو  ىاليي الييرأس البرونييزي الييى تعييرض  اإلشييارةوىشييا يشبتييي     
 .(12)الستعسد
كان  ومداحة مؽ الؾجو األنف، فزال عؽ تزرر أزميلبؾاسظة  العيساتاقا وتؼ ئتفالعيشان فق    

 أوسيؽ ثؽ بسعدن العيشان مظعستي توربسا كان ، شكل ىذه الذخرية معالؼ القرد مؽ ذلػ تذؾيو
تقشيييية تظ ييييؼ  أنعمسشيييا  إذاريسة،والريييد ، الك األحجييياريحتؾييييان عميييى بعيييض  األصيييلكانيييا فيييي 
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ذلييػ يالحييى عمييى الييرأس  عييؽ فزييال  .(11)م  ق. الرابييع األلييفكانييت مؾجييؾدة مشييذ ميية العيييؾن بعا
 .(12)زرر الجزء الدفمي مؽ المحيةتتؼ قظعيسا و  يؽاألذن أنالبرونزي 

 
 تقنية  ما الرأس البرونزي:

ة عالييية مسييا ييجييؾ  جزئيييا تيؼ تذييكيمو بتقشوم ثقييلرأس ميؽ البرونييز وىييؾ صيمل جييدا و الييصيشع     
صل البرونز عمى قالل مؽ  تؼ األكثرفي صشعو وصبو، وعمى   خبرة متراكسة واحترا إلىيذير 

ؾا سيبيكة البرونيز مسميؽ اسيتع أولكان العراقيؾن القدماء  إذلل، اسبػ محياه في الق أنالفخار بعد 
تتجاوز مشذ عرؾر مبكرة  أيزالتساثيل )الشحاس+القردير( في تذكيل وصل رؤوس التساثيل، وا

 .(13)العرر الدؾمري القديؼ 
 (14)سيؼ، 36ارتفاعيو يبميغ التحيف البرونزيية  نسياذج ميؽرائعيا أنسؾذجيا  س البرونيزي أالير  عدي و    
الفشييان وتألقييو فييي  بخبييرةيييرتب   إذ ، السعسييؾل بييو روعيية ىييذا العسييل الفشييي األسييمؾبتقشييية  تغيييرو 

 عيؽ طرييق بإتقيانفيي تؾعييك كتمية السعيدن وتذيكيميا  أيزيا أبيدعفرييد، فقيد بيذا الذكل ال وإخراج
ىيييي تيييرتب  بتقشيييية و عميييى مالمحيييو عاليييية سيييظؾع الريييياعة البدييييظة ليييو واالىتسيييام الؾاضيييح بعسيييل 

 .(15)السعدن استعسال
، عميى  ان الفشيان األكيدي قيد بيذل مجييؾدا كبييرا عمييو  اليرأس البرونيزي  مؽ تقشيية عسيل يبدوو     
البرونييز  أصييبح، ولييذلػ  وبييب ء لتقؾيتييو أو طالئيي تبريييده عبيير ؼ مييؽ عييدم تقؾييية السعييدن  نييذا الييرع

 لمظييرق عميييو األزميييلو التفاصيييل الدقيقيية عميييو باسييتخدام السبييرد  إضييفاءو، ومييؽ ثييؼ تييؼ فيييواضييحا 
بدقية عاليية  الحرفيي عسيل فقيد تسييز . (16)حرفيي مياىر ومتخريص بالريشعةحذ والرقل مؽ ذالو 

يح خظيييؾل الذيييعر وبكيييية وتؾضييي عزيييالتو عبيييرواعييييار حيؾيييية الؾجيييو  الريييقل عسيييالأ فيييي انجييياز 
كييدي، ففيييو لييؼ تعيير  قبييل العريير األ يؽرفيعيي اوأسييمؾبكييل ذلييػ كييان يتظمييل تقشييية ،  (17)تفاصيييمو 

 تؤشروحذق  يؽبتأن واىتسام بالتنفّذ العسل  إذكدييؽ ارتباطا بزمؽ األ أكثرمؽ الرفات ما يجعمو 
الييذي سييجل  كديييةمؤسييس الديياللة األ (سييرجؾن ) شييروكيؽ فييؾذه القييؾي وىييؾعغسيية شييأن صيياحبو ون

نسيؾذج ا نااالسيتشتاج  يسكيؽ وبيذلػ القيديؼ األدنيىنذاطاتو العديكرية فيي أجيزاء واسيعة ميؽ الذيرق 
 (18)كديًا أأسمؾبا سؾمريا بل  أسمؾباليس  الذي نتعامل معوالبرونزي  مغير الرأس

 
 الخؽاص الفنية لمرأس البرونزي:

بشييبض الحييياة داخميييا، وتعظييي  شييعؾرا السذيياىد عظيييتفييي معايشيية الييرأس البرونييزي  التأمييل إن    
ع ميييادة صيييمبة تعامميييو ميييعيييؽ طرييييق  أخرجتيييوالشحيييات التيييي  مييييارة ييييدتؤكيييد تعبييييرا وعسقيييا سيييحريا 
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 إالفميؼ يتير  جيزءا واحيدا  واإلتقيانالتيؾازن  إعييارمقدرة كبييرة فيي و ، فزال عؽ دقة تشفيذ (19)قؾية
تجربية نيت  عيؽ التعبيير الظبيعيي اليؾاقعي عمييو بديظؾح مدروسية  وإضفاءالعشاية السظمؾبة  اهوأعظ

الحيؾييييية السظمؾبيييية عمييييى مالمييييح الييييرأس  ئييييووإعظا باإلحديييياسالظؾيميييية السفعسيييية  األكييييديالفشييييان 
لسدرسية فيؽ الشحيت العيالسي فيي ذليػ الفشيان أرسيى قؾاعيد الفيؽ اليؾاقعي  إنالبرونزي، ويسكؽ القؾل 

فسغيييير الؾجيييو يعظيييي ،  (22) متقدمييية عييييرت تأثيراتيييو الفشيييية فيسيييا بعيييد بيييالفؽ اإلعريقييييمجييياالت 
 إذ، الفخاميية وسييسات الروعيية عمييييو إعيييارفييي  أسييييستانظباعييا بسقييدرة عغيسيية  وكييل التفاصيييل 
ويبدو نحيك جدا  فاألنفة السقدام، الذي يعكس ليأ ؾجشتيؽيالحى االىتسام الؾاضح بعمؾ عغام ال

عمى صياعة  تؼ التأكيد بؾضؾح كسا،ة مسيزة ير وىي خاصرقبسشقار ال اً شبيي قؾفافي السقدمة مع
 .(21) فيي مستمئة مؽ الجانبيؽ برشاقة األنفقاعدة فتحتي 

تأثير عام  الي وأصبحمدىذة وممفتة لمشغر، مسيزة  الذفاهأما الفؼ فيبدو عريزا مؽ الجانبيؽ،     
العيشييؽ  حاجبيا أميامسيا يديجل خاصيية ميسية ليو، عمى مجسل مالمح الؾجيو ميؽ حيي  رفيع قيستيو 

ا بؾضييؾح عاليييا فييي بحاليية مرتفعيية مسييا يؤشيير خظؾطيسييو تييؼ تشفيييذىسا برقيية ونعؾميية  وفيييالحى انيي
 .(22)مقدمة الرأس

، (23)تيؾازن متسيؾج عميى أجيزاء اليرأس متشاسقة وب ككتمةوفيسا يخص شعر الرأس فتؼ معالجتو     
الحريريية  ئرفازية تساثيل الشيعر اليرأس البرونيزي صيّل عميى لييأل القالل الذي استخدم لعس أن إذ

ة خرالت كثيرة متسؾجة تشدفع مثل كتمة ناعسة لمريؾ  ة، كسا تؼ معالجة شعر المحية بييأالفاخر 
يبييدو كذييكل اثيير الييذي البرونييزي  الييرأسفييي الؾجييو وقييار  إلعيييارمسييا جعميييا تتخييذ شييكال زخرفيييا 

نديأل كيؼ كيان عيدد  أنفعمييا نسيؾذج ليذا اال تقييؼ عسل الفشان تذكاري جسيل ونادر ، وإذا كشا نريد
طبيعتو، وكؼ مؽ  فيلسا عميو  ةربح مظابقتحتى  اي كان يشؾي الفشان تشفيذىتالذعر الخرالت 

 أسيمؾببراعة الرشاع الساىريؽ ساىست في انجاز ىذا العسل وشتمت اىتساميؼ، وما يؾاجيشيا حقيا 
بالذيييعر  أشيييبوشيييكل الذيييعر  أن، وىشيييا  ميييؽ يعتقيييد فائرضييية تريييفيك الذيييعر وزخرفتيييو عميييى لييييأ

كييان ىييذا الييرأي مقبييؾال يفتييرض وجييؾد مرييففيؽ لمذييعر وجعمييو مجعيييدا  وإذاالسدييتعار )الباروكيية(، 
تجعيد شعر المحية وكيل ميا  أيزا نذا ، وربسا لؼ يقترر تجعيد الذعر عمى الرأس فق  بل شسل 

المحيييية  أوكجيييزء مكسيييل لذيييعر اليييرأس  كيييان يزيييا  كسيييية ميييؽ الذيييعر عميييى االرجيييحيتريييل بيييو، و 
اليرأس  أنوىشيا  ميؽ ييرى ، حيد ميا وليبيدو الذيعر طبي ييا وجسييال  إليىيسا فيالكتسال زيشة الذعر 

 .(24)( الذعر الخاا باحتفال الشرر البرونزي كان جزءًا مكساًل لتظاء )لباس
ومييؽ دون شييػ  فائر الذييعر خمييف الييرأس،زييذلييػ يعكييس الييرأس البرونييزي بييروزا واضييحا ل إلييى    

ؾرا بسمسييس نياعؼ، ومييؽ جانييل كانيت تبمييغ طييؾال عشيد الؾقييؾ  وتدييتشد عميى بعزيييا مسييا يعظيي شييع
النجاز ىذا العسل، ويبدو انيو عكيس  وإعجابفان ميارة تقشية عسل الفشان ىي مؾضع تقدير   خر
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ميؽ ة مؤلفي( 25) قده عمى شكل كعكة فيؾق الرقبيةمقيدا بتزييؽ الذعر وع وأصبحعسل السزيؽ تساما 
التيرض ميؽ كيان  األكثيرثالث حمقات تساما عشد الشقظة التي يالمس لباس )عظاء( الذعر، عمى 

فائر فتبييدو عمييى زييزخرفيية ال أمييا ،ىييذه الحمقييات تجيياوز بعييض الخمييل فييييا وليبييدو الذييعر طبي يييا
. وبييذلػ (26)أيزييافائر مرييشعة فييي طبيعتيييا زييمقدميية الييرأس كزيشيية عاكديية وربسييا كانييت ىييذه ال

سيسات احتفيالي رسيسي  سيسات ممكيية ولبياس رأس ذي يحسيلالبرونيزي  نيشؾى رأس  أنقؾل يسكؽ ال
 كدية.ة األيل يعؾد لدميل الداللسج

حيييؽ حيياول الفشييان كييان حاذقييا بسييا فيييو الكفاييية  أن أيزييايالحييى عمييى ىييذا العسييل الفشييي  ومسييا    
 السركييز وعبيير ىإلييفائر مييؽ الجؾانييل زييعسييل نيايييات مدييتدقة لم عييؽ طريييق عميييو ابييةتتجشييل الر 
ميؽ الذيعر  أجيزاءة ضفائر مشدابة، كسا كيان الفشيان متسكشيا ميؽ زخرفية وضعيا بييأ وإعادةجسعيا 
كييان جييزءا مييؽ الزيشيية السكسميية لتظيياء الييرأس وليييؤدي وعيفيية  األسييمؾبالييدوائر، وان ىييذا  بإنرييا 
 .(27)وتفاصيمو عسؾماالؾجو  إلىمزافة  تزيشية
اسيتخدامو قيد ارتيب  بتقمييد ممكيي  أنفيبيدو  يية ومحيظيوبعشد الج الذري  الذي يزيؽ الرأس أما    

ومسيييا يالحيييى عميييى زيشتييييا الدقييية تساميييا  عميييى نسييياذج أخيييرى و نفدييي، واسيييتخدم التقمييييد  عميييى اليييرأس
 . (28)الحدود الظبي يةتتجاوز في بعض الخظؾل  بحي  أن درجة السيارة لمخظؾل

 
 :أخرى  نماذج  لرأس البرونزي ا مقارنة
 تساثميييا فييي مييؽ حييي  ذييفةتالسكالفشييية الرائعيية  األعسييالشسيياذج مييؽ بعييض اليسكييؽ مقارنيية ربسييا     

 :مؾضح باالتيىؾ وكسا  عسل رأس نيشؾى البرونزي  سمؾبألبعض الخرائص وتقشية العسل 
 
يسكؽ مقارنة رأس نيشؾى البرونزي ميؽ حيي  األسيمؾب الفشيي وتقشيية  دوك: -كالم –خؽذة مس  -

دو  الذىبية )وىي واحدة مؽ مكتذفات القبؾر السمكيية فيي مديشية  -الم ك -العسل مع خؾذة مس 
 2652 دو  مايقييارب مييؽ  ييييييي كيالمالسمييػ الديؾمري مييس ييييي  سييؼ تعيؾد إلييى 23أور( يبميغ ارتفاعيييا 

الييرعؼ مييؽ أن تاريخيييا عمييى أبعييد تقييدير يأخييذنا إلييى م، محفؾعيية فييي الستحييف العراقييي ، وعمييى ق.
انييو يغييير عمييييا بعييض العشاصيير الفشييية السذييابية مييع الييرأس البرونييزي مييؽ الييؾراء مبكييرا أيزييا إال 

حيي  التشفيييذ، ومشييا يسكييؽ مالحغية العالمييات البيارزة الؾاضييحة عميى الخييؾذة الذىبيية لمتعبييير عييؽ 
الحييى كعكيية الذييعر زونييية(، كسييا تالذييعر والتييي تتسثييل بخرييالت جانبييية ذات نيايييات لؾلبييية )حم

مؾجييؾد عمييى الييرأس ىييؾ بييروز شييري  يحييي  بييالخؾذة شييبيو بسييا  بؾضييؾح خمييف الييرأس، فزييال عييؽ
 ( 2 ذكلال. )يشغر (29)البرونزي، إال أن االختال  في ىذه الخؾذة انو ليس ىشا  ضفائر عمييا



 دراسة للرأس البرونزي األكدي المكتشف في نينوى                                               حسين ظاهر حمود

63 
 

نسؾذج عؽ وجؾد مؤشرات إلى تأثر الفؽ األكدي ببعض تقاليد الفؽ يسكؽ القؾل بخرؾا ىذا اال
 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 
السكتذييف فييي السقبييرة السمكييية فييي اور )الستحييف  فييي القيثييارة الدييؾمرية الييذىبي الثييؾرالزيشيية لييرأس 

ق.م( مؽ حي  خرالت الذيعر فيي  2645-2685يعؾد الى حدود سؼ، 45البريظاني، ارتفاعو 
.  (30)المحية التي عسمت ميؽ حجير اليالزورد التيي تذيابو الخريالت العمييا لمذيعر فيي رأس نيشيؾى 

 (. 3)يشغر الذكل
 
تعييؾد ىييذه السدييمة الييى العريير الدييؾمري القييديؼ  :(العقبييان مييا يعييرس رمدييمة يانيياتػ) اوأ مدييمة -

 مايقييييارب مييييؽ) Eannatumيانيييياتؼ أية السمييييػ بييييارزة مييييع جشييييؾده وىييييؾ مّثييييل عمييييييا مذيييييد شخريييي
سيؼ( معسؾلية ميؽ 132×188ق.م( ممػ مديشة لكش، ويبمغ قياس مدمة العكبان ) 2452-2352

الحجييييير الرمميييييي محفؾعييييية فيييييي متحيييييف الميييييؾفر (، وإن الشقظييييية  السيسييييية التيييييي يجيييييل مالحغتييييييا 
ة فييي خمييف الييرأس( والتييي تقتييرب مسييا يانيياتؼ طريقيية معالجيية كعكيية الذييعر )العقييدأبخرييؾا رأس 

يانياتؼ فقيد عسيل بأسيمؾب وتقشيية أ. أميا وجيو (31)مؾجؾد عمى اليرأس البرونيزي السكتذيف فيي نيشيؾى 
نسؾذج والرأس البرونزي إال . وعمى الرعؼ مؽ البعد الزمشي بيؽ ىذا اال(32)العرر الدؾمري القديؼ 

 ( .4شغر الذكلانو يالحى عميو بعض التقارب الفشي ولؾ جزئيا. ) ي
 
مؽ حجر السشحؾتة  ت: عثر عمى جزء مؽ ىذه السدمة في سؾسة ) عسمكديمدمة سرجؽن األ  -

السمييػ ر( تعييؾد ىييذه السدييمة الييى فسييؼ وىييي محفؾعيية فييي متحييف المييؾ 52ايت يبمييغ ارتفاعيييا ر الييديؾ 
 وعمييى (33)ا مييؽ الكتابيية السشقؾشيية عمييييا تذييخيص عائييديتي أمكييؽ إذ ،كييدياأل (سييرجؾن شييروكيؽ )

التيي تعيؾد  العكبيانالشحت وتقشيتو بسديمة  أسمؾبىذه السدمة مؽ حي  خرائص الرعؼ مؽ تذابو 
ة سييرجؾن مييا يخرييشا مشيييا ليييأ أن إالكييش فييي مييادة مؾضييؾعيا وفييي ترتيبيييا العييام، لؼ ممييػ يانيياتأل

بؾاق يييية فزيييال عيييؽ  اليييذي يبيييرز عميييييا ويبيييدو خميييف رأسيييو كعكييية الذيييعر ميييع تشفييييذ مالميييح الؾجيييو
  ( .5يشغر الذكل) . (34)يكداأل األسمؾبىؾ ما يسيز يذ شعر المحية و خاصية تشف

 
كييذلػ يسكييؽ مقارنيية مذيييد االلييو السشفييذ عمييى كدييرة مييؽ مدييمة كؾديييا  :كدييرة مييؼ مدييمة كؽديييا -

السحفؾعة في متحف برليؽ، مؽ حي  الذعر السذدود وكعكة الذيعر السعقيؾدة خميف اليرأس والتيي 
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ؾاصفاتو ميؽ رأس نيشيؾى البرونيزي وبيذلػ يسكيؽ أن تعيد كديرة ىيذه البد وانو يساثل أو يقترب في م
. (35).م ق 2222 نسؾذج يعيؾد إليى حيدود االسدمة  في برليؽ دليال واضيحا ألسيمؾب تشفييذ الذيد كي

 ( .6)يشغر الذكل
رأس  كدييرة مييؽ السكتذييفة مييؽ مؾقييع تمييؾ األخييرى مييؽ الشسيياذج السيسيية  :كدييرة مييؼ رأس تم ييال -

الجيييزء العميييؾي ميييؽ الؾجيييو كدييير  أواليييديؾرايت وعميييى اليييرعؼ ميييؽ فقيييدان ميييؽ حجييير  شحيييؾتمتسثيييال 
المحية فيو تبدو طؾيمة ومدببة ومقدسة  أن إال واألنفوالجبيؽ وكذلػ الرأس وتفتيت معالؼ العيشيؽ 

 بسيا يذيبو اليرأس صفؾ  مؽ حمقات الذعر السجعدة عمى جيانبي الؾجيو أو أجزاءثالثة  إلىزيشتيا 
 .(36)ة حيييؾل الذيييفتيؽ العمييييا والديييفمىدلة ميييؽ الذيييعر مشديييقميميييخريييالت  ىشيييا  أنالبرونيييزي، كسيييا 

 ( .7ذكلال)يشغر 
 
نسيييؾذج بؾضييؾح مييع اليييرأس البرونييزي، اذ يتسثييل بيييرأس ربسييا يسكيييؽ مقارنيية ىييذا اال :رأس تم ييال -

معسيؾل ميؽ الفخيار عثير عمييو تقريبيا ق.م  2242-2292أدد ويؤرخ في حؾالي  لإللوتسثال يعؾد 
فييي متحييف المييؾفر(، تقتييرب خرائرييو الفشييية  سييؼ )محفييؾظ االن12بمييغ ارتفاعييو ش يفييي مديشيية لكيي

ومشيا دقة تشفيذ شعر المحية وتقديسو إلى عدة صفؾ  مؽ الخرالت، وكعكية الذيعر السؾضيؾعة 
عمييى الرقبيية خمييف الييرأس، فزييال عييؽ أسييمؾب تشفيييذ الحيياجبيؽ فييؾق العيشيييؽ والذييري  الييذي يحييي  

 ( .  8. )يشغر الذكل(37) ياألكداىي الرأس البرونزي بالرأس أعمى الجبية جسيعيا تز
 
ق.م( مؤسييس  2295 - 2112ورنسييؾ )أالسمييػ  إلييىوىييي السدييمة التييي تعييؾد  :نمييؽر و أمة مديي -

ور، عسمييت السدييمة مييؽ الحجيير أفييي  معبييد نشييارفييي سيياللة أور الثالثيية الدييؾمرية تييؼ العثييؾر عمييييا 
 أمتييياروجيييو واحيييد يبميييغ ارتفاعييييا ثالثييية ومشحؾتييية ميييؽ ة بيييمديييتظيل وقسييية محد ذات شيييكل الكمديييي
مؾضيؾعشا فيي ىيذه السديمة الحقيل العميؾي اليذي  ي متحف جامعية فيالدلفييا، ميا يخيصف ومحفؾعة

القييديؼ  األسييمؾبب مشفيّذاً  االلييو رأس عظيياءيبيدو  إذشييار، اليو القسيير ن أمييامورنسيؾ واقفييا أيريؾر السمييػ 
ليييو لإلخريييالت المحيييية الظؾيمييية  ؽعيييلفييية فزيييال أو كعكييية الذيييعر السؾصيييؾلة بحمقييية  ةعميييى لييييأ

تريفيك شيعر المحيية وكعكية الذيعر خميف  أسيمؾبان طريقية معالجية الذيعر ىيذه تساثيل  ،جالسال
 .  ( 9ذكلال. )يشغر (38)نسؾذج نيشؾى البرونزي ال الرأس
انييو  إالنيشييؾى  رأسخرييائص ىييذه الشسيياذج فشيييا مييع  بعييض ذلييػ وعمييى الييرعؼ مييؽ تذييابو إلييى    

 عيده انجيازا بارعيا فيي قيؾة أوعسل فشي مكتذف مؽ البرونز يسكيؽ مقارنتيو  أليليس ىشا  مؤشر 
س نيشيؾى البرونيزي، انيو عسيل فشيي رفييع جيدا يقتيرن زمشيو أر الذي يبدو عمييو  وتقانة التشفيذرؾرة ال

 كدية.س الداللة األمؤسبعرر سرجؾن 
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 :ا ستنتاجات
في تاريل الفؽ القديؼ مؽ وانجازا بارعا  مؽ الشساذج الفريدة  ياألكدس البرونزي أنسؾذج الر أيعد  -

 .عمى معدن البرونز الرفيع حي  تقانة العسل واسمؾب التشفيذ 
كدييؽ في مؾقع قؾيشجق بشيشؾى يؤشر اىتسام األ األكديس البرونزي أر لنسؾذج اأان كذف  -

بشاء السمػ بتذييد السباني فييا ومشيا  ، فزال عؽ ذلػ قامؾاالؾاضحة ليؼ  ىسيتياأ و بسديشة نيشؾى 
مانذتؾسؾ معبد عذتار فييا ،واعادة اعساره بعد سبعة اجيال مؽ قبل السمػ االشؾري شسذي ادد 

 .االول 
الى السمػ شروكيؽ )سرجؾن( سميل  ياألكدس البرونزي أر ليرجح اعمل الباحثيؽ عائدية ا -

 .ة االكدية ومؤسديا ياالمبراطؾر 
ومقارنتو بعدد مؽ  ياألكدس البرونزي أشية لمر العسل والخرائص الفيتزح مؽ دراسة تفاصيل  -

وخبرتو الستراكسة في تذكيل ىذا العسل الفشي  الى درجة ياألكدالشساذج الفشية االخرى تألق الفشان 
االن يسكؽ  يس ىشا  اي عسل فشي اخر مكتذف حتى،ولوحيؾية بالتة مؽ معدن البرونز  بإتقان

 .س نيشؾى البرونزي أذ الذي يبدو عميو ر رؾرة وتقانة التشفيقؾة المقارنتو مؽ حي  
 

 :المرادر
 

(1) Mallowan, M.E.L : The Bronze Head of the Akkadian period from      

Nineveh, Iraq, Vol.3, part 1, 1936, P.104 .   
( وجد الرأس البرونزي أثشاء عسمية التشقيل ممكيًا وعمى نحؾ عير ثابت في طيؽ مؾحل مؽ 2)

 . Ibid. P.104 -حد أورقة معبد عذتارأؾرية في طبقة  ش
 

 

 اآلشييؾري كييان مييؽ بيييؽ عشييائؼ الحييرب التييي جمبيييا السمييػ  الييرأسذلييػ  إن دييؾن بؾمتكامبييل اقتييرح _
 الرأسفقد عل  .بأمانة وأير عمى  حفىانو يسكؽ الت إال، عيالم ق.م( مؽ 631-668بانيبال ) شؾر 

 سبشيىال ذليػ الثسيشية فيي األشيياءوكيان يعيد ميؽ  في مديشة نيشيؾى  عا لعرؾر طؾيمةفؾ البرونزي مح
 أواخير إليى ؼ باسيتسرارم( يير عذيتار)معبيد  سبشيىكيان ىيذا ال اذق.م.  خيالل القيرن الديابع اآلشؾري 

  Ibid, p.105-110 -:يشغر . شؾرحكؼ ممؾ  
الشحتييية السكتذييفة فييي القريير  لىلييؾاحمبدييؾن  تؾ كامبييل   سشقييلمذيياىدات ال إلييى الييرأيويعييؾد ىييذا 

بانيبال بعيد انترياره عميى عييالم وىيؾ  شيؾر شؾبي التربي بقؾيشجق وتحديدًا السذيد العائد لمسمػ الج
 يحسل بقؾاربو التساثيل السذؾىة لمسمؾ  ال يالمييؽ بعد سيظرتو عمى سؾسا .
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- Ebeling , E , & Missner , B : Reallexikon der Assyriologie ,Berlin-New 
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 ونزي في نيشؾى . يشغر التفاصيل .ر عالقة مع الرأس الب إلىمانذتؾسؾ ربسا يؤشر  االكدي
- Reade , Julian : The Istar Temple at Nineveh , Iraq , Vol. 67 , Part 1 , 

2005 , P. 359 .                                     
سيظرتو  بفرضكدية ق.م ( مؤسس الداللة األ 2234 -2279كدي ) األ( تفاخر سرجؾن 4)

سشة وعّد مؽ السمؾ   45الخمي  العربي ، وحكؼ ىذا السمػ نحؾ  إلىمؽ ساحل البحر الستؾس  
 السذاىير في تاريل العراق القديؼ ، حؾل تفاصيل انجازاتو يشغر :

- 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 
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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 . 
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without page.  
(15) Mallowan: op.cit, P. 104,105.   
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(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 . 
: سؾمر فشؾنيا وحزارتيا ، ترجسة وتعميق عيدى سمسان وسميؼ طو  و( بارو ، اندري22)

 . 22-22ا  ، ا 1979التكريتي ، بتداد ، 
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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              
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- Ascalone , op.cit , P 27 . 

(26) Mallowan: op.cit, P 106 . 
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(28) Mallowan: op.cit, P 107 . 

(29) Stromenger ,E :The Art of Mesopotamia ,London ,1964,Pxv  
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-  Nissen : op.cit , P 156 . 

الفؽ في العراق القديؼ ،ترجسة عيدى سمسان وسميؼ طو  ،ن انظؾ ، ( مؾرتكات32)
 . 156ا  1975التكريتي،بتداد،

 (33) Barrelet,M.Th :Notes Sur Quelques Sculptures Mesopotamiennes de 

Lepoque  D Akkad, Syria,Tome 36,1959,P.27  

                                                        157مؾرتكات : السردر الدابق ، ا   ( 34)

                                                                                                                               
  (35) Mallowan: op.cit, P. 108 . 

  . 281، المؾح  226مؾرتكات ، السردر الدابق ، ا  -
 (36) Barrelet , op.cit , P. 24 ff . 

                                                                    38، شكل  178يشغر ايزا: مؾرتكات ، السردر الدابق ، ا -
 (37) Barrelet , Ibid , P.24 ff 

 (38) Mallowan: op.cit, P 109 .  

      . 201، المؾح 232ردر الدابق ، ا مؾرتكات ، الس،  يشغر أيزاً 
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 ( أ 1الذكل )  

  الرأس البرونزي األكدي  
  

Claude Lapaire, Tresors du muse de Bagdad 7000 ans d histoire : عن 

Mesopotamienne, Geneve, , 1977-1978 . 
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 ( ب1ذكل )ال
 الرأس البرونزي األكدي

 
Claude Lapaire, Tresors du muse de bagdad 7000 ans d histoire عن :    

Mesopotamienne, … op.cit . 
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 ( 2الذكل ) 
 دو -كالم-مس مسمػ الدؾمري الخؾذة الذىبية ل
  

Stromenger:The Art of  Mesopotamia…op.cit.p.xv عؽ:    
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 ( 3الذكل )  
   ةالدؾمري الذىبي في القيثارة الثؾرلرأس شة المحية زي                           

                                                    
Stromenger:The Art of  Mesopotamia…Op.Cit,p.XIII : عؽ 
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 ( 4الذكل ) 
 أياناتؼ السمػ الدؾمري  مدمة

 ) او ما يعر  بسدمة العكبان (
   

Stromenger:The Art of  Mesopotamia….Op.Cit,Fig 66 عؽ :    
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 (5الذكل )
 األكدي( سرجؾن شروكيؽ )مدمة 

 
 157الفؽ في العراق القديؼ،السردر الدابق،ا عؽ : مؾرتكات، 
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 (6الذكل )
 كدرة مؽ مدمة كؾديا
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 كدرة مؽ رأس تسثال مشحؾت مؽ حجر الديؾرايت
  

 178الفؽ في العراق القديؼ،السردر الدابق، ا عؽ : مؾرتكات، 
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 (8الذكل )

 رأس تسثال
 

Barrelet,M.T:Notes  Sur  Quelques…Op.Cit,p,25 عؽ :    
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 مدمة أورنسؾ     
 

 232الفؽ في العراق القديؼ،السردر الدابق، ا عؽ : مؾرتكات، 
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Reade,J:The Ishtar Temple….Op.Cit,P.352 : عؽ 
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