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 ةيوشوراآل منحوتاتالالحيوانات البرية على  نماذج من 
 )نماذج منتخبة(

 
 ياسميف ياسيف صالح                                                                                      

 / كمية اآلثار / قسـ اآلثار .ـ. ـ                                                                                  
 

 مقدمة 
التنقيب عنهاا وثانيهاا العظام التي تم  أولهامصادر  ةالمتعلقة بالحيوانات في بالد الرافدين ترد من ثالثالمعلومات  إن
فحساب باك لا ل   األناوا تباين لاي   أنن دراساة عظاام الحيواناات تسات ي  ا  و  ،النصوص وثالثها المشاادد الننياة إشارات
فضااًل الحيواناات  بأساما تضامنت النصاوص القاواام الةاصاة و بهاا  أصايبالتاي  األمارا  وأحيانااً وعمار  لحياوان جن  ا
لاا ل   ،فااي التلهنااات األرصااادفضاااًل عاان  لاار بعاا  حيوانااات  ،السااجالت اتصتصااادية الةاصااة بق عااان المعاباادعاان 

ن حيوانااات عدياادة منهااا ا  . و تهم الةاصااة بهاامظااوا بهااا فااي متن دااااحتن أوضاامت صااواام الحيوانااات التااي اصاا اددا الملااو  
ة وشاااملت دااا   يشاااور اآلسااا وانية األ واألةتاااامالمدجناااة والبرياااة تااام توضااايحها وعرضاااها علاااك مشاااادد النصاااب الت لارياااة 

 حضاارةفاي  أدمياةشيوعًا لانات تلا  التاي التسابت  األلثرالحيوانات المبينة  أنرغم  األسما الحيوانات النيلة وال يور و 
علااك منحوتااات  ةنناا المالبحااث بتقااديم عاار  ألداام مشااادد الحيوانااات البريااة  كويعناا والثيااران. األسااودفاادين مثااك بااالد الرا
 .يشور اآلالعصر 

صاادمًا ماان  لاا   ألثاارعصااور إلااك  الننيااة يعااود األعماااكن تصااوير مشااادد الحيوانااات البريااة علااك إفااوب بيعااة الحاااك 
دراساتنا فاي دا ا البحاث سيقتصار علاك ماا لاي عالصاة فاي  أن إت .بالتنقيا أعماكالمقدمة من  األدلة ل  عل  ت ،العصر

الا  علاك  ...والثياران والةياوك األساودالحيواناات البرياة مثاك  أناوا مةتلناة مان  أشلاكفقد نن ت  ،موضو  البحث تحديداً 
 ،تننيا دا أسالوبو معبرة في تصميم المشادد الننياة وداو ماا يادعو لمعرفاة السامات الننياة  وأس وفق صواعد  األعماكتل  

ننا ت إ   .غلب تل  المشادد الننية بالمنحوتاات الجدارياةأوتتمثك  آن ا واتستدتك علك دواف  شيو  د   المشادد الننية 
دور تلااا   الحيواناااات البرياااة فضااااًل عااان أناااوا جاااك ت يينهاااا وعلااا  البيااااة السااااادة وماااا تضااامي مااان أعلاااك سااا وحها مااان 

وتعبار  ،القضاا  علاك الرتاباة والناراى علاك سا وح تلا  النماا ج المعنياة متعددة ول ل الحيوانات في الحضارة وجوانبها ال
تقنياااة التننيااا  والةبااارة إ   الواضااال علاااك النناااون الالحقاااة مااان أثردااااعااان مرحلاااة حضاااارية مهماااة لاااان لهاااا  األعمااااكدااا   

 .المتواصلة وفيما يأتي عر  لنما ج منتةبة من تل  المشادد الننية
 
  سداأل

يعاد  ساداألولاان  (1)وشامالي يالحيوانات البرية التي لثر وجوددا فاي العاراق القاديم وةاصاة فاي وسا  من داألسو تعد 
والمنضاك فاي معتقادات السالان لا ا اتةا  الحياوان رما ًا لمعباوداتهم مثاك عشاتار  األدام األثارالتي لان لهاا الحيوانات من 

nešuلدي صيغة يقابلها باأل UR - mehيغة في اللغة السومرية بص سداألوجا   لر  (2)شم  وأدد ونرلاك
(3). 

القديمااة وماانهم العراصيااون القاادما   األصااوامالقااوة والشااجاعة عنااد معظاام إلااك  يرماا  سااداألن حيااوان إولمااا دااو معاارو  فاا
ةلاااد النناااانون إ   ،لثياااراً  يشاااور اآلعلاااك مشاااادد النحااات  األساااود أشااالاكوصاااد ننااا ت ( 4)الملاااو  رمااا ًا للمللياااة  لااا ل  اتةااا 

 األسااودوحظيات ( 5)فاي رساومهم ومنحوتااتهم وتعااد تلا  النماا ج مان روااا  النان العاالمي آنا ا وصايد   ساداألون ير شاو اآل
جانباًا تعبيرياًا مان  األساودلانات حماالت صايد إ   –فاي الجاناب الاديني  ألدميتهااين يشاور اآلبادتمام واضل لدى الملاو  

  .(6)منهومهموعلك وفق يام بالحمالت العسلرية الق أوامرعن  أدميتيالدينية التي لم تلن تقك  األوامر
ة وداي فاي غاياة يشاور اآل األساودالمشادد التي عثر عليها تل  المنحوتات الجدارية التاي تمثاك مشاادد صايد  أرو  إن
د    أدموان  ،وةبرتي الواضحة في نحت تل  المشادد بتناصيلها يشور اآلالنني وتعّبر عن عبقرية الننان  واإلبدا الدصة 
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 (7)ق.م(859-883ناصارباك الثااني ) آشاورالثااني  اباك   – آشاورملا  مشاادد الصايد للإلاك  المشادد دي تل  التي تعاود
الجريل الا ي  سداألومنها مشهد  ق.م (aššur – bani – apl   668-627) بانيباك (  آشور)  ابك –باني  آشوروالمل  
الحيااوان محاولااة الحناااظ علااك توا نااي وصااد تقااو  الشاالك  وممااا يالحااظ علااك ،بسااهم ثقيااك فااي صاادر  أصاايبًا أسااديصااور 
ن داا ا أو  ((1رصاام )الشاالك  فااي حالااة تشاانل فااي الوصاات الاا ي يتاادفق ماان فمااي ساايك ماان الاادما  )ينظاار ماااماألإلااك  جسااد 

فااي نينااوى محنااوظ حاليااًا فااي المتحاا   (ابااك –باااني  آشااورالمشااهد منحااوت ماان الرةااام وعثاار عليااي فااي صصاار الملاا  )
الحاديث عثار  يشاور اآلالعصار إلاك  مشاهد صصصاي منحاوت نحتاًا باار ًا يعاود ةارىاألومن النما ج الننياة ، (8)البري اني

 95ارتناعاي حاوالي  (9)فاي للةاوالثااني  اياك   – آشاور يشاور اآلعلي في صاعة العار  فاي القصار الشامالي الغرباي للملا  
يوضال  يشاور اآلهد وداو تقلياد ماألو  فاي النان يظهار فاي مقدماة المشاإ   ،بواس ة العربة األسودسم يبين المشهد صيد 

ًا أسادلك الورا  يق  المل  ودو يصوب بساهامي ا  التي تجردا عربة المنتصر و الةيوك  أرجكعدوًا او ضحية وصعت تحت 
 .(11)((2م )ارصالشلك  ة المل  )ينظراالهجوم علك عرب سداألضرب بثالث سهام بينما يحاوك 

الهجااوم فااي البريااة بينمااا صااور الملاا   أثنااا بهياااة تعلاا  عننااوان صوتهااا وشراسااتها فااي داا ا المشااهد  األسااودمثلاات لقااد 
لاان  األساودألن صيد  ،جند  أمامفي محاولة لتثبيت صدراتي الن ة  إلييالهاال ويسدد سهامي  سداألبشجاعة د ا  يشور اآل

 .(11)وحمايتهم لهم صدامواإلالنا  في الشجاعة  أمامصدراتهم  إلثباتالعاالة المللية  أفرادمقتصرًا علك 
يظهار الملا  إ   ،ابك يصور عملية صيد بالعربة –باني  آشورمشهد صيد يعود للمل   ةرىاألومن المشادد المهمة 
عثار علاك  ،مجاروح بالرمااح أسدبينما يظهر حارسين من الةل  يقومان بصد دجوم  ماماألإلك  ودو يقوم برمي السهام

 .(12)((3رصم )الشلك  ى )ينظرد ا المشهد في صصر المل  في نينو 
بسلب  األسودون مراسيم احتنالية عند صتك يشور اآلاتب  الملو  إ   لانت ترافقها مراسيم معينة األسودصيد عملية  إن

ويباشار بالغناا   الموسايقك أثنا دمااالميتة باحتنالية لاان يقاوم بهاا لهناة المعباد تعا    األسود أجسادالما  المقد  علك 
الميتة ود   ال قو  منشاؤدا  األسودالمل  ليقوم بسلبي علك إلك  (13)وبعد  ل  يجري تقديم الما  المقد  وحرق البةور

ة رًا عند عدم القياام باال ق  ألن روحهاا صاد تتعقاب الصاياد  ألثرتصبل  األسودبأن  ،يشور اآلاعتقاد ناب  من التنلير 
 .(14)يهاوتنتقم مني فلان ينبغي علك المل  بسلب الما  المقد  عل

يبدو عليها الةدم ال ين يحملون  أيضاً ابك  -باني آشورتعود للمل   أةرىوبه ا الةصوص عثر علك مشهد منحوتة 
ودو يحماك لأساًا بياد  اليمناك لسالب الماا  المقاد  علاك  ،في حين يسير المل  ،ال باال لوضعها عند صاعدة م بل النار

حااد الحضااور فااي المشااهد يعاا   علااك صيثااارة ويظهاار فااي أالحاارب( و  لهااةآ)لهااة عشااتار الميتااة وتقااديم الشاالر لآ األسااود
 قا  معتااد مان  قاو  العباادة المهماة عناد  عانودا ا اتحتنااك عباارة  ،المشهد ل ل  ماادة عليها مبةارة لحارق البةاور

 .(15)((4رصم )الشلك  ين )ينظريشور اآل
وجا   لار اللباوة فاي اللغاة الساومرية  ،سداأل ثكأنواللبوة دي  ،وفي د ا السياق تبد من عر  بع  مشادد اللبوات

والمشاادد الةاصاة بااللبوة لثيارة فاي المنحوتاات الجدارياة  .(16)(néštu) باأللدياةويرادفها   MUNUS UR. MAHبصيغة 
اللباوة المحتضارة التاي اةتارق جسامها ثالثاة ساهام وداي ت تا اك الشالك  ومن  لا  مشاهد يصاور .ةيشور اآلعلك القصور 

ولأنها في  األر يتين بينما تبدو  رفيها الةلنيتين متوا ية علك مامألن ترف  ننسها علك صاامتيها األ ،قوة لافيةتحتنظ ب
اباك فاي نيناوى  –بااني  آشاور(( ننا ت المنحوتاة مان الرةاام وعثار عليهاا فاي صصار 5رصام )الشالك  )ينظار األةيرالرمق 

 .(17))محنوظة حاليًا في المتح  البري اني(
 ،ما  لباؤة أسادعلك ج وعها وفاي ظاللهاا يبادو التنت نباتات متسلقة  األشجارمجموعة من  آةرلك مشهد يالحظ عو 

صواتًا للحيوانات المص ادة فنه  أني يبدو مثلما سم  أ إتبعيد عن المن قة الة يرة  سداألوربما صور المشهد ولأن 
وعملااات دااا   (( 6رصااام )الشااالك  بحااا ر )ينظاااروداااي متيقظاااة  األر دة علاااك دعلاااك صدمياااي فاااي حاااين ت تااا اك اللباااؤة ممااا
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والمنحوتااة ملتشاانة فااي نينااوى فااي صصاار  ،القاارن الساااب  صبااك الماايالدإلااك  تاريةهااا فيعااود أمااا ،أيضاااً المنحوتااة ماان الرةااام 
 .(18)ابك )محنوظة في المتح  البري اني( –باني  – آشورالمل  

عثار إ   ،أيضااً  يشاور اآلمصاورة علاك مشاادد النان  التاي وجادت باألشاباكماا يسامك  أوصغاردا  األسودومما يرتب  ب
ق.م( يمثاك شالاًل  715-721)( يشاور اآلسارجون شارولين )به ا الةصاوص علاك نحات باار  لاان يا ين صصار الملا  

ن اتاام  ياان الااردا  ماااميشاابي العبااا ة المنتوحااة ماان األ آةاار الرلبااة وفوصااي ردا ً إلااك  يصااك ردا ً للملاا  يرتاادي  األلثاارعلااك 
عضااالتي فتباادو منتولااة عليهااا  أمااا .الملاا  بااار ًا يغ ااي وجهااي لحيااة غ ياارةالشاالك  يباادو ،بعنايااة وأداادابة بعناصاار  ةرفياا

عظماة شاأن الملا  ومقدرتاي فاي الساي رة علاك صاوى إلك  وربما يرم  الشلك سديبدو حاماًل شباًل لألو  ،سمات القوة والنبك
 .(19)((7) رصمالشلك  عن الرعية )ينظر األة ارالشر وحماية القصر ودر  

 
 الثور 

ولمااا  ،الساااب  صبااك الماايالد األلاا الرافاادين مناا  عصاار جرمااو فااي الثااور ماان الحيوانااات التااي لاناات موجااودة فااي بااالد 
)الثاور  األوكوتؤلد الدراساات وجاود ناوعين مان الثياران  ،(21)العاادة له ا العصر األثريةيستدك علك  ل  من المةلنات و 

  .ن(والثاني )الثور المدج ،البري(
وان رما ًا فاي باالد الرافادين اواتةا  دا ا الحيا( 22)وموصا  جرماو( 21)رافاي لها  شاايند األةيروصد عثر علك عظام النو  

 .(23)أدد علك ن اق واس  اإلليوتسيما  آن ا عدة آلهة من التي لانوا يقدسونها  م  لحيوان مقد  وظهر
(alpu) باأللديويرادفها  (GU4 – أو – GUD)ولقد ورد  لر الثور في اللغة السومرية بصيغة 

(24). 
ة يشااور اآلماان الحيوانااات المهمااة التااي اعتاااد الساالان علااك اصاا ياددا لتواجااد  فااي من قااة السااهوب لااان الثااور البااري 

 الثااني تنادف  العرباة ليپا آشور المل ومن المشادد الننية  ات العالصة مشهد يظهر فيي عربة مللية واص  عليها  .آن ا 
إلااك  ودنااا باادًت ماان التسااديد ،ن الملاا  فااي داا ا المشااهد يرتاادي القبعااة الملليااة الممياا ةأاليمااين عباار ثااور ساااص  و  جهااةإلااك 
بينماا يساتك  ،والملا  يمسا  باي مان صرناي ،لان صد رب  م  العربة من الةلا  آةرصد تحوك ليتعامك م  ثور  فإني ،ماماأل

رسًا يعددا لغر  الرلوب الةاص بالملا  ويتقلاد دا ا الةّيااك ترساًا يقود ت ،رصبتي ويق  ورا  المل  ةّياك مسللإلك  سيني
نن  د ا المشاهد علاك حجار مان الرةاام  .واجباتي لان استةدامي لغر  حماية المل  ننسي ىحدإمدورًا علك ظهر  ولعك 

 .(25)((8رصم )الشلك  ي )ينظراسم ودو محنوظ حاليًا في المتح  البري ان 95وارتناعي حوالي 
عثار علاك مشاهد بها ا الةصاوص إ   ،ة المل  من صيد الثيران البرية لانت تجاري مراسايم اتحتنااك بالصايدبعد عود

بياد وبالياد بينماا يبادو الملا  وداو يمسا  القاو   األر فيظهر الثور في المشهد ودو ملقك علك  ،بين مراسيم اتحتناكي
ن ترما  يين ودما يمسلان صولجانان مللياظهر حارسوفي يسار المشهد ي ،ماً  علك جثة الثور أويسلب ةمرًا  ةرىاأل

 آةارويظهر شةص ةل  المل  يحمك مظلة للي تقي المل  من حرارة الشم  وشاةص  ،امأسلحته فضاًل عنللسل ة 
ويظهار الملا  ومرافقياي  ،األيسارلتهوية المل  و رد البعو  ويحمك منشنة علك لتنياي يحمك مقشة استةدمت لمروحة 

لما  بإلليكولان المل  يلب  التاج المللي الم ين  ،األسنكمن وم رلشة بشراشيب صصيرة  أروابون والحضور ودم يرتد
الا را  ينتهاي بارأ  حياواني والشاةص المواجاي للملا   أعلاكفضااًل عان ساوار فاي  ،وردةالشالك  ي ين في يد  حلياة علاك

الرجااك  أمااا ،ودااو يرتاادي مالباا  مشااابي للملاا يظهاار إ   (الثالااث اشااريد – شاالمان  )نااي الملاا  أدااو ولااي العهااد الاا ي يعتقااد 
 ات  األفقيااةك القيثااارة ان الموساايقيين وداام يع فااون علااان مااالااك اليمااين يظهاار اثنيااا  و  ،الاا ي يظهاار ةلنااي دااو راااي  الةاادم

فااي القصاار الشاامالي الغربااي للملاا  عثار علااك داا ا المشااهد فااي مدينااة للةاو  (26)((9رصاام )الشاالك  )ينظاار التسااعة األوتاار
 .(27)سم 11سم والسم   225سم والعر   91( ارتناعها حوالي 21اللوح رصم )( Bالثاني )الغرفة رصم  يايل آشور
 الفيؿ 

صاديمًا ولانات النيلاة تجاوب مناا ق نهار النارات وتحديادًا  أيضااً القديماة وعرفات فاي العاراق النيك من الحيواناات البرياة 
 .(28)لبيرة وبأعدادبالقرب من من قة عانة بشلك ص عان 
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 Pilu أو Pivu  يقابلاي باللغاة اتلدياة  AM.SI  يعة الساومريةصاالنيك في المعاجم اللغوية بالإلك  اإلشارةوصد وردت 

ورد  لاار  فااي إ   ق.م(2231-2371لاادي )العصاار األإلااك  معرفااة العااراصيين القاادما  بالنيااك بشاالك ملحااوظ وتعااود( 29)
نت شاال إ (  31)وتعااد النيلااة المصاادر الوحيااد لمااادة العاااج ( 31)األدبيااةفضاااًل عاان العديااد ماان النصااوص  ،نصااوص النااؤوك

عن  ريق التجارة ونظرًا لندرة الحصوك علك العاج  ،مدينة نمرود )للةو( آبارالتنقيب عن لميات من العاج في  أعماك
والثانياة تباادك الهادايا  عان  رياقك األولافقاد لاان ياتم الحصاوك علياي ب اريقتين  ،الوساي  والحاديث يشاور اآلفي العصر 

وصااد افتةاار  ( 32)ات داالااة ماان مااادة العاااجاعاان  ريااق الصاايد المباشاار للنيلااة التااي لااان ماان نتااجهااا الحصااوك علااك لمياا
الاا ي ق.م( 824-858اشااريد الثالااث )شلمنصاار الثالااث  – شاالمان  لبياارة ماان النيلااة ماانهم الملاا   أعاادادالملااو  بصاايددم 

 391ًا وأسااد 451ي ااد حوالاااالاا ي  لار مهارتااي فااي الصايد انااي اص ا ابلااي الثااني – آشااوروالملا   (33)فاايالً  31اصا اد 
ق.م( فاااي لتاباتاااي 1174-1112 األوكايشاااارت )تجالتليااا   –اباااك  –وبااا لر الملااا  تاااوللتي  (34)فااايالً  31برياااًا و  ثاااوراً 

( وماو ن Harranفاي باالد )"لاان لادي شاغ  بعشارة فيلاة ضاةمة  :المللية في اني يتباادك بالمجموعاة الرااعاة مان النيلاة
عان  رياق النيلاة  )للنيلاة الميتاة( واألنيااببهام وجلبات الجلاود  أمسالتفيلاة حياة لنات صاد  أربعاة( و Haburنهر الةاابور )

 وباإلضاافة .بهجاومي الوحشاي اً أساد 121وصاد صتلات  ،الا ي يحبناي Ninurta اإلليوبأمر من  ،Aššurمدينتي إلك  الحية
 .(35)" الوحو  البرية وال يور المجنحة أنوا وصد جلبت جمي   ،من عربتي الةنينة أسد 811 ل  صرعت إلك 
انقارا  إلاك  أدىلثرة الصيد  أن. ويبدو (36)فيلة 6ني اص اد أق.م(  891-911نراري الثاني ) –المل  ادد  أشارو 

 مان الملا  منهاا ترتااد من قاة النارات فاي  أعادادظلت إ   ،حيوانات لثيرة من البياات حتك من ار  العراق ومنها النيلة
 .(37)أننسهمين يشور اآلالثاني للثرة اص ياددا من صبك الملو   ليپا آشور
 اشاريد -شالمان  العااادة للملا  ( 38)الساودا  بر  مشادد النيلة التي عثر عليهاا داو المشاهد المننا  علاك المسالةأمن  إن

مان  آشاوربالد إلك  ( ال ي جلب حياً (11مشهد النيك )ينظر الشلك رصم )يظهر في الحقك الثالث من المسلة إ  الثالث، 
 :دو م لور في النص المسماري المدون علك المسلةو  ،(39)مصر

نااثن مان الجمااك  ات السانامين جاامو  الماا  فار  النهار واللرلادن وظباي ي)استلمت من بالد مصر حمولة اثنا  وا 
ناثالنيلة   .(41)القرود ( وا 

مان اليساار داو  األوكلثالثاة الغريباة الما لورة فاي الانص المساماري الحيواناات ا أشالاكحد حقوك المسالة أويظهر في 
 )ينظار (41)المااع  أناوا حاد أوبينماا الثالاث ( اللرلدن  ) جامو  الما  والثاني ربما دو حيوان وحيد القرن أوور الما  ث

 .(42)(11رصم )الشلك 
 

 القرود 
 األلتاا علاك  آةارإلاك  يملان حملهاا بساهولة مان ملاان التاي األليناةتعد القرود من الحيوانات البرياة لماا لاان منهاا 

ناي فاي أغيار ( 44)وفاي العصار الباابلي القاديم( 43)ألادالقارود لانات موجاودة فاي مديناة  أن لر في النصوص المسمارية وي
 .(47)القرود جلبت لهدايا من مصر أن (46)الحديث يشور اآلوفترة العصر ( 45)النترة اللاشية

Pagû األلديةيرادفها باللغة  UGU – DUL – BI صوص المسمارية بالصيغة السومرية لن لر القردة في اوجا  
(48). 

ويبادو  ،نحات باار  يباين وفادًا صادماًا مان جهاة الغارب ما   وج مان القارودبر  المشادد التي ظهرت فيها القاردة أومن 
تضامنت اتتااوة  ،الثاني فاي النمارود يابل آشورنن  علك الواجهة الةارجية لغرفة العر  في صصر المل  د ا النحت  أن

 وأنثاكتضامنت صاردين )  لارًا  ،فينيقيا اعندما غ   يشور اآلالمل  إلك  التي تقدمت بها المدن الواصعة علك البحر المتوس 
 .(49)((12رصم )الشلك  )ينظر ،(
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 – شاالمان  العااادة للملا  حاد حقاوك المساالة الساودا  أومان مشاادد القاردة المهماة التااي عثار عليهاا المشاهد المنناا  علاك 
مةتلنااة ماان القااردة التااي جلباات حيااة ماان مصاار ويمساا   بهااا رجاااك بواساا ة  أنااوا تظهاار فااي المشااهد إ   ؛الثالااث اشااريد
 .(51)((13رصم )الشلك  ثنا  جلبها من ملان بعيد. )ينظرأألن القردة ت يملن السي رة عليها  ؛حبك
 
 الغزاؿ 

لعااراق فااي العصاار الحجااري القااديم وصااد تاام اللشاا  عاان عظامهااا فااي لهاا  الغاا اك ماان الحيوانااات التااي عرفاات فااي ا
 .(51)المنبس ة في موص  اتربجية من عصر العبيد األةتام بعات علك نقو   آثار شانيدر ل ل  ووجدت 

لماا عبار عناي فاي  Şabituلدياة وباأل( MAŠ DAو لار الغا اك فاي المصاادر والمعااجم اللغوياة بالصايغة الساومرية )
Uz- Za- Lumبصيغة  األلديةوباللغة  AMAR–MAŠ-DAنأك السومرية بصيغة نصوص ال

(52). 
عااادة مااان الغااا تن فاااي العاااراق يتميااا  لاااك ناااو  منهاااا بلونهاااا وحجمهاااا وشااالك صرونهاااا  اً أنواعااادناااا   أنومااان المعااارو  

 .(53)أجناسهاإلك  المادية من التعر  اآلثاروبقايا  األةتامواست ا  المةتصون من ةالك صرونها المنن ة علك  بعات 
ج  ًا مان الحصاة  أيضاً بشلك ص عان لبيرة تحت سي رة القصر ولحومها لانت  يشور اآلولانت الغ تن في العصر 

ة ألجاااك يشاااور اآلوتربيتهاااا فااي المااادن  أساااردافاااي  يااادة تلااا  الق عاااان مااان ةااالك لثيااارًا وأساااهمت حماااالت الصاايد الملليااة 
 ،لماا جاا  فاي اللتاباات المللياة أصنااصعواصامهم ووضاعها فاي إلاك  غا تنجلاب البون يشور اآلوتناةر الملو   ،لحومها

 ابلي آشورالثاني لما لان لحم الغ اك ضمن وليمة المل   ابلي شورأوالمل  ق.م(  891-911للمل  ادد نراري الثاني )
 .(54)الصنرا لما جا ت تناصيلها في المسلة  غ اتً  51ناسبة تجديد بنا  مدينة النمرود التي ضمت مالثاني ب

ابااك عثاار عليهااا فااي  –باااني – آشااورللملاا  لغاا تن اوصااد بيناات المشااادد الننيااة عمليااة صاايد الغاا تن منهااا مشااهد صاايد 
تظهار فاي المشاهد عملياة صايد ( من القصر الشمالي فاي نيناوى )محنوظاة حالياًا فاي المتحا  البري ااني( 2الغرفة رصم )

ن منهااا والثالثااة ااثناا أصاايبم الصاايادين وصااد االغاا تن داربااة ماان سااه يشااادد مجموعااة ماانإ   ،الغاا تن بواساا ة النشاااب
 .(55)((14تحاوك الهروب )ينظر الشلك رصم )األةرى 

م 1.78فاااي ةرساااباد  ولهاااا حاااوالي  شااارولينمااان البا لااات مااان صصااار الملااا   أةااارىتباااين مشاااهد منحوتاااة جدارياااة و 
ما اص ادو  من مجموعة من الصيادين ودم يحملون مشهد العودة من الصيد ل ،)محنوظة حاليًا في المتح  البري اني(

الصايد  أثناا القاماة يرتادي مالبا  صصايرة لتساهيك الحرلاة ويظهار فاي المشاهد شاةص  وياك حيوانات في حملاة الصايد 
 .(56)((15رصم )الشلك  في اليد اليمنك )ينظر أرنباً يحمك غ اًت علك لتنيي لما ويحمك 

حااد المشااادد يظهااار ص ياا  مااان أفاااي  .المساااحات النارغااة لماااألالمشاااهد الواحااد عاادة فااي  أشااالاتً ون يشااور اآلسااتةدم وأ
القاارن إلااك  عثاار عليهااا فااي القصاار الشاامالي فااي نينااوى يعااود تاريةهااا ،الغاا تن ترعااك ماا  صااغاردا وتسااير مبتعاادة وبااب  

 .(57)((16رصم )الشلك  الساب  صبك الميالد )ينظر
 
  األيؿ

وصاد  ( 58)صليلاة علاك السلساة الشامالية الشارصية لجبااك  الارو  بأعادادياة ويتواجاد من الحيوانات البرياة المحل األيكيعد 
فااي  األيااكساانة ق.م ولقااد ورد  لاار  61111حااوالي إلااك  التااي تعااود( 59)ةللاابفااي موصاا  بااردة بقايااا  العظميااة  عثاار علااك

DARA3بالصيغة السومرية النصوص المسمارية 
 
– HAL – HAL – LA   صيغة  يةاأللدويراد منها باللغةnajāl

(61). 
 األيااكتظهر و  األيك يد  في صاومنها نصب الشب األدواتوفي مشهد به ا الةصوص يظهر لينية استةدام بع  

ق.م( عثاار علياي فااي نيناوى ماان القصار الشاامالي  641-645) إلاك  ويعااود تااري  المشااهد ،(61)بوضاوح فاي داا ا المشاهد
 .(62)((17رصم )الشلك  سم )ينظر11والسم   118سم والعر  117)اللوح الساب ( ارتناعي حوالي 

سانة ق.م صاور النناان  711حاوالي إلاك  ويرصاك تاريةاي اباأري -اةاي  –سان عثر عليي في صصار  آةرويبين مشهد 
 .(63)((18القصب المتشابلة )ينظر الشلك رصم ) أعوادتلاد تةتني بين  األيااكالمشهد ص عان من  أعلكفي 



 105 

 
 الخيوؿ 
العاراق لاان فاي عصار إلاك  للةياوكدةاوك  أوكن أالبرياة غيار المحلياة فاي العاراق القاديم و لحيوانات من ا الةيوكتعد 

 .(64)تواجد عدد منها في شماك العراقإلك  تشير النصوص المبلرةفي حين اتحتالك اللاشي )العصر البابلي الوسي ( 
Sisu األلديا ويرادفه ANŚE – KUR- RAوصد  لرت الةيوك في النصوص المسمارية بصيغة 

(65). 
صاد  األوكاساتةدامها  أنويبادو  .لقد لانات الةياوك فاي العاالم القاديم تصااحب  بقاة النةباة والجاي  وال بقاات المميا ة

الحاديث اساتةدمت  يشاور اآلوفاي العصار  (66)صوة محرلة للعرباات الةنيناة واساتةدمت فيماا بعاد فاي فرصاة الةيالاة أصبل
منها  يشور اآلعلك معظم فنون العصر الةيوك ولقد مثلت ت المللية وعربات القتاك لجر العربات وةاصة العرباالةيوك 

علاك مشاهد واحاد يصاور عثار ناي أغيار  ،مدجناة أنهاإلك  توحيالةيوك غلب مشادد أن أالمنحوتات والرسوم الجدارية. و 
 .(67)((19رصم )الشلك  سر الةيك البرية لغر  ترويضها )ينظرأعملية 
 

 الجماؿ 
الجمك  و  .ون نوعين من الجماكيشور اآلالثاني ق.م وصد امتل  البابليون و  األل ماك في بالد الرافدين في عرفت الج

 آسايا أواسا )البلتياري( الا ي جاا  مان  أووالنو  الثاني الجماك  و السانامين  ،السنام الواحد ربما جا  من الج يرة العربية
 .(68)إيرانواستقر في جباك 

ويقابلهاااا  Am- SI- KUR- RA ات السااانامين بالنصااوص المساامارية بالصاايغة الساااومرية ولقااد ورد  لاار الجماااك 
bitti األلديةويرادفها باللغة  ANŠE – Gu – imer  ات السنام الواحد وردت بصيغة  والجماك ibilu باأللدي

(69). 
( وت ألياا يااوان )والجمااك صااعب ترويضااي لح، اسااتةدمت داا   الحيوانااات لحيوانااات للحمااك والرلااوب وحيوانااات نقااك

ويسااتةدموني فااي النقااك ولاا ل  فااي المعااار    ون فلااانوا يروضااون الجمااكيشااور اآل وأمااا. آةاارإلااك  يملاان نقلااي ماان ملااان
ة وفقاااًا يشاااور اآللنناااو  الدولاااة  التابعاااةدااادايا مااان المناااا ق  أوون لضااارااب يشاااور اآلالحربياااة وبعااا  الجمااااك لاااان يساااتلمي 

باار  مشااادد الجماااك  ات الساانامين دااي التااي ظهاارت منناا ة أن أو  ،(71)الجداريااة علااك المنحوتااات المنناا ةلمشااادد الننيااة ل
 .(71)((21رصم )الشلك  )ينظر (الثالث اشريد - شلمان  )علك المسلة السودا  الةاصة بالمل  

 
 خدري )االونيكر( حمار األ

فاي اللتاباات المسامارية  ةادرياألوصاد عار  حماار ( 72)يعد من الحيوانات البرية التاي لانات منتشارة فاي العاراق القاديم
حااد أةاادر )عااا  األ( 73)( بمعنااك حمااار السااهوبSirrimu) باأللديااةيقابلااي  ANŠE. EDEN – NAبالصاايغة السااومرية 

واعتقاد  ،البحر المتوس  فاي العصاور القديماة لمادة  ويلاةإلك  الحمر الوحشية( في مو ن يمتد من اسبانيا وصوتً  أنوا 
 أواةاارإلااك  وصااد بقااك داا ا الحيااوان فااي العااراق( 74)صااد تاام تربيتااي فااي بااالد الرافاادين األةاادروان حياا أن الدارساايناللثياار ماان 

باي  حليباي مصانر لماا  أسام اللاون  111مواصانات دا ا الحياوان يتميا  بارتناا  لتناي حاوالي  أمااالقرن التاس  عشر. 
 لاار صااوي يعااي  دا ا الحيااوان فااي ص عااان صااغيرة تحاات صيااادة  .وفااي الشااتا  شااعر  لثياا  صااوفي الملماا  الاب ن والقااواام

ياا لر المنقااب إ   .(75)((21رصاام )الشاالك  القااديم )ينظاار األدنااك ااورد فااي الصاايد مناا  مااا صبااك التاااري  للحمااي فااي الشاارق 
نااي يضااادي فااي إصاااك  1846تلعناار فااي عااام إلااك  فااي  ريقااي ماان ساانجار األةاادريشااادد ص يعااًا ماان حمااار  بأنااي تيااارد
 ،صاغار الحمار فااي الربيا  ويربونهااا أحياناااً   الغا اك واللحاااق بهاا عماك شاااق لاان بعا  الباادو والرحاك يصا ادون الارل
 فاي نيناوى تعاود منحوتاةعلاك  عثارإ   ( 76)حاددما باساتةدام لاالب الصايدأ ،األةادري ن لصايد حماارالان دنا   ريقتو 

نحتاات داا   المنحوتااة ماان المرماار ولشاا  عنهااا فااي  ،)محنوظااة حاليااًا فااي المتحاا  البري اااني(القاارن الساااب  ق.م إلااك 
تونيلار( وصاد ا) مشاهد ساهام الملا  وداي تن لاق باتجاا  دا   الحمارالك يصور با –باني  – آشورالقصر الشمالي للمل  



 106 

 أصابهاثالثة من السهام  رااددا وسق ت تتلوى بحرلة رديبة متأثرة بجراحها وةاصة بتأثير السهم الثالث ال ي  أصابت
 .(77)((22رصم )الشلك  ينظر) ةرة ظهردافي مؤ 

شاابا  تنصااب لهااا فااي إلااك  تساااقحااين إ   ، بواساا ة شاابا األةاادريحمااار التااي يااتم فيهااا اصاا ياد  ةاارىاألوال ريقااة 
ين ولهاا ا ظهاارت منناا ة علااك منحوتاااتهم يشااور اآل لاادىاسااتةدامًا  األلثاارك دااي األولااللاان ال ريقااة  ،لليااك و لاا  لتةوينهاااا

 .(78)الجدارية
بواسا ة  األةدريبنينوى  ريقة صيد حمار  ابلي -آشور باني  عثر عليي في صصر المل  آةربين في مشهد  ل ل 
فااي المشااهد ودااي  األمتظهاار إ   ،يظهاار فااي المشااهد الحمااار الصااغير ودااو ي ااارد بواساا ة اللااالب الضااةمةإ   اللااالب
حماار صااد يظهاار فااي المشااهد إ  ، ماان اللااالبللنجاااة   صااغيردا لحمايتااي بينمااا تهاارب باااصي الحماار فااي الق يااإلااك  ملتنتااة

 .(79)((23رصم )الشلك  بواس ة السهام ولالب الصيد المللية )ينظر أرضاً  رحت 
 
 نزير البري خال
لااان يعااي  داا ا الحيااوان فااي الغابااات صاارب إ   ،القااديم األدنااكلشاارق اق.م فااي  7511وجااد داا ا الحيااوان مناا  حااوالي    

 األدغااكةمة للغاباات ولا ل  فاي المناا ق الموحلاة والمساتنقعات باين آصرب الحقوك المتالميا  وبأ را  الوديان الر بة و 
 .(81)واألحرا اللثينة والشجيرات 

 Šahn, atudu باأللااديويقابلهااا ( ŠE-G4) وورد  لاار الةنااا ير البريااة فااي النصااوص المساامارية بالصاايغة السااومرية
Šapparn أللديباويرادفها  ŠE-G4 BARول ل  ورد بالصيغة السومرية 

(81). 
الشالك  يعلا إ   سانة ق.م 711حاوالي إلاك  يرصاك تاريةاي اريباا -اةاي  –سانعان مشاهد فناي فاي صصار  لشا فقد 

والةناا ير البرياة  األياااكصارب نيناوى ترعاك فيهاا  األحارا المشاهد يصاور بيااة مااياة تلثار فيهاا  أنالةن ير الباري ويبادو 
 ،ةن يار ما  صاغار  فاي المساتنق الشالك  المشاهد أسانكلمشهد بينماا صاور فاي ا أعلكفي  األيكمن  اً صور الننان ص عان

 .(82)((24رصم )الشلك  )ينظر
 .(83)د ا المشهد يمثك المشهد الوحيد للةن ير بين المشادد الننية في بياة نينوى أنإلك  اإلشارة توصد سبق

 
 النعاـ 

يتباين و فاي مناا ق ساهوك العاراق الشامالية  ثار وجودداايلإ   ،وأرجلهاامن ال يور البرية التي تمتا  بضةامة جسامها 
لاادي ويقابلهااا باأل GAŠIRالمساامارية بالصاايغة السااومرية  اللتاباااتوورد  لاار النعااام فااي  (84) لا  ماان مشااادد المنحوتااات

Lurmu
(85). 

علك  ل  نصت و  ،فلحمي لان من اللحوم المنضلة في الوتام المللية أغرا ين عدة يشور اآلحقق صيد النعام  عند 
 ابلاي آشاوروصد يتبادك الملا  ( 86)لالمراوح األشيا استةدم ريشي في صن  بع  و الثاني  –ابلي  – آشورلتابات المل  

سار أناي أ أيضااً وجاا  فاي لتاباتاي ( 87)بيادي( أةارى 21نعاماة واصا دت  21)صتلات  :بصيد  لما جا  علك لسانيالثاني 
ولك مةلوصات  ...النعام والقردة  ...مدينتي لاللإلك  جلبت) :نتي للةو نمرودالحدااق المللية في مديإلك  النعام وجلبها

 – iluين مان الملا  الميادي المادعو يشور اآلبوصنها اتاوة للملو   أع يتولان  ير النعام ضمن عدة مواد ( 88)السهك(

ibni آلمات  إ ) نقارأ:إ   العالجياةاساتةدام بيضاة فاي بعا  الوصانات  ،علك وجود النعام في العراق القاديم األدلة. ومن
 .(89)يشربها وسو  يشنك(... وألجك شنااي ة  اللرلم وصشر بي  النعام ...الرجك ةاصرتي

ك لبياارة والثانيااة صااغيرة األولااالنعامااة  ،وبهاا ا الةصااوص عثاار علااك مشااهد يظهاار عليااي رجااك مساالل يالحااق نعااامتين
 .(91)((25رصم )الشلك  )ينظر .ي الوس يشور اآلنهاية العصر إلك  ويعود تاري  د   المنحوتة

 
 البري األرنب
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عان مان  ( 91)الباري فاي العاراق فاي مواصا  عصاور ماا صباك التااري  وتسايما فاي موصا  تاك الصاوان األرناب آثاروجدت 
 .(92)أرانب أشلاكالمادية المتمثلة بدمك عملت علك  اآلثار  ريق

 باأللاااديويرادفهاااا  CUEDM – NA الساااومرية باااري فاااي النصاااوص المسااامارية بالصااايغةلا األرنااابوصاااد ورد  لااار 
arnabum
arnabtumبصايغة  أنثا وعرفت ( 93)

الحاديث جا  ًا  يشاور اآلالبرياة فاي العصار  األرانابصايد  أصابلوصاد  ،(94)
  .ةيشور اآلالمللي التي ظهرت تناصيلي علك المنحوتات الجدارية  الصيدمن 

 1.64) اوك دا   المنحوتاة حاوالي  اريباا -اةاي  –سان صصر النما ج الننية المهمة مشهد منحوتة جدارية من  ومن
 ،عاادين من الصيد ودم يحملون معهم غنااام الصايد أشةاصمحنوظة في المتح  البري اني( يظهر في المشهد ثالثة 

 .(95)((26رصم )الشلك  والثالث يحمك ال يور )ينظر أرانبيحمك جرادًا والثاني يحمك  األوك
فاي نيناوى مان  ابلاي( –باان  –)آشاور ننا  علاك حجار البا لات مان صصار الملا   آةار ل ل  عثار علاك نحات جاداري

فياي الصايادون ودام يحملاون حيواناات يشاادد  ،م )محناوظ فاي المتحا  البري ااني(1.78الساب  ق.م  ولي حوالي القرن 
وباليد  عصافيريد   بإحدىلبيرة وصغيرة والثاني يحمك  اً يحمك  يور  األوكيظهر في المشهد شةصين إ   صيدت،ميتة 
 .(96)((27رصم )الشلك  )ينظر أرانب ةرىاأل

 
 الغنـ البري 

رة فااي الغاانم البااري فااي العااراق بأعااداد صليلااة وشاابي نااادرة وصااد عثاار علااك عظامهااا ألوك ماا أولاناات حيوانااات الةاارا  
قااد ورد  لاار الغاانم . ول(97)ساانة ق.م 61111حااوالي إلااك  فااي لهاا  شااانيدار ودااي ترجاا  يةشااور اآلالعااراق بااين المةلنااات 

immer šadi باأللدييرادفها  ،UDU, KURRAالبري في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية 
(98). 

 18)يستو ن الغنم البري في  يةيرانالحيوان لان في منا ق الحدود العراصية اإل د ااستي ان  إصليم أنويرى الباحثون 
ياارانالصااغرى و  آسااياموصعااًا فااي   بأعاادادنااي ت ياا اك موجااودًا وللاان أيعتقااد إ   ال اويااة الشاامالية الشاارصية شااماك العااراق فااي( ا 
 .(99)صليلة جداً 

الباري مان باين تلا  الحيواناات البرياة المهماة التاي اعتاادوا  علاك اصا ياددا  ون بالصيد ولاان الغانميشور اآلولقد ول  
 .(111)ةيشور اآلابات المللية البرية ل ل  في اللت األغنام لرت إ   و ل  لالستنادة من لحومها وجلوددا

 يشااور اآلماان الغاانم البااري المأسااور وداا ا المشااهد يعااود للملاا   اً بهاا ا الةصااوص علااك مشااهد يصااور ص عاناا عثااروصااد 
 .(111)((28رصم )الشلك  )ينظر .ق.م 774 -727)تجالتبلي ر الثالث( الثالث  اشر -ابك  –تولولتي 

 
 الماعز البري الجبمي 

وت يا اك دا ا الحياوان موجاودًا فاي شاماك ( 112)القاديم األدناكسنة ق.م في الشارق  8511والي وجد د ا الحيوان من  ح
حياوان باري فاي  أربعماااةمان  ألثاروردت مساميات  لقد ،البياة ال بيعية الجبلية لعي  د ا الحيوان مة لمالالعراق و ل  

وتادلك دا   القاواام علاك  ،فاي نيناوى( بلايا -باان  – آشاورضمن ملتبة  أنها)يرجل  صواام ةاصة دونت علك رصم ال ين
ورد  لار  إ   (113)ين بها ا المجااك ولاان مان ضامن الحيواناات البرياة الما لورة المااع  الباري الجبلاييشاور اآلمدى ادتمام 

 .turahu))(114) األلديةويرادفها باللغة  DARA3د ا الحيوان في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية 
 ونيشاور اآللمااع  الجبلاي مان باين تلا  الحيواناات التاي صاام ادرجة لبيرة ولاان إلك  ن لثيرًا بالصيدو يشور اآلولقد ول  
 .(115)ة البار ة علك المنحوتات الجداريةيشور اآلتشهد علك  ل  الرسوم و باص ياددا 

 ري )ينظاارماان الماااع  الباا اً يبااين المشااهد ص يعاا اريبااا -اةااي  -سااند الملاا  عهاالاا  مشااهد منحوتااة جداريااة ماان  ومناا  
 .(116)((29رصم )الشلك 

يبين المشهد ص ي  من الحيوانات  المأسورة ولان من بين تل  الحيوانات  الماع   آةرل ل  عثر علك نحت جداري 
 .(117)((31رصم )الشلك  )ينظر الثالث اثر -ابك  -تولولتيالبري يعود د ا المشهد للمل  
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 الهوامش  

  .43ص  ،1007 ،موصؿ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،حيوانية في العراؽ القديـالثروة ال ،(  سعيد باسؿ أياد2)

(2) Frankfort, H, The art and Architecture of ancient orient , U.S.A. 1958, P. 60.     
(3) MSL, 8

2 
, P 12.

 

(4) Frankfort, H.op. cit. P. 66. 

األسػود قػد انقر ػت مػف العػراؽ فػي  أفإلػ   وجنوبػ  ويشػير بعػض البػاحثيف وكانت األسود تنتشر بشكؿ واسع في شماؿ العػراؽ -
بػػالقرب مػػف مدينػػة  2821وشػػو د رخػػر أسػػد فػػي سػػنة  .2827-2825مطمػػع القػػرف التاسػػع عشػػر فػػي الحقبػػة الممتػػدة مػػف 

  .421ص  ،2868 ،موصؿ ،الثروة الحيوانية في العراؽ  سبؿ تطوير ا ،حافظ إبرا يـ ،محمود ،لممزيد ينظر ،الناصرية
  .44ص  ،المصدر السابؽ ،سعيد(  4)
 .45ص  ،المصدر نفس (  5)

لقد كانت جدراف قاعة العرش فػي قصػر الممػؾ رشػور ناصػرباؿ الثػاني فػي كمخػو )نمػرود( مزينػة بمشػا د صػيد األسػود وحػاممي  -
يبػة مػف غرفػة العػرش كانػت تظهػر االتاوات الذيف يظهروف بمالبس مختمفة و ـ يحمموف الهػدايا لمممػؾ اآلشػوري والمنػاطؽ القر 

  :ينظر .مشا د القوة والقدرة التي ت منت الممؾ و و يصطاد األسود
Collins, Paul , Assyrian Palace sculptures , Texas Press 2009, P. 127.  

 .45ص  ،المصدر السابؽ ،سعيد(  6)
(8)    Collins , op cit , P 124.    

 :ينظػر .كػـ  جنػوب شػرقي الموصػؿ 26تقع مدينة النمرود عند  التقاء الزاب األعم  بنهر دجمة وعمػ  بعػد  :(  مدينة النمرود كالخو8)
  .24، ص2876 ،بغداد ،الكشاؼ األثري في العراؽ ،قحطاف رشيد ،صالح

(10)  Gurtis. J.E, and veade , art and empire, the British museum,  2006 , P 51.  

(11)  I bid. P 51.    

(12)  Reade , Julian , Assyrian Sculpture , British museum , 1999 , P 75.    

المموؾ اآلشورييف كػاف يتمثػؿ لدى كب عم  حيوانات الصيد المقتولة في طقس الس إلي (  يعتقد بعض الباحثوف اف السائؿ المشار 22)
راء ذلؾ الطقس لـ يكف إلغراض التطهير وغسؿ الذنوب بقػدر أج أفمما يعني ذلؾ وبحسب  ذا الرأي  ،بشراب الخمر وليس الماء

ما كاف التزامًا ممكيًا مقدسًا بتقديـ الشكر والعرفاف لآللهة التي أمدتهـ بعناصر القوة والشجاعة ومكنتهـ مف النيؿ مف تمؾ األسود 
أطروحػة دكتػورا  غيػر  ،الد الرافػديفالميػا  فػي ح ػارة بػ ،عبػدالرحمف يػونس عبػدالرحمف ،لممزيػد ينظػر الخطيػب ،واإلجهاز عميهػا

 .153ص  ،1020موصؿ  ،منشورة

  .418ص  ،1008موصؿ  ،(44)  عدد ،مجمة رداب الرافديف ،فنوف الصيد في العراؽ القديـ ،لقاء جميؿ ،(  عيس 23)

(15)  Read , Op cit, P 76.     
(16)  CDA , P, 251 – b -.  
(17)  Collins , Op, cit , P. 124.  

(18)  Reade , Op. cit , p    

(19) Rizza, Alfredo. The Assyrians and the Babylonians history and treasures of anclent civilization , London , 2007, P. 

126.  

ص  ،2872 ،بغػداد ،20ع  ،مجمػة كميػة اآلداب ،اآلثار المكتشفة فػي المواقػع األثريػةإل   تدجيف الحيواف استناداً  ،تقي ،(  الدباغ10)
187.  

 ،حد الكهوؼ الشػهيرة التػي تقػع عمػ  السػفح الجنػوبي لجبػؿ كمػي فػي منطقػة راونػدوز  ػمف محافظػة اربيػؿأ و  :رنيدا(  كهؼ شا12)
  .23ص  ،المصدر السابؽ ،صالح ،ينظر .ـ40قدـ ويرتفع عف قاع الوادي  37قدمًا وعمق    34.4وارتفاع أعم  نقطة في  

كػـ شػرؽ جمجمػاؿ ومسػاحتها  22( و ي عم  بعػد ؽ.ـ 5500- 8400حوالي )إل   أول  القرى الزراعية تعود تاريخها :(  جرمو11)
-240مسػػكف مػػف الطػػيف وبمشػػكاؿ مػػدورة ومسػػتطيمة كػػاف يسػػكنها حػػوالي  30-20عثػػر فيهػػا عمػػ   1ـ 21000 - 25000
-2ج  ،28ـ  ،سػومر ،3000-5000ؽ قبػؿ المػيالد نشمة وتطور القرية في العرا ،عدناف مكي ،عبد اهلل :ينظر .نسمة 1000

  .43ص   ،2872 ،1

(23) Buron , E.D, The fauna of Ancient Mesopotamia as represented in Art Rome , 1939, P. 71.   

(24)  CAD. a, P. 364 , 365.  

(25)  Curtis , J,E, Op.cit , P. 52.  

(26)  Curtis , J.E. Op. cit , P 55.  
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  .324ص  ،2864 ،بغداد ،التكريتي  وسميـ ط   ،عيس  سميماف رجمةت ،الفف في العراؽ القديـ ،أنطواف ،مورنكات( 16)
انطباعػًا عػف المميػزات  يالقػوة والثػروة وكانػت تعطػإلػ   كانت األسػود والثيػراف البريػة التػي ظهػرت عمػ  المشػا د النحتيػة ترمػز -

  :لممزيد ينظر ،الممكية الخاصة
Watanabe , Chikakae , animal symbolism in Mesopotamia , wine , 2002 ,  P. 68. 

  .121ص  ،2874  موصؿ  ،الحيوانات البرية والصيد عبر العصور ،مسعود مصطف  ،الكتاني( 17)
(29)  MSL, 8 , P. 10.    

 .48ص  ،المصدر السابؽ ،سعيد( 20)
 ،فػااد و. العراقػػي ،سػفر :ينظػر .عانػ  وكونهػا مػػادة صػمبة تقػوى عمػ  العوامػؿ الطبيعيػػةمػادة نفيسػة نظػرًا لػػدؼء لونػ  ولم :( العػاج22)

  .20ص  ،2876 ،بغداد ،عاجيات النمرود ،ميسر سعيد

  .57ص  ،المصدر السابؽ ،(  سعيد21)

(33)  RIM. P, 84. 

(34)  ARAB , 1 , P. 189.  
(35) Collins , Billic Jean , a history of the animal world in the ancient New East ,  Boston , 2002. P.285. 

                ARAB ,1 , P. 86 -       :لممزيد عف  ذا المو وع ينظر نصوص حوليات الممؾ
(36)  ARAB , 1, P. 164.  

 .5ص  ،2863 ،بغداد ،20مج  ،1و 2ج ،مجمة سومر ،البيئة الطبيعية القديمة في العراؽ ،فااد ،(  سفر26)

اشػريد الثالػث و ػي محفوظػة فػي  -تعد  ذ  المسمة إحدى أ ػـ األعمػاؿ الفنيػة العائػدة لمممػؾ اآلشػوري شػمماف   :(  المسمة السوداء27)
عثر عميها أثناء أعماؿ التنقيب التػي قػاـ بهػا اليػارد فػي موقػع القصػر الجنػوبي الغربػي بالقصػر المركػزي فػي  ،المتحؼ البريطاني

تابة المدونة عمػ   ػذ  المسػمة عمػ  منجػزات  ػذا الممػؾ مػف السػنة األولػ  لحكمػ  ولغايػة السػنة الواحػدة مدينة نمرود وتنص الك
ونقشػت  1.01ؽ.ـ نحتت  ذ  المسمة مف حجر الديواريت األسود ويبمغ االرتفاع الكمي لها حوالي  718والثالثيف مف حكم  في 

 .خمسة حقوؿ وتنتهػي المسػمة عنػد قمتهػا بػدرجات  رميػة الشػكؿإل   بالمشا د والنصوص مف جميع جهاتها األربع التي قسمت
  .268ص  ،1002 ،موصؿ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المسالت الممكية في العراؽ القديـ ، الة عبد الكريـ ،الراوي :ينظر
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