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  المقدمة
يبدو ان المعلومات والمفاهيم الجغرافية التي نقف عليها ونحن نقرأ حوليـات الملـوك     

واصقاع شاسـعة مـن   العراقيين القدماء التي خلّدت في جزء من وقائعها حمالتهم على بلدان 
الشرق االدنى القديم، قد عززت بما يدعم روايتها ويوضح الجوانب من الصور السردية لتلـك  
الحمالت، يتضح ذلك من خالل العديد من االعمال الفنية التي عثر عليها في مختلف المواقـع  

توحي وتشـير   االثرية في بالد الرافدين، والتي ضمت مشاهداً طبيعية وبيئات جغرافية متباينة
  .الى مسرح الحدث الذي شَهِد واقعة او معركة او سيطرة على منطقة معينة

وهذه االعمال ان دلت على شيء فإنما تدل على توافق المعلومات الواردة فـي تلـك     
الحمالت مع رواية النص المسماري لحملة الملك، والتي اوردت ذكراً للعديـد مـن المواقـع    

دثت فيها تلك الوقائع، فجاءت اعمال اولئك الفنانين، وهي مخلفـات  الجغرافية التي مرت او ح
وادلة مادية ال يرقى اليها الشك او الطعن فيها، لتؤكد صحة تلك المعلومات ودقتها ولتعبر عن 
صدق تمثيلهم وابرازهم لتضاريس وبيئات مختلفة من المشاهد التي تظهر تسلسالً الحداث تلك 

حيث . ئك النحاتين الذين انجزوا تلك االعمال بحس جغرافي عالٍالحمالت، فضال عن تمتع اول
اآلشوري الحمالت العسكرية وكان يقوم برسم مسودات ومخططـات  ) النحات(صاحب الفنان 

لتفاصيل المعارك، وعند عودته الى بالد آشور يبدأ بنحت تلك المشاهد علـى المنحوتـات او   
منها في مواقع آشـورية مختلفـة،    جدت مجاميعااللواح الجدارية في القصور الملكية، وقد و

نذكر منها الصفائح البرونزية التي كانت  تغلف االبواب الخشبية في منتجع يعود الـى الملـك   
قرب قضاء الحمدانية، يظهر فيها احد النحاتين وهو ينحت ) بالوات(شلمنصر الثالث في موقع 

تواجـدهم ومـرافقتهم   ويبـدو ان  . (*)على كتف جبل عند منابع نهر دجلة جنوب شرقي تركيا
للحملة فيما يبدو هو ألخذ االنطباع حقيقي الجواء المناطق وساحة المعركة التي وقفوا عليهـا  
ميدانيا، والمناطق والطرق التي مرت بها الحملة، فاستطاع اولئك الفنانون فيما بعـد توظيـف   

كالجبال واالنهـار والوديـان   عناصر الطبيعة ومفرداتها وموارد البيئة وبشكل يدعو للدهشة، 
والعيون والشالالت واالهوار والمستنقعات والنجوم والغابـات وانـواع االشـجار والطيـور     
واالسماك وغيرها وابرازها في العمل الفني العطائها بعداً تصويرياً الجواء الحـدث ومكانـه   

                                         
وبحوث اخرى، الفنان اآلشوري يرافق الحمالت العسكرية، بحوث آثار حوض سد صدام : مظلوم، طارق(*)

 .٢٤٨، ص ١٩٨٧بغداد، 
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ا غاب المنظـور  مراعين في الوقت نفسه بعض قواعد النحت كالتوازن والحركة والتجسيد بينم
ولعلهم كـانوا يضـعون تصـاميماً اوليـة     . والنسب والمقاييس في تمثيل بعض هذه العناصر

ومالحظات لتلك المشاهد، ويبدو ان هذا االمر كان يتم بالتعاون والتنسيق مع الكتبة الملكيـين  
وا يضـع (الذين هم بدورهم كانوا يضعون نسخا اولية، اذ كانوا البـد ان يكتبـوا او ينقشـوا    

للنص او المشهد على لوح من الطين اوال ثم يقومون فيما بعد بتنفيذه ونقلـه علـى   ) تخطيطاً
المسلة او التمثال او المنحوتة في العواصم بعد عودتهم من الحملة، تماما كما يفعل النحـاتون  
اليوم عندما يريدون نحت تمثال او نصب ذي تفاصيل كثيرة وحجم كبير إذ يقوم الفنان بعمـل  

وقد عثر فعـالً علـى   . نموذج المصغر على الطين ومن ثم يتم تكبير العمل بالحجم المطلوبأ
عليهـا  ) م.ق ٦٢٦ – ٦٦٩) (آشـوربانيبال (الواح من الطين من عهد الملك اشور بانِ أبـلِ  

وكان هذا النوع من . مخططات لمنحوتات بارزة واخرى عليها كتابات اريد نقلها الى المنحوتة
ــاذج ــ النمـ ــة  خوالنسـ ــةالطينيـ ــا باالكديـ ــق عليهـ ــيط(يطلـ ــخُ شَ طـ   نسـ

nisèu šá ÷i÷i()١(.  
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Abstract 

It seems that the geographical information and concepts which we 

rely on through reading the annals issued by the ancient Iraqi kings, a part 

of their campaigns were engraved in their facts in the countries and vast 

parts of the ancient near east, were consolidated with what support their 

narration and clarify the narrative aspects of those campaigns. That what 

became clear through many of artworks found in various Mesopotamian 

archaeological sites, which included natural scenes and different 

geographical environments allude and refer to the event theatre which 

witnessed an invasion on a battle in a certain area. 

                                         
  .١٥٢، ص١٩٩١دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، ، اللغة االكدية: سليمان، عامر )١(
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These works refer actually to the conformity of information 

mentioned in those campaigns with the narration of the cuneiform text of 

that king's campaign, which told a mention of many geographical sites 

passed or happened in those sites; whereas the words of those artists 

became materialistic residues and indicators undoubtedly or to distorted 

to affirm the correctness of those information, exactness, and the truth of 

their representation, distinguishing various terrains and environments and 

scenes which show a succession of events those campaigns. Moreover; 

those engravers who achieved those words enjoyed having high 

geographical sense. This the Assyrian the artist (engraver) accompanied 

the military campaigns, he was painting clay drafts and sketch the details 

of the battles, on his returning to Assyria, he started engraving those 

scenes on the sculptures or the wall panels in the royal palaces. Also, 

groups of them were found in Assyrian sites.  

It seems that their existing and accompanying the campaigns to take a 

true impression of the atmospheres of the places and battle front in the 

field, then the places and ways which the campaign passed. Elements of 

nature and its items, then the environmental resources surprisingly such 

as: mountains, rivers, valleys, springs, waterfalls, marshes, stars, forests, 

different kinds of trees, birds, fishes, etc., then to make them prominent in 

the art work to give them portraying dimension of taking into 

consideration meanwhile some of the engraving rules like balance of 

nature, and embodiment, but the perspective, rates, measurements were 

absent in portraying some of these elements. 
  

) م.ق ٢٢٥٥ – ٢٢٩١(سـين   –نرام لمسلة النصرولعل اقدم ما وصلنا من تلك االعمال هو 
سين في مسلته هذه وهـو   –حفيد شروكيناالكدي المعروضة في متحف اللوفر، لقد صور نرام 

في معركة تخلد انتصاراته على اقوام اللولوبين على الحدود الشمالية الشرقية  قمة الجبل يرتقي
تابة مسمارية يظهر فيهـا  عليه ك جبلمشعة فوق  نجومالبالد الرافدين وفي اعلى المسلة نرى 
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سين بوضعية تقدم بحجم اكبر من غيره يحمل اسلحته ويرتدي خوذة ذات قرنين دلـيالً   –نرام 
لحمله صفة االلوهية وهو يطأ برجله اعداء ساقطين يتدلى من رؤوسهم ظفيـرة واحـدة مـن    

ـ     منحدر الجبلوجنوداً يتسلقون  اشجاراًالشعر، والمشهد يضم  ة الـذي وضـح بخطـوط مائل
  .ومتعرجة

ان المنظر الطبيعي ذاته الذي صور الول مرة بمدلول حقيقي، قد اصبح جزءاً من هذا 
فالخطوط االربعة احدها فوق االخـر تمثـل ارتفـاع االرض اشـبه     . التركيب الدائم الحركة

اما علـى جهـة   . باالمواج بشكل مائل من القعر في يسار الصورة الى اعلى اليمين في القمة
  ).- ١ –اللوح () ١(وقد توج المنظر كله بذروة جبل مخروطية الشكل. اك اشجاراليمين فهن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اله (ومن العصر نفسه وصلتنا مجموعة من االختام االسطوانية يظهر فيها االله شمش   
ماداً ساقه اليمنى الى االمـام بعـد ان    جبلينفي اكثر من مشهد وهو يخرج من بين ) الشمس

الى االعلى، ويظهر في مشاهد اختـام   االشعةوقد خرجت من بين كتفيه  قمة الجبلرفعها من 
وفي مشهد اخر يالحـظ الـه   ) - ٢ –الشكل (اخرى وهو واقفً يعتلي حافات وقمماً صخرية 

                                         
الفن في العراق القديم، ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتـي، مطبعـة االديـب    : مورتكات، انطون) ١(

  .١٨١، ص١٩٧٢البغدادية، بغداد، 

سين تخلد انتصاراته على االقوام  -يمثل مسلة النصر للملك االكدي نرام  – ١ –اللوح 
  . الجبلية

  )تمثيل الجبل رمزاً لجغرافية السكان وهم األقوام الجبلية. (١٨١مورتكات، المصدر السابق، ص: عن
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مانح الحياة ومياه الجداول تتدفق وتنساب من كتفيه، هو يجلس في مكـان شـبيه    -ايا  –الماء 
وصلتنا مشاهد متعـددة   كما) . - ٣ –اللوح ( )١(بالغرفة فوق خطوط متموجة ترمز الى الماء

الذي كان حسب اعتقاد العراقيين القدماء يسير الغيوم ويمثـل  ) اله الرعد(يظهر فيها االله ادد 
الرعد والبرق والرياح والزوابع وهو سيد كل الظواهر الطبيعية وبما انه كان يمثـل مظـاهر   

  ).- ٤ –الشكل .()٢(يسالتي تمثل رمزه الرئ حزمة البرقاالنواء الجوية لذا نجده ماسكا بيده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
رموز اهم اآللهة في العراق القديم ، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة     :  موفق الشاكر، فاتن )١(

  .٧١ – ٧٠، ٢٦، ص٢٠٠٢الموصل، 
  .٣٠٦، ص١٩٧١وليد الجادر ، بغداد ، : الديانة عند البابليين ، ترجمة : جان ، بوتيرو )٢(

وهو يخرج من ) اله الشمس(طبعة ختم اسطواني يمثل مشهد االله شمش  – ٢ –اللوح 
  بين جبلين 

 ٧٠الشاكر، المصدر السابق، ص: عن

  )اله االرض والماء(طبعة ختم اسطواني يمثل مشهد االله انكي  – ٣ –اللوح 
  ٣٦الشاكر، المصدر السابق، ص: عن
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، فاننا نلمس استمرار )م.ق ٦١٢ – ٩١١(واذا ما انتقلنا الى العصر االشوري الحديث   
تمثيل رموز آلهة المظاهر الجغرافية، كما في تلك االلواح الصغيرة المصنوعة من العاج التي 

 ).- ٥ –الشكل . ()١(، وقد شكل القسم االسفل من جسمه بهيأة جبلاالله الجبلتمثل 

                                         
  .٣٠٦بوتيرو، المصدر السابق، ص) ١(

  -ج  -  - ب  -  -أ  -
  رموز الظواهر البراقة في السماء

  .النجمة الثمانية –) نجمة الصباح(االلهة عشتار . أ
  ).اله الشمس(االله شمش . ب
  ).اله القمر(االله سين . ج

ويظهر فيه ) الجوية اله الرعد والمظاهر واالنواء(مشهد يمثل االله ادد  – ٤ –اللوح 
  وهو واقف على حيوانه الخاص الثور، حامالً بيده شوكة او حزمة البرق

  ٣٠٦، المصدر السابق، صوبوتير: عن
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نحوتات هذا العصر قد زخرت بمشاهد جسـدت عناصـر البيئـة الطبيعيـة     كما ان م  
وأبرزتها بشكل الفت للنظر، فمن فترة ساللة شروكين االشوري تحديداً وصلتنا العديد من هذه 

ومعابده  –م .ق ٧٠٥ – ٧٢٢االعمال، فقد زودتنا قصور الملك االشوري شروكين االشوري 
دت وصورت اعمـال الملـك وفعاليـات الوقـائع     بالواح شملت مواضيع قصصية مختلفة جس
من المنحوتات التي خلدت حملته الثامنـة التـي    )١(التأريخية المختلفة، كما في تلك المجموعة

ونرى فـي احـد   . م على منطقة اورارتو المنيعة التي تمثلها اليوم ارمينيا.ق ٧١٤وقعت عام 
وهو يقود عربته الملكية فـي   –االشوري  –سرجون  –مشاهد هذه المنحوتات الملك شروكين 

، ثم ينتقل المشهد الى مشهد ثانٍ وهو ما يتطـابق  )- ٦ –اللوح (منطقة تحفها اشجار الصنوبر 
مع الرواية المسمارية للحملة إذ يذكر النص ان سرجون بعد مسير ايام طويلـة بعـد عبـوره    

تمتع الجـيش براحـة   الزابين وسيره مسافة اخرى دخل منطقة الجبال، وبعد عملية الصعود اس
استحقها وعسكر على قمة جبل ونشاهد في احدى المنحوتات حصناً يبدو انـه احـد المعاقـل    
العائدة لملك اورارتو والتي سقطت على يد شروكين وهو كائن علـى سلسـلة مـن الجبـال     

كان النحات اذا ما واجهته مشكلة اظهار الجنـود اثنـاء   ، والمشرفة في الوقت نفسه على نهر
ل في معسكر او قلعة، فانه ال يتردد عن جرنا الى داخل الخيام ليرينا ما فـي داخلهـا، او   العم

وهذه الحالة . انه قد يرسم مخططا اساسا لجدران القلعة الخارجية التي يبرز البرج في خارجها
تنطبق على ابراز االسماك والكائنات البحرية في االنهـار والبحـار او عوائـل المتمـردين     

اما في الفـراغ  . ين داخل احراش القصب وكذلك الخنازير والظباء كما سيمر بنا الحقاًالمختبئ

                                         
  :المصدر االتيأخذت مشاهد منحوتات الملك سرجون عن ) ١(

Botta and Flandin, Monument de Ninive II,88; SAA, Vol.IV, 1846 – 50. 

تتدفق ) االله الجبل(لواح من العاج من العصر االشوري الحديث تمثل ا – ٥ –اللوح 
منه الينابيع او االنهار وقد غطى النحات سطح الجبل بزخارف مكررة بهيأة قشور 

السمك وهو مصطلح ورمزاستخدمه النحات العراقي القديم للداللة على االرض الوعرة 
  والجبل
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 جنود من صنف التموين والميـرة، الطليق المتروك داخل القلعة فانه يظهره باقسامه التي تضم 
، كما نشاهد في مشهد اخـر منظـر جبلـين يعلوهمـا     )- ٧ –اللوح ( وهم منهمكون بالطبخ
او نهـر   شـالل وفان باشجار دائمة الخضرة وينساب من احد الجبـال  حصنين، والجبالن محف

او جبل صغير مغطى باشجار الصنوبر  تلونرى ايضا في مشهد اخر صورة ) - ٨ –اللوح (
كما نشاهد بعض االشجار المثمرة لعلها شجرة الفستق او اللوز وبالقرب من هذا الجبـل نهـر   

وهناك مشهد اخر ربما يتفق مع روايـة  )  - ٩ –اللوح (تُشاهد فيه االسماك وبعض الزوارق 
النص المسماري الذي يذكر انه عند اقتراب الجيش االشوري من الجبال المشرفة على مدينـة  

وجب عليهم عبور الجبال، مرة ثانية خالل الطريـق غيـر القابلـة بطبيعتهـا الن      مصاصير
الملك بحبـال، فـي حـين    ولهذا اصبح من الضروري ربط عربة . تجتازها العربات الحربية

اضطر الفرسان الى ان يشقوا طريقهم خالل الخوانق بشكل منفرد، وبالفعل نرى في المشـهد  
إذ يشـاهد   hanquالخـانقخنقُ  بين الجبال والنهر وهو ما يسـمى بــ    مضيقاًمكاناً ضيقاً 

 مصاصـير المقاتلون االشوريون وهم يعبرون الخانق الجبلي ويقاتلون المدافعين عـن مدينـة   
  ).- ١٠ –اللوح (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منحوتة الحد حصون الجيش االشوري في منطقة جبلية بالقرب من يمثل  – ٧ –اللوح 
  ),.Botta, Op Cit: نقال عن( )تمثل مخططاً لحصن(اورارتو 

آالشوري وهو يقود عربته الملكية في ) سرجون(يمثل منحوتة تخلد الملك االشوري شروكين  – ٦ –اللوح 
  ),.Botta, Op Cit: نقال عن( بيئة جبلية محفوفة باشجار البلوط والصنوبر إبان حملته الثامنة على اورارتو
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االشوري يمثل منطقة جبلية مغطاة بأشجار ) سرجون(من عصر شروكين  – ٩ –اللوح 
المصادر الطبيعية (الصنوبر والبلوط والفستق كما يشاهد نهر صغير في منطقة اورارتو 

  ),.Botta, Op Cit: نقال عن( )للمنطقة

االشوري تمثل منطقة جبلية  –سرجون  –منحوتة من عصر شروكين  – ٨ –اللوح 
  تغطيها االشجار في اورارتو ويشاهد شالل ينساب من احد الجبال 

  ),.Botta, Op Cit: نقال عن( )يل طبوغرافية األرض وتضرسهاتمث(



  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وردتنـا  ) م.ق ٦٨١ – ٧٠٤() سـنحاريب (ايربـا   –اخي  –ومن عصر الملك سين 
التي كانت تغلف جدران قصور الملك سين اخي ايريبا وهي  )١(العديد من المنحوتات الجدارية

تضم مشاهد تخلد حمالت الملك على الجهتين الجنوبية والغربية، وكانت مشاهد حملتـه علـى   
وتزعمـه  ) نمـردوخ بـالد  (ادينـا   –ابل  –الجبهة الجنوبية اثر تمرد الزعيم الكلدي مردك 

الكلديين وبعض القبائل االرامية وحصوله على ضمانات التأييد العيالمي في وجه اآلشوريين، 
م وقضى على التمرد البابلي .ق ٧٠٣فكان رد فعل سنحاريب شديداً وقام بحملته الشهيرة عام 

وارسل الجيش االشوري في عمق منطقة االهوار والمستنقعات للبحـث عـن رؤوس التمـرد    
وقد جسد النحات االشوري طبيعة جغرافية بالد بابل فأبرز عناصـر   . ائه من دون جدوىوحلف

، )- ١١ –اللـوح  (البيئة ومواردها كاشجار النخيل ونهر الفرات وعدداً من الجدوال والقنوات 
وبعد ان اظهر لنا مشهد تطهير مدينة بابل المسورة نقلنا الى مشهد فيه اجـواء بيئيـة قريبـة    

وجغرافيا من بالد بابل وهي منطقة السهل الرسوبي واالهوار والمستنقعات والتـي   تضاريسياً
، إذ صـور النحـات   māttiāmtiمات تيامتترد في النصوص المسمارية بصيغة بالد البحر 

                                         
  :من المصدرين االتيين) سنحاريب(اخذت مشاهد منحوتات عصر سن اخي ايريب ) ١(

1. Thomason, Allison. Karmel, “Representations of the North Syrian Landscape in 
Neo – Assyrian Art, (B.A.S.O.R), n 321, 2001. 

2. Barnett, R.D., Bleibreu, E., “Sculptures from the SouthwestPalace of Sennacherib 
at Nineveh, BritishMuseum.  

اآلشوري بالقرب ) سرجون(منحوتة تمثل مشهد معركة ِلجيش شروكين  – ١٠ –اللوح 
  )الموانع الطبيعية المائية(على مشارف منطقة موصاصير  )خانق(من مضيق جبل 

  ),.Botta, Op Cit: نقال عن(



  ١١

مشهد سحق المتمردين في االهوار، وهنا استخدم النحات اسلوب الحقول االفقية واضعا إياهـا  
ميـاه الهـور   فهنا نـرى  . لمشهد المفتوح الذي يشمل اللوح باكملهجنبا الى جنب مع طريقة ا

كما ابرز بعـض الحيوانـات كالخنـازير     اجمات القصبالممثلة بالخطوط المتموجة، تكتنفها 
والضباء فضال عن االسماك التي تسبح في االهوار ويشاهد كذلك الجنود االشـوريون وهـم   

كمـا ان  . حزم القصـب مصنوعة من  بأكالكيطاردون المتمردين الذين صوروا وهم يهربون 
قابعين وسـط   االحراشالنحات االشوري لم ينس تصوير عوائل المتمردين وقد اختبأوا داخل 

والنحات بتوظيفه لكل هذه العناصر التي تحدد االطار الجغرافـي  . )١(حزم مشدودة من القصب
ت البيئية المحيطة التـي  والبيئي للموضوع المصور قد جعل من العمل الفني يهتم بالموضوعا

، فيمـا  )- ١٤، ١٣، ١٢ –االلواح رقـم  ( )٢(م.كانت قد اهملت في منحوتات القرن التاسع ق
على الجبهة الغربية اثر تمرد حزقيـا ملـك يهـوذا،    ) م.ق ٧٠١(ابانت مشاهد الملك في عام 

ه وعصيان المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط معه وبدعم من مصر، صـورت هـذ  
اللوحات الجدارية اسلوبا يخلد هذه الحملة وبشكل تطغى عليه المسـحة الواقعيـة واالحسـاس    

لقد فتح نحات سنحاريب وجه اللوح باكمله لموضوع هذه الحملة . بالطبيعة ومناظرها المختلفة
تـل الـدوير   (حصار الخيش اليهودية في فلسـطين   مصورا جميع الحوادث التي حصلت عند

طها، ونراه قد غطّى اللوح بأكمله بمشهد واحد ويكتفي بمفردات تفصـيلية  وسقو)جنوب القدس
الموضوع من االعلـى  ، كما أطر هذا )٣(قصصية تشمل االشخاص والنبات وسائر المصورات

كما نرى ان روحية المعالجة لهذه االلواح قد تكررت في كل . بحقل واحد من االشجار والتالل
ريخية في تضاريس وعرة، فقد عبر الفنان عن االرض الـوعرة  االلواح التي مثلت الوقائع التأ

التي تقع عليها هذه المدينة بزخرفة مكررة تغطي سطح اللوح وهي بهيأة حراشف السمك وهو 
وقد ادخل موضوع االشجار كمادة مالزمة  رمز النحات العراقي القديم لالرض الوعرة والجبل

ون، وهي من االشجار االوسع انتشاراً في بالد لتلك االرض كاشجار الصنوبر والكروم والزيت
وهذه االشجار المذكورة أنفاً طالما استخدمها ) - ١٥–اللوح ( )٤(الشام وحوض البحر المتوسط

                                         
  .٨٦، ص١٩٨٥، بغداد، ٤طارق؛ النحت في العصر االشوري الحديث، حضارة العراق، جمظلوم،  )١(
العراقي، سومر وبابل وآشور، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر   تأريخ الفن، الفن : عكاشة، ثروت) ٢(

  .٥٨٢، ص١٩٦٧بغداد، 
  . ٨٥مظلوم، المصدر السابق،ص) ٣(
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٤(



  ١٢

الفنان العراقي القديم رمزاً لشمال بالد الرافدين وغربها في منحوتاته بينمـا رمـز باالشـجار    
كما نشاهد في لوح اخـر  . )١(نوب الجغرافيالنخيل واجمات واحراش القصب والبردي الى الج

المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبعض الجزر واالسماك والحيوانـات البحريـة   
ووسائط النقل الخاصة بالقوات البحرية، وبعد ذلك قام الفنان بتوزيع انواع متباينة من االشجار 

بمهمة رسـام الخـرائط الـذي يصـمم     في مساحات متعددة من المشهد وكانه بعمله هذا يقوم 
  ).- ١٦ –اللوح . (خريطة للتوزيع النباتي لمنطقة معينة في وقتنا الحاضر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
الحياة اليومية في بالد بابل وآشور، ترجمة سليم طه التكريتي، دار الشـؤون الثقافيـة   : كونتينو، جورج) ١(

  .٣٩٢، ص١٩٨٦اد، العامة، الطبعة الثانية، بغد

أبرز فيها النحات ) سنحاريب(منحوتة من عصر الملك سين اخي ايريبا  – ١١ –اللوح 
للمشاهد ان اجواء عناصر بيئة بابل الجغرافية حيث اشجار النخيل ونهر الفرات ليوحي 

  )الطوبوغرافية والثروات الطبيعة والمائية(حملة الملك انما جرت في تلك المنطقة 
  ),.Botta, Op Cit: نقال عن(



  ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
أبرز فيها النحات ) سنحاريب(مشاهد من حملة الملك سين اخي ايريبا  – ١٢ –اللوح 

واالسماك والخنازير والظباء الى عناصر بيئة االهوار والمستنقعات كالقصب والبردي 
  جانب وسائط النقل المعروفة بالمشاحيف

  - ١٣ –اللوح 
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لوح رقم 
– 

١٤
 – 

مسطحات مائية 
)

منطقة االهوار والمستنقعات
 (

وأجمات القصب والبردي ووسائط النقل المحلية 
)

المشاحيف
 (

  
- 

جغرافية النقل والموصالت 
-   

نقالً عن
 :

Barnett, O
p. C

it
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  - ١٦ –اللوح   

أبرز النحات فيها بيئة ) سنحاريب(مشاهد من عصر سين اخي ايريبا  – ١٥ –اللوح 
منطقة بالد الشام من خالل تمثيل اصناف االشجار كالكروم واشجار الزيتون والصنوبر 

  )النباتي للمنطقة التوزيع(فضال عن المرتفعات وسواحل وجزر البحر المتوسط 
  ),.Botta, Op Cit: نقال عن(



  ١٦

كما وصلتنا منحوتة اخرى من عصر سن اخي ايريب ايضا تخلد حملته على الجبهة الجنوبيـة  
حيث قاد حملة بحرية عبـر الخلـيج   ) م.ق ٦٩٤(ايضا ولكن هذه المرة على بالد عيالم عام 

بصور ورموز ومفردات عالم البحار من الشـواطئ   يزخرالعيالمي والمشهد في هذه المنحوتة 
لها النحات العراقي القديم بالشكل الحلزوني، فضال عن االسماك والكائنات واالمواج التي رمز 

  .)١()- ١٧ –اللوح (البحرية االخرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٣٩٢مورتكات، المصدر السابق، ص) ١(

تُخلدان معركة على سواحل الخليج العربي ) سنحاريب(منحوتتان من عصر سين اخي ايريبا  – ١٧ –اللوح 
مياه الخليج، (وتحديداً على الشاطئ العيالمي، أظهر النحات فيها الحياة البحرية كاملة من خالل العناصر 

  ),.Botta, Op Cit: نقال عن(: جغرافية النقل –) امواج، كائنات بحرية ووسائط نقل بحرية
  

تُظهر حديقة للملك سين اخي ) اشور بانيبال(يمثل منحوتة من عصر الملك اشور بان ابلِ  – ١٨ –اللوح 
فضال عن قنوات السقي وانواع عديدة من االشجار وقد عالج النحات المنظور من خالل ) سنحاريب(ايريبا 

  صفوف االشجار والقنوات



  ١٧

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

واظهر ) من جنوب مصر(يظهر مشاهد معركة للجيش اآلشوري ويبدو فيها مقاتل نوبي  -١٩–اللوح 
) جغرافية السكان. (و الشعر المجعد) اللون األسمر(النحات اآلشوري مالمح هذا الشخص من خالل سحنته 

  .  SAA,Vol.IV, P.96:نقال عن 
  
  

البيئة والتضـاريس الطبيعيـة علـى     ولم يفت النحات اآلشوري وهو يوظف عناصر
منحوتاته ان يدخل عنصراً آخر من عناصر الجغرافية ونعني به هنا جغرافية السـكان ففـي   

أعاله نراه قد بين لنا سحنة مقاتل من األقوام النوبيـة وهـم سـكان جنـوب     ) ١٩(اللوح رقم 
ذوي لون ى يومنا هذا الذين الزالوا ال) االغوار(أو ربما يكون من سكان غور االردن  مصر،

إحدى والمشهد يمثل . الرتفاع درجة الحرارة كونها اخفض بقعة في العالم  أسمر وشعر مجعد
فـي  ) اآلشـوري سرجون (كين  -شَروالمعارك التي خاضتها الجيوش اآلشورية بقيادة الملك 

فلسطين ويبدو ان المعركة كانت تضم في صفوف الطرف اآلخر حلفـا متكـون مـن عـدة     
وهـي  ) نمـرود (وهذا ما نراه ايضا في منحوتة اخرى على العاج من مدينة كلـخُ  . )١(أجناس

إن كان العمل الفني آشوري بحـت  ) اللبوة التي تفترس الرجل النوبي(المنحوتة المعروفة بـ 
  .)٢()٢٠ينظر شكل (أو انه متأثراً بالمدرستين الفنيتين الفينيقية والمصرية 

  

                                         
(1) Botta and Flandin, Monument de Ninive II,88; Starr, I, Queries to the Sungod, 
Vol. IV., (Helsinki, 1990), (SAA), P.96  

  . ١٤٥محمد علي، ياسمين عبد الكريم، المصدر السابق،ص ) ٢(



  ١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتظهر ) جنوب مصر(تظهر لبوة تفترس شاب نوبي ) نمرود(لوح من العاج من مدينة كلخُ  -٢٠–اللوح 
محمد علي، ياسمين عبد : نقال عن) جغرافية السكان. (سحنة ومالمح الشخص بلونه االسمر وشعره المجعد

  . ١٢٩الكريم، المصدر السابق،شكل 
  

ر من عناصـر الجغرافيـة اال وهـي    كما خلّد لنا النحات االشوري ايضاً عنصراً اخ
جغرافية حركة وتحوالت السكان وترحيلهم من مكانهم االصلي الى امـاكن اخـرى ، وهـي    

الملوك االشوريين على االقوام والشعوب المندحرة والخارجة على طاعة المملكة سياسة اتبعها 
مـن  هـذه المشـاهد   االشورية وكنتيجة ايضاً من نتائج الحرب ، فاظهر لنا النحات العديد من 

وسحنات مختلفة ولكنه اعطى لها قرينةً واضحة مـن خـالل الغطـاء    بيئات واجناس وازياء 
منها وهم مصفدين في االغالل ان كانوا رجاالً او يسـيرون او  النباتي للمنطقة التي جيء بهم 

 كـأن يضـع اشـجار   . على العربات ان كانوا نساءاً او اطفاالً وهم في طريق االسر راكبات 
وخلفية للمشهد ليعط انطباعاً للمتلقي والمشـاهد ان  العنب والزيتون والصنوبر كالزمة وعالمة 

زراعة تشتهر تلك المناطق بحيث هذه الشعوب انما جيء بهم من بالد الشام او بالد االناضول 



  ١٩

ليوحي للمشـاهد ان هـؤالء   ، او ان يضع اشجار النخيل والقصب ونهر الفرات تلك االشجار 
  ).٢١ينظر اللوح رقم (او جنوبها او غرب الفرات من بالد بابل االقوام جيء بهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحوتتين بارزتين يظهران مشاهد حركة وتحوالت السكان وترحيلهم من مكـانهم األصـلي   -٢١–اللوح 
نقــالً .الــى بــالد آشــور) ات االوســطومنــاطق الفــر او بــالد بابــل بــالد الشــام او األناضــول( 

  SAA,Vol.XV.Opcit:عن
ان التمثيل الطبيعي لمشاهد لبالد الشام على سبيل المثال والذي مثّل هدفا اقليميا اوليـا  
للمملكة االشورية الحديثة تم تصويرها في قلب المملكة على شكل مصـورات أعـدت علـى    

ودور )  نمـرود (المنحوتات البارزة على الحجر حيث زينت جدران القصور الملكية في كلخُ 
ويشير التحليل لهذه الصور الى ان تلـك المشـاهد   ). تل قوينجق(ونينوى ) خرسباد(شروكين 



  ٢٠

الطبيعة قد صورتها االداة والوسيلة الملكية االشورية في عصرها الحديث بمثابة عالم مـورق  
  .١٦و ١٥ينظر الشكالن )١(ووافر مليء بالحياة الحيوانية الغريبة وتنوع الطبيعة

ان االشوريين صوروا مجموعات عديـدة مـن    كما ان هذه المنحوتات تبين لنا كيف  
الشعوب والمدن والمناظر الطبيعية التي واجهوها إبان حمالتهم العسكرية الخارجيـة او فـي   

  .)٢(احتفاالتهم الداخلية
فضال عن ان هذه المنحوتات التي تتضمن تفاصيل لمناظر طبيعية في مناطق خـارج    

االهمية، حتى ان اغلب الباحثين استلهموا وافادوا  بالد الرافدين قد استحوذت على قدر بالغ من
من هذه المناظر الطبيعية على المنحوتات الجدارية في تفسير حدث او واقعة معينة في حالـة  

  . )٣(غياب النصوص الكتابية
اما في حاالت أخرى، فان عناصر المشاهد الطبيعية قد استخدمت في تفسـير بعـض     

  .)٤(ت البارزةالمظاهر البشرية على المنحوتا
ان التفاصيل المعقدة التي تظهر على المنحوتات البارزة التي تخلد فتوحـات الملـوك     

االشوريين في بعض مناطق الشرق االدنى القديم في العصر االشوري الحديث، تقـدم مـادة   
وهكذا فان التحليل الخـاص  . وثائقية كبيرة نستطيع ان نفهم من خاللها الفن االشوري الحديث

اجع النصوص والمناظر المتعلقة بالمشهد الطبيعي للحياة النباتيـة والحيوانيـة فـي هـذه     لمر
المنطقة تشير الى ان االدوات والوسائل الملكية االشورية قد مثلت هذا المشهد في تلك الـبالد  

فكان هذا المشهد مشوقا جدا، االمر الذي جعـل الملـوك   . بزخم من عناصر الطبيعة المتنوعة
ه الوفرة النباتية والحيوانية على هيأة حدائق ملكيـة وحـدائق حيوانـات وكـذلك     يعكسون هذ

متنزهات كما تشير الى ذلك نصوص الحوليات الملكية والمشاهد، كما ان تلك المتنزهات كانت 
وعلـى ايـة   . قد شُيدت لتكون اماكن الغراض الراحة والمتعة ومخصصة للملوك االشوريين

ئة بالد الشام مثال، لم يكن يهدف بالضرورة الى اثارة اشـورية  حال، فان تصوير وانعكاس بي
  .)٥(اتجاه المحاكاة الصورية للطبيعة

ومن الباحثين من ذهب الى االعتقاد بان االنشاء والتكوين في الفن االشوري  لـبعض    
مناطق الشرق االدنى القديم كان مجرد مسألة تصوير خيالي يستمد من الدراسات المتخصصة 
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إذ يوجد خزين ورؤية عامة وواسعة فيما يتعلق بالمشهد الطبيعـي، او  . غرافية السياسيةفي الج
اال . فقط لذلك المشهد الذي ينفـذ ) Background(انه يوظف ويقتبس الطبيعية العفوية كخلفية 

. ان هذا الرأي لم يلق التأييد في اوساط مؤرخي الفن ألنه ال اساس له من الواقع وال يعتد بـه 
  .اثير هذا النقاش اثارة كبيرة والقى نقدا كبيراًوقد 

المشهد الطبيعـي والمعرفـة الجغرافيـة،    ) كوسكروفودانيالز(ويقارن كل من الباحث   
وكمـا يـذهبان الـى    . وذكرا بان كالهما يطور ذلك المشهد ويحيله الى صورة ثقافية او رمز

وهكذا فان . بل كتلة تصويرات القول بأن احداث فراغ في كلمة او صورة ليس حقيقة تجريبية
لغة الجغرافية والمنظر الطبيعي وكذلك االستعارات التي استخدمت كلهـا لتصـف االمـاكن    
وتصورها هي هياكل عفوية تُحدد وتستند الى البيئة الثقافية التي نشأت عنها على الرغم مـن  

لـو كـان محـددا فـي      ان المشهد الطبيعي فيما. مظهرها الذي ينشأ بقوة في الحقيقة البنيوية
خريطة او في صيغة ما، او رسم معين، فانه يمثل ملَكة للخيال، وتكوين لفكر االنسـان اكثـر   

  .)١(مما لو كان تصويرا دقيقا لحقيقة طبيعية ما
ويمكن لهذه المشاهد الطبيعية المتخيلة ان تُرى وكأنها مناظر طبيعية قسرية تُشير الى   

نها اُعدت الهداف بث روح القوة والسيطرة االمر الذي يسـتدعي  فلسفة الدولة االشورية، كما ا
وعلى اية حال، فان اول ما ينبغي علينا تمحيصه هـو  . التأمل والتدقيق النها جديرة بذلك فعالً

المعاني الجغرافية والطوبوغرافية والتأريخية التي يتحقق من خاللها التمثيل االشوري لمشـاهد  
  .)٢(بالد الشام الطبيعية

وبينما يتصف االمر بالسهولة في وصف مناطق مثل بالد الشام وتمييزها عن المناطق   
االخرى في الشرق االدنى القديم، فان الصعوبة تكمن في فهم حقيقـة، مفادهـا ان الوصـف    
التجريبي في شمالي سوريا المنفذة على هذه االعمال يكون قليال عـن االقتـراب مـن الفهـم     

هكذا فان ملَكة التّخيل االشوري وتمثيل تلك البالد يمكن تتبعـه مـن   و. االشوري لهذه المشاهد
وتكمن المشكلة المركزية التـي يواجههـا البـاحثون    . الصور التي تمثل تلك المشاهد وتصفها

والخاصة بتحليل المشاهد الطبيعية في القصص السردية للمعركة في العصر االشوري الحديث 
اال ان . في تحديد مكان وقـوع الحـدث او نشـوب المعركـة     والمشاهد المتعلقة بدفع االتاوة

الباحثين استثمروا وصف الشخوص وتجهيزاتهم، وهم من غير االشـوريين أي مـن سـكان    
البلدان االخرى الذين يظهرون في المشاهد لتحديد موقع االحداث في تلك المنحوتـات، الـى   
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بر والزيتون والعنب فـي البلـدان   جانب ذلك فقد افرزوا عناصر المشاهد الطبيعية مثل الصنو
التي تقع الى شمال وغرب بالد الرافدين او اشجار النخيل وأجمات القصب فـي بـالد بابـل    

  .)١(تم استخدامها كرمز لتحديد موقع حدث خاص. واالهوار في جنوب بالد الرافدين
ـ    رات وقد علق عدد من الباحثين بان تصوير المشاهد الطبيعية كان قليال في مطلع فت

المملكة االشورية ثم اصبح اكثر تفصيال وازداد تعقيدا باتجاه خط النهاية وخاصة فيما يتعلـق  
وفي فترة حكـم هـذا   ). م.ق ٦٨١ – ٧٠٤) (سنحاريب(ايريبا  –اخي  –في حكم الملك سين 

واختالف الحجم بين الخلفية والصـور، فقـد   ) االفق(الملك، بدء تغير موضع الخط االرضي 
ون تركيزا اكثر عمقـا علـى المشـهد الطبيعـي، بمحاولـة اظهـار المنظـور        أظهر النحات

)Isometric(   ز كبير مـن التفاصـيللذا فقد ابدعوا في السرديات مع مالحظة تخصيص حي ،
يتضح مما تقدم ان الفنان العراقي القديم قد اسـتلهم مظـاهر     .)٢(في تصوير المشاهد الطبيعية

ة ووظّفها في بعض اعماله، ناهيك عـن تضـمينه رمـوزاً    وعناصر البيئة الطبيعية الجغرافي
بمظـاهر   –حسـب اعتقـادهم    –عرفت بها بعض االلهة العراقية القديمة القترانها وتحكمها 

كما كان البد لتلـك االعمـال الفنيـة وخاصـة مشـاهد      . االنواء الجوية والظواهر الطبيعية
ها نوعا من الملصـقات الجداريـة او   والتي يمكن عد –المنحوتات البازرة والرسوم الجدارية 

، ان تُحدث وقعا وانعكاسا لمن يتاملها ويشاهدها وهي متضمنة مفردات وعناصـر  -السياسية 
ذات بعد تضاريسي وجغرافي، االمر الذي سيؤدي بالتاكيد الى تكوين انطبـاع حقيقـي عـن    

ة في نفوس وذهنية مظاهر الطبيعة، فضال عن غرس بعض االفكار والمفاهيم والثقافة الجغرافي
حتى ليمكن أن نعـد تلـك المنحوتـات    . المتلقّي ممن يزورون ويرتادون تلك القصور الفارهة

  .تعليمية جغرافية) وسيلة ايضاح(بمثابة 
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