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  :الملخص 

ل��م یقتص��ر إب��داع الفن��ان المص��رى الق��دیم عل��ى تص��ویر المع��ارك الحربی��ة وإب��راز 
تفاصیلھا وأح�داثھا ب�ل وص�ل إبداع�ھ إل�ى ح�د تص�ویر البیئ�ة المحیط�ة بمن�اظر القت�ال 

على إختالف تلك البیئات بین بیئة جبلیة فى مدن الساحل الفینیقى تنمو  وحصار المدن
ھو فى طریقھ إلى مدن الساحل و، مثل الدب  فیھا اشجار األرز وتعیش فیھا حیوانات

دون وج�ود ألی�ة  الفینیقى یمر بطریق حورس الحربى وقد عبر عنھ الفنان بآبار الماء
بیئ��ة أخ��رى ف��ى الجن��وب حی��ث تنم��و النبات��ات الص��حراویة و ، نبات��ات أو حیوان��ات

  .أشجار النخیل  فیھا  ویرعى أبنائھا الغنم وتكثر

یین خالیة من ور ساحة القتال بین المصریین واللیبعندما صكان الفنان المصرى ذكیاْ 
  . أیة نباتات أو حیوانات ألن القتال بینھما كان دائماْ فى الصحراء الغربیة  

بص�دق ع�ن البیئ�ة  هریعبت أقل إبداعاْ من نظیره المصرى فى  الفنان اآلشوري لم یكن
ح�راج النخیل في بابل وأاآلشوري كأشجار الخاصة باألماكن التي وصل إلیھا الجیش 

الع��رب إل��ي الجب��ال ف��ي ش��مال ش��رق وغ��رب ب��الد ب ف��ي ش��ط ص��الب��وص وعی��دان الق
إل�ي ش�اطئ البح�ر  عن�د من�ابع نھ�رى دجل�ة والف�رات الرافدین في أرمینیا واألناض�ول

األبیض المتوسط وصوالً إلي مصر بنیلھا وأسماكھا ما منحھ تصوراً خص�باً إلبداع�ھ 
  . الفني 

اآلشورى ذكیاْ أیضاْ عندما ص�ور س�احة القت�ال ب�ین اآلش�وریین والقبائ�ل وكان الفنان 
الممالك اآلرامیة حیناْ ومع مدن الساحل الفینیقى التى كانت دائماْ تتحالف مع  ،العربیة

  .خالیة من كل مظاھر الحیاة ألنھا كانت دائماْ تدور رحاھا فى الصحراء ، حیناْ آخر
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  :عصر الدولة الحدیثة فى البیئة المحیطة بمناظر القتال وحصار المدن

الحربی��ة وإب��راز ل��م یقتص��ر إب��داع الفن��ان المص��رى الق��دیم عل��ى تص��ویر المع��ارك 
تفاصیلھا وأح�داثھا ب�ل وص�ل إبداع�ھ إل�ى ح�د تص�ویر البیئ�ة المحیط�ة بمن�اظر القت�ال 
وحصار المدن على إختالف تلك البیئات بین بیئة جبلیة فى مدن الساحل الفینیقى تنمو 

وھو فى طریقھ إلى مدن الساحل ، فیھا اشجار األرز وتعیش فیھا حیوانات مثل الدب 
طریق حورس الحربى وقد عبر عنھ الفنان بآبار الماء دون وج�ود ألی�ة الفینیقى یمر ب

و بیئ��ة أخ��رى ف��ى الجن��وب حی��ث تنم��و النبات��ات الص��حراویة ، نبات��ات أو حیوان��ات
  .أشجار النخیل  فیھاویرعى أبنائھا الغنم وتكثر

إس��تخدم الفن��ان المص��ري الق��دیم عنص��ر المن��اظر الطبیعی��ة ف��ي م��لء الف��راغ المح��یط 
ت�وت "تال كم�ا ف�ي منظ�ري القت�ال المص�ورین عل�ي ج�انبي ص�ندوق المل�ك بمنظر الق
حیث غطت األشجار األجزاء الخالی�ة م�ن النق�وش وھ�ي )  ١شكل رقم ( " عنخ آمون

بق�ع ال�دم أو األس�لحة و  بذلك تؤدي نفس الوظیفة التي تؤدیھا أجزاء الجس�م المبت�ورة،
  .  ١والخوذات التي تغطي میدان المعركة

ذل��ك تص��ویر الق��وات الت��ي تتب��ع المل��ك ف��ي المعرك��ة وأس��فل أجس��اد الجی��اد وم�ن أمثل��ة 
الراكض��ة وب��ین عجلت��ي العرب��ة أو ب��ین أق��دام حام��ل المروح��ة ف��ي ك��ل ھ��ذه المواض��ع 
ص��ورت النبات��ات وف��ي من��اظر الحمل��ة عل��ي ب��الد النوب��ة اس��تخدمت النبات��ات ف��ي مل��ئ 

العلوي ولكنھا لم تستخدم حتي نھایة المستوي  جنود المصرییینالفراغ أعلي رؤوس ال
  .  في األجزاء السفلیة التي تسیر فیھا العجالت الحربیة 

ویالحظ غیاب عناصر المناظر الطبیعیة عن المناظر التي تصور حمالت الملك ستي 
ل الم�رور علي سبیل المث�ا وبجانب عامل ملء الفراغ، األول علي اللیبیین والحیثین ،

تلقي  )٢شكل رقم(قدام الخیل الملكیة في منظربین أ-علي حصون آبار طریق حورس
الجزی��ة وف��ي منظ��ر الع��ودة م��ن حمل��ة المل��ك س��تي األول عل��ي الب��دو الشاس��و اس��تخدم 

  .  ٢المنظر الطبیعي للتعبیر عن طبیعة المكان

یختبئ اآلسیویین بین األش�جار أم�ام  )٣شكل رقم("ینعم"في منظر الھجوم علي مدینة 
أسوار المدینة وعلي األرض یجلس الجرحي والقتل�ي وآخ�رون یتس�لقون ال�تالل ھرب�اً 

ف�ي منظ�ر ھج�وم و تجاه الغابة،ي ویسوق الراعي قطیع األبقار في إمن الملك المصر
الملك ستي األول علي مدینة قادش تختفي الشجرة الیمني م�ن الش�جرتین المص�ورتین 

  .  ٣ل المدخل مباشرة إختفي جزعھا خلف التلأسف

                                    
1- Groenewegen- Frankfort, H.A., Arest and Movement, New York1978, P. 120.   
2 Heinz,S. C. , Die Feldzugsdarstellungen des Neuen Reiches, Eine Bildanalyse, Wien 
2001, p.  123.   
3 Ibid,  p. 124,  abb.  169.   
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في منظر ھجوم الملك ستي األول علي البد الشاسو یري أحد القتلي علي یمین المدینة 
تكاد یظھر جزء من ساقھ الیسري بینما اختفت ساقھ الیسري خل�ف حاف�ة البئ�ر، وف�ي 

لج�زء منظر قطع األشجار من قبل سكان مدین�ة ی�نعم یغط�ي خ�ط األرض�یة المتع�رج ا
وك�ذلك الخ�ط  الت�ي تظھ�ر أس�فل جس�د ج�وادي المل�ك،" ق�ادر"األسفل من سور مدین�ة 

قد غطي أجزاء من سور المدینتین  الذي یحدد التل الذي تقوم علیھ مدینتي غزة ورفح
في منظر ھجوم الملك س�تي األول علیھم�ا ونالح�ظ ھ�ذا االمت�زاج ب�ین الخ�ط الفاص�ل 

خط�وط الت�ي تح�دد أب�راج المدین�ة وھ�و م�ن ت�أثیر للتل الذي تقوم علیھ مدنی�ة غ�زة وال
أن الخط الذي یحدد التل في حالة أن یكون خل�ف المدین�ة ی�وحي  smithالمكان ویعتقد 

ج�زء م�ن الش�جرة المص�ورة أس�فل الت�ل  "ی�نعم"ویغط�ى س�ور مدین�ة  بقصر المس�افة،
تش�كل م�ام المنظ�ر والت�ي أوالتي تبدو صغیرة بالمقارنة باألشجار األخ�رى المص�ورة 

  .  ٤غابة من أشجار األرز

كما إستعملت عناصر المنظر الطبیعي التعبیر عن حدود المنظر العام ومن أمثلة ذلك 
لقطع األشجار وھو المنظر المصور عل�ي الج�دار " ینعم"منظر مسارعة سكان مدینة 

الش��مالي لص��الة األعم��دة الكب��ري بمعب��د الكرن��ك فكان��ت األش��جار ھ��ي الح��د الفاص��ل 
، كما ساعدت عناص�ر المنظ�ر الطبیع�ي ف�ي إض�فاء ن�وع )  ٤شكل رقم (ككلللمنظر 

م��ن الحرك��ة عل��ي المش��ھد كم��ا ف��ي منظ��ر مط��اردة ال��دب آلس��یوي ھ��ارب ف��ي منظ��ر 
ومنظر الراعي ال�ذي یھ�رب بقطی�ع " ساتونا" استیالء الملك رمسیس الثاني علي بلدة 

  .  ٥األبقار بعیداً عن میدان المعركة

النقوش علي االمتزاج العجیب ب�ین المدین�ة وأبراجھ�ا أو المدین�ة وھناك دلیل آخر من 
 )٥ش�كل رق�م(Mutir   والنھر الذي یجري من تحتھا في منظر االستیالء علي حصن 

من عصر الملك رمس�یس الث�اني حی�ث تق�ف المدین�ة عن�د منعط�ف النھ�ر وك�أن النھ�ر 
  .  ٦یلتف حول المدینة

والمص�ور عل�ي   Hnفي المناظر التي تصور استیالء الملك رمسیس الثاني علي بلدة 
الجدار الغربي للفناء األول لمعبد األقصر من الخارج نجد غاب�ة المدین�ة الت�ي س�قطت 

حیث نجد في المستوي الس�فلي ی�تم إقتی�اد األس�ري للمث�ول أم�ام  بالفعل في أیدي الملك
  .  ٧منظر التاليحتفالھ بالنصر في الالملك في إ

فقی�ة بمبع�دي ص�ورة أ ف�ي ،الذى كان مسرحاْ لمعركة ق�ادش، "االورونت"صور نھر 
األقصر وأبي سمبل وبصورة مائلة وغیر مستقیمة في منظري معبد الرامس�یوم وف�ي 
 معبد أبي سمبل والرامسیوم ص�ور المج�ري الم�ائي ف�ي ص�ورة دائ�رة تح�یط بالمدین�ة 

                                    
4) Smith,W.S., Interconnections in the Ancient Near East, London 1965,  p124.  
5) Ibid,  p.  124.  
6) Heinz, S. C. , Op.  cit.,  p.  124,  abb.  201.   
7) Ibid, p.  125.   
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مائیة صغیرة ولكنھ في منظر معبد األقصر ص�ور  وتتفرع منھ مجاري )٦شكل رقم(
النھر یحیط بالمدینة من ثالثة جوانب ویتفرع منھ ف�روع أص�غر ولك�ن ھن�اك م�دخلین 

 ،للمدینة من الیمین والیسار یتیحان للعجالت الحربی�ة بال�دخول والخ�روج م�ن المدین�ة
لمدین�ة نفس�ھا أم�ا ا" الموقادی�ة" ف�رع  ھووھذان الفرعان أحدھما نھر العاصي واآلخر

 –في معبد أبي سمبل س�ور واح�د  -السوریة مزدوجة األسوار المدن فھي كغیرھا من
متناس���قة ف���ي أبراجھ���ا وكت���ب عل���ي أح���د أبراجھ���ا اس���م المدین���ة وص���ور أھلھ���ا وھ���م 

   ٨.مستسلمون

في المناظر الثالثة التي تصور ھج�وم المل�ك رمس�یس الث�اني عل�ي ب�الد النوب�ة بمعب�د 
معب�د مدین�ة  -واحتفالھ بالنصر وھجوم الملك رمسیس الثال�ث )٧رقمشكل (بیت الوالي

ھابو إمتزجت عناصر البیئة الطبیعیة للمكان مع المنظر كك�ل ف�ي التعبی�ر ع�ن الحی�اة 
، في قریة نوبیة ففي منظر ھجوم الملك رمسیس الثاني علي النوبة بمعبد بی�ت ال�والي

 "خ��ع إم واس��ت"و" ح��رونم إف آم��ون"المل��ك ف��ى عجلت��ھ الحربی��ة یتبع��ھ أمی��ران ھم��ا 
یھجم��ون عل��ى مجموع��ة م��ن الزن��وج المس��لحین ب��األقواس والس��ھام وھ��م یف��رون إل��ى 

ویت��دافع  ،ویحم��ل محارب��ان زنجی��ان زمیلھم��ا الج��ریح، معس��كرھم ف��ى وس��ط النخی��ل 
ثالث��ة أش��جار للنخی��ل وأس��فل  النس��اء واألطف��ال ف��ى ذعروف��ى أقص��ى یس��ار المنظ��ر 

ف�ى المنظ�ر الث�انى جل�س المل�ك ف�ى خیمت�ھ عل�ى  ،طعامالشجیرة جلست سیدة تطھي ال
وھ�ذه الجزی�ة " آم�ون إم أوب�ت"عرشھ یتلقى جزى ك�وش م�ن نائ�ب المل�ك ف�ى ك�وش 

وأثاث م�ن األبن�وس والع�اج وجل�ود الفھ�ود وأق�واس المتنوعة مكونة من خواتم ذھبیة 
وبخور ودروع وریش نعام وبیض نعام عالوة على ذلك ھن�اك حیوان�ات أخ�رى حی�ة 

 ىریران ذات القرون وھى حیوان�ات ال ت�ثل القرود والفھود والزراف والوعول والثم
م المل�ك عل�ي النوب�ة نوف�ي منظ�ر ھج�و ،الش�مال تعیش ف�ىإال فى مناظر الجنوب وال 
المستوي  –نجد منظر الرعاة وھم یرعون أغنامھم " الدر"المصورعلي جدران معبد 

العلوي بص�ور القت�ال والس�فلي یمث�ل  –وكان الخط الفاصل بین المستویین  –العلوي 
بینم�ا ج�اء ، ٩وھى نفس المناظر التى صورھا فن�ان معب�د بی�ت ال�والىاقتیاد األسري، 

منظر ھجوم الملك رمسیس الثالث علي بالد النوبة فقیراً في عناصر المنظر الطبیعي 
نظر،وباس�تثناء الخ�ط الفاص�ل للت�ل ال�ذي إال من شجرة واحدة في المستوي السفلي للم

تقوم علیھ مدینة عسقالنفي منظر ھجوم الملك مرنبتاح علیھ�ا ال نج�د ف�ي من�اظر ھ�ذا 
  .  ١٠الطبیعةالملك أي عنصر من عناصر 

ظر س��لفھ المل��ك اج��اءت من��اظر ح��روب المل��ك رمس��یس الثال��ث اآلس��یویة ش��بیھھ لمن��
طبیعیة للمنظر وفي منظ�ر ھج�وم  رمسیس الثاني مثل إستخدام صف األشجار كنھایة

                                    
8 Gaballa,G.A.,Narrative in Egyptian Art, DAI K , Sonderschrift 2( 1976), p.117  

القاھرة ، أبوبكر ترجمة تحفة حندوسة و مراجعة عبد المنعم، مصر وبالد النوبة، والتى إمرى٩
 ٢١٠ص،  ٢٠٠٨

10 Heinz,S.C.,, Op.cit.,p.  126.   
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الح��رب الییبی��ة الثانی��ة المص��ور عل��ي الج��دار  –المل��ك رمس��یس الثال��ث عل��ي اللیبی��ین 
بمعب�د المل�ك داخ�ل معب�د الكرنكیتس�لق اللیبی�ین الت�ل ھرب�اً م�ن  –الغربي م�ن الخ�ارج 

ھ�و نبعاج التل والتعبیر عن التدرج وإالملك واستخدام الفنان الخط الذي یحدد التل في 
  . ١١في ذلك یقلد منظر ھجوم الملك ستي األول علي البدو الشاسو

كما استخدم الفنان عنصر النباتات في ملء الفراغ بین عجل�ة المل�ك الحربی�ة وح�وافر 
الثانی�ة المص�ور اللیبیة الخیل الخلفیة في منظر عودة الملك رمسیس الثالث من حملتھ 

وكذلك منظ�ر  بجوار معبد موت بالكرنكعلي الجدار الغربي من الخارج بمعبد الملك 
ف�ي منظ�ر ھج�وم المل�ك رمس�یس   ش�جار خ�ارج مدین�ة تونی�بقیام الجن�ود ب�إقتالع اال

وحرك�ة  -الج�دار الش�مالي ب�ین الص�رحین األول والث�اني -مدین�ة ھ�ابو –الثالث علیھا 
مائي الجنود علي الساللم المؤدیة إلي األسوار  العلیا للمدینة وھذه الخطوط للمجري ال

  . ١٢الذي یحیط بالمدینة دون أن یمس التخطیط العمراني للمدینة

  البیئة المحیطة بمناظر القتال وحصار المدن فى العھد اآلشورى الحدیث : ثانیاْ 

في التعبیر عن البیئة الطبیعیة للمك�ان ال�ذي ت�دور فی�ھ المع�ارك  بدع الفنان االشورىأ
كم�ا أب�دع  ١٣كمنحدرات الجبال وحدود الجزر وأحراج البوص عن�د مص�بات  األنھ�ار

في تصویر الكائن�ات الحی�ة الت�ي تع�یش ف�ي ھ�ذه األم�اكن المختلف�ة الت�ي وص�ل  إلیھ�ا 
ر ص�ید األس�ود الت�ي ب�رع الجیش اآلشوري كاألسماك في میاه األنھار والبحار ومناظ

فیھا ملوك العصر اآلشوري الحدیث وكذلك تصویر الحیوانات التي وقعت في أی�دیھم 
كغن��ائم ك��الثیران والماش��یة والجی��اد والجم��ال وس��یتناول الباح��ث ف��ي الص��فحات التالی��ة 
عناصر البیئة الطبیعیة من أشجار وأنھ�ار وجب�ال المص�ورة ف�ي خلفی�ة من�اظر القت�ال 

  . ي تعود إلي العصر اآلشوري الحدیث والحصار الت

  :المسلة البیضاء للملك آشورناصربال الثاني: أوالً 

إلي جانب القصر الملك�ي  )٨شكل رقم(من المسلة البیضاء A2في المستوي صورت  
ش��جرة مورق��ة وزع��ت أوراقھ��ا عل��ي األغص��ان بالتن��اوب وق��د ص��ور ھ��ذا الن��وع م��ن 

ungerویمی��ل  B2األش��جار م��رة أخ��ري ف��ي المس��توي 
إل��ي االعتق��اد بأنھ��ا أش��جار  ١٤

ر وھ�ذا الن�وع م�ن بإلي االعتقاد بأنھ�ا أش�جار الص�نو ١٥  Bleibtreuمیل تالسرو بینما 
األشجار یذكرنا باألشجار المصورة علي األختام الدائریة التي ترجع إلي أوائل القرن 

  . م. التاسع ق

                                    
11 Ibid, p.  126.   
12 Ibid,  p.  126, 5.   

  .   ٥٤٠ص ،١٩٨٤القاھرة ، مصر والعراق عبد العزیز صالح،) ١٣
14 Unger, E., Der Obelisk des kӧnigs Assurnasirpal I aus Nineve,  MAOG 6 (1932),  P.  43.   
15 Bleibtreu,  E. ,  Die Flora der neuassyrischen Zeit,WZMS 1(1980),  p. 20.   
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ال حتف�المنظر ال�ذي یص�ور إید العنب تظلل أیضاً عناق A2 ،B2في المستوي صورت 
حققوه عل�ي إح�دي الم�دن والمص�ور ف�ي المس�توي  الملك وكبار ضباطھ بالنصر الذى

ویج��ري  B2, A2وتمت��د عناقی��د العن��ب ف��ي المس��تویین  A, B, C, D1األول العل��وي 
ح�د الت�ي تق�وم عل�ي ض�فاف أ" ك�الح"مدین�ة  أو ربم�ا "آش�ور"حتفال في فناء مدین�ة األ

A2, B2المجري المائي أسفل المستوییناألنھار ویمتد 
١٦  .  

شوریین وھو یسوق األسري والغنائم أحد الجنود اآل یرى 7B, 7Cفي المستوي السابع 
من ماشیة وأغنام وقد خرج الجمیع من خیمتین ذواتا أوتاد ثالثیة وف�ي خلفی�ة المنظ�ر 

نباتات عشبیة ذات أغصان ثالثیة وینتھي كل غص�ن بزھ�رة، وھ�ذه النبات�ات ل�م  تنمو
تنقش في منحوتات الملك آشورناص�ربال الث�اني ولك�ن عث�ر عل�ي نق�ش لنبات�ات مثیل�ة 

والت�ي ت��ؤرخ " مج��دو" عل�ي قط��ع م�ن الع��اج عث�ر علیھ��ا ف�ي الطبق��ة الس�ابعة م��ن ت�ل 
  .  ١٧.م. ق ١١٥٠م إلي . ق ١٣٥٠بالقشرة من 

ھر مناظر القتال الخاصة بعص�ر المل�ك آشورناص�ربال الث�اني منظ�ر الجن�دیین من أش
اآلشوریین الجاثیین علي ض�فة أح�د األنھ�ار یص�وبان الس�ھام نح�و اثن�ین م�ن اع�دائھم 

 BM یسبحون في میاه النھر علي قرب وھو المنظر المحفوظ في المتحف البریطاني 

ش�كل قوال�ب ص�خریة وب�ین ھ�ذه  وقد صور الفنان اآلشوري حافة النھ�ر ف�ي 124538
القوالب صورت أحد األشجار التي تنم�و ف�ي المن�اطق الص�خریة وتتف�رع ف�ي أعالھ�ا 

ویسري وخلف القوالب ول�یس بینھ�ا  أغصان وزعت أوراقھا بالتساوي یمنةْ إلي ثالثة 
مم��ا ی��دل عل��ي بع��د المس��افة ص��ورت ش��جرة  نخی��ل وھ��ي الت��ي نراھ��ا ف��ي الكثی��ر م��ن 

أن الفن��ان اآلش��وري ق��د أخط��أ ب��الجمع  ب��ین  Bleibtreuة وتعتق��د المنحوت��ات اآلش��وری
  .  ١٨ھذین النوعین من األشجار ألنھما ال یجتمعان في بیئة واحدة

كما صورت أشجار النخیل أیض�اً ف�ي نق�وش ب�الوات وھ�ذه النق�وش الت�ي نف�ذت عل�ي 
وجاءت  "بالوات"ثبتت علي أبواب قصر الملك شلما نصر الثالث في : شرائح برونز

أشجار النخیل علي الشریحتین التاسعة والحادیة عشرة وتصور الشریحة التاسعةحملة 
ش�كل (الملك شلما نص�ر الثال�ث عل�ي جن�وب باب�ل بینم�ا تمث�ل الش�ریحة الحادی�ة عش�ر

وقد ص�ور س�كان  "بیت داكوري"علي مملكة  "شلما نصر الثالث"حملة الملك  )٩رقم
جل�س الض�باط والكتب�ة اآلش�وریین عل�ي مقاع�د  ھذه المملكة وھم یحملون جزاھم وق�د

  .  ١٩بین أشجار النخیل إلحصاء ھذه الجزى
یحاص�رون ن عصر المل�ك ت�یجالت بالس�ر الثال�ث من یري جنود آشوریوفي المنظر 

حیث كان الحصار من كال الج�انبیین وف�ي ك�ال المنظ�رین  مدینة بابلیھ ویكملھ المنظر

                                    
16 Bleibtreu, E., Op.cit.,  p. 21.   
17 Loud, G. , The Megidde Ivories,  OIPS 2 (1939),chicago, Pl. 4,  2 a and 2 b; 
Bleibtreu,E.,  Die Florra des neuassyrische Zeit ,  p. 21.   
18 Bleibtreu,  E. , Op. cit. ,  p. 26,  abb. 1.  
19 Frankfort, H., The Art and Architecture of The Ancient Orient, London 1958,  P.89,  Pl. 

92a.   
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وف�ي  ةح�داھما أعل�ي قام�ة م�ن الثانی�إ -المنظرتین في یمین صورت أشجار النخیل،اثن
یس�ار المنظ�ر ش��جرة واح�دة وھن�اك ش��جرة م�ن ن�وع مختل��ف بج�وار ش�جرتي النخی��ل 

Barnettیعتق��د 
أنھ��ا ش��جرة رم��ان وجمی��ع ھ��ذه األش��جار تن��و عل��ي ض��فاف بحی��رة  ٢٠

أن جمی�ع  Barnettنصفھا في یمین المنظر والنصف اآلخر ف�ي یس�ار المنظ�ر ویعتق�د 
ر تنمو في جنوب بابل ویالحظ أن الفنان اآلش�وري ق�د جع�ل قام�ة الجن�ود ھذه األشجا

بینما یرتفع  ،اآلشوریین الذین یحاصرون المدینة تتساوي تقریباً مع قمة النخلة الكبیرة
  .  ن عن قامة الجنود واألشجار الثالثةالذي یحتمي خلفھ الجنود اآلشوریو الدرع

آشورناص��ربال الث��اني وت��یجالت بالس��ر  س��تعمل المل��ك س��رجون الث��اني مث��ل أس��الفھإ
الثالث المن�اظر القصص�یة المص�ورة ف�ي ص�فین م�ن األف�اریز م�ع ش�ریط م�ن الكتاب�ھ 
المس��ماریة بینھم��ا وأغل��ب مش��اھد الح��رب والق��نص ج��اءت ف��ي المس��توي الس��فلي وق��د 
 ح��اول نح��اتوه أن یحول��وا مش��اھد المل��ك ف��ي الح��رب والص��ید إل��ي ت��اریخ أي أنھ��م

ی���ة م���ن الحق���ائق الواقعی���ة والمن���اظر     قیقی���ة وق���دمت عل���ي خلفص���وروھا كح���وادث ح
  .  ٢١الطبیعیة
بقص��ر المل��ك س��رجون الث��اني ف��ي  ٥عل��ي الج��دار الش��مالي الش��رقي للقاع��ة  ص��ور

یص��ور حص��ار الجن��ود اآلش��وریین لمدین��ة مزدوج��ة  )١٠ش��كل رق��م(خورس��باد منظ��راً 
لقوالب المخروطیة التي األسوار قد أقیمت علي أحد التالل الصخریة كما تشیر بذلك ا

اعتاد الفنان اآلشوري علي تصویرھا عند اإلشارة إلي التالل الصخریة والجبلیة والي  
جانب ھذه اآلشارة إلي البیئة الجبلیة نري أحد الش�جار مص�ورة ب�ین الب�رجین األخی�ر 

ھ�ذا  وقبل األخیر من الناحیة الیسري وھ�ي ش�جرة ذات أوراق ولھ�ا خمس�ة أغص�ان،
الجمع بین القوالب المخروطیة التي ترمز إلي البیئة الجبلیة في المنحوت�ات وقد تكرر 

اآلشوریة وھذا النوع من اآلشجار المورقة في المنظر المصور علي الجدار الش�مالي 
وال��ذي  "دخورس��با"ف��ي  "س��رجون الث��اني"ف��ي قص��ر المل��ك  ١٤الغرب��ي م��ن القاع��ة 

د ال�تالل الص�خریة وال�ي الیم�ین یصور حصار الجنود اآلشوریین لمدینة تقع ف�وق أح�
م��ن المنظ��ر ص��ور الفن��ان اح��د ال��تالل الص��خریة وق��د نبت��ت ف��وق قم��ة ھ��ذا الت��ل ثالث��ة 
شجیرات من ھذا النوع ویبدو أنھ�ا إح�دي االش�جار الت�ي تنم�و ف�ي ھ�ذه البیئ�ة الجبلی�ة 
وجیدر بالذكر أن الكتاب�ات المس�ماریة ب�ین المس�تویین العل�وي والس�فلي ت�ذكر أن ھ�ذه 

  .  ٢٢وھي مدینة ربما تقع شمال شرق الموصل Pazashiدینة ھي مدینة الم
ف�ي عھ�د المل�ك س�نحاریب ف�ي جن�وب  كان قتال اآلشوریین للكلدانیین في شط الع�رب

بالد الرافدین موضوعاً للوحة حیة ص�ور فنانھ�ا منطق�ة المن�اقع بأس�ماكھا وحیواناتھ�ا 

                                    
20 Barnett,  R. D. , Assyrian Palace Reliefs in The British Museum, London 1970, P. 9 ,Pl.  

X11;      Bleibtreu, Die Flora des neuassyrische Zeit, p. 83,  abb. 29.       

، عیسى سلمان وسلیم طھ التكریتىترجمة وتعلیق ، الفن فى العراق القدیم، أنطوت مورتكات ٢١
  .  ٤٠٩ص ، ١٩٧٥بغداد 

22 Albenda,  P. , The Palace of Sargon king of Assyria, Editions Recherche sur les   
Civilisations, "Synthèse" no.22, Paris 1986, p.92 
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التي آوى الكلدانیون الیھا وتجمع�وا تتخللھا أحراج القصب المرتفعة  المائیة الصغیرة،
وص�ور قت��االً عنیف�اً ف�ي مراك�ب م��ن  فیھ�ا ف�ي جماع�ات ص��غیرة یت�داولون مص�یرھم،

الس�بایا الكل�دانیات بثی�اب طویل�ة وش�عور  توص�ور ، المكسو بالقار البوص المجدول
  .  ٢٣مرسلھ یستعطفن الغازین

في منحوتاتھم ما أبدعھ  ومن أجمل ما ترك لنا الفنانون اآلشوریون من مناظر طبیعیة
س�تیالء الجن�ود إ )١١ش�كل رق�م(الفنان اآلشوري في عھ�د المل�ك س�نحاریب ف�ي منظ�ر

اآلشوریین علي إحدن مدن الساحل الفینیقي علي شاطئ البحر األبیض المتوسط حیث 
لمنظ�ر حی�ث اكافة أرجاء البالط�ات الثالث�ة الت�ي ص�ور علیھ�ا  یحتل المنظر الطبیعي

تبع ن وھم ینقلون كل محتویات القصر من أثاث وخالفھ وقد تریوالجنود اآلشو صور
القصر حتي أقصي یمین المنظر حی�ث ص�ور الجن�ود  الفنان خط سیر الجنود من باب

في حجم كبیر ثم یصغر حتي تراھم داخل القصر وھم یعبثون بمحتویاتھ حتي ال نكاد  
تق�وم المدین�ة ف�وق ت�ل  نري تفاصیلھم وأبدع الفنان ف�ي تص�ویر البیئ�ة الطبیعی�ة حی�ث

شجار عل�ي الض�فتین وتس�بح األس�ماك ف�ي ي وعلي ضفة أحد األنھار وتنمو األصخر
وتق��ف عل��ي  ،ش��جار ف��وق ال��تالل الص��خریةالم��اء وف��ي أقص��ي یس��ار المنظ��ر تنم��و األ

  .  ٢٤أغصانھا الطیور
وظل���ت إنتص���ارات المل���ك آش���وربانیبال عل���ي العیالمی���ین ف���ي سوس���ھ مج���االً خص���باً 

ف��أخرجوا لوح��ات كبی��رة مبدع��ة ص��وروا فیھ��ا س��احة القت��ال تم��وج  فنانی��ھ،لتص��ورات 
یقتت��ل فیھ��ا المش��اه والخیال��ھ وفرس��ان العرب��ات، ی��دقون ال��رؤوس  ب��الھرج والم��رج،

بالمق��امع ویطعن��ون النح��ور والظھ��ور ب��الحراب والس��ھام ویح��زون الرق��اب بالس��یوف 
قتیل لیسلبھ خوذتھ  وینحني بعضھم علي جثة والخناجر، ویھرع بعضھم لنجدة بعض،

بینم��ا یجث��و بع��ض المغل��وبین طلب��اً للرحم��ة، ویلق��ي بعض��ھم  وس��الحھ وجعب��ة س��ھامھ،
وصورت القالع فوق قمم الجبال وعن�د ملتق�ي االنھ�ار  لتماساً للنجاة،ي النھر إبنفسھ ف

ف�وق  ھمیھدمھا الغزاة ویشعلون النار فیھا فیغادرھا أھلھا وق�د تك�دس ش�یوخھم وأطف�ال
بس�وط  كبیرتان وج�واد واح�د یس�تحثھ س�ائقھ ھا عجلتاننعة متسعة لكل معربات مرتف

طوی��ل، وص��ورت العاص��مة سوس��ھ خاوی��ة عل��ي عروش��ھا إال م��ن أط��الل البی��وت 
 "كرخ�ا"والنخیل، بیضاویة یحیط بھا خندق ومجري ماء ویقع عل�ي مبع�دة منھ�ا نھ�ر 

العرب���ات  وق���د طغ���ت عل���ي میاھ���ھ جث���ث القتل���ي والخی���ول الش���اردة والنافق���ة وبقای���ا
    ٢٥المحطمة

                                    
  :وأنظر أیضاً  ٥٢٩عبد العزیز صالح،المرجع السابق ص  ٢٣

               H., Monuments of Nineveh, London 1949, I, p. 25               , Layard    
23 Smith,  W. S.  ,  Op. Cit.,  P.  123,  Pl.  159. 

25  Frankfort, H., Op. cit. ,  Pl.  103-107  

   ٥٣١وأنظر أیضاً عبد العزیز صالح ، المرجع السابق ، ص
25 Bleibtreu,  E. ,Op.  cit. ,  p.  241 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٣٣ 

آش��ور وھ��و المل��ك تنوع��ت المن��اظر الطبیعی��ة الت��ي ص��ورھا لن��ا فن��انوا أعظ��م مل��وك 
تدور كافة العملی�ات " تیمان" في مناظر حربھ مع ملك عیالم  آشوربانیبال حیث یرى

  Bleibtreu الس�یدة  وق�د أحص�ت" ق�ارون"العسكریة ب�ین األش�جار وعل�ي ض�فة نھ�ر 
م�ا ی�دل عل�ي أن ھ�ذه المعرك�ة ق�د دارت مورقة في ھذا النفش مالثین شجرة ثمانیة وث

الت�ي عث�ر  12 ,11 ین الحج�ریینحووعل�ي الل� رحاھا في غابة من األشجار المورقة،
 ف���ي القص���ر الجن���وبي الغرب���ي حی���ث ص���ورت حمل���ة المل���ك XIXعلیھ���ا ف���ي الفن���اء 

 أشجار النخیل في المستوى تظھر" شمس شوم أوكین"آشوربانیبال علي أخیھ المتمرد 
األسفل لھذه األلواح الحجریة وینتھي صف أشجار النخیل عند منظر العجل�ة الحربی�ة 

وال�ي جان�ب أش�جار النخی�ل وھو یستعرض األسري والغنائم  الملكیة حیث یقف الملك
شط "ومنطقة  "بابل "مدینة  القصب وھي من خصائص وعیدانحراج البوص ھناك أ
نھري دجلة والفرات ب�الخلیج العرب�ي حی�ث تكث�ر زراع�ة عی�دان  حیث یلتقي "العرب

   ٢٦أھلھا حتى اآلن یصنعون القوارب الخفیفة من ھذه العیدان لالقصب وال یزا
ء الجن��ود اآلش��وریین عل��ي حص��ن س��تیالال��ذي یمث��ل إ) ١٢ش��كل رق��م(ش الوحی��دال��نق

واألس�یرات یمتط�ین الحمی�ر ف�ى  ،الن�وبیین ص�ورت الش�فاه الغلیظ�ة لألس�رى مصري
تعبیر عن البیئة المصریة التى تختلف عن بیئة بالد النھرین التى تغلب علیھ�ا أش�جار 

الفن�ان اآلش�وري ق�د  ویالح�ظ أن فى الجن�وب والمرتفع�ات الجبلی�ة ف�ى الش�مالالنخیل 
تأثر بالفن المصري القدیم في تصویر ماء النیل في خطوط متعرجھ وصور األسماك 

وھ�و م�االنراه لیة ومالمح األسرى الن�وبیین ذوي األن�ف األفط�س والش�عر المجع�د النی
    . ٢٧اآلشوریة األخرىفى النقوش 

الت�ي ص�ورت قت�ال الج�یش اآلش�وري م�ع القبائ�ل ) ١٣شكل رقم (وننتقل إلي النقوش 
فھن�ا " آش�وربانیبال"ض�د أخی�ھ المل�ك " ش�مس ش�وم أوك�ین"العربیة التي كان�ت تس�اند 

القوال��ب الت��ى تعب��ر ع��ن الص��خور أو أش��جار النخی��ل أو اح��راج الب��وص الت��ى تختف��ى 
تعبرعن البیئة البابلیة بل نجد أرض مستویة صحراویة وخیام األع�راب القائم�ة عل�ي 
األوتاد وشعور الرأس التي طرحت خلف الرأس وھم یحاربون اآلشوریین وھم عل�ي 

  .  ٢٨ظھور النوق المسرعة

   

                                    
بغداد ، یق عیسى سلمان وسلیم طھ التكریتىترجمة وتعل، نینوى وبابل، بالد آشور، أندریھ بارو ٢٦

  ٥٨ص، ١٩٨٠
27  Brunner,  H.," Ein assyrische Relief mit einer ägyptischen Festung" , AOF 16 (1952), p. 

253. 
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  :بة المراجع العربیة والمعر

بغ�داد ، ترجمة وتعلیق عیسى سلمان و سلیم طھ التكریت�ى ، نینوى وبابل ، بالد آشور ، أندریھ بارو
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Landscape depicted in the background of war scenes 
in both Ancient Egyptian Art and Neo- Assyrian Art , 

Comparison Study  
 Dr. Magdy Abdel Salam   Mohamed  Saleh     

Abstract: 

Ancient Egyptian Artist  was not only creative in depicting 
the military battles and highlight of its details,  but also he  

reached in his creativity to portray the environment surrounding 
the views of the fighting and blockade of cities on the difference 
in such  the mountain surrounding the cities of the Phoenician 
coast,where ceder trees grow and  where an animal such as the 
grizzly bear lives . On his way to the Phoenician coast passing by 
the Horus military Road,He depicted the war with the Bedouins  
without any plants or animals, and other landscape . In the south 
where palm trees grow and desert plants and sheep herder.. 

The Egyptian artist was smart when he  portrayed of battlefield 
with the Libyans free from any plants or animals because the war 
took place in Western desert.. 

The Assyrian artist was not less innovative than Egyptian when 
he sincerely expressed the  environment which the Assyrian 
Army reached  such as  palm trees in Babylon and embarrassing 
the reeds cane and matchsticks in Shatt al Arab, to the mountains 
in the northeast and west of Mesopotamia, at the springs of Tigris 
and Euphrates rivers in Anatolian to the Mediterranean beach 
access to Egypt and its fertile land with the river and its  fish .. 

The Assyrian artist was also smart when the depicted the 
battlefield between the Assyrians and the Arab tribes, which has 
been allied with the Aramaic kingdoms,  and sometimes with the 
of the Phoenician cities , free from all aspects of life because it 
has always been raging in the desert. 
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