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 في المتحف تينمحفوظ ّيتينجدار  لوحتينالغزال من خالل  توثيق
 (عصر سرجون الثاني وآشوربانيبال)بريطانيّ ال

   د.هبه النا قصير

 ّخصالمل
لتيّاّيّ الميالدالتيّجرتّفيّالعراقّفيّالقرنّالتاسعّعشرّّالتنقيباتّاألثريةّنّ إ

،ّكشفتّعنّعددّكبيرّمنّالنقوشّالبارزةّالمحفورةّعلىّينشوريّ اآلشملتّقصورّالملوكّ
فيّالقصر،ّةّمّ المهوالقاعاتّّ،جدرانّقاعةّالعرشنّيّ تّزمنّالمرمر،ّكانتّةّيّ حجّرلوحاتّ

رتّفيهاّالعديدّمنّالحيوانات،ّمنّصوّ ومشاهدّصيد،ّةّيّ حربحيثّكانّمنّأبرزهاّمشاهدّ
ّبينهاّالغزالنّالتيّهيّموضوعّدراستنا.

عتّزّ ماّّوإنّ ،ّةيّ ماكنهاّاألصلألمّتعدّاليومّموجودةّفيّّ،ةيّ الجداّرهذهّاللوحاتّّنّ إ
فيّّبريطانيّ الفيّبغداد،ّالمتحفّّيّ العراقعلىّمتاحفّعديدةّمنّالعالمّأبرزها:ّالمتحفّ

 باريس.لندنّومتحفّاللوفرّفيّ
الحديث.ّأولىّّشوريّ لعصرّاآلإلىّاّانتعودّي تينجداّرّلوحتينسيشملّبحثناّدراسةّ

.م.(،ّحيثّعثرّعليهاّفيّق721 ّ-705ّعصرّسرجونّالثانيّ)إلىّّهذهّاللوحاتّتعود
،ّوقدّنقشّعليهاّمشهدّصيدّبريطانيّ فيّالمتحفّاليًّاّوهيّمحفوظةّحالّ،قصرّخورسباد

ّالصياد.ّأكتافيظهرّفيهّالغزالّمحموال"ّعلىّ
(ّق.م.،ّوقدّعثر668ّّ-627ّنيبالّ)اعصرّآشوربإلىّّدفتعّوّاللوحةّالثانيةأماّ

تشملّهذهّاللوحةّ ،بريطانيّ محفوظةّفيّالمتحفّالّفيّالقصرّالشماليّفيّنينوى،ّاعليه
المشيّخاللّةّيّ وضعمجموعةّمنّالغزالنّفيّّروّ منّبينهاّمشهدّيصّعد ةّعلىّمشاهد
ّمصابةّبالسهام.ّغزالنّثاٍنّيصو رومشهدّّمشهدّصيد،

ّهاتينفيّّهاتصويّرّتوثيقّورةّوّ المصتحديدّنوعّالغزالنّّسنتناولّفيّهذهّالدراسة
اتّيّ وضعلهذهّالحيواناتّفيّةّيّ الواقعاّمعّالتصاويرّم،ّومدىّمطابقتهتينشوريّ اآلاللوحتينّ
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ّفيّالفنانّميزّ ّالذيّوماّ،ّالغزالنّتوثيقمدىّنجاحّالفنانّفيّيمّّوتقإلىّّالًّوصّومماثلة،ّ
 نيبال؟اآشوربّعصرّفيّالفنانّعنّالثانيّسرجونّعصر

ّ:ةلّ الداالكلمات 
ّّ.نيبالاآشوربّ؛سرجونّالثاني ؛ّالغزال؛ّنقوشّبارزةّ
ّ
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 البحثمة دّ مق
ّ ّالدولة ّّ،ةشوريّ اآلاستطاعت ّالقسم ّموطنها ّكان ّبينّّيّ الشمالالتي ّما ّبالد من

ق.م.ّوبذلكّأصبحتّدولةّآشورّالوريثة1230ّّمنّبابلّسنةّينّيّ الكاشمنّطردّّ،النهرين
1100ّسنةّلّوّ األالسرّبتجالتّّشوريّ الملكّاآلنّكّ تمحيثّّ.لحكمّبالدّماّبينّالنهرين

ّشماالًّ ّمملكته ّمد  ّمن ّوغربًّإلىّّق.م. ّدجلة، ّنهر ّّامنابع ّاألبيضّإلى ،ّطسّ المتّوالبحر
ّإلىّّاوشرقًّ ّالهضبة ّوجنوبًّةيّ اإليرانحدود ّإلىّّا، ّكّ الحّرّ واستمبابل. ّبتوسيعّشوريّ اآلام ون

ةّيّ اإلمبراطوّرحيثّبلغتّ(ق.م883–612)الحديثّشوريّ فيّالعصرّاآلّخصوًصامملكتهمّ
حيثّشملتّّ(1)ق.م.(668ّّ–627 لهاّفيّعصرّآشوربانيبالّ)متدادّاةّأقصىّشوريّ اآل

يرانّبإخضاعهّعاصمتهاّسوساّ،مصرّبإخضاعهّعاصمتهاّطيبة ،ّوازدهرتّ(1شكلّ)ّوا 
ّ.اأيضًّّيًّاوثقافّيًّاقتصاداماّنّ واّ ّيًّاالمملكةّليسّفقطّسياس

ونّفيّالعصورّالمتتابعةّفيّتشييدّقصورّجديدةّفيّشوريّ وقدّتنافسّالملوكّاآل
ّ"نمرود"إلىّّانتقلتّمّ ثاعتالئهمّالعرش.ّوكانتّآشورّعاصمتهمّاألولى،ّدّرّ بمجعواصمهمّ

درجةّكبيرةّإلىّّةشوريّ وصلتّالقصورّاآلّوّنينوى.إلىّّوفيّالنهايةّسباد"ّر"خّوإلىَّّثمّ ومنّ
ّفيّ ّتشابهت ّحيث ّالنهرين، ّبين ّما ّبالد ّفي ّمثيل ّلها ّيسبق ّلم ّوالعظمة ّالفخامة من

ّاألسوار ّناحية ّمن ّالعام، ّالحراسةّ،العاليةّالتخطيط ّّ،وأبراج ّوالمداخل بتماثيلّالمزي نة
ّ ّالمجن حةالحيوانات ّوقاعتين ،ّ ّلكل  ّأساسي تين ّالعرشقصر ّقاعة ّبينهما والقاعاتّّ،تقع

الجداري ةّجدرانهاّمنّالداخلّبعشراتّاألمتارّمنّالرسومّزي نتّفيّالقصر،ّحيثّالمهم ةّ
ّالتيّ ّأهوحمالتّالصّ،أحداثّالمعاركّالناجحةتصو ر ّوترجع ّالعنيفة، أن هاّإلىّّتهام يّ يد
ّ ّتمث ل ّمساحة ّأطول ّقصصي ة ّكما ّاألوسط. ّالشرق ّعرفتّفي ّيكنّأن  ّلم الغرضّمنها
ّ.شوريّ الجيشّاآلوقو ةّّ،بلّكانّإلظهارّعظمةّالملكّ،فقطّتزيينيًّا

الحديث،ّحيثّّشوريّ اآللعصرّإلىّاّانتعودّي تينجداّرّلوحتينسيشملّبحثناّدراسةّ
ّذاهّدّ ويعالشرقّاألدنىّالقديم،ّّفيةّيّ كبرّإمبراطوّرأةّفيّتلكّالفترةّشوريّ الدولةّاآلصبحتّأ
ّالفدّ تقفيّّيًّاذهبًّرالعصرّعصا ،م ّّن  ّاللوحاتّتعودنتاجهإوغزارة ّأولىّهذه عصرّإلىّّ.

اّيًّّمحفوظةّحالهيّّوّ،(ّق.م.،ّعثرّعليهاّفيّقصرّخورسباد721ّ-705ّ)ّسرجونّالثاني

                                                 
(1)

 Benoit, A., Art et Archéologie, P.133. 
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ّال ّالمتحف ّ(118829ّرقمّ)لوحةّبريطانيّ في ّوّ تص، ّالغزالّر ّفيه ّيظهر ّصيد مشهد
ّ.علىّأكتافّالصياداًلّمحمّو

ق.م.(،ّوقدّعثرّعليها668ّّّ-627نيبالّ)اعصرّآشوربإلىّّاللوحةّالثانيةّفتعودأم اّ
ّ ّالقصر ّفي ّالالشمالي  ّالمتحف ّفي ّمحفوظة ّوهي ّنينوى، ّرقمّّبريطانيّ في )لوحة

ّتش124875 ّاللوحةتم( ّهذه ّمشاهدّل ّّعد ةّعلى ّمشهد ّبينها ّمن ّمنّيصو ر مجموعة
ثاٍنّيصو رّثالثةّالمشي،ّخاللّمشهدّصيد.ّومشهدّوضعي ةّالغزالنّالكبيرةّوالصغيرة،ّفيّ

والثالثّّقوائمهّاألربعّعنّاألرض،ًّعاالمشي،ّالثانيّيقفز،ّرافوضعي ةّفيّاألو لّغزالن:ّ
 .الصي ادسهمّاخترقهّينازعّالموتّبعدّأنّ

ّأغلّإنّ  ّتناولت ّالتي ّالدراسات ّاآلّمشاهدب ّالنقوش ّفي ّالحيوانات ةّشوريّ صيد
ةّوّ وقّ،ةيّ الملكبمفهومّرتباطهّالنيبال،ّافيّعصرّآشوربّخصوًصاركزتّعلىّصيدّاألسودّ

ّ،اننّ الففيّالدراسةّمنّحيثّبراعةّهاّقّ حوبالتاليّلمّتأخذّباقيّالحيواناتّّ،شوريّ الملكّاآل
رُّصوّ الذيّالغزالّتصويرّّتوثيقّهذاّالبحثمنّخاللّرتأيناّالذاّّ،تصويرهاأوّإخفاقهّفيّ

ّ ّمتنو عة ّاآلبوضعي ات ّالصيد ّمشاهد ّتعّةشوريّ في ّالثانيّّودالتي ّسرجون ّعصر الى
ّ.وآشوربانيبال

 .م.(ق721 - 705عصر سرجون الثاني )
فرعّإلىّّكانّينتميماّبّ فّروالّظروفّاعتالئهّالعرش،ّّ،أصلّهذاّالملكُيعرفّّال
ّ ّقامتّحركاتّعصيانقريبّمن ّالحكم، ّاستولىّعلى ّعندما ّلكن ّالمالكة، ّةعدّ ّاألسرة

إلىّّق.م.ّحو لّسرجونّالثانيّمملكةّإسرائيل721ّلكنّباءتّبالفشل،ّوفيّسنةّّ،هدّ ض
720ّمردوخّــــّبالدانّفيّسنةّينّيّ الكلدان.ّولقدّدارتّمعركةّبينهّوبينّقائدّ(2)ةآشوريّ واليةّ

ّ ّاد عى ّوقد ّّلّ كق.م. ّمن ّالنصرّنّ العاهليواحد ّ(3)إحراز ّسنة ّوفي .717ّّ ّلّ احتق.م.
ثي ةّ(4)سرجونّالثانيّقرقميش ّالدولّالح  لتّكافة ّتحو  ّخاللّالسنواتّالخمسّالتيّتلت، .

ق.م.ّأقامّحملةّناجحةّوعنيفة714ّّة.ّوفيّسنةّشوريّ والياتّلإلمبراطوريةّاآلإلىّّالحديثة

                                                 
(2)

 Benoit, A., Art et Archéologie, P.136. 
(3)

 Roux, G., La Mésopotamie, P.274. 
(4)

 Margueron, J.C., et Pfirsch, L., Le Proche Orient et L’Egypte Antiques, P.320. 
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ّّ،(5)أورارتوّضدّ  ّوصفها ّ(6)بالتاليRouxّالتي ّ"استولى ّمدينةّعلىّالثانيّسرجون:
نةّالكبيرةّموساسير ".ّهالديّالكبيرّلإللهّتمثالإلىّّإضافةّهائلةّغنيمةّدفعتّالتيّالُمحص 

ّق710ّّسنةّفي إلىّّبالدانّـــّمردوخّملكهاّلجأّحيثّبابل،ّالثانيّسرجونّهاجم.م.
بهّكملكّلبابل.ّّاالعترافّوتمّ ّبلده،إلىّّاألخيرّهذاّعادّالمقاومة،ّمنّسنتينّوبعد.ّعيالم
ّ.جث تهّإلىّالتعر فّادًّأبّيتمّولم.م.ّق705ّّسنةّالثانيّسرجونّتوفِّيَّ

 ق.م.( 668 - 627عصر آشوربانيبال )
،ّ(7)اعتلىّآشوربانيبال،ّحفيدّسنحريب،ّالعرشّبعدّشهرّمنّوفاةّوالدهّأسرحدون

ّذروتها.امهّي ّأةّفيّشوريّ اآلةّيّ اإلمبراطوّر،ّوقدّبلغتّ(8)باآلدابّاومولعًّّاًفّقّ وكانُّمث
ّأوكينّملكًّبّصّ نق.م.،660ّّفيّسنةّ ،ّوبينّ(9)علىّبابلّاأخيهّشمشّــّشومّــ

ّتّ باّةعدّ ّق.م.ّقادّآشوربانيبالّحمالت666ّو662ّسنةّ .ّفقدّدم رّ(10)عيالمّومصرجاه
ّطيبه ّّ،مدينة ّوفيّسنة ّاحتاللّمنفيس. ّج653ّوأعاد ّشهيرة ّجرتّمعركة بينّّادًّّق.م.

ّعلىّّلّ تفيّينّيّ والعيالمينّشوريّ اآل ّاألحداثّمحفورة ّتوبا،ّعلىّضفةّنهرّأوالي.ّهذه ـــ
ّاآل ّالجنود ّنشاهد ّحيث ّآلشوربانيبال ّالبارزة ّملكّشوريّ النقوش ّتومان، ّرأس ّيقطعون ين

ق.م.ّأطلقّآشوربانيبالّحملتينّمتتاليتين646ّّ،ّفيّساحةّالمعركة.ّوفيّسنةّينيّ العيالم
.ّبعدّوفاةّآشوربانيبال،ّتتابعّعلىّعرشّ(11)عاصمتهمّسوسارتّمّ دُّحيثّينّيّ العيالمّدّ ض

ّة.شوريّ اآلةّيّ اإلمبراطوّرقبلّنهايةّّ(12)آشورّثالثةّملوك
واستيالئهمّّ،ينيّ والميدّ،ينيّ البابلق.م.ّعلىّيد614ّّبعدّسقوطّمدينةّآشورّسنةّ

ّظهورّ(13)ق.م.612ّعلىّنينوىّسنةّ ّبدأ ّوّ ق. ّوهيّة ّالبابليّ اإلمبراطوّركبرىّجديدة، ةّيّ ة
ّ.(14)الحديثة

                                                 
(5)

 Benoit, A., Art et Archéologie, P.136. 
(6)

 Roux, G., La Mésopotamie, P.276. 
(7)

 Roux, G., La Mésopotamie, P.287. 
(8)

 Moortgat, A., Die Kunst Des Alten Mesopotamien, P.153. 
(9)

 Margueron, J.C., et Pfirsch, L., Le Proche Orient et L’Egypte Antiques, P.321. 
(10)

 Glassner, J.J., La Mésopotamie, P.57. 
(11)

 Benoit, A., Art et Archéologie, P.138. 
(12)

 Margueron, J.C., et Pfirsch, L., Le Proche Orient et L’Egypte Antiques, P.321. 
(13)

 Glassner, J.J., La Mésopotamie, P.57. 
(14)

 Benoit, A., Art et Archéologie, P.138. 
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 بين النهرين االغزال في بالد م
زّيّ تم،ّةشوريّ للدولةّاآلّاكانّمركزًّّالذيّ،منّبالدّماّبينّالنهرينّيّ الشمالالقسمّّإنّ 

،ّوهذاّماّسمحّبوجودّأنواعّعديدةّمنّالحيوانات،ّةيّ المائّهمواردستقرارّاّوّمناخهعتدالّاب
ّ.(15)ومنّبينهاّالغزالنّ،تفوقّالمناطقّاألخرىّوبأعداد

ُّّعرف ّالمعاجم ّفي ّدوّ.ماشMAŠ.DUّّالسومري ةّبالصيغةّاللغوي ةالغزال
ّ.(16)صب تSABÍTUُّّّباألكادي ة

ّحيثّوالماعز،ّاألغنامّقطعانّضمنّترب ىّالقديمّالبابليّ الغزالنّفيّالعصرّّكانت
.ّلقدّعثرّعلىّآثارّلهذهّاليدوي ةوعظامهاّفيّالصناعاتّّ،وقرونهاّ،جلودهاّتستخدمّكانت

ّواألغلبّّعد ةّأثريةّمواقعالحيواناتّفيّ ّبينّالنهرين، ّما ّفصيلةّإلىّتعودّأن هافيّبالد
Gazella subgutturosa
ّ،مةخّ ةّالمتضيّ تهّالدرقدّ بغّيتمي زّالذيّيّ الدرقالغزالّأيّّ،(17)

ّاإلناث، ّمن ّاألكبر ّالذكور ّّوبأحجام ّوعيناه ّطويلتان ّواسعتاسوداّوأذناه ّان ّ،(1)صورةن
ّ،،ّقوائمهّرفيعةوغيرّمتناظرةهةّوّ مشأوّبقرونّّ،(2)صورةّبالّقرونًّناتكونّاإلناثّأحيا

منّّأقوىّمنّغيرهّهعندCoxofemoralّّيّ الخلفعضلةّالفخذّّوفيّنهايتهاّحوافرّسود،
ّبدًءاّحسبّكلّقطعةّمنّجسمهوبرهّّلونّتعد ديّعندّالركض،ًّناتجعلّلهّتواّزاّمالغزالنّ

،والبّ،منّاألبيض ،الرمادّألوانجاتّرّ تدوبعضّّن ي  وبرّالوجهّاّمّ .ّأواألحمرّ،واألصفرّي 
32ّغامقّأوّأسود،ّلهّّن يّ بيبهتّمعّالعمر،ّذيلهّقصيرّلونهّّمّ ثّ،ماّيكونّأبيضًّبافغال
منّأجلّلحومهاّالتيّّةشوريّ اآلّالمدنّفيّترب ىكانتّالغزالنّّ.(18)اتّتيجانّطويلةّوذّنًّاس

ي ةألذ ّلحومّالحيواناتّّمنُّعد ت ّالعصرّفيّالملكي ةمنّضمنّالوالئمّّاأيضًّّكانتّالتيّ،البر 
وتوضعّفيّأقفاصّتحتّسيطرةّالقصر.ّّ،كبيرةّقطعانّبشكلّترب ىحيثّكانتّّ،شوريّ اآل

ّ.(19)اإللهي ةكماّكانتّالغزالنّتقد مّضمنّالقرابينّ
                                                 

ّ.123ةّفيّالعراقّالقديم،ّص.يّ ادّسعيدّ،الثروةّالحيوانيّ باسلّأّ(15)
ّ.112ةّفيّالعراقّالقديم،ّص.يّ ادّسعيدّ،الثروةّالحيوانيّ باسلّأّ(16)
ّ.113ةّفيّالعراقّالقديم،ّص.يّ ادّسعيدّ،الثروةّالحيوانيّ باسلّأّ(17)

(18)
 DURMUŞ,M., Determination of Home Range Size and Habitat Selection of Gazelles 

(Gazella subgutturosa) by GPS Telemetry in ŞANLIURFA, P.21 - 22, Fig.6 - 7;  

https://animaldiversity.org/accounts/Gazella_subgutturosa/. 
ّ.114ةّفيّالعراقّالقديم،ّص.يّ ادّسعيدّ،الثروةّالحيوانيّ باسلّأّ(19)

https://animaldiversity.org/accounts/Gazella_subgutturosa/
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 (بريطانيّ المتحف ال،118829 رقم )لوحةالصّياد  أكتافعلى  الا مشهد الغزال محمو 
ّّلوّ أّإنّ  ّالغزال ّلتصوير Gazella subgutturosaّالدرقيّ ظهور

ّالنقوشّفي 
ّعلىّمنقوشّصيدّمشهدّفيّوذلكّالميالد،ّقبلّالثامنّالقرنّحواليإلىّّيعودّة،شوريّ اآل

يّ ّالمرمرّمنّجداري ةّلوحة قصرّّعثرّعليهاّفيّ،بريطانيّ محفوظةّفيّالمتحفّالّ،الجص 
.ّيمثلّ(3ّصورة)ّالعراقّفيّالحالي ةأوّخورسبادّّ،الملكّسرجونّالثانيّفيّدورّشاروكين

ّ ّثالثة ّالمشهد ّ،الطيورّيصطادونّاألشجارّمنّمجموعةّبينّينآشوريّ ّصي ادينهذا
ّالصغيرة ّّ.(20)والحيوانات ّالثانيّّعلىّاألو ليصطاد ّيظهر ّبينما ّالطيور، ّالمشهد يسار

ّيحملّفهوّالمشهدّيمينّعلىّالثالثّأم اّ،ًساوقّوّسهًماوهوّيحملّّ،الوسطّفيّالمصو ر
ّ.(21)اليمنىّيدالبّبر يًّاًّباأرنّويمسكّ،أكتافهّعلىًّراصغيّالًّغزا

ّحيث.ّالصيادالغزالّفيّالمشهدّبطريقةّجانبية،ّغيرّطليق،ّبلّفيّحوزةّّرصوّ 
ّالغزالّرقبتهّّهوجمعّقوائمّ،أكتافهعلىّّاألخيرّهذاّوضعه ّمد  ّاليسرى.ّكما األربعةّبيده
ّيظهرّّاألمام،إلىّّورأسه ّمنّّعلى .جسمهّفيّللسهامّأثرّأيّ ولم ّالتيّالوضعي ةالرغم
ّّنجحّالفن انّفإنّ ّ،الحيوانّفيهاّصو ر ّالحيوانّذالهّالمميزةّالدقيقةّالتفاصيلفيّتصوير
ّأذنيهّةكافّ  ّّ،وقرنيهّ،من ّالواسعتين ّّ،جانبي ةّبطريقةّصو رتاّاللتينوعينيه ّعضالتإلى

ّ(.2ّشكل)ّالقصيرّذيلهَّثمّ ومنّّ،وحوافرهّ،الرفيعةّقوائمهإلىّّوطريقةّثنيهماّ،جسمه
  

                                                 
والحمرّّ،والغزالنّكالطيور،ّنيبال،اوآشوربّالثانيّسرجونّعصرّفيّالصغيرةّالحيواناتّصيدّإنّ ّ(20)

ي ة القيامّبهّكماّهوّالحالّّاآلشوريّ ّالملكّعلىّيتوج بّدينيّ ّطقسيّ لمّيكنّلهاّارتباطّبمفهومّّوغيرها،ّالبر 
ّنيبال.اصيدّاأٍلسودّفيّعصرّآشوربّخصوًصافيّصيدّالحيواناتّالكبيرةّّو

 Sense, G., Les Bas - Reliefs des Palais Assyriens, P.107 
(21)

Pritchard, J. B., The Ancient Near East in Pictures, P.57, Pl.185; Deshayes, J., Les 

Civilisations de l’Orient Ancien, P.317, Pl.133; Moortgat, A., Die Kunst Des Alten 

Mesopotamien, Pl.273.    
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 (بريطانيّ ، المتحف ال124875 رقم مشهد قطيع الغزالن )لوحة
ّّظهر ّآشوربانيبال ّفيّعصر ّالغزال ّتصوير ّسرجون ّفيّعصر ّفيّكما الثاني

ّ،ّوذلكّفيّالقصرًّضامشاهدّالصيدّأي منّجداري ةّحيثّنقشّعلىّّ،(22)فيّنينوىالشمالي 
ّ ، ّالجصي  ّالالمرمر ّالمتحف ّفي ّّبريطانيّ محفوظة ّرقم ّعد ةّمشاهدّ،(124875)لوحة

التيّتمشيّفيّمنّالغزالنّالكبيرةّوالصغيرةّيصو رّقطيًعاّمشهدّصيدّّمنّبينهاّ(4)صورةّ
ّالبراريّ ّمنّالعاصمةالعشبي ة ّّالقريبة ّالحيواناتّ(5)صورة ّهذه ّكانتّّ، بطريقةّمصو رة
ّورفيعةّّ،قوائمّمنفصلةوأربعةّّ،قرونّلإلناثومنّدونّّ،،ّمعّقرنّواحدّللذكورجانبي ة لكل 
هذهّالغزالنّمعّإذاّقارن اّّ.(3)شكلّبينّالذكورّواإلناثّوالصغارّأحجامّمتفاوتةمعّ،ّمنها

ّالموجودة ّالفن انّّنّ نالحظّأّ(6ّ)صورة فيّالطبيعةّمثيالتها ّلناّصو رّقد ّتفاصيلها،أدق 
ّالقفصّّوخصوًصا  الذيّتظهرّمالمحهّعلىّجسمّالغزالّمنّالخارج.الصدري 

 تشابه ومقارنة

 (ضمن مشهد قطيع الغزالن)الخلف إلى  تفّ الغزال الملت - 1
ّ ّالقطيعّ)صورةعلىّيمينّّ،الخلفإلىّّالذيّيديرّرأسهالغزالّّصورةتتشابه ّمشهد

5،)ّّ ّأحد ّمالحقة ّلمراقبة ّّ،لهالصي ادين ّأبعد ّن ّفرسه ّنزلّعن ّالقطيعوات جه معّّ،نحو
ّّصورةّالحمار ّ،ّضمنّمجموعةّمنّ(7ّ)صورةّذاتهاالمنقوشّعلىّجزءّمنّاللوحةّالبر ي 

ّالحمرّ ي ة ّالبر  ّالتيّيطاردها ّالحمرّّسقطّأحدّقدلّ.بّالصيدوكالالصي ادون، ي ة علىّالبر 
ّظهره،ّ ّوانكفأ ّاآلخرّعلىّرأسه، ّحمارّّتالتفبينما ّعرفّمصيرهيلّالخلفإلىّّثالثبر ي 
ّ.(8)صورةّوكالبّالصيدّ،اءّهروبهمّمنّالسهامبهمّأثنألم تّفيّهذهّالمحنةّالتيّصغيرهّ
ّ ّّتصويرلّالواقعيّالتوثيقّهنايظهر ّالحمار ، ّانفعاالتّّوالغزال،البر ي  ّنقل ّطريق عن

                                                 
(22)

Frankfort, H., The Art and Architecture of the Ancient Orient, P.100 - 101, Pl.113; Watanabe, 

C. E., "The “Continuous Style” in the narrative schemes of Assurbanipal’s reliefs", P. 103, 

Fig.2. 
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ّومدىخوًفاالخلفّإلىّّلتفاتهابّالحيوان يشعرّسّالذيعلىّمشاعرّاإلنسانّّذلكّتأثيرّ،
هّالصي ادّّأوّمنّ،منّمالحقةّكلبّالصيدّالخائفّالحيوانبالعطفّتجاهّ ّ.(23)نحوهتوج 
ّالخلفّبالرسمّإلىّّالغزالّالملتفتيذك رناّكماّ القرنّالثالثّإلىّّالذيّيعودالجداري 

ّالذي4ّشكلّعشرّقبلّالميالدّ) ننورتاّّ-ّتوكلتيّشوريّ عثرّعليهّفيّقصرّالملكّاآل(
ل ّ.قصرهّفيّعاصمتهّالجديدةدك ةّواجهةّّهذاّالمشهدزي نّ،ّحيثّاألو 

ّصو رّمستطيلّّمنيتأل فّالمشهدّ يديرانّّومتماثلينّ،غزالينّمتقابلينّفيهمركزي 
،ّيفصلّبينهماّشجرةّعلىّشكلّنخلةّاألمامي ةويرفعانّإحدىّقوائمهماّّ،الخلفإلىّّرأسهما

ّ ّبالمستطيل ّيحيط ّالنضرتين. ّسعفتيها ّعلى ّالغزاالن ّوقف ّحيث ّالجانيبنّالمركزي  من
وقدّأحيطتّهذهّّ.فيّداخلهماّنبتةّكثيفةّاألوراقُصو رّّيّ ودمبشكلّعصم ماّمستطيلينّ

ّالثالث ّّةالمستطيالت ّبإطارات ّمستطيالتمخط طة ّّ،بشكل ّومرب عات ّصغيرة يّفزي نت
واألشكالّّ،هذاّالمشهدّبأكملهّبصفّمنّاألزهارتو جّاألعلىّبأشكالّأزهارّونباتات.ّكماّ

ّ ّالمتنو عة، ّالحجم.النباتي ة ّّوالكبيرة ّإن  ّغير ّالمشهد ّّ،واقعيّ هذا ّإن ما ّرسالة فكري ةّيحمل
ّ ّبطقوسّأسطوري ة ّالشعائراحتفاالتّترتبط ّفي اختزلّّلقدّ.ةشوريّ والمعتقداتّاآلّ،الربيع
ّ ّالفن ان ّكما ّبالغزال، ّالحيوان ّمملكة ّاألنواعّاستدعى ّمن ّاآلالف ّبين ّمن ّالنخلة شكل
ّالتجد دّالخال قةّ،ّالنباتي ة ّّ،فيّالطبيعةّبشكلّشجرةّمورقةواختزلّقو ة رها علىّجانبيّوكر 
ّّ.المشهد ّذلكّللتعبيرّعنّفكرةّإحاللّالخصبّفيّالطبيعةّكل  ّبكل  البشري ة،ّموجوداتها
ّ.اني ة،ّوالنباتي ةوالحيّو

انفعالّمعي ن،ّالخلفّفيّهذاّالمشهدّليسّللتعبيرّعنّإلىّّالغزالّالتفاتجاءًّّذاإ
تجددّإنماّحملّالمشهدّهناّمفهومّرمزيّهوّّفعلّواقعيةّحصلتّمعّالحيوان.رد ةّأوّعنّ
ّ.(24)الربيعباحتفاالتّالمرتبطةّّةشوريّ والمعتقداتّاآلّللشعائرّاًّوفقّالحياة

                                                 
؛ّستين357ّ؛ّهاريّساغز،ّعظمةّآشور،ّص273ّّ-274ّّصّالجريحة،ّاللبوةّصاحب،ّزهيرّ(23)

ّ.226ّصّالقديم،ّاألدنىّالشرقّفنّ لويد،ّ
،ّمملكةّصاحب،ّزهيرّ(24) ّ.387ّّ-388ّّصّالفن 
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 (ضمن مشهد القطيع)الغزال الذي يأكل العشب  - 2

فيّأعلىّمشهدّّاألرضّليأكلّالعشبإلىّّصورةّالغزالّالذيّينزلّبرأسهاّنّ قاّراذاّ
مماثلةّمأخوذةّمنّةّيّ بوضعلهذاّالحيوانّةّيّ واقع(،ّمعّصورة5ّّعلىّاليمينّ)صورةّالقطيع
ّّ(9ّ)صورةّالطبيعة ّنّ الفّنّ بأنالحظ ّان ّبطريقة ّالحيوان ّأذني ّبتصوير ّنجح ّ،ةيّ جانبقد

ّالواحد ّالقرن ّالواحدةّ،وكذلك ّّ،والعين ّفقط ّيظهران ّإاللذان ّّنظرناذا ّمنّإلى الحيوان
ّ ّمّ أالجانب، ّا ّإلىّبالنسبة ّالحيوانّ،ةقّ بدًّضاأيرتّوّ صفقدّّ،األربعقوائمه ّ،وقدّظهرّهذا

ونجاحهّانّنّ الفدليلّعلىّمهارةّالدقيقةّةّيّ التصويّرالتفاصيلّهذهّّ.فيّفمهًّئايضعّشيّهنّ وكأ
ّ.وجمالةّيّ مصداقّلّ بكفيّنقلّالواقعّ
ّ ّكّ يذكما ّرنا ّالغزال ّّبصورةهذا ّعلىّّالمصو رةالغزالن ّعلبة ّمنّالشكلأسطواني ة

مقبرةّرقمّّفيّهاعثرّعليّ،القرنّالثالثّعشرّقبلّالميالدإلىّّعودتّ(،10ّ)صورةّالعاج
نقشّعلىّهذهّالعلبةّّ.(25)وهيّمحفوظةّفيّمتحفّبيرغامونّفيّبرلينّ،آشورّفي45ّ

ّ،رّشجرةّنخيلّتفصلّبينّزوجّمنّالغزالنر،ّيصوّ ،ّمشهدّطقسيّتقليديّمكرّ العاجيةّ
.ّفوقّرأسّكلّمنهماّشمسا".ّالمشهدّمحاطّمنّاألعلىّواألسفلّبشريطّأفقيّمنّاألزهار

،ّفيّتعبيرّرمزيّعنّالخصبّ(5)ّشكلّأعاليّاألشجارّعلىكماّتظهرّالطيورّالمتقابلةّ
ّالحياة ّوتجدد .ّ ّتصويّرلقد ّفي ّالفن ان ّللغزالللّهنجح ّالدقيقة ّالعلبةّّتفاصيل ّهذه على

ّّالعاجية، ّكانّرأسأما ّفقد ّّالحيوان ّالى ّاألعشابيّوهوّاألماممتجها" وليسّالىّّ،أكل
ّّ.(5)صورةّاألسفل،ّكماّهوّالحالّفيّوضعي ةّالغزالّالمصو رّفيّمشهدّالقطيعّّ

 (بريطانيّ ، المتحف ال124875رقم  مشهد صيد الغزالن )لوحة - 3
ّالتي4ّّ)صورة(124875ّرقمّاللوحةّ)ّرّمشهدّصيدّالغزالنّعلىّيسارصوّ  ،)

هذاّيمث لّ،ّبريطانيّ نيبالّفيّنينوى،ّوالمحفوظةّفيّالمتحفّالاعثرّعليهاّفيّقصرّآشورب
ّ ّالمشهد ّ)صورةثالثة 11ّّغزالن :)ّ ًّياماشاألو ل ّالثاني ّقافزًّ، ّالثالثّبسهم،ًّبامصاّوا
ّ.ّ(26)جانبي ةبطريقةّصو رتّ.ّهذهّالحيواناتّالثالثةّالصي ادّسهماخترقهّّبعدّأناّمحتضرًّ

                                                 
(25

Feldman M. H., " Assur Tomb 45 and the Birth of the Assyrian Empire", P. 21-22; Kalla 
)
 

G.,"Date Palms, Deer/Gazelles and Birds in Ancient Mesopotamia and Early Byzantine Syria", 

P.867 - 868, Fig.3 
(26)

 Watanabe, C. E., "The “Continuous Style” in the narrative schemes of Assurbanipal’s 

reliefs", P. 103, Fig.2. 
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إلىّّةيّ والخلفاألمامي ة،ّقوائمهّّرافًعاالذيّيقفزّعنّاألرض،ّّالثانيالغزالّقارن اّذاّإ
ّمحاّو ّّالًّاألعلى ّبصورة ّبسهم، ّأصيب ّأن ّبعد ّالهرب ّمنّواقعي ة ّمأخوذة ّالحيوان، لهذا

ّبالوضع ّنفسهاّةيّ الطبيعة ّسريّ،(12)صورة ًّّعانالحظ ّالفن ان ّبأن  ّأتقن ّقد ّ:تصويربدق ة
ّ ّالقفصّوضعي ة ّالذيل، ّالقفز، ّعند ّالقوائم قو ةّللحيوانّالذيّيظهرّبوضوحّمنّالصدري 

إذاّوهذاّماّيمكنّأنّنراهّفيّالواقعّّ.(6)شكلّّوأذنّواحدةّ،بقرنّواحدصو رهّ.ّكماّالقفزة
ّالحيوانّمنّالجانب.إلىّّنظرنا

ّالثالثّالمحتضرّ، ّالغزال ّّأما ّكّ يذفهو ّرنا ّالمصابة ّالجريحة ّباللبوة سهامّبثالثة
ّيّ عملخاللّ ّالملكّآشوربة ّالتيّكانّيمارسها ّاصيدّاألسود ّوالمنقوشةّأحداثها ةّقّ بدنيبال،

ّحيثّنالحظّّ،(13ّ)صورةّعلىّجدرانّقصرهّفيّنينوى ّالحيوانّالشرسّّطبيعةبأن  هذا
(ّ ّاألسد( ّأو ّاللبوة ّاستسالمه ّعدم ّفي ّانعكست ّبسهولة ّّفأخذللموت ّينازع عندّبشد ة

صرارهّعلىّالنهوضّمنّجديدّاالحتضار ،ّوقدّظهرّذلكّفيّعضالتّجسمهّالمشدودة،ّوا 
ّوفتحّفمهّعلىّالرغمّمنّإصابتهّالبليغةّبالسهامّ،رفعّرقبتهأنّبعدّّةيّ علىّقوائمهّاألمام

ّ،.ّبينماّنرىّالغزالّقدّاستسلمّللموتّبسهولة(27)ونظرّنظرةّإستصغارّالىّالحشدّالملكي
ّالتصويرّمتالئمنّّو معّطبيعةّهذاًّّمادونّمنازعةّللموتّبعدّإصابتهّبالسهم.ّفجاءّهذا

ّالحيوانّالوديعّوالمسالم.
 :آشوربانيبال و الثاني سرجون عصر بين الغزال توثيق مميزات
وليسّّالغزالّبشكلّفرديانّاآلشوريّفيّعصرّسرجونّالثانيّوث قّتصويرّنّالفنّ ا

ّقطيع، ّّضمن ّالصختزلّعمليّ اكما ،ّبالمشهدّ،دية محموال"ّّالحيوانّصو رّحيثّالنهائي 
 .التيّتسبقّذلكّديةّالصدونّالتطرقّالىّمراحلّعمليّ ّ،فقطّادأكتافّالصيّ علىّ

                                                 
ّ.270صاحب،ّاللبوةّالجريحة،ّصّّزهير77ّّبارو،ّأشور،ّصّّأندريهّ(27) ؛
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أظهرّلناّكمّّوليسّمنفردا"،ّصو رّالغزالّضمنّمشهدّقطيعّفقدّنيبالافيّعصرّآشوربّأما
ّالتفصيليّ ّالفن ان ّالمراحل ّكل ّالحدثة ّالصيّ ّلهذا ّمالحقة ّمن ّالغزالنبدءا" ّلقطيع ّ،ادين

ّامهّالسهيثمّتوجومنّّ،الىّالخلفّخوفا"ّبعضهاتّهروبّهذهّالحيواناتّوالتفاّانتقاال"ّالى
ّ.ثم ّاحتضارهّواستسالمهّللموتّ،لجسدّالحيوانّهذهّاألخيرةّ"ّاختراقاواخيّرّ.هانحّو

هاتينّفيّّغزال،ال توثيقمي زتّّ،نستطيعّمالحظةّعدةّخصائصّ،إنطالقا"ّمنّذلكّ
ّالحقبتينّمنّالعصرّاآلشوريّالحديث،ّسنوضحهاّفيّالجدولّالتالي:

 

الثاني سرجون عصر في الغزال توثيق آشوربنيبال عصر في الغزال توثيق   
صيدّمشهدّفي"ّمنفرداّصو ر صي دّمشهدّفيّقطيعّضمنّصو ر   
ّعلى"ّمحموال:ّفقطّواحدةّةوضعيّ ّفيّصو ر

 األكتاف
ّاًّمصابّ،اًّقافّزّ،ماشياًّ:ّوضعي اتّعدةّفيّصو ر

 بالسهام
ّللحيوانّمعّقوائمهّوحوافرهّصو رّالذيلّالقصير

معّجسمّالحيوانّقبشكلّمتناس  
للحيوانّمعّقوائمهّوحوافرهّصو رّالذيلّالقصيرّ

 بشكلّمتناسقّمعّجسمّالحيوان
ّللحيوان ّللحيوان لمّيصو رّالقفصّالصدري   صو رّالقفصّالصدري 

عضالتّالجسمّالمختلفةّعندّالحيوانّّترّوّ ص عضالتّالجسمّالمختلفةّعندّالحيوانّّترّوّ ص   
القفزّعندّالحيوانّيصو رّلم  صو رّالحيوانّوهوّيقفزّبرشاقة 

فيّحوزةّالصي ادّالحيوانّصو ر البراريّفي"ّطليقاّالحيوانّصو ر   
ّجانبيةّةواحدّبأذنرّالحيوانّوّ ص األذنانّبطريقةّجانبي ةّمزدوجةحاولّالفن انّإظهارّ   
الحيوانّإنفعاالتّالفن انّلناّيظهرّلم نقلّلناّالفن انّحالةّالغزالّوهوّينظرّإلىّالخلفّ 

اد،ّوحالتهّكذلكّعندّمنّمطاردةّالصيّ ًّفاخّو
دونّمنازعةّوهذاّّمنواستسالمهّللموتّّ،حتضارها
والمسالمةّةمعّطبيعةّالحيوانّالوديعًّمامتالئّتييأ  

وهذاّماّيمكنّأنّنراهّّ،رّالحيوانّبقرنّواحدوّ ص
عندماّننظرّإلىّّخصوًصافيّالواقع،ًّّناأحيا

 الحيوانّمنّالجانب

نّنراهّوهذاّماّيمكنّأّ،رّالحيوانّبقرنّواحدوّ ص
عندماّننظرّإلىّّخصوًصافيّالواقع،ًّّناأحيا

 الحيوانّمنّالجانب

 صو رّالحيوانّبعدةّأحجام صو رّالحيوانّبحجمّواحد
ظهرّالغزالّفيّمشاهدّصيدّواقعي ة،ّولمّيظهرّفيّ

 مشاهدّطقسي ةّترمزّإلىّتجد دّالحياة
ظهرّالغزالّفيّمشاهدّصيدّواقعي ة،ّولمّيظهرّفيّ

ترمزّإلىّتجد دّالحياةمشاهدّطقسي ةّ  
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 الخاتمة

ّ ّنجح ّالثانيّشوريّ اآلالفن ان ّسرجون ّعصر ّالغزالّفي ّتوثيق ّفقدفي ّلناّنقلّ.
)ايّمشهدّالغزالّّالنهائيّلعمليةّالصيدمنّخاللّتصويرهّللمشهدّّ،ةّللحيوانصورةّواقعيّ 

ّ.المحمولّعلىّأكتافّالصياد(

فقدّأبدعّفيّذلك،ّحيثّصو رّمشهدّالصيدّبدق ةّفيّّ،نيبالاآشوربّعصرّأماّفيّ
يرانّتّكماّكلّمراحله. صابتهّبالسهام،ّجاءّمتالئاحتضاره،ّالغزالّعندّّانفعاالتّصو  ًّماوا 

علىّعكسّتصويرهّّ.منازعةدونّمنّللموتّستسلمّاالذيّّمعّطبيعةّهذاّالحيوانّالوديع،
الدقيقةّلهذاّالحيوانّنفعاالتّالانّانّ الفبالسهام،ّحيثّنقلّلناّّهعندّإصابت(ّأوّاألسدّاللبوة)

،القّو ّالموتّي  ّينازع ّبسهولةّ،والشرسّالذيّأخذ ّيستسلم وانعكسّذلكّفيّتصويرّّ،ولم
ّوفمهّالمفتوح.ّ،عضالتّجسمهّالمشدودة

للغزال،ّّيّ الصدّرالقفصّّتصويرّفيّنيبالاعصرّآشوربّفيّالفن انّوكذلكّأبدع
ّلنقلّ ّمنه ّالحيوانّاتّيّ وضعّلّ كمحاولة" ّقّ بدهذا ّيقفزّالغزالّّخصوًصامتناهية،ّة عندما

داللةّعلىّمعرفةّّاضًّأيّلذلكّوالقفزة.ّةّوّ قبوضوحّمنّّيّ الصدّرويظهرّقفصهّّ،ألعلىإلىّا
معرفةّّمدىّوهوّ،موضوعّآخربات جاهّستطيعّفتحّالبابّنومنّهناّّ.بعلمّالتشريحانّنّ الف

ّآشوربانيبالّشوريّ اآلّالفن ان ّعصر ّفي ّتشريحّوخاصة" ّخاللّوذلكّ،الحيوانّبعلم ّمن
ّتعودّلتلكّالحقبةّوالتيّالتيّةشوريّ اآلّالجداري اتّفيّالمنقوشةّالحيواني ةدراسةّالتصاويرّ

ّ.الديني ةوالمشاهدّّ،والحربّ،منّالحيوانات،ّضمنّمشاهدّالصيدّعديدةًّعاأنواشملتّ
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 األشكال
 

 

 .االمبراطوريةّاآلشوريةّ:ّخريطة1شكلّ
ّ.17شوقيّأبوّخليل،ّ،ّأطلسّالتاريخّالعربيّاإلسالمي،ّصّ

ّ

 
مشهدّصيد،ّمنقوشّعلىّلوحةّّالمأخوذّمنّاألكتاف،:ّرسمّتوضيحيّللغزالّالمحمولّعلى2ّشكلّ

ّ)لوحةّجداري ة،ّمحفوظةّفيّ عليهاّفيّقصرّالملكّسرجونّالثانيّّ(،ّعثر118829المتحفّالبريطاني 
ّفيّدورّشاروكينّأوّخورسبادّالحالي ةّفيّالعراق.ّرسمّالباحثة.



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

415 

 
لىّلوحةّجداري ة،ّمحفوظةّمشهدّصيد،ّمنقوشّعّ:ّرسمّتوضيحيّلقطيعّمنّالغزالن،ّمأخوذّمن3شكلّ

ّّ)ّلوحةّ ّفيّنينوى.ّرسم124875ّفيّالمتحفّالبريطاني  (،ّعثرّعليهاّفيّقصرّآشوربانيبالّالشمالي 
ّالباحثة.

 
ّننورتاّاألول،ّالقرنّالث الثّعشرّقبلّالميالد.-:ّرسمّجداري،ّقصرّالملكّتوكلتي4شكلّ

،ّص ّ.391زهيرّصاحب،ّمملكةّالفن 
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(،45ّعلبةّأسطوانيةّمنّالعاج،ّعثرّعليهاّفيّآشور)ّقبرّ:ّرسمّتوضيحيّلمشهدّمنقوشّعلى5ّشكلّ
ّتعودّللقرنّالثالثّعشرّقبلّالميالد.

Kalla G.,"Date Palms, Deer/Gazelles and Birds in Ancient Mesopotamia and Early Byzantine 

Syria", Fig.3. 

 

 

 

 

 
مشهدّصيد،ّمنقوشّعلىّلوحةّجداري ة،ّّمصابةّبالسهام،ّمأخوذّمن:ّرسمّتوضيحيّلغزالن6ّشكلّ

ّّ)ّلوحةّ ّفي124875ّمحفوظةّفيّالمتحفّالبريطاني  (،ّعثرّعليهاّفيّقصرّآشوربانيبالّالشمالي 
ّنينوى.ّرسمّالباحثة.
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 الصور

 
ّ:ّصورةّواقعي ةّتوضيحي ة،ّتظهرّفيهاّمواصفاتّالغزالّالدرقي .1صورة

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/171996.jpg 

 
ّ

ّ
ّ:ّأنثىّالغزالّالدرقي .ّصورةّواقعي ة.2صورة

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/271925.jpg 

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/171996.jpg
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/171996.jpg
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/271925.jpg
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/271925.jpg
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ّ)لوحةّ:ّمشهد3ّصورة (،ّعثر118829ّصيدّمنقوشّعلىّلوحةّجداري ة،ّمحفوظةّفيّالمتحفّالبريطاني 

ّعليهاّفيّقصرّالملكّسرجونّالثانيّفيّدورّشاروكينّأوّخورسبادّالحالي ةّفيّالعراق.
//research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00248/AN00248139_001_l.jpghttps: 

ّ

ّ)ّلوحة4ّصورةّ (،ّعثرّعليهاّفي124875ّ:ّجزءّمنّلوحةّجداري ةّمحفوظةّفيّالمتحفّالبريطاني 
ّفيّنينوى،ّنقشّعليهاّمشاهدّصيد،ّمنّبينهاّمشهدّصيدّالغزالن. ّقصرّآشوربانيبالّالشمالي 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00123/AN00123758_001_l.jpg 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00248/AN00248139_001_l.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00248/AN00248139_001_l.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00123/AN00123758_001_l.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00123/AN00123758_001_l.jpg
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ّ
 .4:ّمشهدّقطيعّالغزالن،ّتفصيلّمأخوذّمنّصورة5ّصورةّ

Frankfort, H., The Art and Architecture of the Ancient Orient, Pl.113. 

 

 

 
ّ:ّغزالنّفيّالبراري.ّصورةّواقعية.6صورةّ

https://alterra.cc/media/turobj/icon/Samarkand___Bukhara_attr_7.jpg 

https://alterra.cc/media/turobj/icon/Samarkand___Bukhara_attr_7.jpg
https://alterra.cc/media/turobj/icon/Samarkand___Bukhara_attr_7.jpg
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ّ

 
ّ.8صيدّالحمرّالبر ي ة،ّتفصيلّمأخوذّمنّصورة:ّمشهد7ّصورةّ

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00270/AN00270643_001_l.jpg 

 
ّ

ّ
ّ)ّلوحةّ:ّجزءّمنّلوحةّجداري ة8ّصورةّ (،ّعثرّعليهاّفي124875ّمحفوظةّفيّالمتحفّالبريطاني 

ّفيّنينوى،ّنقشّعليهاّمشاهدّصيد،ّمنّبينهاّمشهدّصيدّالحمرّالبري ة. ّقصرّآشوربانيبالّالشمالي 
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00310/AN00310000_001_l.jpg 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00270/AN00270643_001_l.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00270/AN00270643_001_l.jpg
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 البراري.ّصورةّواقعية.ّفيالعشبّ:ّغزالنّتأكل9ّصورةّ

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/355044.jpg 

 

 
(،ّتعودّللقرنّالثالثّعشرّقبل45ّ:ّعلبةّأسطواني ةّمنّالعاج،ّعثرّعليهاّفيّآشور)ّقبر10ّصورةّ

ّالميالد.
https://s3.amazonaws.com/classconnection/702/flashcards/11586702/png/ivory_pyxis_from_a_t

-14a56c31bcf2c0e3756-omb__middle_assyrian__14th_century_bc__assur

thumb400.png-15478BD033C64AD6EA3 

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/355044.jpg
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/355044.jpg


  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

422 

ّ

 
 .4:ّمشهدّصيدّالغزالن،ّتفصيلّمأخوذّمنّصورة11ّصورةّ

Watanabe, C. E., "The “Continuous Style” in the narrative schemes of Assurbanipal’s reliefs" 

Fig.2. 

 

 

 

ّعّعنّاألرض.بةّغزالّيقفزّرافعا"ّقوائمهّاألّر:ّصورةّواقعيّ 12صورةّ
1394458521.jpg-or-1-agic.com/images/2014/03/6687http://www.universem 

 

 

http://www.universemagic.com/images/2014/03/6687-1-or-1394458521.jpg
http://www.universemagic.com/images/2014/03/6687-1-or-1394458521.jpg
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التيّكانّيمارسهاّالملكّّ،خاللّعملي ةّصيدّاألسودّ،الجريحةّالمصابةّبثالثةّسهامّاللبوةّ:13صورةّ
ّآشوربنيبال،ّوالمنقوشةّأحداثهاّبدق ةّعلىّجدرانّقصرهّفيّنينوىّ.

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00126/AN00126842_001_l.jpg 

 
 

  

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00126/AN00126842_001_l.jpg
https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN00126/AN00126842_001_l.jpg
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The documentation of deer through two murals preserved 

in the British Museum 

 (the era of Sargon II and Ashurbanipal) 

Dr. Hiba Lana KASSIR* 

Abstract: 
The excavations of Assyrian palaces that took place in Iraq, in 

the 19th century, revealed many motifs engraved on gypsum 

alabaster slabs that were decorating the throne room and the major 

halls of the palaces.  Most of these motifs illustrate combat scenes or 

hunting scenes that portray many animals, including deer, which are 

the focus of our study. These motifs no longer exist in their original 

places. They are located now in several museums around the world, 

such as the Iraqi Museum in Baghdad, the British Museum in 

London and the Louvre in Paris. 

Our research includes a study of two murals dating back to the 

modern Assyrian era. The first one dates back to the period of 

Sargon II (721 - 705 BC), where it was found in the Khorsabad 

Palace and is currently preserved in the British Museum. A hunting 

scene in which deer appears "on the shoulders of the hunter" has 

been engraved on it. 

The second mural dates back to the Ashurbanipal period (668 - 

627 BC). It was found in the Northern Palace in Nineveh and also 

preserved in the British Museum. This painting includes several 

scenes; one of the scenes portrays a walking group of deer during 

hunting, and another scene represents deer affected with arrows. 

In this study, we will address several issues. First, we will 

determine the type of deer portrayed. Then, we will compare the 

documentation of deer in the two Assyrian murals. Besides, we will 

discuss the extent of their conformity with their original appearance 

in similar real situations. Also, we will check whether the artist 

succeeded in documenting the deer or not. Finally, we will determine 

what distinguishes the artist in the period of Sargon II from the artist 

of the Ashurbanipal period? 

Keywords:Motifs ; Deer; Sargon II ; Assurbanipal.   
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