نماذج من الحيوانات البرية على المنحوتات اآلوشورية
(نماذج منتخبة)
ياسميف ياسيف صالح
ـ .ـ / .كمية اآلثار  /قسـ اآلثار
مقدمة
إن المعلومات المتعلقة بالحيوانات في بالد الرافدين ترد من ثالثة مصادر أولها العظام التي تم التنقيب عنهاا وثانيهاا
إشارات النصوص وثالثها المشاادد الننياة ،وان د ارساة عظاام الحيواناات تسات ي أن تباين لاي األناوا فحساب باك لا ل
جن الحياوان وعمار وأحيانااً األما ار التاي أصايب بهاا وتضامنت النصاوص القاواام الةاصاة بأساما الحيواناات فضاالً
عاان السااجالت اتصتصااادية الةاصااة بق عااان المعابااد ،فض االً عاان لاار بع ا حيوانااات األرصاااد فااي التلهنااات ،ل ا ل
ضاامت صاواام الحيوانااات التااي اصا اددا الملااو أو احتنظاوا بهااا فااي متن داااتهم الةاصااة بهاام .وان حيوانااات عدياادة منهااا
المدجن ااة والبري ااة ت اام توض اايحها وعرض ااها عل ااك مش ااادد النص ااب الت لاري ااة واألةت ااام األسا ا وانية اآلش ااورية وش ااملت دا ا
الحيوانات النيلة وال يور واألسما رغم أن الحيوانات المبينة األلثر شيوعاً لانات تلا التاي التسابت أدمياة فاي حضاارة
بااالد ال ارفاادين مثااك األسااود والثياران .ويعناك البحااث بتقااديم عاار ألداام مشااادد الحيوانااات البريااة المننا ة علااك منحوتااات
العصر اآلشوري.
وب بيعااة الحاااك ف اإن تصااوير مشااادد الحيوانااات البريااة علااك األعماااك الننيااة يعااود إلااك عصااور ألثاار صاادماً ماان ل ا
العصر ،تعل ل األدلة المقدمة من أعماك التنقياب .إت أن د ارساتنا فاي دا ا البحاث سيقتصار علاك ماا لاي عالصاة فاي
موضو البحث تحديداً ،فقد نن ت أشلاك مةتلناة مان أناوا الحيواناات البرياة مثاك األساود والثياران والةياوك ...الا علاك
تل األعماك وفق صواعد وأس معبرة في تصميم المشادد الننياة وداو ماا يادعو لمعرفاة السامات الننياة وأسالوب تننيا دا،
واتستدتك علك دواف شيو د المشادد الننية آن ا وتتمثك أغلب تل المشادد الننية بالمنحوتاات الجدارياة .إ ننا ت
علااك س ا وحها ماان أجااك ت يينهااا وعل ا البياااة الساااادة ومااا تضاامي ماان أن اوا الحيوانااات البريااة فض االً عاان دور تل ا
الحيوانات في الحضارة وجوانبها المتعددة ول ل القضاا علاك الرتاباة والناراى علاك سا وح تلا النماا ج المعنياة ،وتعبار
دا ا األعم اااك ع اان مرحل ااة حض ااارية مهم ااة ل ااان له ااا أثرد ااا الواض اال عل ااك النن ااون الالحق ااة م اان إ تقني ااة التننيا ا والةبا ارة
المتواصلة وفيما يأتي عر لنما ج منتةبة من تل المشادد الننية.
األسد
تعد األسود من الحيوانات البرية التي لثر وجوددا فاي العاراق القاديم وةاصاة فاي وسا ي وشامالي( )1ولاان األساد يعاد
من الحيوانات التي لان لهاا األثار األدام والمنضاك فاي معتقادات السالان لا ا اتةا الحياوان رما اً لمعباوداتهم مثاك عشاتار
شم وأدد ونرلاك( )2وجا لر األسد في اللغة السومرية بصيغة  UR - mehيقابلها باأللدي صيغة .)3(nešu
ولمااا دااو معاارو فاإن حياوان األسااد يرما إلااك القااوة والشااجاعة عنااد معظاام األصاوام القديمااة وماانهم العراصيااون القاادما
لا ا ل اتةا ا المل ااو رما ا اً للمللي ااة( )4وص ااد ننا ا ت أش االاك األس ااود عل ااك مش ااادد النح اات اآلش ااوري لثيا ا اًر ،إ ةل ااد النن ااانون
اآلشاوريون األساد وصايد آنا ا فاي رساومهم ومنحوتااتهم وتعااد تلا النماا ج مان روااا النان العاالمي( )5وحظيات األسااود
بادتمام واضل لدى الملاو اآلشاوريين ألدميتهاا فاي الجاناب الاديني – إ لانات حماالت صايد األساود جانبااً تعبيريااً مان
األوامر الدينية التي لم تلن تقك أدميتي عن أوامر القيام بالحمالت العسلرية وعلك وفق منهومهم(.)6
إن أرو المشادد التي عثر عليها تل المنحوتات الجدارية التاي تمثاك مشاادد صايد األساود اآلشاورية وداي فاي غاياة
وتعبر عن عبقرية الننان اآلشوري وةبرتي الواضحة في نحت تل المشادد بتناصيلها ،وان أدم د
الدصة واإلبدا النني ّ
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المشادد دي تل التي تعاود إلاك مشاادد الصايد للملا آشاور – اباك الثااني آشاور ناصارباك الثااني (859-883ق.م)
والمل آشور باني – ابك ( آشور بانيباك ) ( 627-668 aššur – bani – aplق.م ) ومنها مشهد األسد الجريل الا ي
يصااور أسااداً أصاايب بسااهم ثقيااك فااي صاادر  ،وممااا يالحااظ علااك الشاالك الحياوان محاولااة الحناااظ علااك توا نااي وصااد تقااو
جسااد إلااك األمااام فااي حالااة تشاانل فااي الوصاات ال ا ي يتاادفق ماان فمااي ساايك ماان الاادما (ينظاار الشاالك رصاام ( ))1وأن د ا ا
المشااهد منحااوت ماان الرةااام وعثاار عليااي فااي صصاار المل ا (آشااور باااني – ابااك) فااي نينااوى محنااوظ حالي ااً فااي المتح ا
البري اني( ،)8ومن النما ج الننياة األةارى مشاهد صصصاي منحاوت نحتااً باار اً يعاود إلاك العصار اآلشاوري الحاديث عثار
علي في صاعة العار فاي القصار الشامالي الغرباي للملا اآلشاوري آشاور – اياك الثااني فاي للةاو( )9ارتناعاي حاوالي 95
سم يبين المشهد صيد األسود بواس ة العربة ،إ يظهار فاي مقدماة المشاهد وداو تقلياد ماألو فاي النان اآلشاوري يوضال
عدواً او ضحية وصعت تحت أرجك الةيوك التي تجردا عربة المنتصر والك الو ار يق المل ودو يصوب بساهامي أساداً
ضرب بثالث سهام بينما يحاوك األسد الهجوم علك عرباة المل (ينظر الشلك رصام (.)11())2
لقااد مثلاات األسااود فااي دا ا المشااهد بهياااة تعلا عنناوان صوتهااا وش ارسااتها أثنااا الهجااوم فااي البريااة بينمااا صااور الملا
اآلشوري بشجاعة د ا األسد الهاال ويسدد سهامي إليي في محاولة لتثبيت صدراتي الن ة أمام جند  ،ألن صيد األساود لاان
مقتص اًر علك أفراد العاالة المللية إلثبات صدراتهم أمام النا في الشجاعة واإلصدام وحمايتهم لهم(.)11
ومن المشادد المهمة األةرى مشهد صيد يعود للمل آشور باني – ابك يصور عملية صيد بالعربة ،إ يظهار الملا
ودو يقوم برمي السهام إلك األمام بينما يظهر حارسين من الةل يقومان بصد دجوم أسد مجاروح بالرمااح ،عثار علاك
د ا المشهد في صصر المل في نينوى (ينظر الشلك رصم (.)12())3
إن عملية صيد األسود لانت ترافقها مراسيم معينة إ اتب الملو اآلشوريون مراسيم احتنالية عند صتك األسود بسلب
الما المقد علك أجساد األسود الميتة باحتنالية لاان يقاوم بهاا لهناة المعباد تعا أثنا دماا الموسايقك ويباشار بالغناا
وحرق البةور وبعد ل يجري تقديم الما المقد ( )13إلك المل ليقوم بسلبي علك األسود الميتة ود ال قو منشاؤدا
اعتقاد ناب من التنلير اآلشوري ،بأن األسود تصبل ألثر ة اًر عند عدم القياام باال ق ألن روحهاا صاد تتعقاب الصاياد
وتنتقم مني فلان ينبغي علك المل بسلب الما المقد عليها(.)14
وبه ا الةصوص عثر علك مشهد منحوتة أةرى تعود للمل آشور باني -ابك أيضاً يبدو عليها الةدم ال ين يحملون
ال باال لوضعها عند صاعدة م بل النار ،في حين يسير المل  ،ودو يحماك لأسااً بياد اليمناك لسالب الماا المقاد علاك
األسااود الميتااة وتقااديم الشاالر لآلهااة عشااتار (آلهااة الحاارب) وأحااد الحضااور فااي المشااهد يع ا علااك صيثااارة ويظهاار فااي
المشهد ل ل ماادة عليها مبةارة لحارق البةاور ،ودا ا اتحتنااك عباارة عان قا معتااد مان قاو العباادة المهماة عناد
اآلشوريين (ينظر الشلك رصم (.)15())4
وفي د ا السياق تبد من عر بع مشادد اللبوات ،واللبوة دي أنثك األسد ،وجا لار اللباوة فاي اللغاة الساومرية
بصيغة  MUNUS UR. MAHويرادفها باأللدياة ( .)16()néštuوالمشاادد الةاصاة بااللبوة لثيارة فاي المنحوتاات الجدارياة
علك القصور اآلشورية .ومن لا مشاهد يصاور الشالك اللباوة المحتضارة التاي اةتارق جسامها ثالثاة ساهام وداي ت تا اك
تحتنظ بقوة لافية ،ألن ترف ننسها علك صاامتيها األماميتين بينما تبدو رفيها الةلنيتين متوا ية علك األر ولأنها في
الرمق األةير (ينظار الشالك رصام ( ))5ننا ت المنحوتاة مان الرةاام وعثار عليهاا فاي صصار آشاور بااني – اباك فاي نيناوى
(محنوظة حالياً في المتح البري اني)(.)17
ويالحظ علك مشهد آةر مجموعة من األشجار التنت نباتات متسلقة علك ج وعها وفاي ظاللهاا يبادو أساد ما لباؤة،
وربما صور المشهد ولأن األسد بعيد عن المن قة الة يرة إت أني يبدو مثلما سم أصواتاً للحيوانات المص ادة فنه
عل ااك صدمي ااي ف ااي ح ااين ت تا ا اك اللب ااؤة مما اددة عل ااك األر ود ااي متيقظ ااة بحا ا ر (ينظ اار الش االك رص اام ( ))6وعمل اات دا ا
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المنحوتااة ماان الرةااام أيضااً ،أمااا تاريةهااا فيعااود إلااك القاارن الساااب صبااك الماايالد ،والمنحوتااة ملتشاانة فااي نينااوى فااي صصاار
المل آشور – باني – ابك (محنوظة في المتح البري اني)(.)18
ومما يرتب باألسود صغاردا أو ماا يسامك باألشاباك التاي وجادت مصاورة علاك مشاادد النان اآلشاوري أيضااً ،إ عثار
به ا الةصاوص علاك نحات باار لاان يا ين صصار الملا شارولين (سارجون اآلشاوري) ( 715-721ق.م) يمثاك شالالً
علااك األلثاار للملا يرتاادي ردا ً يصااك إلااك الرلبااة وفوصااي ردا ً آةاار يشاابي العبااا ة المنتوحااة ماان األمااام تاام ياان الااردا ان
بعناصاار ةرفياة وأدااداب بعنايااة ،يباادو الشاالك الملا بااار اً يغ ااي وجهااي لحيااة غ يارة .أمااا عضااالتي فتباادو منتولااة عليهااا
سمات القوة والنبك ،ويبدو حامالً شبالً لألسد وربما يرم الشلك إلك عظماة شاأن الملا ومقدرتاي فاي الساي رة علاك صاوى
الشر وحماية القصر ودر األة ار عن الرعية (ينظر الشلك رصم (.)19())7
الثور
الثااور ماان الحيوانااات التااي لاناات موجااودة فااي بااالد ال ارفاادين منا عصاار جرمااو فااي األلا الساااب صبااك الماايالد ،ولمااا
ويستدك علك ل من المةلنات األثرية العاادة له ا العصر( ،)21وتؤلد الد ارساات وجاود ناوعين مان الثياران األوك (الثاور
البري) ،والثاني (الثور المدجن).
()22
()21
وصد عثر علك عظام النو األةير فاي لها شاايندار وموصا جرماو واتةا دا ا الحي اوان رما اً فاي باالد ال ارفادين
لحيوان مقد وظهر م عدة آلهة من التي لانوا يقدسونها آن ا وتسيما اإللي أدد علك ن اق واس (.)23
ولقد ورد لر الثور في اللغة السومرية بصيغة ( – GUDأو –  )GU4ويرادفها باأللدي (.)24()alpu
لااان الثااور البااري ماان الحيوانااات المهمااة التااي اعتاااد الساالان علااك اصا ياددا لتواجااد فااي من قااة السااهوب اآلشااورية
آن ا  .ومن المشادد الننية ات العالصة مشهد يظهر فيي عربة مللية واص عليها المل آشور اﭙلي الثااني تنادف العرباة
إلااك جهااة اليمااين عباار ثااور ساااص وأن الملا فااي دا ا المشااهد يرتاادي القبعااة الملليااة المميا ة ،ودنااا باادتً ماان التسااديد إلااك
األمام ،فإني صد تحوك ليتعامك م ثور آةر لان صد رب م العربة من الةلا  ،والملا يمسا باي مان صرناي ،بينماا يساتك
الةيااك ترسااً
ةياك مسلل ،يقود ترساً يعددا لغر الرلوب الةاص بالملا ويتقلاد دا ا ّ
سيني إلك رصبتي ويق و ار المل ّ
مدو اًر علك ظهر ولعك إحدى واجباتي لان استةدامي لغر حماية المل ننسي .نن د ا المشاهد علاك حجار مان الرةاام
وارتناعي حوالي  95سم ودو محنوظ حالياً في المتح البري اناي (ينظر الشلك رصم (.)25())8
بعد عودة المل من صيد الثيران البرية لانت تجاري م ارسايم اتحتنااك بالصايد ،إ عثار علاك مشاهد بها ا الةصاوص
يبين مراسيم اتحتناك ،فيظهر الثور في المشهد ودو ملقك علك األر بينماا يبادو الملا وداو يمسا القاو بياد وبالياد
األةرى يسلب ةم اًر أو ما ً علك جثة الثور ،وفي يسار المشهد يظهر حارسان ملليان ودما يمسلان صولجانيين ترما
للسل ة فضالً عن أسلحتهما ،ويظهر شةص ةل المل يحمك مظلة للي تقي المل من ح اررة الشم وشاةص آةار
يحمك مقشة استةدمت لمروحة لتهوية المل و رد البعو ويحمك منشنة علك لتنياي األيسار ،ويظهار الملا ومرافقياي
والحضور ودم يرتدون أرواب صصيرة وم رلشة بشراشيب من األسنك ،ولان المل يلب التاج المللي الم ين بإلليك لما
ي ين في يد حلياة علاك الشالك وردة ،فضاالً عان ساوار فاي أعلاك الا ار ينتهاي با أر حياواني والشاةص المواجاي للملا
دااو ولااي العهااد الا ي يعتقااد أنااي الملا (شاالمان – اشاريد الثالااث) إ يظهاار ودااو يرتاادي مالبا مشااابي للملا  ،أمااا الرجااك
ال ا ي يظهاار ةلنااي دااو راااي الةاادم ،والااك اليمااين يظهاار اثنيا ان ما ان الموساايقيين وداام يع فااون علا اك القيثااارة األفقيااة ات
األوتاار التسااعة (ينظاار الشاالك رصاام ( )26())9عثار علااك دا ا المشااهد فااي مدينااة للةاو فااي القصاار الشاامالي الغربااي للملا
آشور ايلي الثاني (الغرفة رصم  )Bاللوح رصم ( )21ارتناعها حوالي  91سم والعر  225سم والسم  11سم(.)27
الفيؿ
النيك من الحيواناات البرياة القديماة وعرفات فاي العاراق أيضااً صاديماً ولانات النيلاة تجاوب مناا ق نهار النارات وتحدياداً
بالقرب من من قة عانة بشلك ص عان وبأعداد لبيرة(.)28
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وصد وردت اإلشارة إلك النيك في المعاجم اللغوية بالصايعة الساومرية  AM.SIيقابلاي باللغاة اتلدياة  Pivuأو Pilu

( )29وتعااود معرفااة الع اراصيين القاادما بالنيااك بشاالك ملحااوظ إلااك العصاار األلاادي (2231-2371ق.م) إ ورد لاار فااي
نصااوص النااؤوك ،فض االً عاان العديااد ماان النصااوص األدبيااة( )31وتعااد النيلااة المصاادر الوحيااد لمااادة العاااج( )31إ لش انت
أعماك التنقيب عن لميات من العاج في آبار مدينة نمرود (للةو) ،ونظ اًر لندرة الحصوك علك العاج عن ريق التجارة
في العصر اآلشاوري الوساي والحاديث ،فقاد لاان ياتم الحصاوك علياي ب اريقتين األولاك عان رياق تباادك الهادايا والثانياة
عاان ريااق الصاايد المباشاار للنيلااة التااي لااان ماان نتااجهااا الحصااوك علااك لميا اات داالااة ماان مااادة العاااج( )32وصااد افتةاار
الملااو بصاايددم أعااداد لبي ارة ماان النيلااة ماانهم الملا شاالمان – اش اريد الثالااث (شلمنصاار الثالااث 824-858ق.م) ال ا ي
اصا اد  31فاايالً( )33والملا آشااور – ابلااي الثااني الا ي لار مهارتااي فااي الصايد انااي اص ااد حوال اي  451أسااداً و391
ث ااو اًر بريا ااً و  31ف اايالً( )34وبا ا لر الملا ا ت ااوللتي – اب ااك – ايش ااارت (تجالتليا ا األوك 1174-1112ق.م) ف ااي لتابات ااي
المللية في اني يتباادك بالمجموعاة الرااعاة مان النيلاة" :لاان لادي شاغ بعشارة فيلاة ضاةمة فاي باالد ( )Harranوماو ن
نهر الةاابور ( )Haburوأربعاة فيلاة حياة لنات صاد أمسالت بهام وجلبات الجلاود واألنيااب (للنيلاة الميتاة) عان رياق النيلاة
الحية إلك مدينتي  ،Aššurوبأمر من اإللي  Ninurtaالا ي يحبناي ،وصاد صتلات  121أساداً بهجاومي الوحشاي .وباإلضاافة
إلك ل صرعت  811أسد من عربتي الةنينة ،وصد جلبت جمي أنوا الوحو البرية وال يور المجنحة "(.)35
وأشار المل ادد – نراري الثاني ( 891-911ق.م) أني اص اد  6فيلة( .)36ويبدو أن لثرة الصيد أدى إلاك انقا ار
حيوانات لثيرة من البياات حتك من ار العراق ومنها النيلة ،إ ظلت أعاداد منهاا ترتااد من قاة النارات فاي مان الملا
آشور اﭙلي الثاني للثرة اص ياددا من صبك الملو اآلشوريين أننسهم(.)37
إن من أبر مشادد النيلة التي عثر عليهاا داو المشاهد المننا علاك المسالة الساودا ( )38العااادة للملا شالمان -اشاريد
الثالث ،إ يظهر في الحقك الثالث من المسلة مشهد النيك (ينظر الشلك رصم ( ))11ال ي جلب حياً إلك بالد آشاور مان
مصر( ،)39ودو م لور في النص المسماري المدون علك المسلة:
(استلمت من بالد مصر حمولة اثناين مان الجمااك ات السانامين جاامو الماا فار النهار واللرلادن وظباي وانااث
(.)41
النيلة واناث القرود )
ويظهر في أحد حقوك المسالة أشالاك الحيواناات الثالثاة الغريباة الما لورة فاي الانص المساماري األوك مان اليساار داو
ثور الما أو جامو الما والثاني ربما دو حيوان وحيد القرن ( اللرلدن ) وبينماا الثالاث أحاد أناوا المااع (( )41ينظار
الشلك رصم (.)42()11
القرود
تعد القرود من الحيوانات البرياة لماا لاان منهاا األليناة التاي يملان حملهاا بساهولة مان ملاان إلاك آةار علاك األلتاا
وي لر في النصوص المسمارية أن القارود لانات موجاودة فاي مديناة ألاد( )43وفاي العصار الباابلي القاديم( )44غيار أناي فاي
(.)47
النترة اللاشية( )45وفترة العصر اآلشوري الحديث( )46أن القرود جلبت لهدايا من مصر
(.)48
وجا لر القردة في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية  UGU – DUL – BIيرادفها باللغة األلدية Pagû
ومن أبر المشادد التي ظهرت فيها القاردة نحات باار يباين وفاداً صادمااً مان جهاة الغارب ما وج مان القارود ،ويبادو
أن د ا النحت نن علك الواجهة الةارجية لغرفة العر في صصر المل آشور ابلي الثاني فاي النمارود ،تضامنت اتتااوة
التي تقدمت بها المدن الواصعة علك البحر المتوس إلك المل اآلشوري عندما غ ا فينيقيا ،تضامنت صاردين ( لا اًر وأنثاك
)( ،ينظر الشلك رصم (.)49())12
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ومان مشاادد القاردة المهماة التااي عثار عليهاا المشاهد المننا علاك أحاد حقاوك المساالة الساودا العااادة للملا شاالمان –
اشاريد الثالااث؛ إ تظهاار فااي المشااهد أن اوا مةتلنااة ماان القااردة التااي جلباات حيااة ماان مصاار ويمس ا بهااا رجاااك بواس ا ة
حبك؛ ألن القردة ت يملن السي رة عليها أثنا جلبها من ملان بعيد( .ينظر الشلك رصم (.)51())13
الغزاؿ
الغ ا اك ماان الحيوانااات التااي عرفاات فااي الع اراق فااي العصاار الحجااري القااديم وصااد تاام اللش ا عاان عظامهااا فااي له ا
بعات األةتام المنبس ة في موص اتربجية من عصر العبيد(.)51
شانيدر ل ل ووجدت آثار علك نقو
و لار الغا اك فاي المصاادر والمعااجم اللغوياة بالصايغة الساومرية ( )MAŠ DAوباأللدياة  Şabituلماا عبار عناي فاي
نصوص النأك السومرية بصيغة  AMAR–MAŠ-DAوباللغة األلدية بصيغة .)52(Uz- Za- Lum
وماان المعاارو أن دنااا أنواع ااً عاادة ماان الغ ا تن فااي الع اراق يتمي ا لااك نااو منهااا بلونهااا وحجمهااا وشاالك صرونهااا
واست ا المةتصون من ةالك صرونها المنن ة علك بعات األةتام وبقايا اآلثار المادية من التعر إلك أجناسها(.)53
ولانت الغ تن في العصر اآلشوري بشلك ص عان لبيرة تحت سي رة القصر ولحومها لانت أيضاً ج اً مان الحصاة
الملليااة وأسااهمت حمااالت الصاايد لثي ا اًر فااي يااادة تل ا الق عااان ماان ةااالك أسااردا وتربيتهااا فااي الماادن اآلشااورية ألجااك
لحومها ،وتناةر الملو اآلشوريون بجلاب الغا تن إلاك عواصامهم ووضاعها فاي أصنااص لماا جاا فاي اللتاباات المللياة،
للمل ادد نراري الثاني ( 891-911ق.م) والمل أشور ابلي الثاني لما لان لحم الغ اك ضمن وليمة المل آشور ابلي
(.)54
الثاني بمناسبة تجديد بنا مدينة النمرود التي ضمت  51غ اتً لما جا ت تناصيلها في المسلة الصن ار
وصااد بيناات المشااادد الننيااة عمليااة صاايد الغا تن منهااا مشااهد صاايد الغا تن للملا آشااور –باااني – ابااك عثاار عليهااا فااي
الغرفة رصم ( )2من القصر الشمالي فاي نيناوى (محنوظاة حاليااً فاي المتحا البري ااني) تظهار فاي المشاهد عملياة صايد
الغ ا تن بواس ا ة النشاااب ،إ يشااادد مجموعااة ماان الغ ا تن داربااة ماان سااهام الصاايادين وصااد أصاايب اثن اان منهااا والثالثااة
(.)55
األةرى تحاوك الهروب (ينظر الشلك رصم ())14
وتب ااين مش ااهد منحوت ااة جداري ااة أة اارى م اان البا ل اات م اان صص اار الملا ا ش اارولين ف ااي ةرس ااباد وله ااا حا اوالي 1.78م
(محنوظة حالياً في المتح البري اني) ،مشهد العودة من الصيد لمجموعة من الصيادين ودم يحملون ما اص ادو من
حيوانات في حملاة الصايد ويظهار فاي المشاهد شاةص وياك القاماة يرتادي مالبا صصايرة لتساهيك الحرلاة أثناا الصايد
يحمك غ اتً علك لتنيي لما ويحمك أرنباً في اليد اليمنك (ينظر الشلك رصم (.)56())15
وأسااتةدم اآلشااوريون أشاالاتً عاادة فااي المشااهد الواحااد لمااأل المساااحات النارغااة .فااي أحااد المشااادد يظهاار ص ي ا ماان
الغا تن ترعااك ما صااغاردا وتسااير مبتعاادة وبااب  ،عثاار عليهااا فااي القصاار الشاامالي فااي نينااوى يعااود تاريةهااا إلااك القاارن
الساب صبك الميالد (ينظر الشلك رصم (.)57())16
األيؿ
وصاد
يعد األيك من الحيوانات البرياة المحلياة ويتواجاد بأعاداد صليلاة علاك السلساة الشامالية الشارصية لجبااك الارو
عثاار علااك بقايااا العظميااة فااي موص ا بااردة بلل اة( )59التااي تعااود إلااك ح اوالي  61111ساانة ق.م ولقااد ورد لاار األيااك فااي
النصوص المسمارية بالصيغة السومرية  DARA3 – HAL – HAL – LAويراد منها باللغة األلدية صيغة .)61(najāl
وفي مشهد به ا الةصوص يظهر لينية استةدام بع األدوات ومنها نصب الشبا في صيد األيك وتظهر األيااك
بوضاوح فاي دا ا المشاهد( ،)61ويعااود تااري المشااهد إلاك ( 641-645ق.م) عثاار علياي فااي نيناوى ماان القصار الشاامالي
(اللوح الساب ) ارتناعي حوالي 117سم والعر  118والسم 11سم (ينظر الشلك رصم (.)62())17
ويبين مشهد آةر عثر عليي في صصار سان – اةاي  -أريباا ويرصاك تاريةاي إلاك حاوالي  711سانة ق.م صاور النناان
في أعلك المشهد ص عان من األيااك تلاد تةتني بين أعواد القصب المتشابلة (ينظر الشلك رصم (.)63())18
()58
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الخيوؿ
تعد الةيوك من الحيوانات البرياة غيار المحلياة فاي العاراق القاديم وأن أوك دةاوك للةياوك إلاك العاراق لاان فاي عصار
اتحتالك اللاشي (العصر البابلي الوسي ) في حين تشير النصوص المبلرة إلك تواجد عدد منها في شماك العراق(.)64
وصد لرت الةيوك في النصوص المسمارية بصيغة  ANŚE – KUR- RAويرادفها األلدي .)65(Sisu
لقد لانات الةياوك فاي العاالم القاديم تصااحب بقاة النةباة والجاي وال بقاات المميا ة .ويبادو أن اساتةدامها األوك صاد
أصبل صوة محرلة للعرباات الةنيناة واساتةدمت فيماا بعاد فاي فرصاة الةيالاة( )66وفاي العصار اآلشاوري الحاديث اساتةدمت
الةيوك لجر العربات وةاصة العربات المللية وعربات القتاك ولقد مثلت الةيوك علك معظم فنون العصر اآلشوري منها
المنحوتات والرسوم الجدارية .وأن أغلب مشادد الةيوك توحي إلك أنها مدجناة ،غيار أناي عثار علاك مشاهد واحاد يصاور
عملية أسر الةيك البرية لغر ترويضها (ينظر الشلك رصم (.)67())19
الجماؿ
عرفت الجماك في بالد الرافدين في األل الثاني ق.م وصد امتل البابليون واآلشوريون نوعين من الجماك .الجمك و
السنام الواحد ربما جا من الج يرة العربية ،والنو الثاني الجماك و السانامين أو (البلتياري) الا ي جاا مان أواسا آسايا
واستقر في جباك إيران(.)68
ولقااد ورد لاار الجماااك ات الساانامين بالنصااوص المساامارية بالصاايغة السااومرية  Am- SI- KUR- RAويقابلهااا
باأللدي  ibiluوالجماك ات السنام الواحد وردت بصيغة  ANŠE – Gu – imerويرادفها باللغة األلدية .)69(bitti
اسااتةدمت د ا الحيوانااات لحيوانااات للحمااك والرلااوب وحيوانااات نقااك ،والجمااك صااعب ترويضااي لحي اوان (ألي ا ) وت
يملاان نقلااي ماان ملااان إلااك آةاار .وأمااا اآلشااوريون فلااانوا يروضااون الجمااك ويسااتةدموني فااي النقااك ول ا ل فااي المعااار
الحربيااة وبع ا الجماااك لااان يسااتلمي اآلشااوريون لض ارااب أو داادايا ماان المنااا ق التابعااة لننااو الدولااة اآلشااورية وفق ااً
للمشااادد الننيااة المنن ا ة علااك المنحوتااات الجداريااة( ،)71وأن أباار مشااادد الجماااك ات الساانامين دااي التااي ظهاارت منن ا ة
علك المسلة السودا الةاصة بالمل (شلمان  -اشريد الثالث) (ينظر الشلك رصم (.)71())21
حمار األخدري (االونيكر)
يعد من الحيوانات البرية التاي لانات منتشارة فاي العاراق القاديم وصاد عار حماار األةادري فاي اللتاباات المسامارية
بالصاايغة السااومرية  ANŠE. EDEN – NAيقابلااي باأللديااة ( )Sirrimuبمعنااك حمااار السااهوب( )73عااا األةاادر (أحااد
أنوا الحمر الوحشية) في مو ن يمتد من اسبانيا وصوتً إلك البحر المتوس فاي العصاور القديماة لمادة ويلاة ،واعتقاد
اللثياار ماان الدارسااين أن حياوان األةاادر صااد تاام تربيتااي فااي بااالد ال ارفاادين( )74وصااد بقااك دا ا الحياوان فااي العاراق إلااك أواةاار
القرن التاس عشر .أماا مواصانات دا ا الحياوان يتميا بارتناا لتناي حاوالي  111سام اللاون أباي حليباي مصانر لماا
الاب ن والقاواام وفااي الشااتا شااعر لثيا صااوفي الملما  .يعااي دا ا الحياوان فااي ص عااان صااغيرة تحاات صيااادة لاار صااوي
ااورد فااي الصاايد من ا مااا صبااك التاااري للحمااي فااي الشاارق األدنااك القااديم (ينظاار الشاالك رصاام ( .)75())21إ ي ا لر المنقااب
تيااارد بأنااي شااادد ص يع ااً ماان حمااار األةاادري فااي ريقااي ماان ساانجار إلااك تلعناار فااي عااام  1846صاااك إنااي يضااادي فااي
الارل الغا اك واللحاااق بهاا عماك شاااق لاان بعا الباادو والرحاك يصا ادون أحيانااً صاغار الحمار فااي الربيا ويربونهااا،
ريقتان لصايد حماار األةادري ،أحاددما باساتةدام لاالب الصايد( )76إ عثار علاك منحوتاة فاي نيناوى تعاود
ولان دنا
إلااك القاارن الساااب ق.م (محنوظااة حالي ااً فااي المتح ا البري اااني) ،نحتاات د ا المنحوتااة ماان المرماار ولش ا عنهااا فااي
القصر الشمالي للمل آشور – باني – ابك يصور المشاهد ساهام الملا وداي تن لاق باتجاا دا الحمار (اتونيلار) وصاد
()72
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أصابت ثالثة من السهام رااددا وسق ت تتلوى بحرلة رديبة متأثرة بجراحها وةاصة بتأثير السهم الثالث ال ي أصابها
في مؤةرة ظهردا (ينظر الشلك رصم (.)77())22
وال ريقااة األةاارى التااي يااتم فيهااا اصا ياد حمااار األةاادري بواسا ة شاابا  ،إ حااين تساااق إلااك شاابا تنصااب لهااا فااي
الليااك و ل ا لتةوينهااا ،للاان ال ريقااة األولاك دااي األلثاار اسااتةداماً لاادى اآلشااوريين وله ا ا ظهاارت مننا ة علااك منحوتاااتهم
الجدارية(.)78
ل ل بين في مشهد آةر عثر عليي في صصر المل آشور باني  -ابلي بنينوى ريقة صيد حمار األةدري بواسا ة
اللااالب إ يظهاار فااي المشااهد الحمااار الصااغير ودااو ي ااارد بواس ا ة اللااالب الضااةمة ،إ تظهاار األم فااي المشااهد ودااي
ملتنتااة إلااك صااغيردا لحمايتااي بينمااا تهاارب باااصي الحماار فااي الق ي ا للنجاااة ماان اللااالب ،إ يظهاار فااي المشااهد حماار صااد
رحت أرضاً بواس ة السهام ولالب الصيد المللية (ينظر الشلك رصم (.)79())23
الخنزير البري
وجااد د ا ا الحي اوان من ا ح اوالي  7511ق.م فااي الشاارق األدنااك القااديم ،إ لااان يعااي د ا ا الحي اوان فااي الغابااات صاارب
الميا وبأ ار الوديان الر بة وصرب الحقوك المتآةمة للغاباات ولا ل فاي المناا ق الموحلاة والمساتنقعات باين األدغااك
(.)81
اللثينة والشجيرات واألح ار
وورد لاار الةنااا ير البريااة فااي النصااوص المساامارية بالصاايغة السااومرية ( )ŠE-G4ويقابلهااا باأللاادي Šahn, atudu
ول ل ورد بالصيغة السومرية  ŠE-G4 BARويرادفها باأللدي .)81(Šapparn
فقد لشا عان مشاهد فناي فاي صصار سان– اةاي  -اريباا يرصاك تاريةاي إلاك حاوالي  711سانة ق.م إ يعلا الشالك
الةن ير الباري ويبادو أن المشاهد يصاور بيااة مااياة تلثار فيهاا األحا ار صارب نيناوى ترعاك فيهاا األياااك والةناا ير البرياة
صور الننان ص عاناً من األيك في أعلك المشهد بينماا صاور فاي أسانك المشاهد الشالك ةن يار ما صاغار فاي المساتنق ،
(ينظر الشلك رصم (.)82())24
وصد سبقت اإلشارة إلك أن د ا المشهد يمثك المشهد الوحيد للةن ير بين المشادد الننية في بياة نينوى(.)83
النعاـ
من ال يور البرية التي تمتا بضةامة جسامها وأرجلهاا ،إ يلثار وجودداا فاي مناا ق ساهوك العاراق الشامالية ويتباين
لا ماان مشااادد المنحوتااات( )84وورد لاار النعااام فااي اللتابااات المساامارية بالصاايغة السااومرية  GAŠIRويقابلهااا باأللاادي
.)85(Lurmu
حقق صيد النعام عند اآلشوريين عدة أغ ار فلحمي لان من اللحوم المنضلة في الوتام المللية ،ونصت علك ل
لتابات المل آشور – ابلي – الثاني واستةدم ريشي في صن بع األشيا لالمراوح( )86وصد يتبادك الملا آشاور ابلاي
الثاني بصيد لما جا علك لساني( :صتلات  21نعاماة واصا دت  21أةارى بيادي)( )87وجاا فاي لتاباتاي أيضااً أناي أسار
النعام وجلبها إلك الحدااق المللية في مدينتي للةو نمرود( :جلبت إلك مدينتي لالل ...النعام والقردة  ...ولك مةلوصات
()88
ولان ير النعام ضمن عدة مواد أع يت بوصنها اتاوة للملو اآلشوريين مان الملا الميادي المادعو – ilu
السهك)
 .ibniومن األدلة علك وجود النعام في العراق القاديم ،اساتةدام بيضاة فاي بعا الوصانات العالجياة إ نقارأ( :إ آلمات
الرجك ةاصرتي ...وألجك شنااي ة اللرلم وصشر بي النعام ...يشربها وسو يشنك)(.)89
وبها ا الةصااوص عثاار علااك مشااهد يظهاار عليااي رجااك مساالل يالحااق نعااامتين ،النعامااة األولاك لبيارة والثانيااة صااغيرة
ويعود تاري د المنحوتة إلك نهاية العصر اآلشوري الوسي ( .ينظر الشلك رصم (.)91())25
األرنب البري
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()91

مان عان

وجدت آثار األرناب الباري فاي العاراق فاي مواصا عصاور ماا صباك التااري وتسايما فاي موصا تاك الصاوان
ريق اآلثار المادية المتمثلة بدمك عملت علك أشلاك أرانب(.)92
وص ااد ورد ل اار األرن ااب الب ااري ف ااي النص ااوص المس اامارية بالص اايغة الس ااومرية  CUEDM – NAويرادفه ااا باألل اادي
()94
()93
 arnabumوعرفت أنثا بصايغة  ، arnabtumوصاد أصابل صايد األ ارناب البرياة فاي العصار اآلشاوري الحاديث جا اً
من الصيد المللي التي ظهرت تناصيلي علك المنحوتات الجدارية اآلشورية.
ومن النما ج الننية المهمة مشهد منحوتة جدارية من صصر سان – اةاي  -اريباا ( اوك دا المنحوتاة حاوالي 1.64
محنوظة في المتح البري اني) يظهر في المشهد ثالثة أشةاص عاادين من الصيد ودم يحملون معهم غنااام الصايد،
األوك يحمك جراداً والثاني يحمك أرانب والثالث يحمك ال يور (ينظر الشلك رصم (.)95())26
ل ل عثار علاك نحات جاداري آةار ننا علاك حجار البا لات مان صصار الملا (آشاور – باان – ابلاي) فاي نيناوى مان
القرن الساب ق.م ولي حوالي 1.78م (محناوظ فاي المتحا البري ااني) ،يشاادد فياي الصايادون ودام يحملاون حيواناات
يور لبيرة وصغيرة والثاني يحمك بإحدى يد عصافير وباليد
ميتة صيدت ،إ يظهر في المشهد شةصين األوك يحمك
اً
األةرى أرانب (ينظر الشلك رصم (.)96())27
الغنـ البري
لاناات حيوانااات الة ا ار أو الغاانم البااري فااي الع اراق بأعااداد صليلااة وشاابي نااادرة وصااد عثاار علااك عظامهااا ألوك م ارة فااي
العاراق بااين المةلنااات اآلشااورية فااي لها شااانيدار ودااي ترجا إلااك حاوالي  61111ساانة ق.م( .)97ولقااد ورد لاار الغاانم
البري في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية  ،UDU, KURRAيرادفها باأللدي .)98(immer šadi
ويرى الباحثون أن إصليم استي ان د ا الحيوان لان في منا ق الحدود العراصية اإليرانية (يستو ن الغنم البري في 18
موصعااً فااي آساايا الصااغرى واياران) شااماك العاراق فااي ال اويااة الشاامالية الشارصية إ يعتقااد أنااي ت يا اك موجااوداً وللاان بأعااداد
(.)99
صليلة جداً
ولقد ول اآلشوريون بالصيد ولاان الغانم الباري مان باين تلا الحيواناات البرياة المهماة التاي اعتاادوا علاك اصا ياددا
و ل لالستنادة من لحومها وجلوددا إ لرت األغنام البرية ل ل في اللتابات المللية اآلشورية(.)111
وصااد عثاار بها ا الةصااوص علااك مشااهد يصااور ص عان ااً ماان الغاانم البااري المأسااور ودا ا المشااهد يعااود للمل ا اآلشااوري
تولولتي – ابك  -اشر الثالث (تجالتبلي ر الثالث)  774 -727ق.م( .ينظر الشلك رصم (.)111())28
الماعز البري الجبمي
وت يا اك دا ا الحياوان موجاوداً فاي شاماك
وجد د ا الحيوان من حوالي  8511سنة ق.م في الشارق األدناك القاديم
العراق و ل لمال مة البياة ال بيعية الجبلية لعي د ا الحيوان ،لقد وردت مساميات ألثار مان أربعماااة حياوان باري فاي
صواام ةاصة دونت علك رصم ال ين (يرجل أنها ضمن ملتبة آشاور – باان  -ابلاي فاي نيناوى) ،وتادلك دا القاواام علاك
مدى ادتمام اآلشاوريين بها ا المجااك ولاان مان ضامن الحيواناات البرياة الما لورة المااع الباري الجبلاي( )113إ ورد لار
د ا الحيوان في النصوص المسمارية بالصيغة السومرية  DARA3ويرادفها باللغة األلدية ).)114()turahu
ولقد ول اآلشوريون لثي اًر بالصيد إلك درجة لبيرة ولاان المااع الجبلاي مان باين تلا الحيواناات التاي صاام اآلشاوريون
باص ياددا وتشهد علك ل الرسوم اآلشورية البار ة علك المنحوتات الجدارية(.)115
ومنا لا مشااهد منحوتااة جداريااة ماان عهاد الملا ساان -اةااي  -اريبااا يبااين المشااهد ص يعااً ماان الماااع الباري (ينظاار
الشلك رصم (.)116())29
ل ل عثر علك نحت جداري آةر يبين المشهد ص ي من الحيوانات المأسورة ولان من بين تل الحيوانات الماع
البري يعود د ا المشهد للمل تولولتي -ابك  -اثر الثالث (ينظر الشلك رصم (.)117())31
()112
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