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أسد بابل

المقدمة

م.م .عبد الحسين جبر القُرشي

فنوف الدولة البابمية الحديثة ( 539 – 626ؽ.ـ) افرزت ابداع الفناف والسيما النحات البابمي في إنجاز نحت

الحيوانات وباسموب النحت البارز وبالطابوؽ المقولب سواء المزجج منو ،كما ىو الحاؿ المنفذة عمى جدراف بوابة عشتار
في مدينة بابؿ او غير المزجج كتمؾ الحيوانات التي تزيف شارع الموكب ،وىذه الحيوانات (الثور ،االسد ،التنيف) (الموح ،)1

تعد جزءاً ال يتج أز مف الجدار إذ اف كؿ طابوقة مف الطابوؽ المكوف ليذه الحيوانات تدخؿ في صمب تكويف الجدار .اف

تنفيذ ىذه الجداريات بوساطة الطابوؽ المقولب المزجج وغير المزجج المكوف مف الحيوانات الثالثة ُيعد مف االستعماالت
الفنية المعمارية االساسية في تزييف جدراف المباني الميمة في بابؿ ،التي تعود الى زمف البناء الواسع لمدينة بابؿ في عيد
الممؾ نبوخذ نصر الثاني ( 562-605ؽ.ـ) .ومف الميـ ذكره ،اف استعماؿ التزينات االجرية البارزة ،بال شؾ طريقة

بابمية ،ظير عمى يد فنانو العراؽ القديـ والسيما في العيد الكاشي ( 116 – 1595ؽ.ـ) (.)1

يبدو اف ميارة النحات البابمي والسيما النحت البارز الذي يعالج االجساـ بشيء مف التجسيـ ( ،)2ترؾ انطباعاً لدى

الباحثيف واآلثارييف باف نحات العصر البابمي الحديث لـ يمارس النحت المجسـ كما مارسو سمفو نحات العصر االشوري

( 612 – 2000ؽ.ـ) في تزييف المداخؿ والجدراف لالبنية االشورية ،ىذا االنطباع اثر عمى عائدية "اسد بابؿ" لبابؿ
الحديثة.
اف معظـ كتابات الباحثيف لـ تتطرؽ الى فف النحت المجسـ لمعصر البابمي الحديث فضال عف اعتقادىـ اف عائدية
"اسد بابؿ" الى الحثييف ،وىذا زاد االمر غموضاً وتجني بحؽ نحاتي بابؿ.

يقع ىذا االسد في مدينة بابؿ التي تبعد 90كـ الى الجنوب مف بغداد اسميا تبمور عف االسـ البابمي "باب أيمو" أو

باب أيمي* ،وىي مف المدف المعروفة.

ويرجع تاريخ مدينة بابؿ االثرية الى عصور قبؿ التاريخ نحو ( 4000ؽ.ـ) اال اف اقدـ اشارة تاريخية ليذه المدينة قد

جاء مف عيد الساللة االكدية في حدود ( 2350ؽ.ـ) وكذلؾ ذكرت المدينة في اخبار ساللة اور الثالثة (.)3

يبدو اف بابؿ لـ يكف ليا دور سياسي او حضاري في عصر "قبؿ سرجوف االكدي" وال في عصر سرجوف االكدي

وحتى في عصر ساللة أور الثالثة ،اال منذ قياـ ساللة بابؿ االولى ( 1580-1880ؽ.ـ) وأشير مموكيا ،الممؾ السادس

"حمورابي" ،واتخذىا عاصمة لمدولة التي أسسيا .والىمية بابؿ استمرت بصفتيا عاصمة لمبالد حتى العيد السموقي (.)4

لقد عانت المدينة كثي اًر بعد نياية ساللة بابؿ االولى والسيما عمى ايدي االشورييف ونخص بالذكر ما وقع ليا في عيد

الممؾ االشوري "سنحاريب" الذي عمد بعد قياميا بالثورة عمى تدميرىا ودؾ حصونيا وقصورىا في عاـ ( 689ؽ.ـ).

اف آخر حقبة مجيدة في تاريخ بابؿ ىي الحقبة المعروفة بػ (العيد البابمي الحديث) أي زمف الساللة البابمية الثانية

عشرة ( 538 – 625ؽ.ـ) ،الذي اشتير حاكميا الممؾ "نبوخذ نصر الثاني" ( 562 – 604ؽ.ـ) ،وما نراه اآلف مف
اطالؿ القصور المعابد واجزاء اخرى مما نقبو واظيره المنقبوف االلماف في خالؿ االربعة عشر عاماً مف بداية القرف

العشريف (1902ـ) ،انما ىو عمؿ ىذا الممؾ بالدرجة االولى ،وعيده يعد مف العيود المجيدة في التاريخ البشري ،اذ قاـ
( )1مظموـ ،طارؽ عبد الوىاب ،النحت في عصر فجر السالالت حتى العصر البابمي الحديث ،حضارة العراؽ ،ج ،4ص.98
( )2المصدر نفسو ،ص.101

* اسميا القديـ في السومرية  ka.dingir.raوالتي يقابميا باالكدية  bab-iliالذي يعني باب االلو.

( )3باقر ،طو ،بابؿ وبورسبا ،مديرية االثار العامة ،ط ،1مطبعة الحكومة ،بغداد ،1959 ،ص.2
( )4المصدر نفسو ،ص.499
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بحروب موفقة اال اف شيرتو التي خمدتو انما كانت في اعمالو العمرانية ليس في بابؿ فحسب بؿ نجد آثار اآلجر المختوـ

بأسمو منتش اًر في خرائب المدف القديمة ( ،)1عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وجد آجر في بغداد قرب جسر السنؾ مف جية
الكرخ في المنطقة المسماة "خضر الياس"ُ ،نقش عميو اسـ الممؾ نبوخذ نصر.
اما مف الناحية الفنية ،اعتقد المنقبوف في بابؿ باف ال توجد آثا اًر فنية عمى ىيئة نحت مجسـ لزمف بابؿ الكمدية اذ

وجدوا في احدى ساحاتو او احدى قاعاتو مجموعة غريبة مف اآلثار يرجع قسـ كبير منيا الى ازمنة قديمة تسبؽ زمف

"نبوخذ نصر" .مما جعؿ المنقبيف والباحثيف اآلثارييف يعتقدوف اف كؿ المقى اآلثارية النحتية وغيرىا اجنبية ومف ضمنيا أسد
بابؿ واعتقدوا اف اسد بابؿ ربما "حثي" وىذا االعتقاد أدى الى اعتقاد آخر ،باف البابمييف ال ييتموف بالنحت المجسـ وليس
لدييـ منحوتات مجسمة ،أرى اف ىذا االعتقاد مخطئ وجائر بحؽ نحات الدولة البابمية الحديثة ويدؿ عمى عدـ فيـ
نجازت النحتية ليذه الدولة ،ما يؤيد ذلؾ ،النص منقوش عمى صخرة التي عثر عمييا المنقبوف االلماف في ركاـ االطالؿ
اإل ا

واماـ المدخؿ الشمالي لبوابة عشتار وعمى ُبعد  3أمتار تقريباً فوؽ مستوى تبميط الشارع السفمي ،وىذه الصخرة مف الحجر
الجيري االبيض (الموح ُ ،)2نقش عمييا كتابة بابمية ،الجية االمامية لمصخرة مستوية وىي صفحة الكتابة وفي االعمى سطح

مخدش ،وكؿ الحافات المتبقية مثمومة ،مما أدى الى زواؿ السطح العموي ونيايات كؿ سطور الكتابة االخرى.

الترجمة الدقيقة لمكتابة كما وردت في اخبار الجمعية االلمانية الشرقية عدد  12صفحة  15ىي كما يمي(( :أنا "نبوخذ
نصر" ممؾ بابؿ ،ابف "نبو بالصر" ممؾ بابؿ ،قمت بتشييد بوابة عشتار "نانا" باحجار اآلجر المزججة (باالزرؽ) ،لربي

مردوخ ونصبت عند عتبتيا ثيراف برونزية ضخمة وتماثيؿ أفا ٍع كبيرة ،وبالواح (؟) مف الحجر الجيري و( )...مف الحجر
( )...قمت بػ( )...أُطر تماثيؿ الثيراف...؟ (...؟) ،يا مردوخ الرب (العظيـ) ...أمنح الحياة الخالدة ...ىبو))(.)2

ىذه الكتابة دليؿ قاطع عمى اف البابمييف ليـ دراية كبيرة بالنحت المجسـ ليس المنفذ عمى الحجر فحسب بؿ المنفذ
عمى المعادف أيضاً ،ألىمية األسد بصفتو رم اًز لاللية عشتار "نانا" .ربما جاء ذكر األسد في الفراغات المتآكمة او المتكسرة

والتالفة في الكتابة،

رجح االستاذ طو باقر باف اسد بابؿ اثر بابمي مف عيد نبوخذ نصر ،اال اف االستاذ طو باقر لـ ِ
يعط الدالئؿ عمى

ذلؾ .ومف ذلؾ ،أي بعد قراءتي مالحظة طو باقر ىذه التي جاءت في كتابو الموسوـ "بابؿ وبورسبا" ،حفزتني الى أُجمع
أفكار ودالئؿ مادية ونصية حوؿ عائدية اسد بابؿ
آراء حول أسد بابل

ًكثَُرت آراء المنقبوف والباحثوف اآلثاريوف حوؿ عائدية "أسد بابؿ" :مف ىذه اآلراء-:
اوال :اف "أسد بابؿ" (الموح  3أ) مف بيف اآلثار التي نقميا الممؾ "نبوخذ نصر" مف احدى األقطار األجنبية ،ولعمو مف الغنائـ
()3

الحربية التي جمبيا "نبوخذ نصر" مف الخارج

أي المناطؽ الحثية ،لمتشابو ما بيف أسد بابؿ واألسود الحثية (الموح 4

أ ،ب).
ثانيا :اف اسد بابؿ جمبو الحثيوف معيـ او نحتوه في بابؿ اثناء السيطرة عمى بابؿ بعد سقوط بابؿ االولى بصفتو شعار
يمثؿ سيطرتيـ عمى بابؿ.

ثالثا :ومف اآلراء التي فييا شيء مف الخياؿ التي ال تستند إلى دليؿ عقمي في التفسير ،الرأي القائؿ "يرمز االسد لسيطرة
اإللية "عشتار" عمى العالـ في حيف ترمز الفتاة اإللية األـ تحمييا عشتار"( .)1ىذا الرأي غير دقيؽ ،الف اإللية االـ

انتيى دورىا في العصور المبكرة وحمت محميا (ننميؿ) ثـ (إنانا) وبالتالي (عشتار).

( )1المصدر السابؽ ،ص.3

( )2كولدوي ،روبرت "بوابة عشتار" ترجمة د .عمي يحيى منصور ،بغداد ،1985 ،ص.59
( )3باقر ،طو ،المقدمة ،1955 ،ص.499
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رابعا :مف الحكايات الخرافية (حكايات العجائز) والتي تحكى الى االف "اف شخص ما قد أغتصب أختو فمسخوُ اهلل أسداً".
عجباً فيؿ مف المعقوؿ الم ِ
غتصب يتحوؿ الى أسد؟! أـ مف األجدى اف يتحوؿ الى مسخ بشع.
ُ
عمى أية حاؿ ،عمى الرغـ مف عراقية ىذا األثر ،يعتقد بعض الباحثوف انو ما يزاؿ مجيوؿ المغزى واالصؿ والزمف الذي

يرجع اليو بوجو التأكيد( ،)2ىذا االعتقاد ربما جاء لعدـ جدية الباحثوف في ابحاثيـ عف اسد بابؿ ،او ربما اكتفوا بقراءة
بحوث مما سبقيـ مف الباحثيف حوؿ عائدية اسد بابؿ الى الحثييف ،لكوف تشابو االسود الحثية واالسود العراقية المنحوتة.
وىذا طبيعي ،اذ جاء ىذا التشابو لتأثير النحت العراقي عمى النحت الحثي ،إذاً مف االنصاؼ اف يعزى أسد بابؿ الى

إلف عشتار مف اإللية الرئيسة
البابمييف انفسيـ ،فاألسد يرمز لعشتار المحاربة ،كما عرفناه في الفكر الديني العراقي القديـ ،و ّ
في بابؿ لذلؾ استعمؿ رمزىا "االسد" بصفتو قوة بابؿ وعظمتيا (الموح  3أ ،ب) اما الرجؿ الذي أسفؿ االسد فيرمز

لؤلعداء( ،)3فمساف حاؿ اسد بابؿ (الشعار) يقوؿ "الذي يعادي بابؿ يكوف مصيره مثؿ مصير الرجؿ الذي تحت االسد".
جاء ىذا الرأي مستندا عمى الدالئؿ اآلتية:

اوالً :اف نحات بابؿ ماىر في نحت مثؿ ىذا التمثاؿ الكتسابو خبرات نحتية قد تراكمت عبر العصور العراقية القديمة في
نحت االسود ،ففي مدينة أريدو وجد أسد منحوت مف الحجر الصمب (ُ )4دعي "أسد أريدو"* مثؿ ىذا النموذج ،وفي (تؿ
حرمؿ) وجدت أُسود بابؿ الطينية ( )5نفذت بطريقة جميمة جداً وباسموب دقيؽ جدا يثبت ميارة النحات البابمي باستعماؿ
الطيف الذي أعطى النحات مرونة لتنفيذ ادؽ التفاصيؿ ،اال اف الحالة في اسد بابؿ لكوف النحاة البابمي استعمؿ قطعة

واحدة مف حجر البازلت الصمب لذلؾ قمت المرونة في تنفيذ التفاصيؿ والتأكيد عمى الرمزية ال عمى الواقعية ،مما أدى
الى تشابو االسموب الحثي مع االسموب البابمي( ،الموح  5أ) وال ننسى القطعة العاجية التي ُعثَِر عمييا في بئر في
القصر الشمالي الغربي في مدينة "نمرود" التي تمثؿ لبوة تفترس رجالً ( )6ىذا المشيد يشبو موضوعو بدرجة ما موضوع

"اسد بابؿ" (الموح  5ب) .فضالً عف الكثير مف النماذج لالسود في جداريات وتماثيؿ اآلشورييف.

ثانياً :التمثاؿ طولو متراف وارتفاعو ما يقارب المتر ،وانو منحوت بقطعة واحدة مف حجر البازلت الثقيؿ

()7

 ،فيؿ مف

المعقوؿ اف يجمبو "نبوخذ نصر" أو "الحثيوف"؟ ،وىـ لـ يمكثوا في بابؿ مدة طويمة ،فقط سنوات معدودة ،فمف الصعب
عمى الرجاؿ أو العربات جمبو مف البمداف األجنبية ،ىناؾ اخؼ واثمف منو.

( )1عكاشة ،ثروت ،سمسمة تاريخ الفف ( ) 4الفف العراقي القديـ( ،سومر وبابؿ وآشور) المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت
(بدوف سنة طبع) ،ص.628

( )2باقر ،طو ،المقدمة ،المصدر السابؽ ،ص.499

()3 Hunter, Erica, "First Civilizations", England, 1994, P.81.

( )4الطائي ،ثامرة عبد االمير ،اسد اريدو ،سومر  ،)1982( 38ص.319-315

* استطاع االستاذ فؤاد سفر في تأرخة أسد أريدو لزمف ساللة أور الثالثة في عيد ممكيا امرسف ( 2037 – 2045ؽ.ـ) استناداً الى
المكاف الذي وجد فيو (سفر ،فؤاد ،حفريات مديرية اآلثار العامة في أريدو) ،سومر ،مج ،3ج ،1947 ،3ص.234

مع ذلؾ فمف المحتمؿ انو منقوؿ مف طبقة أوطأ او انو استعمؿ في عصر الحؽ مف قبؿ ساللة أور ،بوضعو عمى بوابة أسوةً باالسود
المكتشفة في تؿ حرمؿ ،يرى بعض اآلثارييف المختصيف الذيف أوضحوا بانو يعود لساللة الوركاء ،اال اف التشابو ما بيف اسود مسمة
"صيد االسود" واسد أريدو يعطي انطباعا انو يعود لساللة لكش االولى ( 2371 -3000ؽ.ـ) عمى أية حاؿ أسد أريدو نفذه

نحاتوف عراقيوف.

( )5باقر ،طو ،تؿ حرمؿ شادو بوـ ،مديرية اآلثار القديمة ،بغداد ،1959 ،شكؿ  5و.6

( )6بوستكيت ،نيكوالس ،حضارة العراؽ وآثاره ،ترجمة سمير عبد الرحيـ الجمبي ،بغداد ،1991 ،ص ،103صورة .132
( )7باقر ،طو " بابؿ وبورسبا" ،بغداد ،1959 ،ص ،16الشكؿ (.)10
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ثالثا :ومف االدلة االثارية الرسائؿ المتبادلة بيف الكاشييف والحثييف ،ففي احدى رسائؿ الممؾ الحثي "حاتوشيميش الثالث"
يطمب فييا مف الممؾ الكاشي اف يرسؿ فنانا (نحاتاً) ويتعيد بإرجاعو حاؿ إنيائو العمؿ ( .)1نستشؼ مف ىذا النص

عمى اف اسموب الفنانيف العراقييف في النحت لو تأثير عمى أسموب النحت في الدوؿ المجاورة والسيما اسموب النحت
الحثي وليس العكس بؿ ربما معظـ االعماؿ الفنية النحتية الحثية مف عمؿ النحاتيف العراقييف ،اف لـ يكف كذلؾ فمماذا

يطمب ممؾ حثي مف ممؾ عراقي بابمي نحاتيف ميرة؟!
رابعا :اذا كاف المعتقد اف اسد بابؿ يعود لمحثييف ،فيؿ مف المعقوؿ اف يحتفظ البابميوف "الكمديوف" برمز حثي ،يرمز الى
اسقاط بابؿ وسيطرتيـ عمييا ،ويبقى شاخصا لمدة ما يقارب الؼ عاـ؟! .وعند مجيء كورش االخميني الى بابؿ محتال،
حافظ عمى ديانة وآلية البابمييف كما وعدىـ

()2

وبالمثؿ عمؿ االسكندر المقدوني ،وبيذا صمد اسد بابؿ شاخصا وشامخا

الى يومنا ىذا.

( )1رو ،جورج ،العراؽ القديـ ،مراجعة وتعميؽ حسيف عمواف ،بغداد ،1984 ،ص .518
( )2االحمد ،سامي سعيد ،فترة العصر الكشي ،سومر ،)1989( 39ص .141
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اللوح ()1

أ
بوابػػة عشػػتار مػػف عيػػد الممػػؾ نبوخػػذ نصػػر مزينػػة
بحيوان ػ ػػات وازى ػ ػػار م ػ ػػف االج ػ ػػر ،الم ػ ػػزجج ارتف ػ ػػاع
21.03سـ ،االف في متحؼ برليف
 كولػػدوي ،روبػػرت "بوابػػة عشػػتار" ،ترجمػػة عمػػييحيى منصور ،بغداد ،0874 ،ص 77لوح8

ب
 المخم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ المرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب"موشخوشو" رمز االلو مردوخ،
مف االجر المزجج المموف.
كولػ ػ ػػدوي ،روبػ ػ ػػرت ،المصػ ػ ػػدر
السابؽ ،ص 86الوح .04
ج
 الثػ ػػور ،رمػ ػػز االلػ ػػو ادد مػ ػػفاالجر المزجج المموف
كولػ ػ ػػدوي ،روبػ ػ ػػرت ،المصػ ػ ػػدر
السابؽ ،ص 84الوح .00
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العدد11/

اللوح ()2

أ
كتمة صخر جيري عمييا نقش الكتابة العائدة الى
بوابة عشتار.
كولديفاي ،روبرت" ،بوابة عشتار" ،ترجمة عمي
يحيى منصور ،المؤسسة العامة لآلثار والتراث،
بغداد ،0874 ،ص .7

ب

نقش الكتابة عمى الصخرة الجيرية في
الصورة (أ).
كولديفاي ،روبرت ،المصدر السابؽ ،ص
 ،80رقـ الصورة.)32( ،
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العدد11/

لوح ()3

أ
منحوت ػػة االس ػػد بقطع ػػة واح ػػدة م ػػف حج ػػر البازل ػػت
االسود ،والمشيور باسـ "اسد بابؿ" الطوؿ متراف.
أوتػػس ،ج ػواف" ،بابػػؿ تػػاريخ مصػػور" ترجمػػة سػػمير
عب ػػد ال ػػرحيـ الجمب ػػي ،دائػ ػرة االث ػػار والتػ ػراث ،بغ ػػداد
0881

ب
منحوتػػة حجريػػة تصػػور اآلليػػة عشػػتار واقفػػة عمػػى
اسدىا االرتفاع  31سـ /متحؼ الفف نيويورؾ.
أوتػػس ،ج ػواف" ،بابػػؿ تػػاريخ مصػػور" ترجمػػة سػػمير
عبد الرحيـ الجمبي ،دائرة االثار والتراث ،بغداد
0881
أوتس ،جواف ،مصدر سابؽ ،ص.73
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العدد11/

لوح ()4

أ
رسػػـ تخطيطػػي لػػثالث نمػػاذج مػػف االسػػود الحارسػػة
مف بوابة "زنجرلي"

Frankfort H., The Art and Architecture of
the Ancient Orient Penguin Book, 1963,
P.182, Fig.87

ب
نحت مجسـ ألسد مػف الحجػر البازلػت مػف زنجرلػي
النصؼ االوؿ مف االلفية االولى قبؿ الميالد.
االف في متحؼ اسطنبوؿ (المتحؼ االثري).

Hill,
Mcgraw
Book
Company,
"Encyclopedia of world Art, New York
Toronto, London, P1, 523, Below
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العدد11/

اللوح ()5

أ
أسد أريدو
الط ػػائي ،ث ػػامرة عب ػػد االمي ػػر" ،اس ػػد اري ػػدو" س ػػومر
 ،0871 ،27ص208

أ

ب
أس ػػد "ت ػػؿ حرم ػػؿ /ش ػػادوبوـ" م ػػف الفخ ػػار المص ػػبوغ
وىػ ػػو أحػ ػػد االسػ ػػديف المػ ػػذيف كانػ ػػا يحرسػ ػػاف مػ ػػدخؿ
المعبد الكبير /االف في المتحؼ العراقي
بػػاقر ،طػػو" ،تػػؿ حرمػػؿ" (شػػادوبوـ) ،مديريػػة اآلثػػار
القديمة ،بغداد0848 ،شكؿ  4و.5

ج

ب

(لبػػوة تفتػػرس زنجػػي) لػػوح عػػاجي بػػديع ،ابعػػاده ح ػوالي 01 ×01
سػػـ ،أحػػد المػػوحيف المػػذيف عثػػر عمييمػػا مػػاكس مػػالواف وزوجتػػو،
اجاث ػػا كريس ػػتي :الم ػػوح مطعػ ػػـ برق ػػائؽ ال ػػذىب والعقي ػػؽ االحمػ ػػر
والالزورد الذي سػقط معظمػو ،وصػور شػعر الفتػى الزنجػي بقطػع
عاجية .اآلف في المتحؼ البريطاني.
بوسكيت ،نيكوالس "حضارة العراؽ وآثاره".
ترجم ػػة :س ػػمير عب ػػد ال ػػرحيـ الجمب ػػي ،بغ ػػداد ،0880 ،ص،012

ج

ص.021
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