
 172 

 الفصل اخلامس
 اآلثارية واألعنال الفنّية املخّلفات احِلسُّ اجُلغرايّف على 

 ِعند الفّنان العراقّي القديه
 

يبػػػان اف الوممنوػػػمف نالواػػػمايـ اللتيانيػػػل ال ػػػن نقػػػؼ لميتػػػم نن ػػػف نقػػػي   نليػػػمف الومػػػنؾ  
مل وػػػف المػػػيانييف القػػػاوم  ال ػػػن جمءػػػاف نػػػن لػػػه  وػػػف ننم متػػػم  وس تػػػـ لمػػػ  بمػػػااف نا ػػػقمع  م ػػػ

هف بوػػم يػػالـ يناي تػػم نينصػػ  اللنانػػت وػػف ال ػػني ال ػػيايل ل مػػؾ  ال ػػيؽ انانػػ  القػػايـُ نػػا لاػػهء
ال وسفُ ي ص  ذلػؾ وػف جػسؿ المايػا وػف انلوػمؿ الانيػل ال ػن ل ػي لميتػم نػن وج مػؼ الونانػ  

ي الػ  ان ييل نن بسا اليانايفُ نال ن صوف و مااًا طبيميل نبي ػمف لتيانيػل و بمينػل  ػن ن ن  ػي
 و يح ال اث الذي َ ِتا نانمل ان وميكل ان  يطية لم  ونطقل ومينل.

ناػػػذال انلوػػػمؿ اف الػػػف لمػػػ   ػػػن  نانوػػػم  ػػػاؿ لمػػػ   نانػػػؽ الوممنوػػػمف الػػػناياة نػػػن  مػػػؾ  
ال وسف و  ينايل النص الو وميي ل ومل الومؾُ نال ن انياف ذكيًا لممايػا وػف الونانػ  اللتيانيػل 

مػؾ الننػم  ُ نلػم ف الوػمؿ انل ػؾ الانػمنيفُ ناػن وجماػمف ناالػل ومايػل ال ن ويف ان  ػا ف نيتػم  
ُ ل ؤكػػا  ػػ ل  مػػؾ الوممنوػػمف نان تػػم نل مبػػي لػػف  ػػاؽ (1)ن يينػػ  اليتػػم ال ػػؾ ان الطمػػف نيتػػم

 و ػػػػيمتـ نابػػػػياهاـ ل صػػػػمييل نبي ػػػػمف وج ماػػػػل وػػػػف الو ػػػػماا ال ػػػػن  ظتػػػػي   م ػػػػًس ن ػػػػااث  مػػػػؾ 
. نلمػؿ ال وسفُ نصس لف  و   انل ػؾ الن ػ م يف الػذيف انلػهنا  مػؾ انلوػمؿ ب ػل لتيانػن لػمؿ 

 مػػؾ ال وػػسف كمنػػف  صػػـ نيوػػم  صػػـُ الانػػمنيف )الن ػػم يف( الػػذيف كػػمف  نالػػااـ نوػػيانق تـ لم ومػػل 
نيوػػم يبػػان اػػن نجػػذ اننطبػػمع  قيقػػن نلػػنا  الونػػمطؽ ن ػػم ل الوميكػػل ال ػػن نناػػنا لميتػػم ويػػاانيمُ 

ل ومػػػلُ نم ػػػ طمع انل ػػػؾ الانػػػمننف نيوػػػم بمػػػا  نظيػػػؼ لنم ػػػي نالونػػػمطؽ نالطػػػيؽ ال ػػػن وػػػيف بتػػػم ا
الطبيمػػػػل نواياا تػػػػم نوػػػػنايا البي ػػػػل نب ػػػػكؿ يػػػػالن لماا ػػػػلُ كمللبػػػػمؿ ناننتػػػػمي نالنايػػػػمف نالميػػػػنف 
نال ػػسنف ناناػػناي نالو ػػ نقممف نالنلػػـن نالتمبػػمف نانػػناع ان ػػلمي نالطيػػني نان ػػومؾ ن يياػػم 

بمػاًا   ػنيييًم نلػنا  ال ػاث نوكمنػع وػياليف نػن الننػف نا ػع نابياهام نن الموؿ الانػن نلطم تػم 
بمض ننالا الن ف كمل ناهف نال يكل نال ل يا بينوم  ػمت الونظػني نالن ػت نالوقػمييل نػن  و يػؿ 
بمض اػذال المنم ػي. نلممتػـ كػمننا يصػمنف   ػمويوًم انليػل نوس ظػمف ل مػؾ الو ػمااُ نيبػان اف 

                                           

( اف وػػم ا ػػيي وػػف نبػػؿ البػػم  يف بج ػػنص الوبملتػػل نػػن ال نليػػمف الومكيػػل نم قػػا انػػع ن ينطبػػؽ لمػػ  الو ػػماا 1)
البي ػػلُ نانوػػم الوبملتػػل نالتػػاؼ انلسوػػن نػػن اػػذال الن ػػنص اػػن نػػن  صػػجيـ  لػػـ ال ػػن  نصػػ   صػػمييل 

 ج م ي المان ن قميمتم لنا الطيؼ اآلجي.
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ن ػػيؽ وػػ  الك بػػل الومكيػػيف الػػذيف اػػـ بػػانياـ كػػمننا يصػػمنف ن ػػجم اػػذا انوػػي كػػمف يػػ ـ بمل مػػمنف نال 
انليلُ اذ كمننا نبا اف يك بنا ان ينق نا )يصػمنا  جطيطػًم( لمػنص ان الو ػتا لمػ  لػنح وػف الطػيف 
انن  ػػػـ يقنوػػػنف نيوػػػم بمػػػا ب نايػػػذال ننقمػػػع لمػػػ  الو ػػػمل ان ال و ػػػمؿ ان الون ن ػػػل نػػػن المنا ػػػـ بمػػػا 

كوػػم يامػػؿ الن ػػم نف اليػػـن لنػػاوم يييػػانف ن ػػف  و ػػمؿ ان ن ػػت ذي  لػػنا تـ وػػف ال ومػػلُ  وموػػم
 ام ػيؿ ك يػية ن لػـ كبيػي قذ يقػـن الانػمف بموػؿ  نوػنذ  الو ػتي لمػ  الطػيف نوػف  ػـ يػ ـ  كبيػػي 
الموػػؿ بػػمل لـ الوطمػػنت. ننػػا ل ػػي نمػػًس لمػػ  الػػناح وػػف الطػػيف وػػف لتػػا الومػػؾ ا ػػني بػػمِف  بػػِؿ 

لميتم وجططمف لون ن مف بميهة ناجيى لميتػم ك مبػمف اييػا ؽ.ـ(  626 – 669)آ ني بمنيبمؿ( )
ُ  ش  طخ طِ نقمتم ال  الون ن ل. نكمف اذا الننع وف النوػمذ  الطينيػل ي ػو   nis ِنسخ


h u šá titi 

 2255 – 2291 ػػيف ) –لنػػياـ  مسخخ ا نصن خخرنلمػػؿ انػػاـ وػػم ن ػػمنم وػػف  مػػؾ انلوػػمؿ اػػن  (1)
 ػيف نػن و ػم ع اػذال  –نكاي الومينصل نن و  ؼ المننيُ لقا  ني نػياـ ؽ.ـ(  ايا  ينكيف ا

نػػن وميكػػل  جمػػا ان  ػػميا ع لمػػ  انػػناـ المنلػػنبيف لمػػ  ال ػػانا ال ػػومليل  قمخخا نصل خخل ناػػن يي قػػن
لميػع ك مبػل و ػومييل يظتػي  ل خلو ػمل نػنؽ  نلوماال ينيل لبسا اليانايف ننن الم  الو مل نػيى 

 قاـ ب لـ اكبي وف  ييال ي وؿ ا م  ع نيي اي جنذة ذاف نينيف الػيًس  يف بنصميل  –نيتم نياـ 
ل ومع  ال انلنايل نان يطأ بيلمع الاا   ػمنطيف ي ػال  وػف يؤن ػتـ ظايػية نا ػاة وػف ال ػميُ 

 الذي نص  بجطنط وم مل نو ميلل. منحدر نصل لنلنناًا ي  مقنف  نشلارن  نالو تا يصـ 
ي ننؿ وػية بوػالنؿ  قيقػنُ نػا ا ػب  لػه ًا وػف اػذا اف الونظي الطبيمن ذا ػع الػذي  ػن 

ال يكيػت الػػاا ـ ال يكػػل. نػػملجطنط انيبمػػل ا ػػاام نػنؽ انجػػي  و ػػؿ اي اػػمع انيض ا ػػبع بػػمنونا  
ب كؿ وم ؿ وف القمي نن ي مي ال نية ال  الم  اليوػيف نػن القوػل. اوػم لمػ  لتػل اليوػيف نتنػمؾ 

 (.- 1 –)المنح ( 2)ينطيل ال كؿا لمي. ننا  ن  الونظي كمع بذينة لبؿ وج
 
 
 
 
 

                                           

 .152(  ميومفُ لموي: المتل انكايلُ ص1)
( وني كػػػمفُ انطػػػػنف: الاػػػف نػػػػن المػػػياؽ القػػػػايـُ  يلوػػػػل لي ػػػ   ػػػػمومف ن ػػػميـ طػػػػع ال كيي ػػػنُ وطبمػػػػل انايػػػػت 2)

 .181ُ ص1972البتااايلُ بتاااُ 
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نوف الم ي نا ع ن م نم ولونلل وػف انج ػمـ ان ػطنانيل يظتػي نيتػم انلػع  ػو  )الػع  
وماًا  منع اليون  ال  انومـ بما اف ينمتم  ل   نال ول( نن اك ي وف و تا نان يجي  وف بيف 

الػ  انلمػ ُ نيظتػي نػن و ػماا اج ػمـ اجػيى  نالشخةاننػا جيلػف وػف بػيف ك ايػع  قما نصل خلوف 
ايػم  –( ننن و ػتا اجػي يس ػظ الػع الوػم  - 2 –نان نانًؼ يم من  منمف ننووًم  جييل )ال كؿ 

ومن  ال يمة نويػمال اللػاانؿ   ػانؽ ن ن ػمت وػف ك ايػعُ اػن يلمػل نػن وكػمف  ػبيع بملتينػل نػنؽ  -
ن ػم نم و ػماا و مػااة يظتػي نيتػم انلػع ( . كوم - 3 –)المنح  (1)جطنط و ونلل  يوه ال  الوم 

ااا )الع اليلا( الذي كمف   ت ال قما الميانييف القاوم  ي يي التيـن نيو ؿ اليلػا نالبػيؽ نالييػمح 
نالهناب  نان  يا كؿ الظنااي الطبيميل نبوم انع كمف يو ؿ وظماي انننا  اللنيل لذا نلاال وم كم 

 (.- 4 –.)ال كؿ (2)لال ن  و ؿ يوهال الي ي حزما نص رقبياال 
 
 
 
 

                                           

 .71 – 77ُ 26( ال مكيُ نم فُ الو اي ال مبؽُ ص1)
 .376( بن يينُ الو اي ال مبؽُ ص2)

س ن تخ د ننت ارنتو ع ى نالقونم  - مثل مس ا نصن ر ص م ك نالكدي نرنم  – 2 –نص وح 
 نصل   ا. 

 . )تمث ل نصل ل رمزن  صلغرنف ا نصسكان وىم نألقونم نصل   ا(272عن: مورتكات، نصم در نصسا ق، ص
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 خرج من  ط ةا ختم نسطونني  مثل مشيد نالصو شمش )نصو نصشمس( وىو – 1 –نص وح 
   ن ل   ن 

 67عن: نصشاكر، نصم در نصسا ق، ص

 ط ةا ختم نسطونني  مثل مشيد نالصو ننكي )نصو نالرض ونصماء( – 2 –نص وح 
 25عن: نصشاكر، نصم در نصسا ق، ص

 -ج  - -ب  - -أ  -
 رموز نصظونىر نص رنقا في نصسماء

 نصنلما نصثمان ا. –أ. نالصيا عشتار )نلما نص  اح( 
 (.ب. نالصو شمش )نصو نصشمس

 ج. نالصو س ن )نصو نصقمر(.
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ؽ.ـ(ُ نمننػػم نموػػل ا ػػ وياي  612 – 911ناذا وػػم ان قمنػػم الػػ  الم ػػي ان ػػنيي ال ػػايث ) 
 و يػػؿ يوػػنه آلتػػل الوظػػماي اللتيانيػػلُ كوػػم نػػن  مػػؾ انلػػناح ال ػػتيية الو ػػننلل وػػف المػػم  ال ػػن 

 (.- 5 –. )ال كؿ (1) كؿ الق ـ ان اؿ وف ل وع بتيأة لبؿ ُ نناِنالصو نصل ل و ؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .376( بن يينُ الو اي ال مبؽُ ص1)

مشيد  مثل نالصو ندد )نصو نصرعد ونصمظاىر ونالنونء نصلو ا( و ظير ف و وىو  – 3 –نص وح 
 ونقف ع ى ح وننو نصخاص نصثور، حامال    ده شوكا نو حزما نص رق

 275عن:  وت ر، نصم در نصسا ق، ص

نصة ر نالشوري نصحد ث تمثل )نالصو نصل ل( تتدفق منو نصونح من نصةاج من  – 4 –نص وح 
نص نا  ع نو نالنيار وقد غطى نصنحات سطح نصل ل  زخارف مكررة  ي أة قشور نصسمك وىو 

 م ط ح ورمزنستخدمو نصنحات نصةرنقي نصقد م ص دالصا ع ى نالرض نصوعرة ونصل ل
 228عن: مورتكات، ص
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كوم اف ون ن مف اذا الم ي نا هجيف بو ماا ل اف لنم ي البي ػل الطبيميػل ن بيه تػم  
ب كؿ ننف لمنظػيُ نوػف ن ػية  ػسلل  ػينكيف ان ػنيي   ايػاًا ن ػم نم المايػا وػف اػذال انلوػمؿُ 

نوممبػاال بػملناح  ػومف  –ؽ.ـ  775 – 722يي  ينكيف ان نيي نقا هنا نم ن ني الومؾ ان ن 
وناصي  ن  يل وج مال ل اف ن نيف الومؿ الومؾ ننممليمف الننم   ال أييجيل الوج مالُ كوم 

ؽ.ـ لمػ   714وػف الون ن ػمف ال ػن جمػاف  وم ػع ال مونػل ال ػن ننمػف لػمـ  (1)نن  مؾ الولونلل
يػػـن ايوينيػػم. ننػػيى نػػن ا ػػا و ػػماا اػػذال الون ن ػػمف الومػػؾ ونطقػػل انياي ػػن الونيمػػل ال ػػن  و متػػم ال

ناػػن يقػػنا ليب ػػع الومكيػػل نػػن ونطقػػل   اتػػم ا ػػلمي ال ػػننبي  –ان ػػنيي  – ػػيلنف  – ػػينكيف 
(ُ  ـ ين قؿ الو تا ال  و تا  مف  ناػن وػم ي طػمبؽ وػ  الينايػل الو ػومييل لم ومػل قذ - 6 –)المنح 

مل بما لبنيال الػهابيف ن ػييال و ػمنل اجػيى اجػؿ ونطقػل يذكي النص اف  يلنف بما و يي ايمـ طني
اللبمؿُ نبما لوميػل ال ػمنا ا ػ و   اللػي  بيا ػل ا ػ  قتم نل ػكي لمػ  نوػل لبػؿ نن ػماا نػن 

يبػػان انػػع ا ػػا الوممنػػؿ المم ػػاة لومػػؾ انياي ػػن نال ػػن  ػػقطف لمػػ  يػػا  (2)ا ػػاى الون ن ػػمف   ػػنمً 
(ُ - 7 –نػن الننػف نا ػع لمػ  نتػي )المػنح   ينكيف نان كػم ف لمػ   م ػمل وػف اللبػمؿ الو ػينل

كوػػػم ن ػػػماا نػػػن و ػػػتا اجػػػي ونظػػػي لبمػػػيف يممناوػػػم   ػػػنيفُ ناللػػػبسف و اننػػػمف بم ػػػلمي اا وػػػل 
( ننيى ايصم نن و ػتا اجػي  ػنية - 8 –ان نتي )المنح  شاللالجصية نين مت وف ا ا اللبمؿ 

و وػػػية لممتػػػم  ػػػلية ان لبػػػؿ  ػػػتيي وتطػػػ  بم ػػػلمي ال ػػػننبي كوػػػم ن ػػػماا بمػػػض ان ػػػلمي ال تخخخل
(  - 9 –الا  ؽ ان المنه نبملقيت وف اذا اللبؿ نتي  ا ماا نيع ان ػومؾ نبمػض الػهنايؽ )المػنح 

نانػػػمؾ و ػػػتا اجػػػي يبوػػػم ي اػػػؽ وػػػ  ينايػػػل الػػػنص الو ػػػوميي الػػػذي يػػػذكي انػػػع لنػػػا ان ػػػيات اللػػػي  
منيػػل جػػسؿ نلػػت لمػيتـ لبػػني اللبػػمؿُ وػية   م ا خخ ر  ان ػنيي وػػف اللبػمؿ الو ػػينل لمػػ  واينػل 

الطييؽ  يي القمبمل بطبيم تم نف  ل مهام الميبمف ال يبيل. نلتذا ا ب  وف الصينيي يبط ليبػل 
الومػػػؾ ب بػػػمؿُ نػػػن  ػػػيف اصػػػطي الاي ػػػمف الػػػ  اف ي ػػػقنا طػػػييقتـ جػػػسؿ الجنانػػػؽ ب ػػػكؿ وناػػػياُ 

  قنصخخخخانبػػػيف اللبػػػمؿ نالنتػػػي ناػػػن وػػػم ي ػػػو  بػػػػ  مضخخخ قا  نبملامػػػؿ نػػػيى نػػػن الو ػػػتا وكمنػػػًم صػػػيقًم 
قذ ي ماا الوقم منف ان نيينف ناـ يمبينف الجمنؽ اللبمن نيقػم منف الوػاانميف لػف  hanquخنق  
 (.- 17 –)المنح  م ا  ر  واينل 

                                           

 (  جذف و ماا ون ن مف الومؾ  يلنف لف الو اي ان ن:1)
Botta. P. E, “Monument DE Ninive” Tome I, 1846 – 50. 

نػػم ( كػػمف الن ػػمف اذا وػػم نالت2)  ػػع و ػػكمل اظتػػمي اللنػػنا ا نػػم  الموػػؿ نػػن وم ػػكي ان نممػػلُ نمنػػع ن ي ػػياا لػػف ليء
الػػ  ااجػػؿ الجيػػمـ لييينػػم وػػم نػػن ااجمتػػمُ ان انػػع نػػا يي ػػـ وجططػػم ا م ػػم للػػاياف القممػػل الجميليػػل ال ػػن يبػػيه 

لب ػمي ان لنا ػؿ البي  نن جميلتم. ناػذال ال ملػل  نطبػؽ لمػ  ابػياه ان ػومؾ نالكم نػمف الب ييػل نػن اننتػمي نا
الو وػػيايف الوج ب ػػيف ااجػػؿ ا ػػيا  الق ػػت نكػػذلؾ الجنػػمهيي نالظبػػم  كوػػم  ػػيوي بنػػم ن قػػًم. اوػػم نػػن الاػػياغ 

 الطميؽ الو ينؾ ااجؿ القممل نمنع يظتيال بمن موع ال ن  صـ اليلمؿ ناـ ونتوكنف بملطبخ.
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الشوري شّروك ن )سرلون( آالشوري وىو  قود عر تو نصم ك ا في  مثل منحوتا تخ د نصم ك ن – 5 –نص وح 
   ئا ل   ا محفوفا  اشلار نص  وط ونص نو ر إّ ان حم تو نصثامنا ع ى نورنرتو

 مثل منحوتا الحد ح ون نصل ش نالشوري في منطقا ل   ا  اصقرب من  – 6 –نص وح 
 نورنرتو )تمثل مخططا  صح ن(

نالشوري تمثل منطقا ل   ا  –سرلون  –ر شّروك ن منحوتا من ع  – 7 –نص وح 
 تغط يا نالشلار في نورنرتو و شاىد شالل  نساب من نحد نصل ال 

 )تمث ل ط وغرنف ا نألرض وتضّرسيا(
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من ع ر شّروك ن )سرلون( نالشوري  مثل منطقا ل   ا مغطاة  أشلار  – 8 –نص وح 
منطقا نورنرتو )نصم ادر نصط  ة ا  نص نو ر ونص  وط ونصفستق كما  شاىد نير  غ ر في

 ص منطقا(

منحوتا تمثل مشيد مةركا ِصل ش شروك ن )سرلون( نآلشوري  اصقرب من  – 27 –نص وح 
 ع ى مشارف منطقا مو ا  ر )نصموننع نصط  ة ا نصمائ ا( (خانق)مض ق ل ل 

 Botta, Op. Cit نقال  عن:  
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ؽ.ـ( نيا نػم المايػا  681 – 774اييبػم ) ػن مييت( ) –اجػن  –نوف ل ػي الومػؾ  ػيف  
ال ػػن كمنػػف  تمػػؼ لػػاياف ن ػػني الومػػؾ  ػػيف اجػػن ايييبػػم ناػػن  صػػـ  (1)الون ن ػػمف اللااييػػلوػػف 

و ػػماا  جمػػا  وػػسف الومػػؾ لمػػ  اللت ػػيف اللننبيػػل نالتيبيػػلُ نكمنػػف و ػػماا  وم ػػع لمػػ  اللبتػػل 
ااينػػم )وػػياند بػػساف( ن هلءوػػع الكمػػاييف نبمػػض  –ابػػؿ  –اللننبيػػل ا ػػي  وػػيا الػػهليـ الكمػػاي وػػيااؾ 

انياويػػػل ن  ػػػنلع لمػػػ  صػػػومنمف ال أييػػػا الميسوػػػن نػػػن نلػػػع اآل ػػػنيييفُ نكػػػمف يا نمػػػؿ القبم ػػػؿ 
ؽ.ـ ننصػػ  لمػػ  ال وػػيا البػػمبمن ناي ػػؿ اللػػي   773 ػػن مييت  ػػاياًا ننػػمـ ب وم ػػع ال ػػتيية لػػمـ 

ان ػػػنيي نػػػن لوػػػؽ ونطقػػػل اناػػػناي نالو ػػػ نقممف لمب ػػػث لػػػف يؤنل ال وػػػيا ن مام ػػػع وػػػف انف 
ن ػػػنيي طبيمػػل لتيانيػػل بػػسا بمبػػػؿ نػػأبيه لنم ػػي  البي ػػل نونايااػػػم لػػانى. ننػػا ل ػػا الن ػػمف ا

(ُ نبمػػا اف اظتػػي لنػػم - 11 –كم ػػلمي النجيػػؿ ننتػػي الاػػياف نلػػااًا وػػف اللػػاناؿ نالقنػػناف )المػػنح 
و ػػتا  طتيػػي واينػػل بمبػػؿ الو ءػػنية نقمنػػم الػػ  و ػػتا نيػػع الػػنا  بي يػػل نييبػػل  صميي ػػيًم نلتيانيػػم وػػف 

ال تؿ الي ػنبن ناناػناي نالو ػ نقممف نال ػن  ػيا نػن الن ػنص الو ػومييل بسا بمبؿ نان ونطقل 
ُ قذ  ػػني الن ػػمف و ػػتا  ػػ ؽ الو وػػيايف نػػن māt tiāmti مخخات ت امخختِ ب ػػيتل بػػسا الب ػػي 

اناػػنايُ نانػػم ا ػػ جاـ الن ػػمف ا ػػمنت ال قػػنؿ اننقيػػل ناصػػمم قيماػػم لنبػػم الػػ  لنػػت وػػ  طييقػػل 
الوو مػػل بػػملجطنط الو ونلػػلُ م خخاه نصيخخور مكومػػع. نتنػػم نػػيى الو ػػتا الوا ػػنح الػػذي ي ػػوؿ المػػنح ب

كوػم ابػيه بمػض ال ينانػمف كملجنػمهيي نالصػبم  نصػس لػف ان ػومؾ ال ػن  نلمات نصق خب ك ناتم 
  ػػب  نػػن اناػػناي ني ػػماا كػػذلؾ اللنػػنا ان ػػنيينف ناػػـ يطػػميانف الو وػػيايف الػػذيف  ػػنينا ناػػـ 

اف الن ػػمف ان ػػنيي لػػـ يػػنل   ػػنيي لنا ػػؿ  . كوػػمحخخزم نصق خخبو ػػننلل وػػف   خخأكالكيتيبػػنف 
. نالن ػمف ب نظياػع (2)نمبميف ن ط  ـه و اناة وف الق ت نالحرنشالو ويايف ننا اج بأنا ااجؿ 

لكػػؿ اػػذال المنم ػػي ال ػػن   ػػاا انطػػمي اللتيانػػن نالبي ػػن لمونصػػنع الو ػػني نػػا لمػػؿ وػػف الموػػؿ 
 (3)ااومف نن ون ن مف القػيف ال م ػ  ؽ.ـالانن يت ـ بملونصنلمف البي يل الو يطل ال ن كمنف نا 

ؽ.ـ( لمػػ  اللبتػػل  771(ُ نيوػػم ابمنػػف و ػػماا الومػػؾ نػػن لػػمـ )- 14ُ 13ُ 12 –)انلػػناح ينػػـ 
التيبيػػل ا ػػي  وػػيا  هنيػػم ومػػؾ يتػػنذاُ نل ػػيمف الوػػاف ال ػػم ميل النانمػػل لمػػ  الب ػػي الو ن ػػط ومػػع 

اػػذال ال ومػػل نب ػػكؿ  طتػػ  لميػػع نبػػالـ وػػف و ػػيُ  ػػنيف اػػذال المن ػػمف اللااييػػل ا ػػمنبم يجمػػا 

                                           

 ( اجذف و ماا ون ن مف ل ي  ف اجن ايييت وف الو اييف ان ييف:1)
1. Thomason, Allison. Karmel, “Representations of the North Syrian Landscape in 

Neo – Assyrian Art, (B.A.S.O.R), n 321, 2001. 

2. Barnett, R.D., Bleibreu, E., “Sculptures from the Southwest Palace of Sennacherib 

at Nineveh, British Museum.  
ُ الو اي ا2)  .86ل مبؽُ ص( وظمـن
( لكم ػػلُ  ػػينف:  ػػأييخ الاػػفُ الاػػف الميانػػنُ  ػػنوي نبمبػػؿ نآ ػػنيُ الوؤ  ػػل الميبيػػل لمايا ػػمف نالن ػػي بتػػاااُ 3)

 .582ُ ص1967
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الو ػػ ل النانميػػل نان  ػػمل بملطبيمػػل نونمظياػػم الوج ماػػل. لقػػا نػػ   ن ػػمف  ػػن مييت نلػػع المػػنح 
  ػػمي نجػػي  اليتنايػػل  بمكومػػع لونصػػنع اػػذال ال ومػػل و ػػنيا لويػػ  ال ػػنااث ال ػػن   ػػمف لنػػا

ع بو تا نا ػا نيك اػن ) ؿ الانيي لننت القال(ن قنطتمُ ننياال نا  طء  المنح بأكومنن نم طيف 
 ُ كوػػػػم  طػػػػي اػػػػذا (1)بواػػػػيااف  ا ػػػػيميل ن  ػػػػيل   ػػػػوؿ ان ػػػػجمص نالنبػػػػمف ن ػػػػم ي الو ػػػػنياف

الونصنع وف انلم  ب قؿ نا ا وف ان لمي نال سؿ. كوم نيى اف ين يل الوممللػل لتػذال انلػناح 
الانػمف لػف  نا  كييف نػن كػؿ انلػناح ال ػن و مػف الننػم   ال أييجيػل نػن  صػمييل نلػيةُ نقػا لبػي

انيض النلية ال ن  ق  لميتػم اػذال الواينػل بهجينػل وكػيية  تطػن  ػط  المػنح ناػن بتيػأة  يا ػؼ 
ننا ااجؿ ونصنع ان ػلمي كوػماة  رمز نصنحات نصةرنقي نصقد م صالرض نصوعرة ونصل لال وؾ نان 

 ػميًا نػن وسهول ل مػؾ انيض كم ػلمي ال ػننبي نالكػيـن نالهي ػنفُ ناػن وػف ان ػلمي انن ػ  ان 
( ناػػػػذال ان ػػػػلمي الوػػػػذكنية  ناػػػػًم طملوػػػػم - 15–)المػػػػنح  (2)بػػػػسا ال ػػػػمـ ن ػػػػنض الب ػػػػي الو ن ػػػػط

ا ػػػػ جاوتم الانػػػػمف الميانػػػػن القػػػػايـ يوػػػػهًا ل ػػػػومؿ بػػػػسا اليانػػػػايف ن يبتػػػػم نػػػػن ون ن م ػػػػع بينوػػػػم يوػػػػه 
لػنح  . كوػم ن ػماا نػن(3)بمن لمي النجيؿ نالومف نا يا  الق ت نالبياي ال  اللننت اللتيانػن

اجي الونمطؽ ال م ميل الوطمل لم  الب ػي الو ن ػط نبمػض اللػهي نان ػومؾ نال ينانػمف الب ييػل 
نن ػػم ط النقػػؿ الجم ػػل بػػملقناف الب ييػػلُ نبمػػا ذلػػؾ نػػمـ الانػػمف ب نهيػػ  انػػناع و بمينػػل وػػف ان ػػلمي 

جييطػل نن و م مف و مااة وف الو تا نكمنع بمومػع اػذا يقػـن بوتوػل ي ػمـ الجػيا ط الػذي ي ػوـ 
 (.- 16 –لم نهي  النبم ن لونطقل ومينل نن نن نم ال مصي. )المنح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

ُ الو اي ال مبؽُص1)  . 85( وظمـن
 .85( الو اي نا عُ ص2)
اي ال ػؤنف ال قمنيػل المموػلُ ( كنن يننُ لني : ال يمة الينويل نن بسا بمبؿ نآ نيُ  يلوػل  ػميـ طػع ال كيي ػنُ ا3)

 .392ُ ص1986الطبمل ال منيلُ بتاااُ 

 ر  ا )سنحار ب( أ ّرز ف يا نصنحات منحوتا من ع ر نصم ك س ن نخي ن – 22 –نص وح 
عنا ر   ئا  ا ل نصلغرنف ا ح ث نشلار نصنخ ل ونير نصفرنت ص وحي ص مشاىد نن نلونء 

 )نصطو وغرنف ا ونصثرونت نصط  ةا ونصمائ ا(حم ا نصم ك ننما لرت في ت ك نصمنطقا 
 Botta, Op. Cit نقال عن:
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 ر  ا )سنحار ب( أ ّرز ف يا نصنحات مشاىد من حم ا نصم ك س ن نخي ن – 21 –نص وح 
عنا ر   ئا نالىونر ونصمستنقةات كاصق ب ونص ردي ونالسماك ونصخناز ر ونصظ اء نصى لانب 

 وسائط نصنقل نصمةروفا  اصمشاح ف

 - 22 –نص وح 
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صوح رقم 
– 

23
 – 

مسطحات مائ ا )منطقا نالىونر ونصمستنقةات( وألمات نصق ب ونص ردي ووسائط نصنقل نصمح  ا )نصمشاح ف( 
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 - 25 –نص وح  

مشاىد من ع ر س ن نخي ن ر  ا )سنحار ب( أ ّرز نصنحات ف يا   ئا  – 24 –نص وح 
خالل تمث ل ن ناف نالشلار كاصكروم ونشلار نصز تون ونص نو ر منطقا  الد نصشام من 

 فضال عن نصمرتفةات وسونحل ولزر نص حر نصمتوسط )نصتوز ع نصن اتي ص منطقا(
 Botta, Op. Citنقال عن: 
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كوػم ن ػػم نم ون ن ػػل اجػػيى وػػف ل ػػي  ػػف اجػػن ايييػػت ايصػػم  جمػػا  وم ػػع لمػػ  اللبتػػل اللننبيػػل 
ؽ.ـ(  يػػث نػػما  ومػػل ب ييػػل لبػػي الجمػػي   694يصػػم نلكػػف اػػذال الوػػية لمػػ  بػػسا لػػيسـ لػػمـ )ا

الميسوػػن نالو ػػتا نػػن اػػذال الون ن ػػل يتػػض ب ػػني نيوػػنه نواػػيااف لػػملـ الب ػػمي وػػف ال ػػناط  
نانوػػنا  ال ػػن يوػػه لتػػم الن ػػمف الميانػػن القػػايـ بمل ػػكؿ ال مهننػػنُ نصػػس لػػف ان ػػومؾ نالكم نػػمف 

 .(1)(- 17 –يى )المنح الب ييل انج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .392( وني كمفُ الو اي ال مبؽُ ص1)

ي منحوتتان من ع ر س ن نخي ن ر  ا )سنحار ب( ت خ دنن مةركا ع ى سونحل نصخ  ج نصةر  – 26 –نص وح 
وتحد دن  ع ى نصشاطئ نصة المي، أظير نصنحات ف يا نصح اة نص حر ا كام ا من خالل نصةنا ر )م اه نصخ  ج، 

 Botta, Op. Citلغرنف ا نصنقل: نقال عن:  –نمونج، كائنات  حر ا ووسائط نقل  حر ا( 
 

 قا ص م ك س ن نخي ن ر  ا  مثل منحوتا من ع ر نصم ك نشور  ان ن ِل )نشور  ان  ال( ت ظير حد – 27 –نص وح 
)سنحار ب( فضال عن قنونت نصسقي وننونع عد دة من نالشلار وقد عاصج نصنحات نصمنظور من خالل  فوف 

 نالشلار ونصقنونت
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 ظير مشاىد مةركا ص ل ش نآلشوري و  دو ف يا مقاتل نو ي )من لنوب م ر( ونظير نصنحات  -28–نص وح 
نآلشوري مالمح ىذن نصشخص من خالل سحنتو )نص ون نألسمر( و نصشةر نصملةد. )لغرنف ا نصسكان( نقال عن 

 :SAA,Vol.IV, P.96  . 
 

نلػػػػـ ياػػػػف الن ػػػػمف اآل ػػػػنيي ناػػػػن ينظػػػػؼ لنم ػػػػي البي ػػػػل نال صػػػػمييل الطبيميػػػػل لمػػػػ  
ون ن م ع اف ياجؿ لن يًا آجي وػف لنم ػي اللتيانيػل ننمنػن بػع انػم لتيانيػل ال ػكمف ناػن المػنح 

 ن يبوػم  (  لسال نياال نا بيءف لنم  ا نل وقم ؿ وف اننناـ الننبيل ناـ  ػكمف لنػنت و ػي19ُينـ )
 ذني لنف   وي ن ػمي ولمءػاالذيف نهالنا ال  ينونم اذا )ان ناي(  ف وف  كمف  ني انياف يكن 

ق ػاى الومػميؾ ال ػن جمصػ تم . نالو تا يو ػؿ ني امع ايلل ال ياية كننتم اجاض بقمل نن المملـ 
نالليػػن  اآل ػػنييل بقيػػماة الومػػؾ  ( نػػن نم ػػطيف نيبػػان اف الوميكػػل اآل ػػنيي ػػيلنف )كػػيف  -َ ػػيء

. ناػػذا وػػم نػػياال ايصػػم نػػن (1)نػػف  صػػـ نػػن  ػػانؼ الطػػيؼ اآلجػػي  ماػػم و كػػنف وػػف لػػاة  لنػػملكم
ون ن ل اجيى لم  المم  وػف واينػل كمػخا )نوػينا( ناػن الون ن ػل الوميننػل بػػ )المبػنة ال ػن  ا ػيل 
اليلػػػؿ النػػػنبن( قف كػػػمف الموػػػؿ الانػػػن آ ػػػنيي ب ػػػف  ن انػػػع و ػػػأ يًا بملواي ػػػ يف الاني ػػػيف الاينيقيػػػل 

 .(2)(27 ييل )ينظي  كؿ نالو
 
 
 
 
  

                                           
(1 ) Botta and Flandin, Monument de Ninive II,88; SAA, Vol.IV, P.96  

 . 145( و وا لمنُ يم ويف لبا الكييـُ الو اي ال مبؽُص 2)
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ُ  )نمخخرود( تظيخخر ص خخوة تفتخخرس شخخاب نخخو ي )لنخخوب م خخر( وتظيخخر  -17–نص خخوح  صخخوح مخخن نصةخخاج مخخن مد نخخا ك خخ
سحنا ومالمح نصشخص   ونو نالسمر وشةره نصملةد. )لغرنف ا نصسخكان( نقخال عخن: محمخد ع خي،  اسخم ن ع خد 

 .  218نصكر م، نصم در نصسا ق،شكل 
 

كوم جمءا لنم الن مف ان نيي ايصًم لن يًا اجػي وػف لنم ػي اللتيانيػل ان ناػن لتيانيػل 
 يكػػل ن  ػػننف ال ػػكمف ن ػػي يمتـ وػػف وكػػمنتـ ان ػػمن الػػ  اوػػمكف اجػػيى ُ ناػػن  يم ػػل ا بمتػػم 
الومنؾ ان نيييف لم  اننناـ نال منت الونا ية نالجميلل لم  طملل الوومكل ان نييل نكن يلػل 

وػػف بي ػػمف نالنػػمل ناهيػػم  وػػف ن ػػم   ال ػػيت ُ نػػمظتي لنػػم الن ػػمف المايػػا وػػف اػػذال الو ػػماا ايصػػًم 
ن  نمف وج مال نلكنع الط  لتم نيينًل ناص ل وف جسؿ التطم  النبم ن لمونطقل ال ن لن  بتػـ 

لمػػ  الميبػػمف اف كػػمننا ونتػػم ناػػـ و ػػاايف نػػن ان ػػسؿ اف كػػمننا يلػػمًن ان ي ػػيينف ان ياكبػػمف 
. كػػأف يصػػ  ا ػػلمي المنػػت نالهي ػػنف نال ػػننبي كسهوػػل ان اطاػػمًن ناػػـ نػػن طييػػؽ ان ػػي ن ػػم ًا 
نجمايل لمو تا ليمط انطبملػًم لمو مقػن نالو ػماا اف اػذال ال ػمنت انوػم لػن  بتػـ وػف بػسا نلسول 

ُ ان اف يصػػ  ا ػػلمي هيالػػل  مػػؾ ان ػػلمي   ػػ تي  مػػؾ الونػػمطؽ ب يػػث ال ػػمـ ان بػػسا اننمصػػنؿ 
ان لننبتػم وف بػسا بمبػؿ لين ن لمو ماا اف اؤن  اننناـ لن  بتـ  ت ننتي الاياف النجيؿ نالق

 (.21)ينظي المنح ينـ ان  يت الاياف 
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 منحخخخوتت ن  خخخارزت ن  ظيخخخرنن مشخخخاىد حركخخخا وتحخخخوالت نصسخخخكان وتخخخرح  يم مخخخن مكخخخانيم نأل خخخ ي -12–نص خخخوح 
 :نقخخخخخال  عخخخخخن.( نصخخخخخى  خخخخخالد آشخخخخخورومنخخخخخاطق نصفخخخخخرنت نالوسخخخخخط  ا خخخخخلنو  خخخخخالد  ) خخخخخالد نصشخخخخخام نو نألناضخخخخخول 

SAA,Vol.XV.Opcit   
اف ال و يؿ الطبيمػن لو ػماا لػبسا ال ػمـ لمػ   ػبيؿ الو ػمؿ نالػذي و ءػؿ اػانم انميويػم انليػم 
لموومكػػػػل ان ػػػػنييل ال اي ػػػػل  ػػػػـ   ػػػػنييام نػػػػن نمػػػػت الوومكػػػػل لمػػػػ   ػػػػكؿ و ػػػػنياف  لػػػػاف لمػػػػ  

 يػػػث هينػػػف لػػػاياف الق ػػػني الومكيػػػل نػػػن كمػػػخا )نوػػػينا(  ناني الون ن ػػػمف البػػػميهة لمػػػ  ال لػػػي 
 ػػػينكيف )جي اػػػبما( ننينػػػنى ) ػػػؿ ننينلػػػؽ(. ني ػػػيي ال  ميػػػؿ لتػػػذال ال ػػػني الػػػ  اف  مػػػؾ الو ػػػماا 
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الطبيمل نا  ني تم انااة نالن يمل الومكيل ان نييل نن ل يام ال ايث بو مبل لملـ ونيؽ ننانػي 
 .16ن 15ينظي ال كسف (1)ننع الطبيملومن  بمل يمة ال ينانيل التييبل ن 

كوػػػػم اف اػػػػذال الون ن ػػػػمف  بػػػػيف لنػػػػم كيػػػػؼ اف ان ػػػػنيييف  ػػػػنينا ولونلػػػػمف لايػػػػاة وػػػػف  
ال ػػػػمنت نالوػػػػاف نالونػػػػمظي الطبيميػػػػل ال ػػػػن نالتناػػػػم قبءػػػػمف  وس تػػػػـ الم ػػػػكييل الجميليػػػػل ان نػػػػن 

 .(2)ا  امن تـ الااجميل
لونػػمظي طبيميػػل نػػن ونػػمطؽ جػػمي   نصػػس لػػف اف اػػذال الون ن ػػمف ال ػػن   صػػوف  ام ػػيؿ 

بسا اليانايف نا ا ػ  نذف لمػ  نػاي بػمل  وػف اناويػلُ   ػ  اف ا مػت البػم  يف ا ػ متونا نانػمانا 
وػػف اػػذال الونػػمظي الطبيميػػل لمػػ  الون ن ػػمف اللااييػػل نػػن  ا ػػيي  ػػاث ان نانمػػل ومينػػل نػػن  ملػػل 

 .  (3) يمت الن نص الك مبيل
الو ػػماا الطبيميػػل نػػا ا ػػ جاوف نػػن  ا ػػيي بمػػض اوػػم نػػن  ػػمنف  جػػيىُ نػػمف لنم ػػي  

 .(4)الوظماي الب ييل لم  الون ن مف البميهة
اف ال ام ػػػيؿ الومقػػػاة ال ػػػن  ظتػػػي لمػػػ  الون ن ػػػمف البػػػميهة ال ػػػن  جمػػػا ن ن ػػػمف الومػػػنؾ  

ان نيييف نن بمض ونمطؽ ال يؽ انان  القايـ نن الم ي ان نيي ال ايثُ  قاـ وػماة ن م قيػل 
ي  اف ناتػػـ وػػف جسلتػػم الاػػف ان ػػنيي ال ػػايث. ناكػػذا نػػمف ال  ميػػؿ الجػػمص لويالػػ  كبيػػية ن ػػ ط

الن ػػنص نالونػػمظي الو ممقػػل بملو ػػتا الطبيمػػن لم يػػمة النبم يػػل نال ينانيػػل نػػن اػػذال الونطقػػل   ػػيي 
ال  اف اناناف نالن م ؿ الومكيل ان نييل نا و مف اذا الو تا نن  مؾ الػبسا بػهجـ وػف لنم ػي 

الو ننلػػل. نكػػمف اػػذا الو ػػتا و ػػننم لػػااُ انوػػي الػػذي لمػػؿ الومػػنؾ يمك ػػنف اػػذال الػػننية  الطبيمػػل
النبم يل نال ينانيػل لمػ  ايػأة  ػاا ؽ ومكيػل ن ػاا ؽ  ينانػمف نكػذلؾ و نهاػمف كوػم   ػيي الػ  ذلػؾ 
ن ػػػنص ال نليػػػمف الومكيػػػل نالو ػػػمااُ كوػػػم اف  مػػػؾ الو نهاػػػمف كمنػػػف نػػػا  اػػػياف ل كػػػنف اوػػػمكف 

ل نالو مػػل نوج  ػػل لمومػػنؾ ان ػػنيييف. نلمػػ  ايػػل  ػػمؿُ نػػمف   ػػنيي نانمكػػمل ن ػػياض اليا ػػ
بي ػػػػل بػػػػسا ال ػػػػمـ وػػػػ سُ لػػػػـ يكػػػػف يتػػػػاؼ بملصػػػػينية الػػػػ  ا ػػػػمية ا ػػػػنييل ا لػػػػمال الو مكػػػػمة ال ػػػػنييل 

 .(5)لمطبيمل
نوػػف البػػم  يف وػػف ذاػػت الػػ  انل قػػما بػػمف انن ػػم  نال كػػنيف نػػن الاػػف ان ػػنيي  لػػبمض  

  القػػايـ كػػمف ولػػيا و ػػألل   ػػنيي جيػػملن ي ػػ وا وػػف الايا ػػمف الو ج  ػػل ونػػمطؽ ال ػػيؽ انانػػ
                                           

(1) Thomason, A.K., ”Representations of the North Syrian landscape in Neo – 

Assyrian Art”, Southern Illinois University Edwardsville, 2001, P. 63.  
(2) Marcus, M.I, “Geography as an Organizing Principle in the Imperial Art of the 

Shalamanser III, IRAQ 49, 1987, P. 77. 
(3) Reade, J. E., “Studies in Assyrian Geography”, Part 1 and Suite: Sennacherib and 

the Waters of Nineveh, 1978, P. 48. 
(4) Albenda, P., “Monumental Art of the Assyrian Empire: Dynamics of Composition 

Styles.Monographs on the Ancient Near East 3: 1”. Malibu: Undena, 1998, P. 63. 
(5) Thomason, Op. Cit, P. 65.  
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نن اللتيانيل ال يم يل. قذ ينلا جهيف نيؤيل لمول ننا ػمل نيوػم ي ممػؽ بملو ػتا الطبيمػنُ ان انػع 
( نقػػط لػػذلؾ الو ػػتا الػػذي ياناػػذ. ان اف Backgroundينظػػؼ نيق ػػبل الطبيميػػل المانيػػل كجمايػػل )

أييا نن ان مط وؤيجن الاف ننع ن ا مل لع وف النان  نن يام ا بع. ننا ا يػي اذا الي ي لـ يمؽ ال 
 اذا النقم  ا مية كبيية ننن  نقاا كبييًا.

نيقميف كؿ وف البم ث )كن كينؼ ناانيمله( الو تا الطبيمػن نالومينػل اللتيانيػلُ نذكػيا  
كوػػم يػػذابمف الػػ  القػػنؿ بػػأف بػػمف كساوػػم يطػػني ذلػػؾ الو ػػتا ني يمػػع الػػ   ػػنية  قمنيػػل ان يوػػه. ن 

ِا ااث نياغ نن كمول ان  نية ليل  قيقل  لييبيل بؿ ك مػل   ػنيياف. ناكػذا نػمف لتػل اللتيانيػل 
نالونظي الطبيمن نكػذلؾ ان ػ ممياف ال ػن ا ػ جاوف كمتػم ل  ػؼ انوػمكف ن  ػنيام اػن ايمكػؿ 

ـ وػف وظتياػم الػذي ين ػأ بقػنة لانيل  ا اءا ن  ػ نا الػ  البي ػل ال قمنيػل ال ػن ن ػأف لنتػم لمػ  الػي 
نػػن ال قيقػػل البنينيػػل. اف الو ػػتا الطبيمػػن نيوػػم لػػن كػػمف و ػػااا نػػن جييطػػل ان نػػن  ػػيتل وػػمُ ان 
ي ـ وميفُ نمنع يو ؿ َوَمكل لمجيمؿُ ن كنيف لاكي انن مف اك ي ووػم لػن كػمف   ػنييا انيقػم ل قيقػل 

 .(1)طبيميل وم
نيوكػف لتػػذال الو ػػماا الطبيميػػل الو جيمػػل اف  اػػيى نكأنتػم ونػػمظي طبيميػػل ن ػػييل  ا ػػيي الػػ   

نم ػػال الانلػػل ان ػػنييلُ كوػػم انتػػم االػػاف ناػػااؼ بػػث ينح القػػنة نال ػػيطية انوػػي الػػذي ي ػػ الن 
ال أوػػؿ نال ػػانيؽ ننتػػم لػػايية بػػذلؾ نمػػًس. نلمػػ  ايػػل  ػػمؿُ نػػمف انؿ وػػم ينبتػػن لمينػػم  و ي ػػع اػػن 

وممنن اللتيانيل نالطنبن يانيل نال أييجيل ال ن ي  قؽ وػف جسلتػم ال و يػؿ ان ػنيي لو ػماا بػسا ال
 .(2)ال مـ الطبيميل

نبينوم ي  ؼ انوي بمل تنلل نػن ن ػؼ ونػمطؽ و ػؿ بػسا ال ػمـ ن وييهاػم لػف الونػمطؽ  
الن ػػػؼ  انجػػػيى نػػػن ال ػػػيؽ انانػػػ  القػػػايـُ نػػػمف ال ػػػمنبل  كوػػػف نػػػن نتػػػـ  قيقػػػلُ وامااػػػم اف

ال لييبن نن  وملن  نييم الوناذة لم  اذال انلومؿ يكنف نميس لف انن يات وػف الاتػـ ان ػنيي 
لتذال الو ماا. ناكذا نمف َوَمكػل ال ءجيػؿ ان ػنيي ن و يػؿ  مػؾ الػبسا يوكػف   بمػع وػف ال ػني ال ػن 

الجم ػػل ب  ميػػؿ  و ػػؿ  مػػؾ الو ػػماا ن  ػػاتم. ن كوػػف الو ػػكمل الويكهيػػل ال ػػن ينالتتػػم البػػم  نف ن 
الو ماا الطبيميل نن الق ػص ال ػيايل لموميكػل نػن الم ػي ان ػنيي ال ػايث نالو ػماا الو ممقػل 
بػػان  ان ػػمنة نػػن   ايػػا وكػػمف ننػػنع ال ػػاث ان ن ػػنت الوميكػػل. ان اف البػػم  يف ا ػػ  وينا ن ػػؼ 

تػينف نػن ال جنص ن لتيها تـُ ناـ وف  يي ان نيييف  ي وف  ػكمف البمػااف انجػيى الػذيف يظ
الو ماا ل  ايا ونن  ان ااث نػن  مػؾ الون ن ػمفُ الػ  لمنػت ذلػؾ نقػا انػيهنا لنم ػي الو ػماا 

                                           
(1) Cosgrove, D. and Daniles, S., “The Iconography of Landscape: Essays on the 

Symbolic Representation Design and Use of Past Environments”, Cambridge 

Studies in Historical Geography 9. Cambridge: Cambridge University, 1988, P.1.  
(2) Thomason, Op. Cit, P. 66.  
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الطبيميل و ػؿ ال ػننبي نالهي ػنف نالمنػت نػن البمػااف ال ػن  قػ  الػ   ػومؿ ن ػيت بػسا اليانػايف ان 
ـء ا  ػػ جااوتم ا ػػلمي النجيػػؿ ن لوػػمف الق ػػت نػػن بػػسا بمبػػؿ ناناػػناي نػػن لنػػنت بػػسا اليانػػايف.  ػػ

 .(1)كيوه ل  ايا ونن   اث جمص
ننػػا لمػػؽ لػػاا وػػف البػػم  يف بػػمف   ػػنيي الو ػػماا الطبيميػػل كػػمف نمػػيس نػػن وطمػػ  ن ػػياف  

الوومكل ان نييل  ـ ا ب  اك ي  ا يس ناهااا  مقياا بم لمال جػط النتميػل نجم ػل نيوػم ي ممػؽ نػن 
(. ننػػن ن ػػية  كػػـ اػػذا الومػػؾُ ؽ.ـ 681 – 774ايييبػػم ) ػػن مييت( ) –اجػػن  – كػػـ الومػػؾ  ػػيف 

بػػػا   تيػػػي ونصػػػ  الجػػػط انيصػػػن )اننػػػؽ( ناجػػػ سؼ ال لػػػـ بػػػيف الجمايػػػل نال ػػػنيُ نقػػػا  ظتػػػي 
(ُ لػػذا Isometricالن ػػم نف  يكيػػها اك ػػي لوقػػم لمػػ  الو ػػتا الطبيمػػنُ بو منلػػل اظتػػمي الونظػػني )

يي الو ػػماا نقػػا ابػػالنا نػػن ال ػػيايمف وػػ  وس ظػػل  ج ػػيص  يءػػه كبيػػي وػػف ال ام ػػيؿ نػػن   ػػن 
ي صػػػ  ووػػػم  قػػػاـ اف الانػػػمف الميانػػػن القػػػايـ نػػػا ا ػػػ متـ وظػػػماي نلنم ػػػي البي ػػػل  .(2)الطبيميل

الطبيميل اللتيانيل ننظءاتم نن بمض الوملعُ نمايؾ لػف  صػوينع يوػنهًا لينػف بتػم بمػض انلتػل 
نااي بوظػػػػماي اننػػػػنا  اللنيػػػػل نالظػػػػ –  ػػػػت ال قػػػػمااـ  –الميانيػػػػل القايوػػػػل نن يانتػػػػم ن  كوتػػػػم 

الطبيميل. كوم كمف نبػا ل مػؾ انلوػمؿ الانيػل نجم ػل و ػماا الون ن ػمف البػمهية نالي ػـن اللااييػل 
ُ اف  ا ػاث ننمػم نانمكم ػم لوػف -نال ن يوكف لاام ننلم وػف الوم ػقمف اللااييػل ان ال يم ػيل  –

ذي ي مومتػػم ني ػػػمااام ناػػن و صػػػونل واػػيااف نلنم ػػػي ذاف بمػػا  صميي ػػػن نلتيانػػنُ انوػػػي الػػػ
 يؤاي بمل مكيا ال   كنيف انطبمع  قيقن لف وظػماي الطبيمػلُ نصػس لػف  ػيل بمػض اننكػمي 
ػػػف يػػػهنينف نيي ػػػمانف  مػػػؾ الق ػػػني  نالواػػػمايـ نال قمنػػػل اللتيانيػػػل نػػػن ناػػػنل نذانيػػػل الو مقءػػػن ووء

 الاميال.     ليوكف  ف نماء  مؾ الون ن مف بو مبل )ن يمل ايصمح(  مميويل لتيانيل.

                                           
(1) Marcus, M.I., “Geography as Visual Ideology: Landscape, Knowledge and Power 

in Neo – Assyrian Art”, 1995, PP. 193 – 202, in Neo – Assyrian Geography, ed. 

Liverani. M., Quaderni di Geografia Storica 5. Rome: Universitá di Roma. 
(2) Russell, J. M., “Sennacherib’s Palace without Rival at Nineveh”, Chicago: 

University Chicago, 1991, P. 209. 
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 ر اجلغرايف العراقي القديه يف الفكر اجلغرايف عند األمه االخرىأثر الفك
كػػمف ن ػػتمـ  ػػكمف بػػسا اليانػػايف نػػن ولػػمؿ اللتيانيػػل ا ػػيال الكبيػػي نػػن انوػػـ انجػػيى نقػػا  

نصػػمنا  لػػي ان ػػمل لتػػذا الممػػـ. نيمػػنا لتػػـ الاصػػؿ نػػن ي ػػـ انؿ جييطػػل لينتػػم المػػملـ نموػػاف 
ال ػياث الصػػجـ نانصػمنل اليػػع. نووػم  لػػاي ان ػمية اليػػع اف ال ػمنت انجػػيى الػ  اننػػماة وػف اػػذا 

الو ػػػماي لػػػـ  هنانػػػم بوممنوػػػمف لػػػف  ػػػأ يياف بػػػسا اليانػػػايف نػػػن البمػػػااف انجػػػيى بج ػػػنص اػػػذا 
الويااف بؿ ان  يف لم  ذكي   ي الاينقيػيف نبػسا اليننػمف نيتػمُ نيبػان اف  مػؾ اننكػمي اللتيانيػل 

ل الػػها  انيبػػم لػػف طييػػؽ الاينقيػػيف الػػذيف ان ب ػػنا وػػف انف  ػػؾ نػػا ان قمػػف الػػ  بػػسا اليننػػمف نبقيػػ
وممنوػم تـ وػػف واػمايـ  ػػكمف بػسا اليانػػايف اللتيانيػل بانلػػل ا ػ ممنل ان ػػنيييف بتػـ نبجبػػيا تـ نن 
 ػػيوم  نػػن ولػػمؿ بنػػم  ال ػػاف نالوس ػػل نػػن الب ػػمي ل ن ػػي  وممنوػػم تـ اللتيانيػػل لػػف الػػبسا ال ػػن 

 .(1)ي أ ينا بمننكمي اللتيانيل الميانيلن  نام نكمف طبيميم اف 
ننيوػػػم ي ممػػػؽ بي ػػػـ الجػػػيا ط لنػػػا اليننػػػمنييف نلػػػا انػػػع وػػػف ال مبػػػف انتػػػـ لػػػـ يب كػػػينا نكػػػية  

 .(2)الجييطل بؿ ان ب نام وف البمبمييفُ نلذلؾ كمنف باايم تـ لمجيا ط  كييا لوم ني نال وف البمبمييف
ان ييػؽ نػا طػنينا الجػيا ط الوقمينػل ا نػم   نينلا اليؿ نان نص ي يي ال  اف اللتيانييف 

الػ  الجػيا ط الوػانية لممػملـ  نصكتخاب نصرن خع مخن تار خخوانا ط ال قبل اننلػ . قذ ي ػيي ايػينان ل 
 نبؿ  هنيانم بن اع لممملـ الو كنف: وصةل منيا خر طا نصةاصم نص ا   ا نصمدورة

يكػف ا ػا نػا ي ػوتم ب ػكؿ ومقػنؿ "اننن اصػ ؾ لنػاوم ايى جػيا ط ي ػـ لايػاة لػسيض نال ػن لػـ 
 يػػث انتػػـ يي ػػونف الو ػػيط يلػػيي نػػن اا ػػية  ػػنؿ انيض كوػػم لػػن كمنػػف وي ػػنول ببن ػػمل ل ي ػػـ 
نمية ا يم و منيل لقمية انيبمُ لكننن انم نا ػن  ػنؼ ا ػيح كيػؼ اف كػؿ نا ػاة ونتػم  ػ كنف كبيػية 

يػػػل ويننصػػػل وػػػف نبػػػؿ . نل ػػػن  ال ػػػظُ نمػػػـ  كػػػف ايػػػل جييطػػػل ا ييق(3)ال لػػػـ نكيػػػؼ  ػػػي ـ ي ػػػوتم"
ايػػػػينان ل نػػػػا بقيػػػػف   ػػػػ  ذلػػػػؾ ال ػػػػمييخ. نيا ػػػػيض اف ا ػػػػاى الجػػػػيا ط ال ػػػػن يوكػػػػف اف يكػػػػنف 

ؽ.ـ(.اف اػػػػػذال  617-546)Anaximanderايػػػػػينان ل نػػػػػا ي اػػػػػم كمنػػػػػف جييطػػػػػل انك ػػػػػمومناي
الجييطػػػل نجػػػيا ط اجػػػيى  ػػػبيتل بتػػػم نال ػػػن  امػػػا ا ييػػػل نػػػا ننن ػػػف نػػػن القػػػيف اليابػػػ  ؽ.ـ وػػػف نبػػػؿ 

نانجيػي اػن اننؿ الػذي  Anaximander نانك ػمومناي Agathemenusم وننينل اللتيانن اك
ني ػػـ القػػاوم  المػػملـ الوػػأانؿ ن ػػـ نصػػ  اليننػػمف نػػن الن ػػطُ … ي ػػـ المػػملـ الوػػأانؿ لمػػ  لػػنح 

كذلؾ اليننمف نن ن طتم نلاام  يءة انيض نصس لف نص  اا ػية  ػنؿ  Delphiننص  ايمان 
 انيض  و ؿ انننيمننل.

                                           

 .173( الطم نُقب تمؿ ُ الو اي ال مبؽُ ص1)
 .46ُ ص1983( ج بمؾُ  مكي نالويمحُ لمن: الاكي اللتياننُ بتاااُ 2)

(3) Horowitz, The Babylonian Map …., Op. Cit, P. 19 – 20.   
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كػػذا نػػمف كػػس وػػف الجػػيا ط ان ييقيػػل ال ػػن ن ػػاتم ايػػينان ل نانك ػػمومنايُ نالجييطػػل نا 
البمبميػػل   ػػمطي انل قػػما اف المػػملـ الوػػأانؿ كػػمف و مطػػم بملويػػمال. ن وػػل   ػػمبع اجػػي يوكػػف ايصػػم ع 

 صغخا نصخر طخابيف الجييطل ان ييقيل نالجييطل البمبميل ناػن ان ػ جااـ الو ػ يؾ لميوػنه التنا ػيل 
ن  و ػػػؿ ال ػػػومف الطنبن يانيػػػل. ناػػػن جييطػػػل انك ػػػمومنايُ كمنػػػف الػػػاا ي مف الو  ػػػا م الويكػػػه ال ػػػ

نوؤ ػػػي البن ػػػمل )اللتػػػمف انيبػػػ ( يوػػػ سف الجػػػط المػػػمـ ل ػػػط  انيضُ وػػػ  جييطػػػل ايماػػػن نػػػن 
نصشخخخخكل ن نصخخخخدنئرةالن ػػػػط. اوػػػػم لمػػػػ  الجييطػػػػل البمبميػػػػلُ ن نلػػػػا ا ػػػػكمؿ انا ػػػػيل نيم ػػػػيل   صػػػػوف 

 .(1)نال ن  و ؿ  ومف وج مال ل ط  انيض تمولات نصنيرن نصمث ثُ ننص  ضوي
ن ػػميف الاكػػية الميانيػػل القايوػػل بم جػػمذ بمبػػؿ ويكػػهًا لممػػملـ  قميػػاًا  ػػمي لميػػع كػػؿ ي ػػمون  

الجيا ط نيوم بما نال وا ع الوياكه الكمي نكيانيػل )الجيا طيػل( ال مليػلُ كوػم نموػل ذلػؾ نػن جييطػل 
لمملـ البمبميل نن الا ؿ ال ملث(ُ قذ ظؿ ون  ن الجػيا ط نو ييناػم المملـ البمبميل ) نظي: جييطل ا

    القيف ال مال ل ي الوػيساي يلممػنف ويكػه المػملـ لنػااـ بمػااـُ نمليننػمف لممػنا انلوبػنل 
ويكه المملـ نالينومفُ ينوم كوم اف نكية ي ـ جييطػل كمنػف وميننػل نػن ومي ػنل )وسطيػم  مليػًم(  

ؽ.ـُ ننػػا ا ػػ ممينام انف  ػػؾ وػػف  Anaximander 546نبػػؿ انك ػػومناي الواينػػل اليننمنيػػل وػػف 
بأنع انؿ وف ي ـ جييطل لممملـُ  يي انيؽ نقػا  ننكساماندربسا اليانايف يقنؿ اناله "اف االم  

لاينػػف الجػػيا ط الوج ماػػل اننػػناع نبػػؿ لتػػا انك ػػوناي بوػػاة طنيمػػل نلقػػا كمنػػف  مػػؾ الجػػيا ط جػػيا ط 
 بػػػيف كيايػػػل الن ػػػنؿ الػػػ  ونطقػػػل ومينػػػل نلمػػػ  الػػػي ـ وػػػف  نصػػػي تم ومكيػػػل ان ولػػػيا ي ػػػنومف 

لمو ػػمنمف نالونػػمطؽ ان انتػػم  ملبػػم وػػم جصػػمف لوقيػػمل ومػػيف ناف لػػـ  كػػف انلػػها  الوميننػػل نػػن 
المػػملـ هوػػف انك ػػوناي كبيػػية ان  ػػمع نػػمف ي ػػـ جييطػػل لػػع كمنػػف و ػػينلم صػػجوم نجطػػنة لظيوػػل 

 . (2)ليقـن بتم يلؿ نا ا"
لؾ وف ان بم تـ لاكية لتل الجييطل نن  يوم   و يمتـ لمويمال بجطيف و وػنليف كوم نمول ذ 

 و ناهييف ننص  الواف ااجؿ الاا ية.
كوػػم نلػػا اف اليننػػمنييف وػػ س لػػـ يصػػيانا  ػػي م يػػذكي الػػ  وػػم لػػم ف بػػع ال صػػمية الميانيػػل  

ُ نلػػا وػػم لػػم  بػػع القايوػػل نػػن ولػػمؿ جمػػؽ انيض نن ػػأة الكػػنف ناذا  ػػذكينم ن ػػل الجميقػػل الميانيػػل
طػػمليل نالػػانال نظييػػل يننمنيػػلُ وػػم اػػن ان  يايػػا لوػػم اكػػاف لميػػع ال صػػمية الميانيػػل القايوػػل. ناذا 
  بمنم  يػمة طػمليل ناػن  مويػذ ني ػم نيل الايم ػنؼ اليننػمنن ال ػتيي نػن ون  ػؼ القػيف ال ػمال 

 525 – 624وػػم بػػيف  ؽ.ـ نلػػاال و ػػأ يا ننػػمنس لماكػػي الميانػػن القػػايـ ننػػا لػػم  طػػمليل نػػن الا ػػية
ؽ.ـ نيقنؿ ايينانفُ الوؤيد اليننمنن اف طمليل وف ا ؿ نينيقن ناذا يمنن انع   ػب  بملومينػل 
ال ن  منا لذنيام ال  ال صمياف القايول نونتم الميانيػل نكمنػف ال صػمية الميانيػل نػا  ػااف نكػية 

                                           
(1) Horowitz, The Babylonian Map …., Op. Cit, P. 19 – 20.   

 .173(  الطم نُاب تمؿُ الو اي ال مبؽُص2)
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يننػػمف  ػػمنؿ الاس ػػال لػػف  ػػكؿ انيض ن كنينتػػمُ نلنػػاوم ا ػػب ف نيػػماة الاكػػي اللتيانػػن بيػػا ال
 .(1)اليننمنييف  طنيي انيا  ال مبقل ننم ا تم  بمم لطبيمل ل ياـ الذي  ماف بع نم ال الممـن

كوم اف انكمي طمليل نانك ػوناي نايك ػنل لػف انيض بمنتػم ونب ػطل لمػ   ػكؿ نػيص  
 . (2)نن الكنف ن  يكل لتم ان اننكمي البمبميل نا تم

انػػن الميانػػن القػػايـ نيوػػم يجػػص الونػػمد نال تيػػياف الطبيميػػلُ اذ ني صػػ   ػػأ يي الاكػػي اللتي 
انػػع نبػػؿ انك  ػػمؼ الػػذي   ػػؿ نػػن نااءػػي كنػػم نمػػيؼ ي ػػمل يف نػػن وبػػما  الاس ػػل نالهيالػػل كمن ػػم 

ن ػػػومام  فرل خخخلومػػػينن يف وػػػف انهوػػػمف القايوػػػل انناوػػػم انياليػػػه ال ػػػمييل الهياليػػػل ال ػػػن نظوتػػػم 
ناػػن انػػاـ وػػف ان ػػي  نصةمخخل ونال خخاماػػن وؤلءػػؼ اهيػػنا الو ػػتني بػػػ نالوؤلءػػؼ ال ػػمنن  فالحخخا نالرض

اننؿ نلممع ك ت نن القيف ال موف نبؿ الويسا نلكف اذا نمينمال بملنص ال نويي الوك  ؼ نػن ناءػي 
ف نن  انا   - قنيـ الاسح  -نالذي لايؼ بػ   ؽ.ـ نأنع ي بؽ اهينا بن ػن الػؼ  1777الذي انء

 د نن الا ؿ ال منن(.)يال  وب ث الونم (3)لمـ
نوػػف اللتػػيانييف الػػذيف  جيلػػنا وػػف واي ػػل  صػػمية الوػػاف ان ييقيػػل نػػن بمبػػؿُ المملوػػمف 

المػػذاف  عط خخا ن خخز س ي:  Isidorosنهويمػػع اي ػػيا نينل  Dionysiosاللتيانيػػمف اينني ػػينل 
 .(4)يبنكمنم وف  كمف واينل الو وية ال مليل لم  ال مط  ال ينن ل ط الميت  وملن الجمي  الم

ي ص  ووم  قاـ اف  ػكمف بػسا اليانػايف كػمننا انؿ وػف ا ػل لمػـ اللتيانيػل ننػف  ػنملل 
نووػػػم ن  ػػػؾ نيػػػع انػػػع كػػػمف لماكػػػي اللتيانػػػن الميانػػػن  (5)نلمػػػـ الو ػػػم ل Cartographyالجػػػيا ط 

ف القايـ نن لمـ اللتيانيل نالامؾ نالييمصيمف  أ يي وموػنل نػن  ػيي  اكيػي الاينيقيػيف نالقيطػملنيي
 ـ اليننمف نالينومف نان قمف ال  انيبم نن الم ني الن ػط  نيوػم بمػاُ نالػذيف اجػذنا لػف البػمبمييف 

 .(6)نن ك يي وف اللنانت الو ممقل بلتيانيل المملـ
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 .174( الطم نُ الو اي ال مبؽُ ص2)
 .  175ذلؾ الطم نُ الو اي ال مبؽُص. نك138( كييويُ ال نويينفُ الو اي ال مبؽُ ص3)
( الونل ُ لم ـ لبمل: ا ناؿ المياؽ ابءمف ان  سؿ ال منننُ ي ملل ومل  يي  يي ون نيةُ لمومػل الون ػؿُ 4)

 .67ُ ص2775
 .7(  ن لُ المياؽ نن الجنايط القايولُ الو اي ال مبؽُ ص5)
 . 175( الطم نُاب تمؿُ ص6)


