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المقدمة
التمعن في اطار زمني یمتد قرابة الف وخمسمائة ان دراسة تاریخ االشوریین تعني

ق.م) احتل عرش آشور ٦١٢سنة (منذ االلف الثاني ق.م والى سقوط نینوى عام 
ن خالل هذا الزمن من فرض و خاللها مائة وسبعة عشر ملكا . وقد استطاع االشوری

ة سیادتهم بالقوة على كل الشعوب النهم كانوا اصحاب اول نمط من انماط السیاد
الذي تمیز باتساعه وعظمته ، وان تاریخ القوى العظمى یبدأ لدى المورخین القدماء 

) .٦باالمبراطوریة االشوریة (كیرشباوم ص
اتصفت الحضارة االشوریة بصفات متمیزة عن غیرها منها تشجیع حكامها للثقافة 

ن وعملوا على ودورهم البارز في تفاعل العناصر الثقافیة حین تبنوا ثقافة بالد الرافدی
نقلها الى بالد اخرى عن طریق مستعمراتهم ، واستطاعوا ان یقدموا للتاریخ عطاء 
حضاریا عظیما من خالل ما تركوه من آثار متنوعة تدل على ازدهار حضارتهم 
واتساع نفوذهم وامتداد سیطرتهم ، كما ظهرت في آشور عالمات التطور في الفن 

ور السیاسي وظهرت عالماته البارزة في المخلفات الذي كان متناظرا تماما مع التط
الفنیة االشوریة في النحت المتمیز كااللواح الجداریة والمسالت الحجریة ومشاهد 

) .١٩- ١٧الحرب والصید وتماثیل الثیران المجنحة  (بارو ص
ترینا مداخل المباني االشوریة في بقایا العواصم االشوریة قطعا نحتیة كبیرة قوامها 

لوقات مركبة عرفت باسم (الماسو) عند االشوریین ، وتركیب هذه القطع الحارسة مخ
مكون من قوى بشریة وحیوانیة نجح النحات االشوري بدمجها بشكل منسق(مظلوم 

) ، وقد عرفت هذه االشكال باسم الثیران المجنحة ذات رووس بشریة ٤٦٥ص١٩٩١
ج عند مداخل المعابد ، وهي عبارة عن حیوانات حجریة وضعت في صفة ازوا

والقصور وبوابات المدن االشوریة كحراس للباب ، وقد كان لهذه المخلوقات الحارسة 
المركبة حسب اعتقاد العراقیین القدماء قابلیة لطرد االرواح الشریرة التي قد تدخل 
المبنى عن طریق المداخل .وان اول اكتشاف لثور مجنح كان من قبل االثاري 
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رد) وذلك قبل اكثر من قرن ونصف عندما اكتشف الثیران اروف (الیاالنكلیزي المع
من العاصمة - قصر آشور ناصر بال الثاني -المجنحة في القصر الشمالي الغربي

االشوریة كلخو (نمرود)،  وكذلك الثیران المجنحة عند مدخل بوابة نركال في نینوى، 
دد المكتشف منها عن مائة ثور وتوالت االكتشافات االثریة للثیران المجنحة لیزید ع

كان آخرها اكتشاف الثور المجنح في قصر الملك اسرحدون في تل النبي یونس في 
.١٩٨٦نینوى في عام 

ولقد زودتنا النصوص المسماریة والشواهد االثریة والفنون المرئیة معلومات وافیة عن 
زي وسحري في العقائد هذه المخلوقات المركبة الخارقة للطبیعة والتي كان لها دور رم

الدینیة لحضارة بالد الرافدین والتي تجسدت في شكل الثور المجنح ذو الراس البشري.
وفي هذه الدراسة عرض شامل للجذور الحضاریة والمضامین الفنیة للثور المجنح مع 
دراسة للدور الرمزي والمفهوم الدیني في مضمون الشكل الفني الناجم عن دمج عالم 

المملكة الحیوانیة من خالل خلق موجودات مختلطة او هجینة غالبًا ما االنسان ب
كانت تقوم بمثابة حراس لالماكن المهمة ونحن اذ نقف امام اصولهم البشریة فربما 

كانوا یمثلون قوة االله الذي یصنع مثل هذه المخلوقات .

المملكة الحیوانیة لحضارة بالد الرافدین
حیوانیة منذ ان ظهر على وجه االرض حیث كان للحیوان رافق االنسان المملكة ال

اهمیة واضحة في حیاة االنسان القدیم اذ یشكل مع النبات محور حیاته المبكرة ویعد 
اساس حیاته االقتصادیة بما یوفر له من ماكل وملبس ونقل واستخدام لالدوات، وهو 

نسان من الحیوان مصدر عیشه وكذلك مصدر هالكه في الوقت نفسه ، وقد اتخذ اال
رفیقا له في مهمات عیشه حیث رغب في اقتنائها وطلب الحمایة من بعضها وتجنب 
البعض االخر لقسوتها وشراستها ، كما انعكست اهمیة الحیوان على حیاة االنسان 
الدینیة والحضاریة فصار یشكل رمزا من الرموز الدینیة والفكریة .وقد عمدت كل 

یین الممیزات الرئیسیة للبشریة من خالل تاسیس ما عرف الثقافات البشریة على تع
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مع –التماس او التصادم–(تصرف اجتماعي مقبول للتعامل مع المخلوقات االخرى 
فعالیات اجتماعیة مختلفة ترتكز على تنظیمات مختلفة من الفوائد) ، ولعل واحدة من 

اریخ البشري هو تحدید اكثر الطرق شیوعا والتي جاءتنا من مختلف الثقافات خالل الت
عملیة التفضیل او الموازنة مع مملكة الحیوان والتي اراد من خاللها البشر ان یجتذب 

) .وقد لعبت الحیوانات دورا مهما في حیاة االنسان King,p.138هذه المملكة (
وهي في الحقیقة منافسه الوحید –وبكل انواعها المخیف وااللیف والضار والمفید 

، وكان االنسان یحاول السیطرة علیها واستغاللها قدر االمكان ولذلك على االرض 
الحاج یونس حاول فهمها ودراسة طباعها فتكونت لدیه عدة افكار ومعتقدات حولها (

. )١٨٩ص١٩٩٨،ریا 
ولقد عبر عالم الحیوان في بالد الرافدین ومنذ العصر الحجري الحدیث على مبادئه 

ار المرئیة ، والمعاني لذلك عدیدة فهي ربما تصور اول الرمزیة المعتمدة على االث
ظهور لاللوهیة حیث من السهل ان نتصور ان انسان ما قبل التاریخ بدأ یجسد 
مهاراته بواسطة تصویر الحیوانات في الفن من خالل العملیات السحریة ، ولكن لیس 

كان للملكة الحیوانیة هناك دالئل تجعلنا ان نتعامل مع بدایات الدیانة الحیوانیة ، وقد
دورا مهما في دیانة حضارة بالد الرافدین ، فهناك االرواح الحیوانیة والحیوانات 
الروحیة ، وقد خدمت الحیوانات الحیة كقنوات اتصال بین االلهة والبشر  

)Breniquet,p.158 and , p.403. (

االھمیة الرمزیة للحیوانات
قدیمة على بیئتهم واحترموا العناصر الطبیعیة لالرض حافظ الناس ومنذ العصور ال

والماء والسماء واشروا على حیوانات مختلفة لدورها المهم في القدرة على فهم رموزها 
في العالم الطبیعي الذي یعتمد على التسلسل الهرمي ، على سبیل المثال عندما 

ل الكوني ، وقد اعطتنا هذا الوضع ربط مباشرة مع التسلس–ترتبط الحیوانات بااللهة 
احجار الحدود (الكودورو) احسن شرح لهذه النقطة.فالدور الذي لعبه (الثور واالسد) 
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اللذان احتال المكان العالي ، وان هذه الحقیقة ربما ترتبط بمیزتهما الطبیعیة التي تمثل 
تفسیر القوة او النشاط وكذلك خوارهم وزئیرهم الذي یستذكر الرعد ، ولكن لیس كافیا ل

صورهم العدیدة ویبدو ان ذلك یعزو الى مفهوم عام كاالختالف بین الطبیعة والثقافة 
والغیر مدجن . وقد صورت بعض الحیوانات وهي وحشیة ولكن لیس خطرة (الطیر 
والسمك) بینما البعض االخر یحمال كال الصفتان الوحشیة والخطرة (الحیة والعقرب) 

تهما باالنسان ، حیوانات اخرى لها عالقة بالماء ولكن لم یصوروا مع احترام عالق
واالرض كاالفاعي والتي ربطت بالخصوبة خالل مجاز تدفق المیاه ، وبعدالعصر 
السومري تغیرت الوثائق بظهور بعض المواد الجدیدة مثل االلواح والدمى الطینیة 

تطورا من واحجار الحدود وبطات الوزن ، ربما لم تختلف الرموز ولكنها تبدو اكثر 
خالل التمییز االعظم لاللهة ودورهم في الحمایة ومكانهم في العالم الكهنوتي  

)Breniquet,p.158-164 . (
ان االهمیة الرمزیة للحیوانات تكمن بانها رافقت االنسان منذ ان وجد على االرض ، 

سطة فهو تارة كان یخشاها ویتجنب اذاها بطرق متعددة ومنها طرق سحریة ورمزیة بوا
رسمها على جدران الكهوف والمغاور ، وفي نفس الوقت فقد استفاد االنسان من العالم 
الحیواني كمصدر للغذاء وكوسیلة للتنقل كما استعان بها في عمله الزراعي ، وعندما 
دجن هذا االنسان عالم الحیوان نراها ینتقل الى مرحلة متطورة من التعامل عندما 

ه خالل رحلته وعمله الیومي وبهذا فقد استطاع السیطرة جعل بعض الحیوانات ترافق
على هذا العالم المتجانس معه في الطبیعة واالكثر من هذا فقد بدأ یسمح لهذا العالم 

الحیواني ان یشاركه حیاته بمختلف اتجاهاتها االقتصادیة والصناعیة والترفیهیة .

وادي الرافدینرمز الثور في الحضارة 
منذ عصر جرمو في االلف بالد الرافدینلحیوانات التي دجنت في یعد الثور من ا

الثامن ق.م وقد ثبت ذلك من خالل المخلفات العظمیة المكتشفة في هذه القریة 
)Braidwood, 1960, p. 141-143ي الثور بمكانة كبیرة ومتنوعة في )، وقد حظ
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علق بالزراعة والنقل حضارة بالد الرافدین على الصعید البشري الستخدامه في امور تت
والغذاء، وعلى الصعید الرمزي لكونه یمثل حاالت دینیة وطقسیة مختلفة.

القدیم من خالل ظهوره على المخلفات الفنیة رافدینيویتضح دور الثور في الفكر ال
من عصر حلف (االلف الخامس ق.م) باشكال الدالیات ورسوم الفخاریات التي 

ي اعتقد انها تعطي فكرة بدائیة الثور في المعتقدات ذكرت على راسه او قرونه والت
)، كما ظهرت رسوم الثور على ١١٣ص ١٩٩٧الدینیة (عبد اللطیف، سجى 

مختلف النتاجات الفنیة لالدوار الحضاریة لبالد الرافدین وعلى مر العصور وفي كل 
وم) او المناطق الشمالیة والجنوبیة بصورة كاملة، او اقتصر على الراس (البوكرانی

الظلف، ولم یقتصر تمثیله على الفخار الملون فقط ولكن على الحجر والعظم ونماذج 
terraالدمى الفخاریة  – cotta وعلى اللبن وكذلك االختام بنوعیها المنبسط

واالسطواني وعلى المجسمات الطینیة.

فوائد الثور
ائیة المتمثلة یعد الغرض االول من تدجین الثور هو الحصول على المادة الغذ

باللحوم، حیث یعد لحم الثور من اللحوم المفضلة في القرابین المقدمة الى العدید من 
االلهة وفي مناسبات معینة مثلما ظهر ایضا محرما لحمه في مناسبات معینة اخرى 

)، وقد ١١٤طیف، سجى صلعلى آلهة الموت والعالم االسفل (ایرشكیكال) (عبد ال
ال الثاني في كلخو (النمرود) مائة ثور مخلل (ربما على ضمت ولیمة آشورناصر ب

هیئة شرائح حیث یصعب وضع ثور بكامله بالخل وبسرعة كافیة لحفظه من التلف) 
). وقد استخدم الثور في العراق القدیم في بدایة االمر في ٢٣٦ص ١٩٩٩(ساكس 

المحاریث (اذ العملیات الزراعیة حیث اعتبر من (حیوانات الجر)  جر العربات، وجر 
تعد الزالقة التي هي شكال من اشكال النیر اقدم انواع العربات كما ظهر ذلك ممثال 
على المخلفات الفنیة  ،وكذلك الدرس وادارة منظومات الري والسقي ، والحمل وهو 
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الحیوان الوحید الذي كان یسرج من قدماء العراقیین في االیام االولى وسمح للرجل 
) .١١٩–٩٩ص ١٩٨١(رشید، فوزي بالركوب على ظهره

وتطور استخدام الثور فیما بعد الى حرث االرض بواسطة جر المحاریث، فقد وجدت 
نقوش رسمت علیها عملیة الحراثة بواسطة الثیران، ومن اقدم هذه النقوش منظر یمثل 
الحراثة یقوم به ثالثة اشخاص وثور واحد یجر المحراث ویقوم احد االشخاص بدفع 

حراث وخلفه كتابة سومریة، في حین ان الشخص الثاني یضغط بعصا على سكة الم
المحراث لتثبیتها في االخادید الخاصة بخطوط الحراثة، اما الشخص الثالث فبیده 

ظر نسوط یحث به الحیوان لمواصلة سحب المحراث دون توقف، ویشاهد فوق هذا الم
لحبوب، وكذلك استخدم الثور بعض الطیور یحومون حول الحارثین لیلتقطوا بعض ا

في عملیة الحصاد ودراسة الحبوب التي تعقب مرحلة الحصاد بواسطة مزلج او 
زحافة تجرها الثیران فوق حزم سیقان الغلة المكدسة، وقد وجدت كثیر من هذه الرسوم 

).٢٣٦ص١٩٩٩التي تعود للعصر السومري (ساكس 

.م. من نقش على منظر حراثة األرض عند البابلیین في القرن الرابع عشر ق
ختم اسطواني ویشاهد في أعلى الختم زخرفة الصلیب



الثور المجنح الماسو

لحاق الضرر به باي شكل من االشكال ومن اجل المحافظة على سالمة الثور وعدم ا
شرعت مواد ذات داللة صارمة ضمن القوانین التي ظهرت في العراق القدیم، فقد جاء 
في قانون (لبت عشتار) فرض غرامات على من یتسبب في الحاق الضرر بالثیران 

جرة للعمل الزراعي والذي اختلف مقدارها باختالف درجة الضرر الواقع على ؤ الم
او الجزء المتضرر من جسمه، وحددت تلك الغرامات بثلث قیمة الحیوان اذا الحیوان

كان الضرر قد اصاب لحمة ظهره، وربع قیمة الحیوان في حالة تلف العین او كسر 
مواد قانونیة تخص اجور يالقرن او تضرر الذیل. كما خصصت قوانین حموراب

)، ٢٧٠و ص ٢٠٤و ص ١٩٩ص ١٩٧٩الثیران في الحقول (سلیمان، عامر 
وهكذا فقد ارتبط الثور والمحراث باالرض لكونهما من اساسیات العمل الزراعي 

والهمیة الزراعة في حیاة واقتصاد بالد الرافدین منذ العصور االولى. 

الثور في طقوس االضاحي والقرابین
ظهرت طقوس معینة اشترك فیها الثور كعنصر من عناصر االضاحي الحیوانیة 

.ق.م٢١٢٤- ٢١٤٤الى االلهة، ففي زمن االمیر كودیا حاكم مدینة لكش المقدمة 
عثر على نحت لثور محدب وكبش في وضع المسیر، ربما یمثالن جزء من موكب 

). وقد كانت هناك احكام وقواعد تفصیلیة Van Buren, 1939, p. 74تضحیة (
ي بابل كان على بخصوص الطقوس الدینیة ونوعیات القرابین المقدمة الیها، فمثال ف

كاهن (الكالو) ان یتاكد قبل قیامه باداء الشعائر الدینیة بان القربان هو (ثور اسود 
اللون مثل القار بقرون وحوافر غیر مجروحة)، وكان على احد الخبراء فحصه، واذا 
كان جسمه اسود اللون مثل القار استطاع المرء استخدامه في التعالیم واالحكام 

ذا كان لجلده سبع بقع بیضاء على هیئة النجمة او اذا كان قدمه المقدسة، لكن ا
مجروحا او مضروبا بعصا او بسوط فال یجوز للمرء استخدامه كقربان في الطقوس 

). Hook, 1962, p. 57المقدسة (
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وقد كان الثور احد الحیوانات المضحى بها في عید راس السنة وفي الیوم الخامس 
حیث یشارك الملك في شعائر دینیة في الساحة المخصصة منه وعند المساء تحدیدا 

لالحتفال فیعملون على حفر خندق وتوضع فیه حزمة من القصب مكونة من اربعین 
قصبة غیر مكسورة تربط بحبل من جرید النخل وبعدها یربط ثور ابیض بجانب 

طقس الحفرة ثم توقد النار بحزمة القصب ویقف الملك والكاهن االكبر امام هذا ال
ویضحى بالثور وتتلى فیه االتي (ثور مقدس، نار ملتهبة، تقضي على الظالم) 

)، اما سبب اختیار الثور االبیض لتقدیمه كقربان في هذا ١٤٢ص١٩٨٨(االحمد 
- ٤٢٠ص ١٩٧٩الطقس كان العتقادهم بانه سیطهرهم من الذنوب واالثام (ساكس 

٤٢٢.(
لى اخصاء الثیران التي لم یكن هناك حاجة القدامى یقومون عبناء الرافدین وقد كان ا

الیها وان كان بعضها یترك سلیما بسبب بعض الطقوس الدینیة التي كانت تستوجب 
تضحیة ثور غیر مخصي حیث ذكرت النصوص ان ثورا كان مخصصا كقربان 

).٢٣٦ص ١٩٧٩للقصر(سمن الى درجة لم یتمكن معها من الوقوف) (ساكس 
فنیة التي تمثل منضدة تشبه المذبح عن وجود تقدمات وقد دلت بعض المشاهد ال

وضعت فوقها وفي مقدمتها الثور او بین زوجین من الثیران الذین یقفون مواجهین 
تدفق من تبعضهما، وقد ظهر مخروط فوق ظهر الثور ربما یكون فم الفتحة التي 
ایا االشیاء خاللها التقدمات، وهكذا یمكن ان تكون الصورة معبدا او صندوق لحفظ بق

المقدسة الحتوائها شيء ما مقدس للعرض او الرویة او الغراض طقسیة لها عالقة 
برموز عبادة الثور في الموضوع الذي عرف ب (ثور على المذبح) حیث حفر على 
االختام االسطوانیة، وقد مثل الثور على شكل مثلث او مخروط منتصب كما صور 

وع مباشر للعبادة لتقرب المصلین في وضع االله فوق ظهر الثور حیث یظهر كموض
).Van Buren, 1945, p. 33العبادة واالحترام (
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القیثارة السومریة مزینة براس ثور
ویتبین من النصوص المسماریة الدینیة ان عملیة تقدیم القرابین الى االلهة وباالخص 

رة وذلك من اجل ان عندما یكون القربان ثورا او بقرة كان یرافقهما العزف على القیثا
تخفف انغامها من حدة خوار الثور او البقرة اثناء ذبحهما، واذا ما علمنا ان عملیة 
تقدیم القربان الحیواني تعني اكل اللحم فان ذلك یدل ان ذبح الثور او البقرة كان 
یعتبر من االحداث المهمة في حیاة االقدمین، وما دام وجود القیثارة من مستلزمات 

دث المهم صارت العالقة بینهما وثیقة، وهو الذي دفع السومریون الى تزیین هذا الح
). وان ٣٥مقدمات قیثاراتهم براس الثور او البقرة (رشید، فوزي، مجلة الف باء ص 

اهم ما یمیز الكنارة السومریة هو عالقتها بالثور حیث نرى ان صندوقها الصوتي كان 
فقط بمقدمة الصندوق الصوتي، وقد علل یصنع بهیئة الثور او اتصال راس الثور

البعض هذا بالقول (ان الثور كان مقدسا في بالد الرافدین منذ العصور القدیمة وان 
).١٥٦ص١٩٨٨(رشید، صبحي )صورته كانت رمزا للخصوبة
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الثور رمز القوة والخصوبة والحمایة
كرانیوم) الى جانب التمائم ان انتشار وجود شكل راس الثور على فخار حلف (البو 

التي اتخذت شكل الثور او راسه فقط والتي كانت كفیلة بحمایة الشخص وذلك بان 
تدفع الشر عنه حیث یكون من الصعوبة االیقاع بحاملها، وقد تنقل قوة لصاحبها 

اضافة الى ما كان یصور منه على التماثیل ،)١٣١ص١٩٨٢(كسار، اكرم 
او من البرونز ابتداء من العصر السابق لسرجون االكدي المجسمة سواء من النحاس

ق.م والتي اكتشفت نماذج منها في اور، كل هذا دفع ٢٢٧٩–٢٣٣٤وما بعده 
).١٩٥ص ١٩٨٢االثاریین الى التحدث عن (عبادة الثور) (اوتس، جون 

یتوضح ان اهمیة الثور في الفكر القدیم تكمن في كونه القرین الزوجي للبقرة، وهذا ما 
في االعتقاد الذي یعده من الرموز الدینیة للخصب والتكاثر. وهكذا نرى ان عقیدة 
الخصب لم تكن مقصورة على االلهة االم وانما كان یكملها بطبیعة الحال (اله 
الخصب) باعتباره العنصر المذكر في الطبیعة، وان وجود الدالیات الحجریة 

ر وكذلك الرسومات التي تصور راس هذا المصنوعة على شكل راس الثور وظلف الثو 
الحیوان على االواني الفخاریة في عصر حلف تجعل من الراجح ان سكان عصور 
قبل التاریخ في بالد الرافدین اتخذوا من الثور رمزا للعنصر المذكر في الطبیعة 

ه وجعلوه نظیرا لاللهة االم، وقد اصبح الثور فعال في العصور التاریخیة احد القاب ال
). ویستخلص االستاذ (ملوان) ٣٤ص١٩٨٦الخصب دموزي / تموز (علي، فاضل 

من ذلك ان انتشار العقائد الخاصة بالثور واتخاذه رمزا للنمو والتكاثر في حضارات 
.Mallowan, 1965, pالشرق االدنى القدیم كان نتیجة للتاثر بافكار سكان حلف (

5.(
الثور رمز اإللھة

انات المهمة في بالد الرافدین وخصوصا الثور البري والذي یقدر كان الثور من الحیو 
تقدیرا عالیا آنذاك بسبب ما یتمتع به من قوة جسدیة فائقة فهو (رمز القوة)، فال 
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عجب ان یكون اسمه رمز االلهة العظام، فاالله نركال اله العالم السفلي والطاعون 
لثور ویسمى (الثور البري العظیم) والحرب والجوع والخراب والفیضان كان یرمز له با

)، وشبه االله انلیل ملك االلهة ب (الثور البري القوي في ١٢٥ص ١٩٧٠(بوتیرو 
الجبل)، وننار اله القمر سمي ب (ثور السماءالصغیر القوي) او ثور انلیل (امین، 

). وان راس الثور الممثل على الفخار الملون لعصور ما ١٧ص ٢٠٠٥سعد عمر 
ریخ كان یعتقد انه یرمز الى اله العاصفة، ومنذ العصر البابلي اقترن الثور قبل التا

عادة مع االله الذي له صفة البرق وهو االله ادد الذي صور في بعض االحیان وهو 
وحنون Black and Green, 1998, p. 47یقف على الثور ویمسك بیده فاسا (

لذي خلق (ثور السماء) بناء ). وكانت من ابرز اعمال االله آنو هو ا٤١ص١٩٨٠
).١٥ص١٩٨٥على طلب االلهة انانا /عشتار (رشید، فوزي 

وقد كان من القاب االلهة هي (الثور والثور الكبیر وثور السماء)، وقد عثر في 
اشجالي (منطقة دیالى) على مجسم طیني یمثل اله یحمل (الشوكة البراقة) وهو یقف 

ي القبور الموجودة في البیوت التي تعود على ظهر ثور محدب، وفي آشور عثر ف
تمثل عجول محدبة في fritالى العصر االشوري القدیم على اشكال من حجر الفرت 

). Van Buren, 1939, p. 76وضع االستلقاء (

اإلله أدو اله الجو واقفًا على ثور
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رمز االلوھیة في حضارة  بالد الرافدین–قرون الثور 
الد الرافدین على الصعید البشري حضي الثور بمكانة كبیرة ومتنوعة في حضارة ب

الستخدامه في امور تتعلق بالزراعة والنقل والغذاء ، وعلى الصعید الرمزي لكونه 
یمثل حاالت دینیة وطقسیة مختلفة . 

لقد  اتخذ سكان عصور ما قبل التاریخ في بالد الرافدین من الثور رمزا للعنصر و 
) ، وقد ٢٤ص١٩٨٦م (علي ، فاضل المذكر في الطبیعة وجعلوه نظیرا لاللهة اال

حدث هذا االختیار في ثقافة العصر الحجري الحدیث وربما تعود الى فترة العصر 
الحجري القدیم ، وتطورت خالل الفترة الحضاریة لبالد الرافدین ، وقد مثل ذلك في 
فنون بالد الرافدین حیث صور الذكر بصورة ثور كامل او جزء منه (بقرون او بدون 

, Breinqutس) لیرمز الى قوة الخصوبة والطاقة القویة في فعل الحیوانات (را

2002 , p. 158ات التي ــ) ، كما ظهرت رووس الثور ورسوماته من خالل التنقیب
حیث تشاهد االلهة وهي Catal Huyukد في ـــجرت في عدد من البیوت والمعاب

بشكل مجسم لتعبر عن قوته واقفة في دعامات المعبد بینما قرون الثور عملت
التجدیدیة او قوة االله ولتبرز اهمیته وقرونه كرمز لقوة خلق الحیاة او تعبیر عن 

.)Baring and Cashford,1991, p, 129الخصوبة (
الذي Bos Primigeniusن من قرون القطیع الوحشي لقد اشتق غطاء الراس المقرّ 

تى بعد التدجین ، بقي یجوب السهول بقي صنف منه منتشرا في الشرق االدنى ح
الشمالیة الغربیة لبالد الرافدین وحتى العصر االشوري الحدیث ، وقد كان الثور 

سم حتى الكتفین مع زوج من القرون ١٨٠فقد كان طوله –ر االعجاب یالوحشي یث
الكاسحة الفخمة ، وكتصور ادبي وقتي (رویوي) للقوة والطاقة . ان القطیع الوحشي 

یشغل بال الخیال الرافدیني وان تشبیه االلهة هو تشبیه مناسب لالبطال والملوك كان
)Black and Green , 1998 , p. 103. (
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كرمز ممیز لاللهة على المشاهد الفنیة .ن منذ االلف الثالث ق.ماستخدم التاج المقرّ 
ج من القرون من الطبقة الثالثة في الوركاء ، ویحمل الرمز قبعة ترتكز علیها ازوا

وضعت كغطاء على رووس االلهة كما یظهر ذلك في طبقة ختم من عهد مسیلم في 
ق.م واستمر استخدام هذا الرمز بعد ذلك كرمزممیز لاللوهیة على ٢٦٠٠حدود 

المشاهد الفنیة وبذلك اصبح رمز القبعة ذات القرون رمزا الى آلهة التثلیث العظام  
ستخدامها بشكل اكثر لاللهین آنو وانلیل كما یتوضح آنو وانلیل وانكي ، ولكن شاع ا

ذلك من المسالت الملكیة ومنها مسلة الملك االشوري شلمنصر الثالث اذ یشاهد هذا 
الملك واقفا یتطلع الى رموزه االلهیة ومن ضمنها هذا الرمز ،( وقد نقل هذا الرمز 

ن رمزه المقرّ الى االله آشور وذلك في العصر االشوري الحدیث ، وكان التاج
الموضوع على المسالت ومنها مسلة الملك آشورناصربال الثاني ، كما وضع هذا 
الرمز على التعاویذ والتمائم والقالئد التي كان یرتدیها الملوك االشوریون والسیما عند 
االحتفال بالشعائر الدینیة ، وقد امر الملك اسرحدون بصنع قبعة فخمة له من الذهب 

باالحجار الكریمة فضال عن وضع قرون علیها رمزا لسیادة االله االحمر مرصعة
آشور ) وتطور هذا الرمز منذ العصر البابلي الوسیط الى العرش االلهي والذي وجد 
ظهوره واضحا على احجار الحدود (الكودورو) العائد الى الملك الكشي 

Nazimarrtusراس وتشیر الكتابة الى (عرش وغطاء .ق.م١٢٨٢–١٣٠٧
) ، وقد تطور التاج المقرن على Van Buren,1939,p. 104-105()االله آنو

تدریجیا اصبحت مثل التاج –المشاهد الفنیة بعد ذلك من عقدة واطئة في االعلى 
الطویل والمطوق بازواج من القرون تتراوح ما بین ثالثة الى سبعة قرون تتجه نحو 

. كما شوهد غطاء الراس الذي )Van Buren,1943,p.318-319االعلى (
یحتوي على ثالثة قرون في مسلتان من نینوى وهي صورة میزت الملك االشوري 

) .حیث كان التاج اشبه براس السمكة وكان Ornan,2005,p.142سنحاریب (
) .٩٣ص١٩٨٥یزین بثالثة ازواج من القرون (مظلوم 
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من سمات االلهة ورموزها ، qarnuلقد اعتبر لبس التاج او الخوذة او غطاء الراس
تلك الرموز التي جاءت نتیجة التفاعل الفكري والدیني لحضارة بالد الرافدین من 
خالل خصوصیة الثقافة والمجتمع ، ذلك التفاعل الذي جاء نتیجة التصادم 
واالنصهار الذي حدث بین مختلف شعوب الشرق االدنى القدیم . كل هذا ادى الى 

الذي كان احد مصادر العقیدة الدینیة للعراق القدیم ، وكان الرمز تشكیل الفن الدیني
واحدا من اكثر االمور الالفتة للنظر في الفنون المرئیة لحضارة بالد الرافدین ، 

ومباشرة تعكس مظاهر لطبیعة وظواهر السماء وكانت داللته على العموم بسیطة
و االلهة والوسیلة التي مثل بها وكانت هناك عالقة مباشرة وواضحة بین صورة االله ا

)Green,1995,p. 1837-184.(
ان لبس التاج المقرن بزوج واحد من القرون وصوال الى سبعة ازواج من القرون 

لهون خالل ؤ اعتبر عالمة لاللوهیة . كما لبست التیجان المقرنة من قبل الملوك الم
الملك سمسو دیتانا من سین وكذلك –العصر االكدي وتحدیدا من قبل الملك نرام 

العصر البابلي ، بینما لم یصور حكام اور الثالثة وهم یلبسون هذا النموذج من غطاء 
الراس ، ولكنهم صوروا وهم جالسون على العرش وقد غطوا رووسهم بكشكش نسیجي 

لهون قد صوروا وهم ؤ یمثل عالمة واضحة لاللوهیة ، وهذا یوضح ان الملوك الم
المقرن او رداء مكشكش ولكن لم یصوروا باالثنان معا ، االلهة فقط یلبسون اما التاج 

.Brisch,2006,pتستطیع ان تلبس كال النوعین في وقت واحد لتعبر عن الوهیتها (

وكان نموذج غطاء الراس االلهي یتغیر من وقت الى آخر طبقا للمودة ، ) .164
قات زین بالریش او توج ففي بدایة ظهوره كان یتكون من قبعة مسطحة وبعض االو 

) ..Black and Green , 1998,pبواسطة ازرار(
ویظهر الثور استنادا الى النصوص المسماریة والكتابات االدبیة الفكریة واالسطوریة 
وعلى المخلفات االثاریة الفنیة في اكثر من شخصیة، كقوة حامیة ومركبة في نفس 

الوقت والمتمثلة بالشخصیات االتیة :



الثور المجنح الماسو

الثور (االنسان براس الثور)الرجل 
وهو من المخلوقات االسطوریة الذي صور بالراس البشري وجذع انسان مع قرون 
ثور، وكذلك القسم االسفل من الجسم واالرجل لثور، واعتبر هذا المخلوق من حراس 

واول ظهور له كان في مشاهد القتال على . البوابات في االلف الثالث والثاني ق.م
) كما ظهر على اختام . ق.م٢٨٠٠سطوانیة من عصر فجر السالالت (االختام اال

العصر االكدي من االلف الثاني ق.م وهو مهاجما من رجلین اعتقد انهما یمثالن 
). ٣١٤ص ١٩٥٧كلكامش وانكیدو (كریمر 

وفي العصر البابلي القدیم والكشي ظهر الرجل الثور كتابع الله الشمس (اوتو) 
ساعده في حمل الرایة، وفي مشهد من العصر البابلي الحدیث ظهر زوج من (الرجل ی

الثور) یحمالن عرش اله الشمس، وفي العصر الكشي یصبح هذا الشكل شیطان 

الثور الرجل
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اله الشمس (شمش) مع قرصه المجنح محموًال من قبل الرجل 
ورثال

سحري حامي، اما في العصر االشوري الحدیث فیبدو ان مرافقته الله الشمس 
Blackس المجنح (اصبحت ضعیفة حیث یشاهد الرجل الثور وهو یحمل قرص الشم

and Green, p. 48-49.(

ان اول ظهور للرجل الثور في مشاهد القتال یمكن مطابقتها مع اولئك الشیاطین 
التي kusarikkuالتي مثلت في العصور الالحقة، ویمكن تسمیة الرجل الثور بـ 

بة الذي ) وهو من المخلوقات المركbison) (CDA, p. 160ترجمت (الثور بیسون 
ورد في احد االساطیر السومریة ان االله ننورتا صرعه في البحر او انه احد حیوانات 

). ٣٧٤ص١٩٩٧تیامة صرعه االله مردوخ في ملحمة الخلیقة (دالي 
ان تمثیل الرجل الثور ابتكر لیمثل صورة (ایماء الرعب) للثور الوحشي بیسون في 

سخة مطابقة طبیعیة، وكالهما الثور الوحشي الرویا االسطوریة الشیطانیة ولیستقر كن
Bullالطبیعي  \ bison وبیسون االسطوري دعیا باسمalim \ kasarikku وان ،

التطور في الصورة الى شیطان بدات في نهایة العصر السومري المبكر، فالفن یحتاج 
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عة الى وحوش، والوحوش تحتاج الى فن، وربما تساعدنا االثار على اعطاء اجوبة مقن
Braunلهذه التساوالت ( – Holzinger, 1999, p. 160.(

وقد عثرت البعثة الفرنسیة العاملة في الرسا على تمثال النسان مضطجع ذو وجه ثور 
سم ٢/٥سم وعرض ٤/١٥ینظر الى جهة الیمین مصنوع من حجر اخضر بطول 

لحیوان ق.م. ا١٧١٢-١٧٩٤سم یعود لفترة حكم الملك سمسو ایلونا ٨/٧وارتفاع 
یلبس تاج باربعة ازواج من القرون تستقر على راسه وكل وجه ینظر من الجهة 
االمامیة وتحت التاج خط متموج یرینا شعره، وهناك نص كتابة منحوت على الجانب 

ننكرسو امیر لكش وزوجته قدم هذا العمل، –االیسر مضمونه (الجل حیاة اور 
.Hout, 1971, p(عسى ان تشرق لي سیدي)  45-58 .(

الرجل الثور من الرسا
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كلكامش یضرب ثور السماء

ثور السماء

وهو وحش اسطوري، ثور وحشي بوجه انساني كان یعتبر تجسیدا للقحط ورمزا 
س والقوة العضلیة التي هي اقرب الى التدمیر. أللب

ومرادفه االكدي GU. AN. NAوقد عرف ثور السماء بالمصطلح السومري 
alelu)CDA, p. 377 السومریة یعتقد ان هذا الحیوان مرتبط )، ومن خالل التسمیة

وجوده باله السماء آنو الذي خلق من قبله لیحطم مدینة الوركاء تحت طلب ابنته 
عشتار التي ارادت ان تنتقم من كلكامش بسبب اهانته لها، وقد انصاع االله الى ذلك 

فاله بعد تهدید عشتار في حالة عدم خلق هذا الثور بان تكسر باب الجحیم وتحطم اق
وتجعل الموتى یاكلون الطعام من االحیاء، وبعد ضغوط عدیدة تمارسها االبنة على 
ابیها یخلق ثور السماء على الرغم مما سوف یسببه من الجدب. وهكذا خلق ثور 
السماء الذي هبط الى االرض وسبب دمار واسع، ولكن هذا الثور یقتل من قبل 

بذبح الثور ویقوم مع انكیدو باخراج قلبه كلكامش بمساعدة انكیدو حیث یقوم كلكامش 
ویقدماه الى االله شمش، كما خصص كلكامش قرون الثور الى الهه الشخصي 
(لوكال بندا)، على اثر ذلك جمعت عشتار اتباعها المغنیات والراقصات وعاهرات 

وساندرز ١٢٢ص١٩٨٠المعبد والحاشیة وجلست تنوح على ثور السماء (باقر 
).٤١ص ١٩٧٥
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كلكامش یذبح الثور

ان ثور السماء الذي یعتبر تجسیدا للقحط وجد على االختام االسطوانیة التي نقشت 
علیها رسوم توضح بان الثور یرمز الى الجفاف باعتباره مشكلة كونیة ولیس مجرد 
سالح استخدم في الخالف بین عشتار وكلكامش، ویظهر على احد تلك االختام اله 

في الطرف االخر اله ثان یقف على تنین مجنح یقوم بقتل الثور الذي یظهر خلفه 
من المطر ویمسك بیده صولجانا جلدیا، وقد ظهرت في وسط المشهد آلهة تستنزل 

١٩٨٠السماء بیدیها المرفوعتین في حین ان المطر بدا فعال بالهطول (حنون 
). ٤١ص

الثور المجنح ذو الراس البشري

) كانت مصنوعة aladlamuركبة (ثور براس انسان وهي اشكال من الحیوانات الم
من حجرین اولهما الحجر الجیري الكلسي االبیض الذي جلب من (بلد / بالطو) 

جنوب تركیا (المعماري ص Nipurوثانیهما من حجر الصوان الذي جلب من جبل 
٨٩.(

ن وقد یبدو ان الثور الوحشي الهائل الجسم كان من اشرس الحیوانات في بالد الرافدی
انقرض في بدایة العصر التاریخي الن ذكراه كانت على الدوام ترتبط باالبطال 
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االسطوریین وهو یصور الى جانبهم غالبا على النصب التي تسجل اعمالهم، وكان 
آخر نوع منها هو الثور ذو السنام الذي جاء في االصل من الهند، وان الثیران 

نت تحرس ابواب المدن والقصور االشوریة المجنحة الكبرى والجن الحارسة التي كا
كلها كانت تمثل ذكرى الثور الوحشي الذي یمكن تمییزه بالشعر الكثیف الذي یغطي 

).١٠٨- ١٠٧ص ١٩٧٩الصدر والرقبة والجوانب (كونتینو 
ویعد وضع الحیوانات والمخلوقات المركبة في بوابات المدن والقصور والمعابد تقلیدا  

في الفن الرافدیني، فقد استخدم منذ عصر فجر السالالت وحتى قدیما ومظهر شائع 
Black and Greenالعصر البابلي الحدیث، كما اقتبس ایضا في الفن االخمیني (

p. 51 ففي عصر فجر السالالت المبكر لم یعثر على ثیران او اسود كبیرة من ،(
بنیة على احد الحجر یمكن ان تشخص على انها حراس لالبواب، وترینا كتابات اال

الثیران النحاسیة من (تل العبید) ان االجزاء الكبیرة من كسر النحاس للثیران واالسود 
من معبد ننخرساك ثبتت كجزء من المعبد االصلي، وان مكانها االصلي في البناء 

ثم اختفت . غیر معروف، لقد جلبت كلها من خارج المعبد خالل الكارثة الرئیسیة 
المفترض ان اجزاء كبیرة من الزینة لمعابد فجر السالالت تحت االنقاض، ومن

عملت من المعدن. كما ان ثیران صغیرة من الحجر عرفت من عصر فجر السالالت 
المبكر بعضها یحمل كتابات االبنیة شكلت الجزء الرئیسي اللواح النذور التي بنیت 

بلي القدیم ایضا في جدران قریبة من االبواب، ومن العصر السومري الحدیث والبا
-terraوجدت اسود كبیرة وثیران من الحجر اضافة الى نماذج الواح طینیة صغیرة 

cotta وان هذه االلواح قدمت نفس الغرض الذي قدمته التماثیل الكبیرة، انها حمت ،
).Braun-Holzirger, 1999, p. 154-155ابنیة صغیرة (

المفھوم الرمزي لوضع الثیران الحامیة
منذ نشوء اولى بالد الرافدین تبطت المفاهیم الفنیة بالعقیدة الدینیة في لقد ار 

بناء الحضارات االنسانیة في هذه البقعة الحضاریة، وان موضوع الخوف الذي دعا ا
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القدماء الى ابتكار آلهة خاصة لحمایتهم من المخاطر وتجسیدها بهیئات الرافدین 
یین القدماء قد شغل فكرهم فدذا یوكد ان الرامختلفة حیوانیة مركبة وحیوانیة بشریة، وه

طویال موضوع الخوف من القوى الطبیعیة التي یمكن ان تكون سببا في هالكهم او 
).٥٥ص٢٠٠١استمرارهم في الحیاة (البیاتي، آمنة 

) باللغة االكدیة التي تقابل Lamassu) (CDA,p. 177فقد عرف الثور (الماسو 
) منذ عصر فجر السالالت المبكر في مجمع آلهة LAMAالفقرة السومریة (الما 

لكش باعتبارها آلهة سومریة صغیرة حامیة قامت بدور الشفاعة واصبحت عبادتها 
)، وان العبارة Leick,1996,p. 109اكثر شعبیة خالل العصر البابلي القدیم (

lamassu وsedu)CDA, p. 365 اصبحت بالعرف التقلیدي بین االثاریین (
من الكلمة السومریة lamassuثیران المجنحة ذو الراس البشري، وقد اشتقت تعني ال

LAMA ت اوان العبارlama – lamassu هي تعبیر عن االلهة الحامیة االنثویة
التي مثلت (الهة مجسمة مع ایادي منضمة بوضع الصالة، وقد لعبت دور الشفیع 

االله الذكر الذي یشار الیه بین الرجال وااللهة في نقل الصلوات والتقدمات) عكس 
aladبعبارة  – šedu وان هذه المصطلحات لها عالقة قریبة بفكرة (الحمایة) الن ،

الروح الخیرة ترتبط مع االشخاص والجماعات والمكان او المدخل، وان المدخل یحدد 
)، Danrey, 1997, p. 134-135االشكال التي تطوقه من اجل حمایة الوصول (

هو تمثال لثور بارك براس بشر من لكش lamaذج المهمة بااللهة وكان من النما
كرمز لهذه االلهة، ویعد هذا التمثال بدایة لفكرة تماثیل الثیران المجنحة التي 

)، Arnuad, 1978, p. 111استخدمت الحقا في بوابات القصور والمعابد االشوریة (
-Braunع الشفیع (على باب معبد (تل الرماح) في وضlamaوقد مثلت آلهات 

Holzinger, p. 159.(
كانـــت شـــعبیة جـــدا فـــي بابـــل واســـتمرت حتـــى نهایـــة العصـــر lamaان عبـــادة االلهـــة 

lamaالكشي، وخالل العصر االشوري الحـدیث حـدث تغییـر اصـالحي فـي تمثیـل  –
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lamassu تمثل في الثیران المجنحة ذو الراس البشري الذي یبدو انه احتفظ بجزء من
صـــلي لاللهـــة والـــذي كـــان حـــدد لهـــا فـــي حمایـــة المـــداخل، هـــذا التحـــول یوكـــد الـــدور اال

بسبب حدوث تقـدم .االتجاه الجدید الذي اتبع بواسطة الفن في بدایة االلف االول ق.م
). Danrey, p. 135في التمثیل الفني الدیني بصورة الكتابات التقلیدیة (

الثور المجنح في العصور االشوریة
فــي شخصــیة الثــور المجــنح العمــالق ذو الــراس البشــري فــي ان ظهــور الثــور

ـــــــى العصـــــــور الســـــــومریة القدیمـــــــة ( Vanالعصـــــــور االشـــــــوریة تعـــــــود فكرتـــــــه ال

Buren,1933,p. 15-16 فقــد ظهــر الثــور المجــنح فــي العصــر االشــوري الوســیط ،(
(القـــرن الخـــامس عشـــر ق.م) بوصـــفه روحـــا حامیـــة تحـــرس االبـــواب للمعابـــد والقصـــور 

lamassuرد الشر عنها، وقد ظهرت في هذا العهد باسـماء مثـل (الماسـووالمدن وتط

). وان العبـــــــــــارة aladlammu) (CDA,p. 10و االدالمـــــــــــوseduوشـــــــــــیدو 
aladlammu التـــي وجـــدت فقـــط فـــي كتابـــات ابنیـــة العصـــر االشـــوري الحـــدیث وهـــي

ص تصف الثیران الضخمة المجنحة ذو الراس البشري التي تحیط ببوابات القصـر، الـن
یصف في تفصیل الشكل والعمـل النحتـي ونقـل هـذه المنحوتـات، ویمكـن ان یشـار الـى 

lamassuان هنــــاك عالقـــــة اصـــــطالحیة بـــــین الفقـــــرات  – šedu مـــــن جهـــــة و
aladammu .من جهة اخرى

ن نمرودثور مجنح برأس بشري م
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وقد استخدمت االسود والثیران وآلهة صغیرة كحراس لالبواب تحرس مداخل المعابد او 
ة من االبواب وتحمل كتابات، وقد عرفت منذ االلف االول ق.م تزین اجزاء مختلف

عندما بنیت التماثیل االشوریة الضخمة بثبات في الجدران لتقوم بدور الحمایة 
)Braun-Holzinger, p. 154 وان هذه االشكال لعبت اكثر من دور ووظیفة ،(

االشوریة معماریة او تزیینیة وكان لها اهمیة رمزیة كامنة ذكرت في النصوص 
).Danrey, p. 134المعاصرة (

اكتشاف الثیران المجنحة
عندما كان القائمون بالحفر یستخرجون راسا بشریا في اعلى ثور مجنح ضخم، هذا 
المخلوق الملتحي ذو الجذع الضخم جدا، انه مخلوق مرعب حقا فهو حارس المدخل 

لمتراكم عبر القرون ویعطي وصفا لما الرئیسي، وعندما كان المنقب یرفع التراب ا
اكتشفه من منحوتة ضخمة في قصر الملك االشوري، فها هو المنقب االنكلیزي (ال 
یارد) یعطي الوصف االتي (طافت امام ناظري اطیاف قصور قابعة تحت سطح 

).ااالرض وحیوانات غریبة مخیفة عمالقة واشكال منحوتة وكتابات منقوشة النهایة له

صورة تمثل رسم لقصر اشوري قدیم ویالحظ موقع الثیران
المجنحة ذو الرأس البشري على مداخل القصور
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ان هذه العمالق الحجریة التي بزغت ثانیة من خالل التنقیبات االثریة لتصبح رمز 
وس آدمیة عرفت ؤ للقوة االشوریة الحدیثة. اكثر من مائة تمثال هائل لثیران مجنحة بر 

) ثور مجنح اكتشف في ٤٣من ضمن بقایا العواصم االشوریة، من بینها حوالي (
) تمثال من بقایا قصر ٤٠اثنان في بوابة نركال وحوالي (العاصمة االشوریة نینوى، 

Bitسنحاریب تقع على كل جهة من البوابات الرئیسیة للقصر وعدة قطع في 

Nakkapti)Darney, p. 133 وفي السنوات القلیلة الماضیة قامت دائرة االثار ،(
ك الكشف والتراث العراقیة بالكشف عن ثورین مجنحین آخرین في بوابة نركال وكذل

آخرین في تل النبي یونس في نینوى.نعن ثوری

رو یكتشف الثور المجنح في نینوىاالی
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الثور المجنح على نقالة لنقله من نینوى إلى المتحف البریطاني

الثور المجنح على نقالة لنقله من نینوى إلى المتحف البریطاني
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وس االدمیة وجد في منطقة القصر ؤ ان اول مثال لوجود الثیران المجنحة ذو الر 
ق.م، وقد ١٠٧٧- ١١١٥ر االول السبرخ الى حكم تجالتؤ القدیم في آشور وربما ت

یب، وقد تم تشخیص هذه القطع احتوت على قطع دفنت تحت اسس قصر سنحار 
س بشري من خالل مظاهر لباس الراس الخاصة بهذه أبانها تعود الى ثور مجنح بر 

).Danrey, p. 133االشكال (
لقد زینت الثیران المركبة بشكل واضح وممیز القصور الهم الملوك االشوریین وكذلك 

ها نصوص مطولة بوابات العواصم االشوریة ونحتت بعنایة كبیرة ونقشت على بعض
بالكتابة المسماریة والسیما الجزء المحصور ما بین السیقان واسفل البطن، وقد 

منت هذه الكتابة اسم وصفات الملك مع موجز جغرافي لفتوحاته كما یظهر ذلك ضت
)، كما ذكر Russel, 1991, p. 11من ثور الملك آشورناصربال الثاني في كلخو (

جون وسنحاریب واسرحدون في كتاباتهم كیف كانوا بعض الملوك االشوریین مثل سر 
یصنعون من الحجر االبیض اشكال الثیران المجنحة على یمین ویسار االبواب 

)Luckenbill, 1927, p. 108, 122, 126, 344 وتعتبر الثیران المجنحة ذو ،(
الراس البشري التي تم الكشف عنها في العواصم االشوریة (كلخو ودور شروكین 

شروكین (خورسباد).–ى) اكثر اكتماال مع فخامة میزت ثیران دور ونینو 

تركیب الثور المجنح
تتكون هذه المخلوقات عادة من راس انسـان وجسـم حیـوان وجنـاحي طـائر تعبیـرا عـن 
القـــــوى ذات الســـــیادة القصـــــوى ، فهـــــي بهـــــذا التركیـــــب لهـــــا صـــــفات مرتبطـــــة بالعقائـــــد 

عـن انهـا تحمـل صـفة االلهـة بداللـة القــرون فهـي مقدسـة فضـالفیدینیـة واالسـاطیر الرا
).  ان اول مثــال لثــور ذو ٤٦٥ص١٩٩١لــوم ظالتــي تــزین مقدمــة تیجــان رووســها (م

الــراس البشــري یتكــون مــن ثــالث مخلوقــات.. الجســم لثــور مــع فــارق الخصــلة المجعــدة 
للشــعر، والــراس النســان یلــبس قرطــان، ثــم الجناحــان والصــدر علــیهم ریشــة طیــر. هــذا 
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ر الســبتجــالتوذج وجــد مــع عــدد مــن االمثلــة مــن زمــن آشورناصــربال الثــاني والنمــ
-Madhloom, 1970, p. 95الثالــث وســرجون االشــوري وســنحاریب واســرحدون (

96.(

والنموذج الثاني من الثور المجنح ذو الراس البشري وعلى الرغم من انه یحتوي علـى 
ا خصوصــیة ابعــد، حیــث میــز بواســطة لبــاس الــراس نفــس الشــواهد الســابقة اال انــه یرینــ

الــذي یضــم ثالثــة ازواج مــن القــرون یعلوهــا غطــاء دائــري، وبعضــها علــى شــكل مثلــث 
وشعرها مزین براس السمكة، كما ان الجسم والذیل لسمكة، وقد عرف هذا النموذج في 

Madhloom, pl. LXالقصر الشمالي الغربي الشورناصـربال الثـاني مـن (كلخـو) (

1, Fig, 1, pl. LXV1, Fig. 4.(
ان غطاء الراس الذي یحتوي على قرون والذي وجد على النماذج االولى یكون عـادة 

ر الســبمــدورا فــي القمــة وغیــر مزخــرف، وهــذا یمثــل بعــض االشــكال مــن عهــد تجــالت
الثالث والحقا، وان ارتفاع القبعة المتموجة مع الـریش لیسـت مثـل (الماسـو) الـذي وجـد 

اد حیـــث كانـــت الثیـــران تلـــبس غطـــاء الـــراس االســـطواني بثالثـــة ازواج مـــن فـــي خورســـب

ثور مجنح برأس بشري وغطاء رأس مختلف
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القرون تعلوهـا ریـش مطوقـة بعصـابة راس زینـت باسـراف بـالورود، وبعـد ذلـك فـي زمـن 
). ویرینـا Danrey,p. 133سنحاریب والحقا زخرف بشریط من الورود یحیط بالریش (

عمـودي مـن خصـل الثور المجـنح مـن عصـر سـرجون صـفة ممیـزة اخـرى تمثـل شـریط
حلزونیة على الصدر والتـي تبـرز بطریقـة متمیـزة، كمـا ان بعـض الثیـران مـن خورسـباد 
تدیر رووسها نحو المشاهدین، كما یمكن مالحظة هذه الوظیفة علـى االشـكال القدیمـة 
المعروفـــة مـــن عصـــر فجـــر الســـالالت المبكـــر والعصـــر االكـــدي علـــى اختـــام العصـــر 

). Madhloom, p. 95-96االشوري الوسیط (
اما بالنسبة الى اسرحدون فقد عمل الثور المجنح ذو الراس البشري على شكل قطع 
حجریة ولم ینحت بالطریقة التقلیدیة من قطعة حجریة واحدة من المرمر ولكن عمل 
من قطع منفردة من كتل حجر الحالن وباحجام مختلفة ضبطت مع بعضها بطریقة 

حوتات فریدة في نوعها لهكذا ثیران مجنحة براس ، وتعتبر هذه المنmortisالتعشیق 
بشري والتي وجدت في بالد آشور، واستنادا الى الكتابات التي وجدت على الثیران 

رختها الى عصر اسرحدون وان شكلها العام قریب من اشكال ثیران قصر أفانه یمكن ت
).Danrey, p. 137سنحاریب (

على تمثال كبیر الحجم لثور مجنح تم العثور ١٩٨٦ففي تشرین االول من عام 
م ٢٣مصنوع من حجر الحالن في الجانب الشرقي لجامع النبي یونس وعلى مسافة 

یتالف جسم التمثال من عدد من منه (القسم االعلى من ظهره وراسه مفقودان قدیما)
× ٥٠×٧٥الكتل الحجریة المهندمة المتراصة مع بعضها (مستطیلة ومربعة) بقیاس 

م ٨٠/٢م وارتفاع ٥٠/٤سم. والثور المجنح بطول ٥٠× ٥٠× ٥٠سم و٥٠
م، وهو منحوت من حجر الكلس المعروف محلیا باسم ١.٢٠–١.٠٠وعرض  

حجر الحالن، وتم اسلوب نحته بواسطة قطع مختلفة االحجام رصفت بشكل صفوف 
) وذلك مستویة بلغ عدد المستظهر منها ستة صفوف ویحتمل ان تكون بعدد (ثمانیة

لفقدان صفوف الظهر والراس.ویقف الثور على قاعدة ضخمة من حجر الحالن ایضا 
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٧× ٥٠×٥٠سم ویحف بالقاعدة تبلیط منتظم من نفس المادة بقیاس ٣٠بارتفاع 
سم. 

تتجه مقدمة التمثال نحو الشمال الغربي كما تتصل بالقسم الخلفي منه بدایات 
نفس الحجر وبنفس الحجم تكون على ما یظهر موخرة منحوتة اخرى معمولة من 

حیوان مماثل لم یستظهر منه سوى قسم من اذنیه وموخرته،. وربما یكون هذا جزء 
یر الروایات التاریخیة الى وجود شمن واجهة فخمة الحد اقسام قصر اسرحدون حیث ت

و ١١٧-١١٥ص ١٩٩٢قصر اسرحدون في منطقة تل النبي یونس. (ابو الصوف 
). ٩٨- ٩٦ص ١٩٨٨- ١٩٨٧لعزاوي، عبد الستار ا

الثور المجنح في تل النبي 
یونس (منظر جانبي)

الثور المجنح المصنوع من 
حجر الكلس والمكتشف في تل 

النبي یونس
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في ١٩٩٣- ١٩٩٢وخالل التنقیبات االثریة التي قامت بها جامعة الموصل عام 
كم شمال غرب مدینة نینوى ، عثرت على قطع من ٥قریة القاضیة التي تبعد حوالي 

حجر الكلس االصفر اعید استعمالها كجزء من جسر او سد على وادي (خیرازي 
khurazi ١١منها تشكل ثور وعلیه () ، وعند فحص هذه القطع تبین ان اربعة

سطر) من الكتابة المسماریة كتبت من الخلف الى االمام ، واالخر شكل ثور علیه 
اسطر) من الكتابة المسماریة كتبت من االمام الى الخلف . وان السبب في هذا ٩(

االختالف في االتجاه بالنسبة الى الكتابات التي وجدت مدونة على الثیران هو لكي 
زائر في ذلك الوقت قراءة كال الكتابتین عند دخوله الى القصر . واكتشف یستطیع اي

ایضا ثالثة قطع من نفس الحجر والتي شكلت جزء من ثور ولكن الكتابة المسماریة 
كما اكتشف االثاري االنكلیزي المعروف هنري غیر واضحة وقد اصابها التلف .

جة او تل عریان والذي كان الیارد اربعة ثیران مجنحة ( الماسو ) في تل عجا
عاصمة اقلیمیة اشوریة ذات اهمیة كبیرة اذ وردت في النصوص المسماریة باسم 
شادیكاني ویقع هذا الموقع في منطقة اورهاي ( حاران ) ضمن مملكة اوسرویني 

ان مضمون الكتابات المسماریة على ). ١١٨ص ١٩٨٧( اسروهیني ) ( مالوان 
ل الثور تلخص فتوحات واعمال الملك االشوري توكلتي ننورتا هذه القطع التي تمث

ق.م ، كما تذكر هذه النصوص موقع القصر ومدینة (نیمید ٨٨٤–٨٩٠الثاني 
Nemedتوكلتي ننورتا  – Tukulti Ninurta في قریة القاضیة قرب نینوى . وقد (

آشور ناصر بال اهمل هذا القصر بعد وفاة الملك توكلتي ننورتا الثاني الن ابنه 
الثاني عاد الى آشور وبنى العاصمة الملكیة كلخو (نمرود) والتي اصبحت عاصمة 

شروكین (خورسباد) ، وعندما اعید –االمبراطوریة االشوریة حتى بناء العاصمة دور 
بناء العاصمة نینوى في عهد سنحاریب اعید استعمال هذه الثیران كجزء من الجسر 

الذي كان یربط العاصمة نینوى مع قصر ولي العهد في او السد للطریق الملكي
مدینة تربیصو (شریف خان ) شمال غرب نینوى ، اذ یبدا هذا الطریق من بوابة 
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) حیث اقیم السد او الجسر المودي الى kharraziنركال الى وادي (خرازي 
.)Ahmad,2000 , p. 51-53تربیصو (

٢٠٠٢بها دائرة االثار والتراث العراقیة عام وقد كشفت التنقیبات االثریة التي قامت
في الجزء الغربي من معبد عشتار في العاصمة االشوریة (كلخو / النمرود ) عن 

وس بشریة نفذت بطریقة النحت البارز على المرمر االزرق بحجم  ؤ ثورین مجنحین بر 
ا على واقیم، م ) لكل منهما ، ویرتكزان على قاعدة من نفس الحجرx١٠/١م ١( 

سم ، وقد وضعا بشكل متناظر بجانب ٤٠مصطبة من حجر الكلس واالجر بارتفاع 
م  ٥جدار مشید باالجر ینتهي عند بدایة كل لوح ، وبلغت المسافة بین ثور وآخر

.ویعتبر هذا االكتشاف االول من نوعه اذ لم یسبق ان كشف عن ثور مجنح بهذا 
الحجم .

فاصیل یعلوه غطاء راس اسطواني الشكل یضم نحت الثوران براس بشري واضح الت
زوج من القرون ، ویظهر اسفل غطاء الراس شریط مبروم بشكل متناسق ، كما 
یالحظ شعر الراس فوق الجبین وخصلتین منه على جانبي الكتف ، الوجه عریض 
ممتليء بعیون واسعة وابتسامة خفیفة ، وشعر اللحیة مرتب بشكل صفوف تنتهي 

یة ویزین الصدر ما یشبه الحراشف .وقد نحت الثور بخمسة ارجل بحلزونات دائر 
الف ثور والذنب طویل یالمس احدى القوائم الخلفیة زینته خصالت الشعر ظتنتهي با

بشكل صفوف مرتبة .وقد وجد الثوران خالیان من الكتابات المسماریة ، وبالمقارنة مع 
رخة هذان الثوران أة یمكن تما اكتشف من ثیران مجنحة براس بشري في نفس المدین

.الى فترة حكم آشورناصر بال الثاني (حسین ، مزاحم )
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الثــــــــور المجــــــــنح 
المكتشــــــــف فــــــــي 
العاصــــــــــــــــــــــــــــمة 
االشـــــوریة كلخـــــو 
(نمــــــــرود) وهــــــــو 
بحجم صغیر

ـــــــــنح  ـــــــــور المج الث
المكتشــــــــــف فــــــــــي 
العاصــمة االشــوریة 

خو (نمرود) وهـو كل
بحجم صغیر
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ویالحظ غیاب هذه االشكال من الثیران المجنحة ذو الراس البشري عن قصر 
آشوربانیبال، وان االختفاء المفاجيء لهذه المنحوتات خالل حكم آشوربانیبال یثیر 

یعزو البعض هذا االختفاء الى نقص او فقدان الكتل الحجریة الكبیرة في الدهشة، و 
)، ولكن من الصعب ان نعرف السبب Black and Green, p. 51ذلك الوقت (

الحقیقي لهذا االنكسار، هل ان هذا الدافع وصل الى مستواه العالي والكامل في نینوى 
بط مع تطور الرموز تربما یر قبل ان یختفي من دون وجه انحدار تدریجي وحقیقي، و 

الدینیة خالل عصر التغییر العمیق الذي میز نهایة االمبراطوریة االشوریة العظیمة 
وخصوصا انه لم یات شكال آخرا لیكون بدیال عن الثور المجنح ذو الراس البشري 

).Danrey, p. 138على البوابات في ابنیة العصر االشوري الحدیث (

المجنحة وطرق نقلھا من المقالع االشوریةعملیات نحت الثیران 
كانت االحجار تجلب من عدد المقالع االشوریة القریبة من العاصمة نینوى ومنه 

تیستیاتي )وهي مدینة آشوریة تقع على الضفة الغربیة من نهر ( Tastiateمقلع 
، وربما في الجهة المقابلة لتل قوینجق او ابعد قلیال الى الشمال –دجلة مقابل نینوى 

تكون على ضفة النهر في الضواحي الشمالیة لمدینة الموصل الحدیثة وربما في 
–الموقع االثري المعروف باسم (تل عقاب) الواقع في ضواحي الموصل الشمالیة 

) الذي یجهز حجر الكلس االبیض المعروف ١٢٤ص٢٠٠٩الغربیة (حنون 
piluبیسو –بالنصوص المسماریة باسم (بیلو  – pisu او كما یسمى (مرمر (

الموصل) وكان هذا المقلع یجهز االحجار الضخمة للثیران المجنحة في عهد الملك 
٣م٦سنحاریب ، وقد الحظ (الیرد) ان احجار سنحاریب الضخمة كانت بحجم 

طن ، وكانت هذه االحجار تنقل على االطواف عبر نهر ٥٠–٤٠وبوزن تخمیني 
Balatai، كما نقلت االحجار من مقلع (بلط /بالطو دجلة في وقت فیضان الربیع 

) قرب نینوى ومنطقته معروفة في القرون الوسطى بمدینة (بلد / اسكي موصل ) 
كم من الموصل ، ویمكن مالحظة سلسلة ٣٥على الضفة الیمنى لدجلة على بعد 
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لقصر سنحاریب في نینوى وهي ترینا صور قلعVIااللواح الجداریة في القاعة 
االحجارالضخمة للثیران المجنحة من المقالع وعملیة نقلها الى نینوى عبر نهر دجلة . 
وقد كانت هذه العملیات تتطلب قوة عمل كبیرة متخصصة واستخدام ذكي متعدد 
لتحریك االحجار ذو الكتل الضخمة التي تسحب فوق االرض ، وقطع صغیرة مشابهة 

وارب ، ویبدو ان الملك سنحاریب كان یجد من ضمنها الواح جداریة تنقل بواسطة الق
متعة ونشاط في تهیئة االحجار الستعمالها في انشاء قصره حیث وزع اكتشافاته 

الخاص بمنحوتاته في مقلع (بلط) واعتبره من Parsytuلمصادره االولیة للمرمر 
Russel, p. 96الوحي االلهي ( – كان الثور المجنح ینحت من قطعة ) .103

من كتلة من الحجر الضخم ثم ینقل على الواح خشبیة(االكالك /االرمات ) واحدة
المنحدرة عبر النهر لیقصد القصر الملكي في المدن االشوریة ، وبعد ان یوضع في 

) . Danrey ,p. 133مكانه عند مداخل البوابات یعمل النحاتون على اكمال نحته (

عملیة نقل الثور المجنح كما 
صورها األشوریون

عملیة نحت الثور المجنح في 
المقالع الحجر األشوریة
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الكتابات المدونة على الثور المجنح

یران المجنحةالكتابات المدونة على الث

ان ما وصلنا من مصادر كتابیة 
من بالد آشور وفیر ومتنوع في 
موضوعاته وهو یعكس صالت 
وثیقة بالنصوص الكتابیة 
المكتشفة في جنوبي بالد الرافدین 
ویشمل ذلك النصوص االدبیة 
كاالساطیر والمالحم والتراتیل 
والكتابات التعلیمیة وكذلك قسما 

لدینیة من النصوص الشعائریة ا
) .وان اكثر ١٦(كیرشباوم ص

اشكال الكتابات االدبیة شهرة مما 
تطور في بالد آشور كانت 
الكتابات االشوریة الملكیة حیث 

لملوك االشوریون منذ حوالي ابدأ 
ق.م بتدوین ما كانوا ١٣٠٠

ینجزونه في المجال العسكري 
واالداري والعماري وهي النصوص 
التي تتضمن تقاریر عن اعمال 
الملوك والتي صیغت باسالیب 
خاصة وتمیزت بالتنوع الكبیر 

علیها اتللمواد التي دونت الكتاب
. وان معظم الكتابات الملكیة 
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االشوریة قد كتب على اسطوانات او مواشیر دفنت في اسس االبنیة وكان حسب 
اعتقادهم ان االلهة فقط یمكن ان تراها ولیست مخصصة الطالع البشر وهم بهذا 

ف یقومون باعمالهم نیابة عن االله آشور الذي ادعى السیادة على العالم نتیجة الوص
للتوسع االشوري ، كما كتب بعض من الكتابات على المنحوتات الجداریة البارزة على 
جدران القصور وعلى النصب الملكیة التي كانت توضع على الحدود البعیدة لتخلید 

ات اخرى نفذت على الثیران واالسود المجنحة ذكرى انتصار االشوریین هناك ، وكتاب
) .٣٨٥-٣٨٣ص١٩٩٩الحجریة التي كانت تقف حراسا عند البوابات (ساكس 

ان معظم الكتابات الملكیة اصبحت مقصورة على تمجید مآثر الملك كالكتابات 
المنحوتة على بعض االسود والثیران المجنحة التي اقامها الملك آشور ناصر بال 

ي كلخو (نمرود) ، فالقسم الرئیسي من هذه النصوص یضم تفاخر الملك الثاني ف
بحمالته العسكریة ونشاطاته العمرانیة وهي اي الكتابات الملكیة تبدو للدعایة من اجل 

س بصیغتها االدبیة وغیر االدبیة اتوضیح معنى القوة لكي یسمعها الن
)Luckenbill, Vol.I , text,514, p. 186-189كتابات المدونة على ) وكذلك ال

الثیران المجنحة في قصر سرجون في خورسباد حیث تتضمن هذه الكتابات وصفا 
ه المدینة والقصور ئللملك وقوته وتفویضه االلهي وعدله وكذلك حمالته العسكریة وبنا

والوالئم التي قام بها والتي دعى من خاللها االلهة العظام واالمراء من الشرق والغرب 
یا الفضة والذهب منهم ثم یختم كتاباته بالدعاء الى االلهة الذین یسكنون واستلم هدا

في معابد المدینة لكي یتقبلوا ویستحسنوا العمل الذي قام به الملك وان تكون ساللته 
الحاكمة بامان ، واخیرا یكتب لعنة على كل من یحطم عمل هذا الملك او یشوه تمثاله 

) . كما خلف سنحاریب Luckenbill , Vol. II, p. 44-47او یمحو كتاباته (
كتابات مماثلة على الثیران المجنحة التي زینت قصره في نینوى الذي اسماه (القصر 

ذراع (الذراع یساوي حوالي x٩٥ذراع ٣٦٠الذي ال مثیل له ) حیث كانت مساحته 
سم ) ثم یضیف سنحاریب في كتاباته ( الثیران الضخمة من حجر الكلس ٥٠
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لكي یوضع على جانبي ابواب القصور ) Tastiateیض الذي صنع في مدینة االب
 )Luckenbill , Vol, II , text,406 and 407,  p. 173-174. (

رموز الثور المجنح ذو الراس البشري
لقد اشتهر الملوك االشوریون في عملیة (صید الثور الملكي) خاصة ان القطیع 

ال یعیش في سهوب بالد آشور في ذلك الوقت ولو انه كان البري من الثیران ال یز 
نادرا جدا، وكان الملك آشورناصربال الثاني نفسه یصطاد الثیران في العربة الملكیة 
وهو البس القبعة الملكیة الممیزة، ویشاهد الملك في لوح جداري فني وهو یمسك الثور 

لك حارس آشوري یقوم بحمایة من قرونه بینما یوجه سیفه نحو الرقبة ویقف وراء الم
الملك، بعد ذلك یبدا االحتفال بصید الثور حیث نرى ان الثور یضطجع على االرض 

Curtis andیح قوسه بینما یسكب قربان من الخمر احتفاال بالنصر (ز والملك ی

Read, 1995, p. 52-55 هذه العملیة كانت تعكس احد رموز القوة االشوریة .(
ك وهو یصارع الثیران الوحشیة واالسود والتي تنتهي باالحتفال المتمثلة بقوة المل

بالنصر على هذه المخلوقات المرعبة. 

الثور المجنح ذو الرأس البشري من النمرود
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وقد عمد األشوریون على نحت الثیران المجنحة في المكان القریب من مصادر 
الحجر ثم بعد ذلك تنقل الى المكان المعد له، وقد نحتت تماثیل الثیران المجنحة من 

احدة اذ تم عملها في المحجر ثم نقلت الى مكانها بالنهر غالبا وتوضع في قطعة و 
مكانها الجراء نحتها االخیر كما توضح ذلك منحوتة من قصر سنحاریب في نینوى 
التي تصور نقل بالكلك لتمثال ثور مجنح من محجر في بلد مليء بالغابات وقد 

) لتوضع ٢٤١ص١٩٨٠(لوید نحتت المنحوتة بشكل اولي بعدها اكمالها في محلها 
على مداخل المدن والقصور والمعابد لتعطي الرموز االتیة :

الثور المجنح ذو 
البشري من الرأس 

خورسباد

الثور المجنح 
رأس البشري من ب

خورسباد
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-:الروح الحامیة -١
لقد كـان الثـور المجـنح الـذي یحمـل وجهـا بشـریا روحـا للحمایـة تتمتـع بسـلطة محـدودة 

١٩٧٥مالــك ویرمــز بوضــوح الــى قــوة نافعــة تتعــرض لقــوة شــریرة (عبــد الــرحمن، عبــد ال
ى الفنان االشوري على الثیران المجنحة وحسب اعتقادهم (الروح ف)، فقد اض١٨٦ص 

والحیـــــاة الظاهریـــــة)، فمثلـــــت بـــــاروع التزیینـــــات فـــــي اجســـــادها او اجزائهـــــا وتفاصـــــیلها 
وحركاتها وكل شيء فیهـا رمـز لعنصـر مـن عناصـر الحیـاة وال تختلـف عـن البشـر فـي 

ویــة والجمــال فــي مظهرهــا الخــارجي، وتكمــن فیهــا عواطفهــا ومشــاعرها، فاتصــفت بالحی
قوة روحیة مسیطرة، انها تحمي وتدافع عن الذین یومنون بقـدراتها الفائقـة، ونفـذت هـذه 
ـــارز والنحـــت المجســـم (مورتكـــارت  ـــة امتـــزج فیهـــا اســـلوب النحـــت الب ـــات بطریق المنحوت

نــواع الت عــن مغــزى االشــكال التــي تكــون فیهــا صــفات اربعــة اؤ ). وتبقــى تســا٢٥٨ص
ممیــزة مــن كائنــات حیــة تــم تركیبهــا بمثــل هــذه القــوة، اذ جمعــت هــذه الكائنــات قــوى كــل 

.)٣٦ص١٩٨٠(بارو المخلوقات المسیطرة لكي تكون اكثر مقاومة لالعداء
: فالرجل هو (سید الخلق) ووضع الراس البشري فـي الثـور كـان یمثـل الراس البشري

الــى الحــاكم او الملــك وذلــك بســبب حملــه العقــل والحكمــة وفصــاحة الــراي ولعلــه یرمــز 
خـرج أن الذي هـو مركـز قـوة االنسـان وعظمـة االلهـة، وقـد ن والمقرّ یش والمزیّ مرّ التاج الُ 

القدیمــة، ومــا یثیــر الرافدینیــةالوجــه البشــري الملتحــي بدقــة عالیــة وضــمن المواصــفات 
متها هو االنتباه هو وجود اذني لثور على الراس البشري وباقراط كبیرة لعل مه

ثور مجنح یلبس قرط
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).وكانـت االقـراط Madhloom, p. 95-98اسـتراق السـمع ومراقبـة وقـع الخطـى (
مــن ادوات الزینــة الشــائعة لكــل مــن الرجــال والنســاء حیــث ترینــا التماثیــل االشــوریة 
انواعا مختلفة منها والتي لبست من قبل الملـوك االشـوریین والكهنـة ، وفضـال عـن 

ـــور ذو الـــراس اســـتعمال االقـــراط كاحـــد ادوات ـــي الث ـــة اال ان وجودهـــا فـــي اذن الزین
البشــري تعطــي معنــى رمــزي وروحــي مــن حیــث القــوة والحمایــة الســحریة او لتفــادي 
الشــر او طــرد الجــن ، فــاالقراط فــي هــذه الحالــة لهــا قــوة الحجــاب والتمیمــة ، ولعــل 
احســـن مثـــال الســـتعمال االقـــراط لهـــذا الغـــرض هـــو مـــا جاءنـــا فـــي اســـطورة هبـــوط 

الى العالم االسفل تلك االسطورة التي تبحث عـن عقائـد القـوم فـي عـالم مـا عشتار
تحت االرض حیث تذكر االسطورة انه قبل نزول عشـتار الـى العـالم االسـفل تـزود 

)وهـــي نـــوامیس الهیـــة مقدســـة یســـتطیع parsu .MEنفســـها بـــالنوامیس الســـبعة (
الشــیاء الطبیعیــة ، االنســان بهــا ان یــتحكم ویســیطر ویســتخدم االشــیاء او ظــواهر ا

وتشمل هذه النوامیس المقدسة السبعة (التـاج العظـیم الـذي كـان علـى راسـها والـذي 
یــدل علــى الســیادة ، واالقــراط فــي اذنیهــا ، وخــرزات العقــد حــول عنقهــا ، ودبــوس 
الزینــة المثبــت علــى صــدرها ، وحــزام جــواهر الجلــود الــذي یلــف خصــرها ، وســوار 

هــا ، وخاتمــا ذهبیــا فــي اصــبعها ) واخیــرا رداء حــول معصــمیها وخلخــال حــول كاحل
فاخر لجسدها ، وكانت كلما تدخل انانا / عشتار من باب ینزع حاجـة مـن عنـدها 

وصــلت البــاب الســابع فــانتزع ثــوب الســیادة مــن جســدها (بــوتیرو وكریمــر انالــى 
) .١٦١ص٢٠٠٥

الملك اشور ناصربال یرتدي 
بزة ویلبس اقراط على شكل 

صلیب
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قـوة النسـر : ترمز جناحـا النسـر فـي جسـم الثـور الـى الخفـة والـىجناح النسر-
ملك السموات الذي نراه قویا متسلطا بالسماء مسـیطرا علـى الجـو، ولعـل لـذلك 

الرافـــدیني عالقـــة باســـرار الملـــك وااللهـــة فـــي الســـماء.وعرف النســـر فـــي الفكـــر 
القــدیم فــي العهــود االشــوریة رمــز االلــه شــمش (الــه الضــیاء) ویوصــف الطــائر 

انه رمز القوة وملك الطیور .
ي یرمـز الـى القـوة والحمایـة ویمثـل الخصـب والتكـاثر او قـوة الـذجسم الثـور :-

الخصـــوبة النـــه قـــرین البقـــرة وملقـــح القطعـــان، انـــه رمـــز العنصـــر المـــذكر فـــي 
الطبیعـــــة، والن الملـــــوك كـــــانوا یمثلـــــون االلهـــــة علـــــى االرض فقـــــد زودت هـــــذه 
الحیوانــات بغطــاء للــراس یحــوي علــى القــرون فهــي تشــیر الــى صــفات الحیــوان 

وقد مثلت االلهة علـى المخلفـات الفنیـة وهـي مقرنـة (بقـرون ثـور) كمـا الدینیة، 
جاء الثور رمز االلهة العظام النه كان مقدسا ووصل االمر الى حد عبادته ، 

- ٢٧٠ص ١٩٩٨و كوبي ٣٦وهو مقدس یرمز الى االله آشور  (بارو ص
٢٧١.(

ادة : مثـــل االســـد (ملـــك الوحـــوش) الـــذي یرمـــز الـــى القـــوة وســـیمخالـــب االســـد-
االمبراطوریـــــة االشـــــوریة، وترمـــــز مخالـــــب االســـــد الـــــى الشراســـــة. وان اظهـــــار 
المنــاطق البادیــة مــن الجســم االنســاني او الحیــواني بــالقوة الجســمیة الهائلــة مــن 
خالل تصویر عضالت الذراع والساق وكذلك في االسـود والثیـران التـي تـدخل 

لدعایــة السیاســیة الــذعر فــي قلــوب االعــداء ممــا یــوحي بانهــا كانــت جــزء مــن ا
التــــي عمــــد االشــــوریون الــــى توظیفهــــا الدخــــال الرعــــب فــــي قلــــوب خصــــومهم 

).١٤ص ٢٠٠٥(كیرسون 
: واذا مــا اضــفنا الرمــوز التــي تتعلــق بالســمكة كالــذیل ولبــاس الــراس الســمكة-

والحراشف التي تعبر عن القوة في الماء والحكمة اضافة الى ما یمثلـه السـمك 
االلهة معا. كعنصر مهم لغذاء البشر و 
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ان رمــــوز الثــــور المجــــنح ذو الــــراس البشــــري بكــــل معانیــــه قــــد جمــــع الجــــو (الســــماء) 
واالرض والمیــاه فــي شــكل واحــد، وبهــذا فهــو قــد جمــع رمــوز التثلیــث االلهــي االول فــي 

لمكــون مــن آنــو الــه الســماء وانلیــل الــه الهــواء وانكــي واة القدیمــة وادي الرافــدین حضــارة 
االرض والمیاه السفلى، فهو قد حصر الكون من خالل السیطرة على اجوائـه، ففـي اله

الســــماء كــــان نســــرا قویــــا وعلــــى االرض اســــدا مفترســــا وفــــي المــــاء راس ســــمكة وذیلهــــا 
وحراشـــفها، ثـــم كـــان الثـــور رمـــز القـــوة والخصـــوبة ومـــوفر الغـــذاء للبشـــر (علـــي، قاســـم 

نفســـه الـــذي یســـتعمل لكـــالب كمـــا ویـــدل طـــوق الرقبـــة هـــو المقـــود،)١٢٣ص ١٩٨٣
الصــید علـــى ان الحیــوان علـــى اهبــة االســـتعداد لالنقضــاض علـــى اعدائــه (كـــوبي ص 

٢٧١.(

الثور المجنح ذو الرأس البشري مع تفاصیل السمكة من 
الثاني في النمروداشور ناصربال قصر 
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عتقـد العراقیـون القــدماء ان الـروح التــي تسـكن فــي حجـر الكلــس وحجـر المرمــر ا-٢
تمـــنح الحجـــر المنعـــة والقـــوة وبداللـــة ان االســـوار واالساســـات بنیـــت مـــن هـــذا الحجـــر ، 

الــروح عنــدما تصــبح تمثــال الالماســو بحیویــة الطبیعــة ، ویقصــد بــذلك وتضــاعف هــذه
االیمان بتجسید الروح في كل القوى الطبیعیـة اي ان الكـون الیبـدو جمـادا او فراغـا بـل 
ملیئـــا بالحیـــاة ویســـمى هـــذا مبـــدا الروحیـــة او الحیویـــة الـــذي یعـــد احـــد خصـــائص الفكـــر 

) .وقد وصف الملك االشـوري ٤٥، آمنة صالقدماء (البیاتي بناء الرافدینالدیني عند ا
بیصــــو ) بانــــه حجــــر جبلــــي صــــلب اســــتعمل فــــي ( pisuاســــرحدون حجــــر الكلــــس 

ت وفـــي تعبیـــد ارضـــیة معبـــد نـــابو فـــي نینـــوى فضـــال عـــن اســـتعماله فـــي نحـــت ااالساســـ
) .Thomson , p.58تماثیل الثیران المجنحة الضخمة ( الالماسو) ( 

-:طرد االرواح الشریرة-٣
ان االشــوریون یضــعون الثیــران المجنحــة بــرووس البشــر عنــد مــداخل القصــور والمــدن كــ

ـــى الهـــرب مـــن  ـــوا خطـــر الجـــان والشـــیاطین واالرواح الشـــریرة ویـــدفعونها عل لكـــي یتجنب
المدینة او القصر اذا ما راتها، (فكانت تواجه وتخیف الزائـر مـن بوابـة الـى بوابـة حتـي 

انوا قــد طــوروا تقلیــدا شــعبیا حیــث كــان عامــة یصــل قاعــة العــرش)،فهم بهــذه الحالــة كــ
الشــعب یضــع فــوق بــاب داره حســب توجیــه الكــاهن انــاء خــزف اخضــر اللــون او نعــل 
حــافر الخیــل او قــرن تــیس المــاعز او دمیــة صــغیرة رزقــاء ومــا اشــبه ذلــك حتــى اذا مــا 

)، كمـا تكشـف هـذه ١٩٤ص ٢٠٠٣تها الشیاطین تعبر الـدار وال تدخلـه (الـدملوجي أر 
ران عــن الخــوف مــن المــوت الــذي كــان ینتــاب الملــوك االشــوریین، ولــو انــه كانــت الثیــ

لــــدیهم قــــوات مدربــــة تــــدریبا جیــــدا لحمــــایتهم فكــــانوا یضــــعون هــــذه الثیــــران الهائلــــة ذات 
).١١الرووس البشریة لتكون وظیفتها حراسة الملك بدون انقطاع (بارو ص
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االلهة الحامیة والحارسة-٤
بشـــكل ازواج یكـــون اتجاههـــا الـــى الخـــارج ونراهـــا منتصـــبة علـــى لقـــد وضـــعت الثیـــران 

درجــة علــى مــا بــه مــن ٩٠ركــائز البــاب یــدیر نحــو الزائــر راســه المهیــب بزاویــة قــدرها 
ـــد اهـــتم النحـــات ٤٠–٣٠م ووزنهـــا ٤وســـائم بشاشـــة وامـــن، یفـــوق علوهـــا  طـــن، وق

لجسـم وتناسـق االشوري بتجسید هذه االلهـة الحارسـة وتشـریحها بدقـة مـن حیـث حركـة ا
ابعــاده علــى الــرغم مــن كونــه مولفــا مــن كتــل متباینــة مــن مخلوقــات مختلفــة، كمــا تفــنن 
بعبقریــة بالغــة فــي حركــة اطــراف هــذه المخلوقــات معتمــدا فــي ذلــك علــى المزاوجــة بــین 
النحت البارز والمجسم فبدت هذه المخلوقات الحامیة اذا ما تطلعنا الیها مواجهة كانها 

تعــد فــي واقــع امرهــا ان تكــون نحتــا بــارزا اذا مــا نظرنــا الیهــا مــن نحــت مجســم وهــي ال 
الجانــب كمــا فــي الثــور العائــد الــى الملــك آشورناصــربال الثــاني، فــیمكن ان تكــون هــذه 

ین وهـــي الحارســـة لقصـــورهم ودولـــتهم یالثیـــران المجنحـــة بمثابـــة االلهـــة الحامیـــة لالشـــور 
االشـــكال الحارســـة لقصـــوره العظیمـــة ، وهـــا هـــو الملـــك اســـرحدون یفســـر وظیفـــة هـــذه 

الجدیدة في نینوى بقوله (یحرسون خطـواتي الملكیـة ویفرحـون كبـدي ، لعلـه یكـون قـوي 
).Madhloom, p. 95-98دائما ابدا والتغادر مكانك ) (

الخارقة للطبیعة :–المخلوقات المركبة -٥
وش او امتــــاز التــــاریخ االنســــاني بوجــــود عــــالمین مختلفــــین عــــالم البشــــر وعــــالم الوحــــ

الحیوانات الوحشیة ، او سلسلة تمتـد مـن االوسـع بشـریة الـى االوسـع وحشـیة . وقـد تـم 
خلــق موجــودات مختلطــة او مشــتركة انتهكــت الخصوصــیات والحــدود المتعــارف علیهــا 
بواســـطة المشـــاركة الطبیعیـــة والمعرفـــة ، ونكتشـــف التشـــابهات بـــین البشـــر والوحـــوش ، 

، مخلوقــات هجینــة تمیــل نحــو یبــة حــوش عجوحیــث نجــد ان مثــل هــذه الوحــوش وهــي و 
هذه المخلوقات التـي تعبـر المـالوف كانـت غالبـا –الحیاة على هامش العالم المعروف 

ـــة حـــراس لالمـــاكن المهمـــة . ونحـــن نقـــف امـــام اصـــولهم كبشـــر او وحـــوش  تقـــدم بمثاب
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مهجنـة ، فربمـا كـانوا یمثلــون قـوة االلـه الــذي یصـنع مثـل هــذه المخلوقـات الشـاذة ولكــي 
یذكروا الناس ان االله یبقى دائما یصنع مثل هـذه المخلوقـات الشـاذة مـن خـالل فـرض 
الســیطرة ، وربمــا توضــح ان نتیجــة التهجــین او التــزاوج بــین ذكــر وانثــى مــن ســاللتین 

وهكــذا فــان هــذا التمثیــل یطــابق الطبیعــة الغیــر –بــین البشــر والحیوانــات –مختلفتــین 
لقد و ) .King , p. 139للبشر عن عالم الحیوان (قائمة والغیر مستقرة الي انفصال 

زودتنــا النصـــوص المســـماریة والشـــواهد االثریـــة والفنـــون المرئیـــة اضـــافة الـــى االشـــارات 
االدبیـة  فــي حضـارة بــالد الرافـدین  منــذ اقــدم مراحلهـا الحضــاریة وحتـى الفتــرة الفارســیة  

عة او نصف البشریة وكذلك بمعلومات وافیة عن تلك المخلوقات المركبة الخارقة للطبی
الكائنات الثنائیة الجنس والتي كان لها دور رمزي وسحري في العقائـد الدینیـة لحضـارة 

بالد الرافدین .
ان فكـــرة االشـــكال المركبـــة وجـــدت فـــي بـــالد الرافـــدین حیـــث كانـــت شـــائعة فـــي الفـــن 

لقـرن التاسـع السومري ووصلت تاثیراتها المختلفة ذروتها الى المنحوتات االشوریة فـي ا
شــروكین -ق.م مــن الثیــران المجنحــة التــي وجــدت علــى بوابــات كلخــو (نمــرود ) ودور

(خورسباد ) ونینوى ، وكان هناك اعتقاد في بالد الرافدین بصنف الخوارق للطبیعة او 
على االقل مخلوقات غریبة خیالیة احتلت مكانة تحت مستوى االلهة تعرفنا علیهـا مـن 

النحـت واسـتخدامها كعنصـر معمـاري فـي ابنیـة حضـارة بـالد خالل التمثیل عـن طریـق
الرافـدین اضـافة الـى النصـوص المسـماریة التــي دلـت علـیهم مـن خـالل الكتابـة الســماء 
المخلوقات الهجینـة الموكـدة وشخصـیاتهم المعروفـة مـن دون اسـتعمال منسـجم للعالمـة 

اللوهیـــة مـــن خـــالل الدالــة علـــى االلوهیـــة فضـــال عـــن عـــدم اســـتعمال االشـــارة المحـــددة ل
ــــــیس كــــــل) هــــــذه المخلوقــــــات  ــــــراس المقــــــرن لعــــــدد (ول الفنــــــون بعــــــدم وجــــــود غطــــــاء ال

)Green1995,p.1847 .( ــــدین ان ارواح الشــــر هــــي ــــالد الراف لقــــد تصــــور ســــكان ب
مخلوقات مختلطة ، بشـر فـي القـوة ولكـن ذات شخصـیة حیوانیـة بصـورة رئیسـیة ، وقـد 

تعطـــي صـــورة لعـــالم اســـطوري یضـــم كـــان هنـــاك انـــواع مختلفـــة مـــن هـــذه المخلوقـــات
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مجموعة من المخلوقات او الكائنـات ذات مواصـفات خرافیـة سـواء فـي شـكلها الوحشـي 
او قوتها الهائلة والرعب الذي تثیره في النفوس ، ومن هذه المخلوقات :

ـــادي وارجـــل ورووس - الشـــیاطین :وهـــم مخلوقـــات صـــوروا بشـــكل بشـــري مـــع ای
البـــابلي القـــدیم والـــى العصـــر البـــابلي خاصـــة بالحیوانـــات ظهـــروا فـــي العصـــر

الحدیث .
الحیــة الســامة المقرنــة والحیــة التنــین التــي ظهــرت فــي العصــر االكــدي مــرورا -

بالعصر الكشي والى العصر البابلي الحدیث .
الرجل السمكة والمراة السمكة والسمكة المعزى ، وهي مخلوقات بحریـة خرافیـة -

العصر السلوقي .ظهرت في العصر السومري الحدیث والى 
الرجل الطیر والرجل العقرب وهم مخلوقات مركبة نصف بشریة .-
الجنیة والعفاریت ، وهي مخلوقات مركبة وصفت في االداب القدیمة .-
الشبح ، له راس ثور ویداه وارجله بشریة .-
اله یحمل دلو وكوز الصنوبر ، وهي مجسمات بشریة من العصر االشوري .-
والثــور غیـر المجــنح بــراس lamassu / seduبشــري الثـور المجــنح بـراس -

وقــد عرفــا مــن عصــر فجــر kusarrikku / GUD.ALIM.GUDبشــري 
, , Scurlock, p. 361-362السـالالت المبكـر والـى العصـر االخمینـي (

Westenholz, p. 158. (

ان الســبب فــي هــذا االفــراط الفكــري والفنــي الشــكال الحمایــة التــي كانــت مهمتهــا طــرد 
ارواح الشر من خالل دورها المتمثل بانها آلهة او شیاطین رحیمة ترمـز الـى حیوانـات 
طبیعیة او خیالیة غریبة او هجینة هو بال شك نوع من االستجابة الى الخطر المحدق 

فمن خالل تمثیل هذه المخلوقات الخارقة في الفنون العراقیة القدیمة  التـي –باالنسان 
ي والعــالم البشــري مطعمــة باشــكال الشــیاطین باشــكال اســطوریة امتــزج بهــا العــالم االلهــ
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تكشــف عــن صــور مختلفــة للعبــادة والطقــوس اللهــة حامیــة او شــیاطین ووحــوش خیــرة 
) .Green,1995,p.1854كان لها القدرة على معرفة المرض وازاحة الشر (

ب لقــد اعتبــرت بعـــض الحیوانــات مخیفـــة جــدا ، وان قســـم مــن هـــذه الحیوانــات كـــالعقر 
اسـتطاعوا الـدخول الـى البیـوت –والحیة الذین ینتمون الـى صـنف الحیوانـات الوحشـیة 

في المناطق المسكونة لیمثلوا الخطر على ساكنیها ، وهـم بهـذا العمـل قـد انتهكـوا الحـد 
المجــرد بــین الطبیعــة والثقافــة ، بــین الصــحراء والمدینــة ، بــین الغضــب واالمــان ، مثــل 

حضـــارة بـــالد الرافـــدین الـــى درجـــة تصـــعب علینـــا ان نكـــون هـــذه المقارنـــات تتبـــاین فـــي
فعــالین فــي التقــدیر ، ومــع هــذا فــان النصــوص الســحریة القدیمــة تكشــف لنــا ان الحیــة 

.( Veldhuis,p.160-168)والعقرب كانتا من اهم الحیوانات المقاومة للسحر 
ـــة ان فهـــل عمـــد االنســـان العراقـــي القـــدیم بهـــذه االعمـــال االســـطوریة والكتابـــات ا الدبی

یحاول السیطرة على هذه الحیوانات المخیفة ویسـخرها لخدمتـه بمـا تملكـه مـن امكانـات 
وهـــل كانـــت محاولـــة منـــه –طبیعیــة قـــد تكـــون مفیـــدة لعـــالم البشـــر فــي بعـــض االحیـــان 

لغـرض اكمـال عملیـات تـدجین الحیـوان التـي كـان قـد بـداها فـي بدایـة اكتشـاف الزراعـة 
یة ولــو شــبهــذا العمــل اراد الســیطرة علــى الحیوانــات الوحعنــدما دجــن الماشــیة ، فكانــه 
بصورة رمزیة وبطرق سحریة .

القوة الخارقة للثیران المجنحة ذو الراس البشري :-٦
ان التماثیــل الضــخمة لالســود والثیــران المجنحــة التــي كانــت حرســا لمــداخل القصــور 

علــى رووســها وهــي وكانــت قواهــا الخارقــة تظهــر بكــل مــن اجنحتهــا وبــالقرون الثالثــة
عالمة االلوهیة وان تاثیرها هو اظهار القوة التي كانت دون شك هـي الغایـة (سـاكس 

) التي تعمل على ادخال الرعب في قلوب االعداء مما یوحي بانها ٣٣٩ص١٩٩٩
كانت جزء مـن الدعایـة السیاسـیة التـي عمـد االشـوریون الـى توظیفهـا الدخـال الخـوف 

ت) ، كمــا یوجــد عالقــة بــین المنحوتــا١٤كیرســون صوالرعــب فــي قلــوب خصــومهم (
والنص الكتابي المدون علیها وهـي تعكـس عبقریـة الفنـان ورغبـة الملـك فـي ابـراز هـذه 
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القـــوة للشـــكل المركـــب والمفهـــوم الســـحري الغـــامض فـــي الـــنص الكتـــابي حیـــث یمتـــزج 
ب لكـي االثنان (النحت والنص) لیشكالن نمطا قویـا لـه مفهـوم الرقـي والتعاویـذ والحجـ

یحفظ  تمثال الثورالضخم ذو الشكل المركب ویجعله ثابتا راسخا في مكانه التزحزحـه 
ایة قوة حیث یقوده انسان یلبس تاج االلهة المقرن ، وبنفس الوقت تمنعه من التوقف 
عن المشي فهو اي هذا الثور ذو الراس البشري یرافق الزائر ویراقب كل حركاته عنـد 

) اذ یشـعره بـان هنـاك قـوة غریبـة Bahrani , p. 166ة(دخولـه القصـر او المدینـ
تراقب كـل حركاتـه وان هـذه القـوة متمثلـة بالمملكـة الحیوانیـة الشرسـة والسـلطة البشـریة 

ـــة ، وان هـــذا العمـــل الفنـــي  ـــة الغیبی –الســـحري –المعمـــاري –الرســـمیة والقـــوة االلهی
كیــة الحاكمــة والعبقریــة الفنیــة الرمــزي امتزجــت بــه الــروح االلهیــة الحامیــة والســلطة المل

والتي تحكي قصة العظمة االشوریة .  

-:الوظیفة المعماریــــة-٧
لقــد اســتخدمت هــذه المخلوقــات الحارســة لغرضــین اساســیین ، فهــي مــن جهــة ذات 
مضمون روحي اذ انها تطرد االرواح الشریرة ، وثانیا انها تخدم غرضا معماریا تزیینیا 

فقد كان الزواج الثیران المجنحة الواقفـة بثبـات عنـد مـداخل البوابـات في تلك المباني .
وظیفــة معماریــة هــي حمــل ثقــل قــوس البوابــة المقامــة باعتبارهــا ركــن مــن اركانهــا، وقــد 

فة مســتقیمة، وقــد قاقتــرح االثــاري الفرنســي (بوتــا) ان هــذه الثیــران هــي اصــال تتــوج باســ
ثریة فـي خورسـباد عـن مـدخل القـواس مـن كشف (بالس) الذي قام باجراء التنقیبات اال

). وفــي اغلـب االحــوال هنــاك Danrey, p. 133االجـر بنیــت فـوق بعــض البوابـات (
زوج مــن الثیــران المجنحــة ذو الشــكل البشــري كــل واحــد یقــف علــى عضــادة المــدخل ، 
وفي بعض المداخل المهمـة وضـع اكثـر مـن زوج فـي المـدخل كمـا فـي المـدخل المثیـر 

فـة العـرش فـي القصـر الشـمالي الغربـي للملـك آشـور ناصـر بـال الثـاني المودي الـى غر 
فــي كلخــو (نمـــرود) حیــث وجـــد بجانــب الــزوج الـــذي یحــرس المـــدخل زوج آخــر ضـــخم 
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) .ان Madhloom, p. 95وضع على طول واجهة الجدار ویقف ظهر الى ظهر (
ملـوان) عــام واعـاد اكتشــافها (١٨٨٦هـذه الثیـران المجنحــة التـي كشــفها الیـرد فـي عــام 

راث فـــي عـــام لتـــحیـــث وجـــدهما ســـاقطان علـــى االرض ، قامـــت دائـــرة االثـــار وا١٩٥٢
ان المجنحــة واعــادت نصــبهما فــي موقعهمــا االصــلي (العینــة ر بصــیانة هــذه الثیــ١٩٥٦

) .١٢٨-١٢٥جي ص

-:خصوصیة فنیة فریدة في الحركة -٨
كانـــت محاولـــة واقعیـــة مـــن قبـــل الفنـــانین كـــان لهـــذه االشـــكال خصوصـــیة فریـــدة ربمـــا

االشوریین االولین من خالل اعطاء حركتین للشكل في آن واحد، فهذه االشكال مثلـت 

الثیران المجنحة ذو الرأس البشري عند مداخل القصور األشوریة

الرأس البشري عند مداخل القصور األشوریةالثیران المجنحة ذو 



الثور المجنح الماسو

واقفة اذا رایتها من االمام وارجلهـا االمامیـة ثابتـة ، وماشـیة اذا رایتهـا مـن الجانـب ممـا 
ة للثور الراسـخة استوجب تزویدها برجل خامسة خدمة لهذا الغرض. وان االقدام االربع

وحي بان هذا النصـب صـامدا ال یتحـرك، وان اضـافة طرفـا خامسـا تبقوة على االرض 
لكل ثور مجنح یعطي االنطباع باستمراریة الحركة وتواصل الزمن وكانـه یتحـرك معـك 
اذ یســـتقبلك فـــي الـــدخول ویصـــاحبك بـــالخروج، اذ هـــو یراقـــب حركـــات النـــاس (مـــرقس، 

–یحرســـــون بوابـــــة ســـــرجون فـــــي خورســـــباد (دور ).وان الـــــذین ٢٩١ص١٩٩٩وســـــام 
شــروكین) مــن الثیــران كانــت تقابــل الزائــر المقتــرب مــن البوابــة بشــكل ثابــت فــي حــین 
كانت تبدو اجسامها في احیان اخرى في منظر جانبي لكنها تدیر رووسها نحوه (بارو 

) . ٣٨ص
ل اربعــة وقــد هجــرت هــذه الحیلــة الفنیــة الواقعیــة فــي نینــوى حیــث اصــبح عــدد االرجــ

وخففت النسب لتعطیهم حجم اقل وبوابة اكثر حركة، وعلى نفس النمط اعطیت عنایة 
اكثــر فــي تصــویر الــریش والشــعر المجعــد، تفاصــیل تعبــر عــن نزعــة منمنمــة فــي فـــن 

). Danrey, p. 134النقش من عهد سنحاریب (
القدرة الفنیة على التصویر :-٩

المجنحـــة ممـــا یثیـــر التعـــارض الجمـــالي لـــدى تظهـــر زهـــرة البـــابونج فـــي تیجـــان الثیـــران
االشــوریین بــین الــورد والعنــف االنتقــامي الــذي یشــهد الــدمار لــدى الملــوك االشــوریین ، 
وتبــرز القــدرة الفنیــة علــى التصــویر لــدى الفنــان االشــوري فــي نحتــه للتكوینــات المركبــة 

مجنحــة ، انــه فــن التــي تمثــل عــالم الحلــم واالســطورة والخیــال كمــا یطالعنــا فــي الثیــران ال
یاخذنا الى عالم القوة والرهبة والجبروت سواء اعبرت عنه اشداق  الثیران ام االبتسـامة 

) .١٤الهادئة للراس البشري للثور المجنح (كریسون ص
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-:المالك الحارس -١٠
ــــاني عنــــدما بنــــى العاصــــمة االشــــوریة دور ــــك االشــــوري ســــرجون الث ــــا المل -خلــــف لن

ابــة تذكاریــة بهــذه المناســبة نقــرا منهــا (لقــد عملــت تصــمیم هــذه شــروكین (خورســباد) كت
المدینـــة لـــیال نهـــارا... عســـى ان یبـــارك االلـــه آشـــور المدینـــة والقصـــر ویحمـــل مبانیهـــا 
الرخاء السرمدي، وعسى ان یجعلها آهلـة بالسـكان مـدى الحیـاة... ویكـون هیكـل الثـور 

قــى مشــرفا ورقیبــا وال تتحــرك المنحــوت مالكهــا الحــارس واقفــا الــى االبــد، وعســاه ان یب
). وقـد وضـعت هـذه الثیـران .Luckembill, pاقدامـه عـن العتبـة التـي یقـف علیهـا) (

على امتداد بعض واجهات القصر ومدخل قاعـة العـرش وتمـت صـیاغتها بشـكل مـتقن 
بحیــث تظهــر رووســها ملتفتــة نحــو الخــارج وتتجــه بانظارهــا نحــو الزائــر، وقــد تــم زخرفــة 

خورسباد بزخارف انیقة متعددة ومنها الزخارف الهندسیة التي تغطـي الثور المجنح في
جسم الثور باشكال هندسیة تشـمل المربعـات والمسـتطیالت والـدوائر فضـال عـن زخرفـة 
االفاریز التي تغلف الجسم بشـكل حلقـات صـغیرة واللحیـة المتدرجـة مـن الشـعر الكثیـف 

راشــب علــى ذیولهــا (النجــاري، ایضــا، كمــا اســتخدمت زخرفــة الــریش علــى التیجــان والش
).٧٨ص ٢٠٠٥غسان 
حمایة الملك :-١١

لقد انتاب الملوك االشوریون الخوف من المـوت بصـفة دائمـة وهـذا هـو السـبب الـذي 
یضـعون عنـد مـداخل –جعلهم ولو انه كانت لدیهم قـوات مدربـة تـدریبا جیـدا لحمـایتهم 

اســـة الملـــك دون انقطـــاع (بـــارو وس بشـــریة وظیفتهـــا حر ؤ قصـــورهم ثیرانـــا هائلـــة ذات ر 
) ، حیــــث اعتبــــر الملــــوك االشــــوریون ان الســــیادة السیاســــیة تكلیــــف الهــــي وان ١١ص

حمایة الحاكم مسالة جوهریة في الفكـر السیاسـي االشـوري الن جمیـع ممارسـات الملـك 
كانـــت تـــتم اعتمـــادا علـــى امـــر مـــن االلـــه آشـــور وااللهـــة الكبـــرى ، وقـــد صـــور الحكـــام 
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هم لتحقیـــق النظـــام المطلـــوب بشـــكل فـــردي ورمـــزي علـــى منحوتـــاتهم االشـــوریون مســـاعی
) .١٢٣الفنیة في قصوره (كیرشباوم ص

الخاتمـــــــــــــــــة

ـــات المـــدن  ـــرأس البشـــري علـــى بواب ـــور المجـــنح ذو ال عمـــد االشـــوریون الـــى وضـــع الث
الرافــدیني، والقصــور والماعبــد لیحیلــوا بــذلك تقلیــدًا قــدیمَا ومظهــرًا كــان شــائعًا فــي الفــن 

الشـــكال مخلوقـــات مركبــــة تمتلـــك قــــوة خارقـــة نحتــــت مـــن الحجــــر ووضـــعت للحمایــــة، 
وجمعت في تركیبها كل القوى ذات السـیادة التـي كانـت مسـیطرة علـى السـماء واالرض 
والهــواء والمیــاه، اذ امتــزج العلــم االلهــي بالعــالم البشــري وســاعدت الســلطة االلهیــة فــي 

العقل والحكمة البشریة .طرد االرواح الشریرة بقیادة 
ان هــــذه المخلوقــــات ذات المضــــمون الروحــــي والخصوصــــیة المعماریــــة والفنیــــة التــــي 
وضعت للحمایة وهـي تمثـل المالئكـة الحـراس التـي یسـتخدمها الملـوك والكهنـة للتحلیـق 
والصعود (الرمزي) الى مقرات االلهة والى رئیس االلهة فـي السـماء ، قـد انتقـل تاثیرهـا 

والحثیــین والــى الساســانین (بصــورة الحصــان المجــنح)، وقــد تكــون هــذه مینیــین الــى االخ
الحیوانـــات مصـــدر رویـــا حزقیـــال لمخلوقـــات مركبـــة لهـــا اربعـــة مظـــاهر (النســـان واســـد 

)، وقــد تنــتظم الصــورة اذا مــا ٩–٦: ١ي كــل واحــد منــه قــدما) (ضــونســر وثــور.. یم
ریة التي كانت شاخصة آنذاك. وضعنا في الحسبان ان حزقیال قد راى القصور االشو 

وبهـذا یكــون االشــوریون هـم اصــحاب الفكــرة الشـجاعة التــي مزجــت المخلوقــات 
االربعــة فــي مخلــوق واحــد هــو الثــور المجــنح ذو الــراس البشــري الــذي یحــرس قصــورهم 

).٢٢٣(بارو ص
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