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1 :أ- اإلله نركال

اله  بأنه  عد  قديم  رافديني  اله  نركال:    (1)

كيجال  أريش-  وزوج  والطاعون  الموت 

االموات)ومركز  األسفل(عالم  العالم  ألهة 

عبادته في مدينة كوتى،ينظر ألى:

 Leick،G.،A Dictionary of Ancient Near

Eastern Mythology،(London،199

.1)،P.127-128

اإللهة  قاموس  د.،  ادزارد،  ينظر:  للمزيد 

خياطة،  وحيد  محمد  ترجمة  واألساطير، 

ج1، ط2(بيروت، 2000)، ص 167.

الموضوع:  لوح فخاري يمثل اإلله نركال 

المادة:  طين مفخور

االرتفاع:  7.8 سم

العرض:  6.1 سم

السمك:  0.7 سم


      
     
    
    
      

    
    

     2
والغضب  والرعب  للقوة  رمز  ــد:   األس  (2)
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1 

    
      
    
    

    2 
     
   
    
    
     
    
     

   

على  ومثل  عشتار،  لإللهة  رمــزًا  وكان 

من  جزء  كان  نركال،  االله  الصولجان 

المخلوقات المركبة المتمثل بالنسر براس 

في  الحيوان  سجى،  مؤيد،  ينظر:   أسد. 

ماجستير،  رسالة  القديم،  العراق  أدب 

جامعة بغداد،(بغداد، 1997)، ص 64.

سلمان، عيسى، األزياء األشورية،(بغداد،   (1)

1971)، ص 58.

سلمان، عيسى، المصدر نفسه، ص 72.  (2)


    
    
     

    
     
    
    
     
    3
    
     
       
     
    

 4   



(3)  Basmachl، F. Tre Asures of the 

lraq museum،(BAGHDAD، 1975-

1976)، P.192.

الجبوري، عباس زويد، النحت في عصر   (4)

ج4ص  العراق،  السالالت،حضارة  فجر 

.51
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1
2:اإلله امورو

الموضوع: لوح يمثل اإلله اموروجالسًا 

على ظهر كبش 

المادة:  طين مفخور

العراق  في  الفن  انــطــوان،  مورتكات،   (1)

سلمان(دمشق،  توفيق  ترجمة  القديم، 

1967)، ص 39(لوح 14).

االموريين(أمورو)هي  امورو:(مارتو)أله   (2)

في  وذكر  باالكدية  وردت  التي  التسمية 

السومرية بصيغة dMAR. TU))وهواالله 

للبدوالقاطنين في الصحراء وعبد في مدن 

بابل)،  أشور،ومدينة  الرافدين(مدينة  بالد 

الكنعانية،  االبجديات  ويقابلُه(عمورو)في 

وأول ذكر لُه في عصر اور الثالثة. ينظر: 

Leick،G.، Dictionary of An-

cient Near Eastern 

Mythology،(London،1991)،p.4

االلهة  قاموس  د.،  ادزارد،  ينظر:  للمزيد 

خياطة،  وحيد  محمد  ترجمة  واالساطير، 

ج1، ط2(بيروت، 2000)، ص 159.

االرتفاع:  6 سم

العرض:  5.6 سم

السمك:  0.6 سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي

 
     
     
    

    
    

     

      
     
3 

     

    
   4 

سلمان،عيسى، المصدر السابق، ص 78.  (3)

مملكة  كــاظــم،تــاريــخ  إيـــاد  السعيدي،   (4)

لمنطقة  التنقيبات  ــوء  ض فــي  أشنونا 

غير  ماجستير  وحمرين،رسالة  ديالى 

بغداد(بغداد،2007)،  منشورة،جامعة 
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1
 اله يقاتل كائن أسطوري:

الموضوع: لوح فخاري يصور مشهد 

صراع 

ص49.

التاريخي في  العصر  نبيله، معالم  محمد،   (1)

ص   ،1983 اإلسكندرية،  القديم،  العراق 

 204

المادة:  طين 

االرتفاع:  12سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي

      

 2   
  3   
 1712 1749 
     
     

 


    4
  

     

     
(2)  LLOYD، S. The Art of the Ancient Near 

East،(BAGHDAD،1965)،P.139.

ديالى،  لنهر  ضفاف  على  تقع  خفاجي:    (3)

من  بعيد  غير  الفضيلية،  منطقة  مقابل 

األثري  الكشاف  قحطان،  رشيد،  أشنونا. 

في العراق، ص 125.

.Basmachl، F. op.cit، P.211  (4)
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1


الرجل الثور

الموضوع: لوح فخاري يصور الرجل 

الثور 

المادة:  طين مفخور

االرتفاع:  10 سم 

العرض:  4 سم 

السمك:  1.1 سم 

مكان الحفظ:  المتحف العراقي

 


بارو، أندري، سومر فنونها وحضارتها،   (1)

طه  وســلــيــم  ســلــمــان  ــى  ــس ــي ع ت. 

التكريتي،(بغداد، 1979)، ص347.

   
    
   
2    
      
      
     


    
  3  

     
     

     


     

4

مصور،ترجمة  تاريخ  بابل  جون،  اوتس،   (2)

الجلبي،(بغداد،1990)،  الرحيم  عبد  سمير 

ص 120.

(3) (1)Basmach، F.،op.cit، P.212.

السابق،  زويد،المصدر  عباس  الجبوري،   (4)

ص 67.
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1

سد  حــوض  مواقع  هواحد  حـــالوة:   تل   (1)

12كم  حــوالــي  بعد  على  يقع  حمرين 

قره  مدينة  مــن  الشرقي  الجنوب  ــى  إل

عبو،عادل  ــى).  ــال دي محافظة  تبه(في 

نـــجـــم.“تـــل حــــالوة ”،ســــومــــر، مج 

35،(بغداد،1979)،ص428.

الرجل المحارب

الموضوع: لوح فخاري يصور رجل 

محارب 

المادة:  طين مفخور

االرتفاع:  10 سم

العرض:  7.6 سم

السمك:  1.1 سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي
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  1 


     
    
      
    
     
    

     
     
  

    

 
    

     
 2 
    
ص  السابق،  المصدر  عيسى،  سلمان،   (1)

.104

السابق،  زويد،المصدر  الجبوري،عباس   (2)

ص86.

     
3

الفخار  دمى  كوركيس،  األحد  عبد  (2)أحالم 

غير  ماجستير  رسالة  سبار،  موقع  من 

ص133،   ،(1989 مــنــشــورة،(بــغــداد، 

الصور: 17-18.
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مشهد موسيقي

الموضوع: موسيقار 

المادة:  طين مفخور

االرتفاع:  12سم

مكان الحفظ:  متحف اللوفر باريس

 

 
1    
    

2     
   

ص  السابق،  المصدر  سلمان،عيسى،   (1)

.148

.BASMACHI، F.،op.cit، P.109  (2)

    
   3 
    


4

الموضوع:  الوح يمثل الموسيقى 

والرقص 

المادة:  طين مفخور

االرتفاع:  5.9 سم

العرض:  5.1 سم

السمك:  0.8 سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي

الحسناوي،مصطفى جواد،صور االله في   (3)

القديمة،رسالة  العراقية  الفخارية  االلواح 

ماجستير غير منشورة،جامعة بابل،(بابل، 

2011)،ص 94.

مصور... تاريخ  بابل  ــون،  ج اوتــس،   (4)

المصدر السابق، ص 85.
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1    
    
     
    

      

موكب  في  العراق  أنور،  صبحي  رشيد،   (1)

ص   ،(1988 ج1،(بغداد،  الحضارة، 

.462

   

     

     
     
     
   2  
 
     


   
     
     
     
 3  


(2)  إله الكنارة: وهي آلة موسيقية وترية يرجع 

القديم،  السومري  العصر  إلــى  ظهورها 

تاريخ  أنور،  صبحي  رشيد،  ينظر:  للمزيد 

اآلالت الموسيقية في العراق القديم،(بيروت، 

1970)، ص27.

(3)  تل أجرب:  يقع تل أجرب في منطقة ديالى 

اسمر.  تل  شرق  شمال  كم   25 بعد  على 

الحضارات  تاريخ  في  مقدمة  طه،  باقر، 

القديمة،ج 1،(النجف، 1986)، ص266.
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مشهد لحيوان األسد

الموضوع:  لوح فخاري يمثل أسد 

المادة:  طين 

االرتفاع:  12.3 سم

العرض:  9.1 سم 

السمك:  0.8 سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي

 
     
     
    
  1   
    
     
    

.Basmachl، F. op.cit، P.211  (1)

    
     

     
     
  

2

     
     
      
      
      

   
     

    
 
 3   


في  األثرية  ”التنقيبات  انــدري.  ــارو،  ب   (2)

حمودي،  جميل  ترجمة:  الرسا(سنكره)»، 

ص188،   ،(1968 م24،(بغداد،  سومر، 

شكل:  10.

السابق،  زويد،المصدر  الجبوري،عباس   (3)

ص113.
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1
    
2    
    

    
3
    
   
    


     



فجر  عصر  حتى  وليد،“النحت  الجادر،    (1)

ج4،(بغداد،  العراق،  حضارة  السالالت، 

1985)، ص22.

(2)  لويد، ستين،آثار بالد الرافدين، ترجمة سامي 

سعيد االحمد،(بغداد،1980)،ص147.

سومر،  أريــدو»،  ”أسد  أكرم،  شكري،    (3)

مج4،(بغداد، 1948)، ص81.

الموضوع:  اآللهة عشتار 

المادة:  طين االرتفاع:  3.8 سم

العرض:  5.4 سم

السمك:  0.7 سم

مكان الحفظ:  المتحف العراقي
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    1
      
      


       
2


     

 

    
     



     
    
     
     
     


السابق،  زويد،المصدر  عباس  الجبوري،   (1)

ص 46.

ص  السابق،  المصدر  ))سلمان،عيسى،   (2)

.148

3



     
 
      
      
    
     

    

4

الموضوع:  لوح فخاري يصور خمبابا عاري 

المادة:  طين 

االرتفاع:  11سم

.Basmachl، F. op.cit، P.192  (3)

لويد، ستين، آثار بالد الرافدين...،المصدر   (4)

السابق، ص64.
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مكان الحفظ: المتحف البريطاني 

      

      

      
    1
     
       
    
   2
     
     
      
    

3


     •
    
   
  


المصدر  ــواد،  ج مصطفى  الحسناوي،   (1)

السابق، ص97.

ــل  ــي ــج أن ــــل،  ــــزع ــــدي، خ ــــاج ــــم أل   (2)

سومر،ط1،(دارعثمان،1971)، ص220.

))بــــارو،أنــــدري،ســــومــــر فــنــونــهــا   (3)

وحضارتها...،المصدر السابق،ص358.





 
 •


      •



      


      •
    
     
    
     
     


    •
     
      
   


     •
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A bstract

 Study clay tablets in
Mesopotamia is in general
and the ancient Babyloni-

an era2400 1594 BCare
particularly important top-

icsoftechnicalcivilizationin
Mesopotamiabecausethey
reveal important aspects
about the nature of society
and knowledge of religious
politicalandsocialstructure
Itthusisthebasicdocument
relied upon not only in the
field of history but in the
artsofwhatthecontentsof
the themes and content of
technicalThereasonforthe
choiceoftheoldBabylonian
erainthestudyitisbecause
it was the most important
eras in which popularized
theimplementationofthese
artistic productions com-

pared with other historical
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eras
Given the importance

of this study and provided
additional material for ar-

chaeological studies and
thestudyofarthistoryhas
been selected a group of
clay tablets bearing scenes
of different themes in or-

dertogiveaclearpictureof
this kind of art so that the
variousthemesexpressedin
some way for the beliefs of
man Mesopotamia and the
ideasandpracticesreligious
andcivildailyaswellasthe
multiplicityoftechnicaltop-

icsthatrangedfromthereli-

giousthreadsowngodsand
composite objects and the
manWarriorandwomenas
wellastheincludedthemes
from everyday life and ani-

malsportrayusedartistpot-

termoldofopentypeinthe
productionofpotteryplates

hasshowthatofcomparable
scenesstudypanelswiththe
restofthescenesslabsfrom
the cities of Mesopotamia
belonging to the same era
as itbecamecleartheexist-

ence of semisenior among
them intermsofthenature
oftheformorcontent; and
most important character-

istic of clay tablets in this
day and age is that carried
outbytheshapesarefewin
number It has been photo-

graphedindividuallyorbina-

rystatusoffrontorsideand
itwasmostlyintheconduct
ofthecasetotherightand
thusrepresentamajority in
theartwork


