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ػنون الصود يف العراق الؼدوم 

 لؼاء جلول عوسى. د.م

 21/1/2009: تاروخ الؼبول 20/7/2008: تاروخ التؼدوم

 
عرفت البشرية الصيد كمارستو منذ أقدـ العصكر بكسائؿ مختمفة بدأت 

 بأبسط األدكات ثـ تطكرت شيئان فشيئان نحك األفضؿ، كاستخدـ الصيد لغايات
متشعبة ككاف العراؽ القديـ مف بيف أقدـ البمداف التي مارس أىمو الصيد كتفننكا بو 
كىذا ما تكثقو المكتشفات األثرية، كمنيا الرسـك الجدارية كالمنحكتات كالنصكص 
المسمارية التي تعكس خصكصية البمد في ىذا المضمار عف بقية بمداف العالـ 

القديـ إذ يمكف مف خالليا الكقكؼ عمى معمكمات دقيقة عف فنكف الصيد كغاياتو 
في العصكر القديمة، كمف اجؿ اإلحاطة بيذا المكضكع قسـ إلى مبحثيف تناكؿ 

المبحث األكؿ فيو غايات الصيد كاألىداؼ المرجكة مف ممارستو كبحثنا في الثاني 
أساليب الصيد كفنكنو كأدكاتو كما تـ التطرؽ فيو إلى أصناؼ الحيكانات التي تـ 
اصطيادىا آنذاؾ لألغراض المختمفة كحسب التطكرات الحاصمة في مسيرة حياة 

. اإلنساف في بالد الرافديف

                                                 
 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ الدراسات المسمارية. 
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ادلبحث األول 

غاوات الصود وأهداػه 

اختمفت غايات الصيد عبرَّ الزمف كتطكرت مف ابسطيا متمثمة بجمع القكت 
كقنص الحيكانات لألكؿ إلى أكثرىا تعقيدان عندما بدأ الصيد يستخدـ كرياضة كعّد 

كسيمة لمفخر كالمباىاة بؿ كصؿ األمر إلى حد جمع الحيكانات لعرضيا عمى 
: الجميكر كىذا ما سنتطرؽ إليو في المحاكر اآلتية

.   الصيد لغرض جمع القكت عف طريؽ قنص الحيكانات .أ 
 .الصيد لممارسة الرياضة كالتسمية .ب 

 .الصيد لمتفاخر كالمباىاة .ج 

 .تجميع الحيكانات لمعرض عمى الجميكر .د 

الصود لغرض مجع الؼوت . أ

كاف اإلنساف القديـ محاطان بأخطار كثيرة كىك ما كلػّد في أعماقو الخكؼ 
مما حكلو، كمف أجؿ بقاءه كجنسو كاف البد لو اف يككف قكيان كمستعدان ليأمف عمى 

 حياتو مف تمؾ المؤثرات الخارجية فارتبط الصيد منذ البداية 
 بكجكد اإلنساف بؿ اف اإلنساف كلد صيادان حالو حاؿ المخمكقات األخرل 

ليستطيع التعايش معيا كتجنب خطرىا كما كاف الصيد المصدر الرئيسي لمأكمو 
. كممبسو

كفي البدء اقتصر قكت اإلنساف عمى جمع الثمار كالبذكر مف الطبيعة قبؿ 
اف يتعمـ الصيد كيمارسو ثـ بعد ذلؾ تعمـ صيد الحيكانات كاقتصر الصيد عمى 

الحيكانات سيمة المناؿ إلى جانب جمع الثمار كبعدىا تعدل الصيد ليشمؿ 
كقد كاف اإلنساف في تجكاؿ مستمر طكاؿ النيار كراء . الحيكانات الكبيرة كالمفترسة

الحيكانات ليحصؿ عمى غذائو اما قرب األنيار أك بيف األدغاؿ كالغابات ككاف 
ينصب الشباؾ مف الخشب أك األلياؼ أك الجمكد أك يعمؿ الحفر العميقة كيغطييا 
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بأغصاف األشجار كفي الميؿ كاف يأكم إلى الكيكؼ أك يناـ في العراء أك فكؽ 
. (1)األشجار كالصخكر

كقد ترؾ اإلنساف القديـ رسكمان عمى جدراف الكيكؼ ألنكاع متعددة مف 
الحيكانات التي كاف يصطادىا كمنيا الكعكؿ كالثيراف الكحشية كالخيكؿ كالماعز 

ككاف يسمخ جمد الحيكانات التي يصطادىا كيقطع . كاألسكد كالدببة كالفيمة كالطيكر
أجسادىا ليأكميا نية أك مشكية بعد اكتشافو النار، فضالن عف أىميتو في الدفاع 

. عف نفسو ضد الحيكانات المفترسة كلإلضاءة في الميؿ
ككانت رسكمات إنساف الكيكؼ بسيطة ال تعدك اف تككف عددان مف 

الخطكط المنحنية ترتب بأكضاع عشكائية ككاف أبرزىا األشكاؿ الحيكانية التي 
عاش بقربيا كالتي شغمت حيزان كبيران مف تفكيره كخيالو ألىميتيا القصكل في حياتو 
فالبعض منيا كاف جميالن في نظره كاألخر مخيفان ييدده بالخطر فضالن عف        

انيا كانت مصدر قكتو كاىـ عكامؿ بقائو كاستمراره في الكجكد ككاف يرسميا 
بحاالت كأكضاع مختمفة كأف تككف في حالة الركض أك اليركب مف اإلنساف كما 

أك تظير كقد نفذت في أجسادىا حراب الصياد كسيامو  كما في  (1)في الشكؿ 
أك في حالة الكقكؼ أك االضطجاع إلى غير ذلؾ                 مف  (2)الشكؿ 
. (2)الحاالت

 
 

                                                 

، 1985- الكتاني، مسعكد مصطفى، الحيكانات البرية كالصيد عبَر العصكر، مكصؿ  (1)
 .168ص

اف معظـ اإلصباغ في الرسـك المنفذة عمى جدراف الكيكؼ تمتاز بثباتيا رغـ رسميا قبؿ  (2)
أكثر مف عشرات اآلالؼ السنيف مف قبؿ اإلنساف القديـ، كاف المكنيف األحمر كاألسكد 

األكثر شيكعان كيرجع أصؿ المكف األحمر أصمو مف تربة اككسيدية تحتكم عمى نسبة عالية 
مف اككسيد الحديد أك مف دماء الحيكانات بعد قتميا اما المكف األسكد فكاف يجمع مف نتاج 

محسف، زىير صاحب، : مف فحـ الخشب أك مف عظاـ الحيكانات بعد حرقيا لممزيد ينظر
.  26، ص1987- سمماف الخطاط، تاريخ الفف القديـ في بالد الرافديف، بغداد 
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( 1)نقاًل عن: (1)شكل 

 
 

 
( 2)نقاًل عن: (2)شكل 

 

                                                 

 .114، ص1980 –فارس، شمس الديف كسمماف عيسى الخطاط، تاريخ الفف القديـ، بغداد ( 1)
. مصدر نفسو (2)
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الصود لغرض مماردة الرواضة والتسلوة . ب

مارس العراقيكف القدماء ضركبان مختمفة مف الرياضة قبؿ أكثر مف خمسة 
أالؼ سنة كمنيا  المبارزة كالفركسية كالمقاتمة كالمالكمة كرياضة الرماية كالرماح 

كالسياـ كالمقالع كالمطارؽ ككذلؾ رياضة السير كالعدك كالسباحة كما مارسكا ألعابا 
فكرية كألعابا تركيحية كالعزؼ كالغناء كالرقص كاالستعراضات، ككاف لجميع 

ضركب الرياضة مدربيف خاصيف كليا مياديف تقاـ فييا تمؾ السباقات في أكقات 
محددة تتخمميا تقديـ الجكائز ألفضؿ المتسابقيف كالى جانب ىذه األنكاع مف 

الرياضة كانت تكجد رياضة صيد األسماؾ كالطيكر كالحيكانات البرية كالتي كانت 
تستخدـ لألكؿ أك كاف الصيد يستخدـ لممتعة كصيد األسكد كالثعالب كالفيمة كالتي 
كاف تمارسيا الطبقة المالكة حصران ثـ بعد ذلؾ أصبح ممارسة الصيد لممتعة عادة 

تمارسيا الطبقة المالكة بؿ مارستيا حتى العامة خصكصان أكقات السمـ حتى أصبح 
الصيد مف أىـ كسائؿ التسمية عند اآلشكرييف إذ شغؿ جزءان كبيران مف أكقاتيـ ككاف 
الممكؾ يعبركف عف بطكالتيـ بالصيد كىذا ما نجده في النص العائد لمممؾ تككمتي 

: كعمى النحك اآلتي (ـ.ؽ1077-1115)األكؿ  (تجالتبميزر)ابشزا -  ابؿ –
 – خػَ –  ػُ   بش!مػ.سي.ما 10 70

ِت -  نػُ –   َدنػ Qؿ
10 MA.SI.MEŠ pu-ja-li 

dan-nu-ti 
70 

  2  اُ Q ف– كاسكاؿ. ككر  َف  –ِا  71
 ُبر  –  خػَ 2ِايد ِد  –شػِ 

i-na KUR.KASKAL-ni ú 

ši-di ÍD ja-bur 
71 

  بش!مػ. سي . َاـ   4 ُدؾ –ُؿ  َا  72
 ; ت– طػُ –بػَ 

lu a-duk 4 AM.SI.MEŠ 

ba-tu-te 
72 

. ككش  َت  – بػِ – صػَ –ُؿ  73
 ُف – شػُ – بش!مػ

lu-a-bi-ta KUŠ.MEŠ-šu-

nu 
73 

 ِت  – ُف  ِات – شػُ –بش! مػ–2زك 74
  ـَ –بش !مػ.سي .َاـ 

ZÚ.MEŠ-šu-nu it-ti 

AM.SI.MEŠ-ma 
74 
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 –اكرك َف  –  اَ ; ُت  ت–َبمػ  75
َؿ -  شػُر ُاب– اَ دينكيرمَ 

bal-tu-te a-na URU-ia 
d.
a-

šur ub-la
(1) 

75 

 (عمى)في منطقة  (حّراف)قتمت عشرة ثيراف قكية ككذلؾ فيمة في بالد " 
نير خابكر كألقيت القبض أيضا أربعة فيمة أحياءان جمبت أنياب كجمكد 

". الفيمة الميتة مع الفيمة الحية إلى مدينتي آشكر

 

الصود للتػاخر وادلباهاة .  ج

تطمعنا النصكص المسمارية كالمنحكتات عمى اف الصيد كاف يستخدـ 
لمتفاخر كالمباىاة إذ كاف الممكؾ يسجمكف كقائع الصيد جنبان إلى جنب مع 

انتصاراتيـ العسكرية الباىرة ككاف الممؾ يتفاخر بما قاـ بو مف أعماؿ قنص كصيد 
كلعمنا نجد اف كؿ ممؾ يحاكؿ اف يتفاخر كيتباىى بأعماؿ الصيد بنفس الدرجة 

التي كاف يتباىى فييا بانجازاتو العسكرية كفي سياؽ تمؾ النصكص كردت اإلشارة 
إلى اف الممكؾ كأثناء حمالتيـ العسكرية اصطادكا الكثير مف الحيكانات المتكحشة 

 أ مي الثاني – ناصر –كىذا ما يشير إليو النص اآلتي مف زمف الممؾ آشكر 
aššur-nāir-apli(2)( 883-859ـ.ؽ) كعمى النحك اآلتي :

 –h  بش!مػ.اكرك ُف – كػِ –2اُ  25
 –  نػَ بف!ا شػُر  – ـَ  َاش–نػُ 
 2 اُ –بػُ 

ú-ki-nu URU.MEŠ e-nu-

ma aš-šur EN na-bu-ú 

25 

  2 اُ – بػُ – شَػر – َم  مػُ –مػك 26
 َانػ  – ِلـ – كػَمػ – 2 َا اُ – تػِ – ماف
 ـَ – نػِ –

MU-ia mu-šar-bu-ú MAN-

ti-a  ú-kal-[lim-an]-ni-ma 
26 

 ِا – نػَ  ككر  ِانا 2 ُش – ; تػ– 2 27
 َا – بػَ – ُؾ  يػِقػ – لػَ – ِار  اَ –

2-te-šú ana KUR na-i-ir a-

la-ku  iq-ba-a"... 
27 

                                                 
(1) RIM, Vol. 2, p.26,: 70-75. 
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  ِاَف بش!مػ. ماخ . اكر  5 33
 َف   – A خػ–    مػَمػ اكرك   ساكَػؾ
 ; ت–  خَػت ككرِاَف   

5 UR.MAJ.MEŠ ina SAG 

URU [mal (?)]-ji-na ina 

KUR jat-te
(1) 

33 

عندما استدعني السيد آشكر اسمي كالذم عظـ ممككيتي كأمرني لممرة " 
قتمت بقكسي البتار خمسة اسكد قبيؿ  (نائيرم)الثانية بالزحؼ إلى بالد 

" (خاتي) في بالد (ممخانو) مدينة

 

كما اف بعض الممكؾ اآلشكرييف تفاخركا بتدكيف أعماؿ الصيد التي قامكا 
بيا فضالن عف الحمالت العسكرية كاألعماؿ العمرانية عمى أحجار األسس لمقصكر 
كالمعابد خالؿ األلؼ األكؿ قبؿ الميالد كىذا ما كرد في احد الكتابات األسس التي 

-aššur-nāir-apli(2)( 883 أ مي الثاني – ناصر –تعكد لمممؾ آشكر 
في منشكرة فخارية مخركطية كالتي عثر عمييا في معبد عشتار في  (ـ.ؽ859
: كعمى النحك اآلتي( 2)نينكل
. َاـ  30 ِاص–  ػِ  – نػَ –2اُ  90

ِت -  ِاَف شػُبػ بش!مػسي
ú-na-pi-i 30 AM.SI

MEŠ
 ina 

šub-ti 

90 

  بش!مػ َاـ – 4كك  50 ِد  –ُاد  91
 بش!ََ مػ ال – 3تي

ud-di 50 GU4.AM
MEŠ

 

TÌ.LA
MÁŠ

 

91 

.   نا – 2 گا   n  40مػ.  1 92
 ال – 3تي   بش!مػمكشيف 

 بش!مػ

1.ME 40 GÁ.NA.MUŠEN
MEŠ

 

TÌ.LA
MAŠ

 

92 

كاؿ   بش! مػماخ. اكر   20 93
 h - ككر   تا بش!مػ

20 UR.MAJ
MEŠ

 KAL
MEŠ 

TA 

KUR-e
(3)

 

93 

 فيؿ دفعتيـ إلى الكميف (ثالثيف) 30 (ك)" 90 

 مف الثيراف الكحشية أحياء (خمسيف) 50عمى  (كقبضت) 91

 

                                                 
(1) RIMA, Vol. 2, p.258: 25-33. 

العمكش، إيماف ىاني، كتابات األسس المسمارية في بالد الرافديف، رسالة ماجستير غير ( 2)
. 81، ص2001منشكرة، جامعة المكصؿ، 

(3) RIMA, Vol.2, p.329: 90-93. 
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 مف النعاـ أحياء (مئة كأربعكف) 140 92

 "(1)مف األسكد األقكياء مف الجباؿ كالغابات (عشركف) 20 (ك) 93
كأكثر مف ذلؾ فاف الصيد كاف يعدُّ ىبة مف اآللية ككاف الممكؾ يتفاخركف 
باف اآللية قد كىبتيـ الحيكانات كالبيائـ كأمرتيـ بصيدىا إذ نقرأ في احد النصكص 

 (ـ.ؽ1074-1057  )aššur-bēl-kala كاال الثالث – بيؿ –العائدة لمممؾ آشكر 
: اآلتي
اِلؿ  َش   َ ]دينكير  3  اُ ماش دينكير 29

   Qر;ػ بكؿ صكِت  ِاَرـّ ,جػشَػف
َـّ كتِمـػَ ُاش    Qُبئػُر   شبِ ! ػh  ِن
َـّ ,يػِقبػ  [ِن

d.
MAŠ ù 

d.
[palil ša šangûti 

irammū būl ēri 

ušatlimūnimma epēš bu'uri 

iqbûnimma]
(2) 

29 

اإللييف ننكرتا كنرگاؿ المذاف يحباف كيكنيتي منحاني الحيكانات المتكحشة " 
قدامي كشجاعتي (بشراستي) أسد 300كأمراني بصيدىا   "كا 

 

كالف الصيد ارتبط باآللية كالرىبانية كالتقديس فقد أصبح يحتؿ مكضعان 
عظيمان يمكف اف يككف مساكيان لالنتصارات العسكرية كىذا ما كرد في احد 

-1115)األكؿ  (تجالتبميزر) ابشزا – ابؿ –النصكص العائد لمممؾ تككمتي 
: كعمى النحك اآلتي (ـ.ؽ1077
 ُارَت  – ِنفدينكير ِقر–Q َف  سػ –اِ  76

 َم – Q مػ– اِ –رَ 
i-na si-qir 

d.
nin-urta ra-'i-

mi-ia 
76 

. ماخ . اكرك   Q ش–  شػُ 2 77
 َف  –   ِا بش!مػ
 ِد – َم   يؾ – بػِ –ِلبػ 

2 šu-ši UR.MAJ.MEŠ i-na                         
lìb-bi-ia ek-di 

77 

 تِػ – ُاب  مػِ –ُر -  َف  ِقتػ –ِا  78
  مَ – تػِ – لػُ –

i-na qit-ru-ub mi-ti-lu-ti-ia 78 

 i-na GÌR.MEŠ-ia lu a-duk 79 َم  – بش!مػ . 3رگي َف   –ِا  79

                                                 

. 89العمكش، إيماف ىاني، مصدر سابؽ، ص (1)
(2) RIMA, Vol. 2, p.89: 29. 
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  ُدؾ–ُؿ  َا 
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. ماخ . اكرك    nمػ  8 3اُ  80
 َف            –   ِا بش!مػ
  َم – گيػگير. ش مگ

ù 8 ME UR.MAJ.MEŠ i-
na GIŠ.GIGIR-ia 

80 

 – 2  اُ ; تػ–تػُ - تػ  َ  َف  –ِا  81
 2ِقت- مػ ;شػ

i-na pat-tu-te ú-šem-qít
(1) 

81 

 فيالن كذلؾ بقتاؿ 120بأمر مف اإللو ننكرتا الذم يحبني قتمت عمى األقداـ " 
 فيؿ أنا أسقطيا بعربتي 800كحشي غير مسبكؽ أبدا باإلضافة إلى ذلؾ 

" الخفيفة

 

كذلؾ يالحظ مف سياؽ بعض النصكص اف عددان مف الممكؾ بمغ بيـ 
الفخر بالصيد حد المبالغة أحيانان كأمركا بتكثيؽ حمالت الصيد عمى المسالت 

 كاال إذ يصؼ فييا – بيؿ –الممكية كىذا ما كرد في المسمة العائدة إلى الممؾ آشكر
الممؾ رحمتو كالتي تمت خالؿ حممتو ضد اآلرامييف الكاقعة غرب الفرات ككيؼ انو 

استحكذ عمى الحيكانات إذ قتؿ عدد منيا كاسر العدد اآلخر ألنكاع متعددة مف 
الحيكانات كمنيا األسكد كالفيمة كالدببة كالنمكر كالثيراف الكحشية كابف آكل كتيس 

الجبؿ كالماعز الجبمي كالغزالف كالنعاـ كالجماؿ ذات السناميف كالتمساح كجامكس 
 . (2)الماء

الصود لغرض جتموع احلووانات وعرضها على اجلمهور . د

كرد في بعض النصكص إشارات كاضحة إلى اف الممكؾ لـ يكتفكا بقتؿ 
الكحكش بؿ عمدكا إلى اصطيادىا ككضعيا في أماكف خاصة كالعمؿ عمى 

مكاثرتيا كعرضيا عمى الجميكر كىك شبيو بحدائؽ الحيكانات في األزمنة الحديثة، 
نظـ  (ـ.ؽ2047-2094)م گإذ تشير بعض النصكص اف الممؾ السكمرم شكؿ

فناء كبيران ذا أقساـ كاف يديرىا آنذاؾ أشخاص ليـ خبرة في تربية الحيكانات البرية 

                                                 
(1) RIMA, Vol. 2, p.26: 76-81. 

 فنية، جامعة –الراكم، ىالة عبدالكريـ، المسالت الممكية في العراؽ القديـ دراسة تاريخية ( 2)
. 145-144، ص2003- المكصؿ
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 – ناصر – في حيف اف الممؾ آشكر (1)كالمدجنة مف التي يصطادىا الصيادكف
الذم جمع عددان كبيران مف  (ـ.ؽ883-859 )aššur-nāsir-apli(2)أ مي الثاني 

إضافة إلى بعض  (نمركد)الحيكانات البرية في حديقة الحيكانات في مدينة كمخ 
الحيكانات األخرل التي قاـ بجمبيا مف خارج البالد كقد يككف ىذا الممؾ أكؿ مف 

كما كرد في احد النصكص العائدة . (2)أقاـ أسس حديقة الحيكاف بمفيكميا الحديث
حكؿ قيامو بتجميع  (ـ.ؽ1307-1275 )adad-nārāri نيرارم األكؿ –لمممؾ ادد 

عدد مف القطعاف مف األسكد كالثيراف المتكحشة كالفيمة كاأليائؿ كالنعاـ كعمى النحك 
: اآلتي
   بش!مػ. سي . ما  127

           بش!مػ. ماش  . 3دارا
    بش!مػ . 3دارا

          بش!مػ. نا . ِايديف. َانشي
 بش!مػ . 3دا. ماش 

. مكش. 11كنػ . 2گا
  بش!مػ   .بف!ا

 ديدم  Q ؿ– ُجؿ –سػُ 
 3شا< ِافَ >

. َسر . إؾ [   اكرك
 ]ُسر

AM.SI.MEŠ 
DÀRA.MAŠ.MEŠ 
DÀRA.MEŠ 
ANŠE.EDIN.NA.MEŠ 
MAŠ.DÀ.MEŠ 
GÁ.NU11.MUŠ.EN. MEŠ  
 
su-gul-li DIDI <ina> ŠÀ 
URU [ek.sar.sur]

(3)
 

127 

 " أنا انشأت قطيعان مف األسكد كالثيراف المتكحشة كالفيمة كاأليائؿ كالنعاـ" 

 

                                                 

. 216الكتاني، مسعكد مصطفى، المصدر السابؽ، ص (1)
. 241مصدر نفسو، ص (2)

(3) RIMA, VOL. 2, P.154: 127. 
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ادلبحث الثاني 

أدالوب الصود ػنونه وأدواته 

كشفت أعماؿ التنقيب األثرية نماذج رائعة مف المنحكتات كالرسكـ تعكس 
مشاىدىا األساليب المستخدمة في الصيد في بالد الرافديف مما تكحي باف الصيد 

كاف مف الممارسات الراسخة في تمؾ المجتمعات، إذ برع الفنانكف النحاتكف 
كخصكصان اآلشكريكف في نحت مناظر صيد الحيكانات المختمفة كأنكاع األسمحة 
المستخدمة كما تعطي لنا فكرة كاضحة عف الصيد أصناؼ الحيكانات البرية التي 

. كانت منتشرة آنذاؾ في البيئة العراقية
: كفيما يأتي عرض ألساليب الصيد

ادلصائـــد . 1

كىي طريقة ابتكرت لمقبض عمى الفريسة كىي حية بيدؼ االحتفاظ بيا 
في المنازؿ كتركيضيا كخصكصان الحيكانات األليفة كتتـ ىذه الطريقة بنصب 

الفخاخ أك الشباؾ بإقامة حفرة عميقة مغطاة بأغصاف األشجار الصطياد الحيكانات 
أك إقامة حفر صغيرة كغمرىا بالماء في محاكلة لجذب . (1)الكبيرة مثؿ الفيمة

الحيكانات إلييا لتطفئ ضمأىا كلكنيا تنتيي بقبضة الصياد كىذا ما كرد ذكره في 
 adad-nārāri نرارم األكؿ –احد النصكص مف حمالت الصيد لمممؾ ادد 

يصؼ المصائد التي كانت تنصب إليقاع الطريدة في قبضتو  (ـ.ؽ1307-1275)
: كعمى النحك اآلتي

                                                 

مف الثابت اف الفيؿ كاف مكجكدان في أعالي الفرات إلى ثمانية قركف قبؿ الميالد كانقرض ( 1)
. 184الكتاني، المصدر السابؽ، ص: بعد ذلؾ بالصيد الجائر مف قبؿ الممكؾ لممزيد انظر
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 . ]َاـ[  4 ِد  –  َاد ]ؿُ [ 126
. ال .  تي بش!مػ. مس
 َبت  –  َاص بش!مػ
 َبت  –ػِ  َاص  –  ِاَف  ؾِ 5

. َاـ  . 4گك بش!مػ.ماخ .اكرك
 بش!مػ

[lu] ad-di 4 
[AM].SI.MEŠ 

TI.LA.MEŠ a-bat 
5 ina kip-pi a-bat 
UR.MAJ.MEŠ 
GU4.AM.MEŠ

(1)
 

126 

أسقت أربعة فيمة إلى كميف كألقيت القبض عمييـ أحياءان كاستكليت " 
"   بكاسطة الفخ الشباؾ عمى خمسة فيمة

 

خاصة لصيد الطيكر . (2)كفي بعض األحياف كانت تستخدـ مصائد خشبية
ليا غطاء يرفع عند نصبيا كحيف يدخؿ الطير إلى المصيدة ألكؿ الطعـ بداخمو 

بكر أك - يزگ( giz-bur)كيسد الغطاء عندىا، ككانت ىذه المصائد تعرؼ بػ
. (3) اياللمك–االلمك  (alallu, elallu)مصيدة عمى شكؿ قفص تعرؼ بػ

اما الشباؾ فقد استخدمت مف قبؿ السكمرييف لصيد الطيكر المختمفة 
SA:šetuكتسمى الشبكة كالصياد بالسكمرية 

إذ استخدمت الطيكر  (شيتك:سا)( 4)
المدجنة الجاذبة لمصيد لجذب الطيكر البرية إلى الشباؾ المنصكبة سميت عممية 

. (5)(اركك) arru الصيد ىذه كالطير الجاذب كالشخص الذم يقـك بالصيد بػ
كما استخدمت الشباؾ مف قبؿ الصياديف لمحاصرة الحيكانات الطريدة مف 

إذ كانت تنصب الشباؾ بيف األشجار كالتي تسند عمى . سياـ الصياديف ككالبيـ

                                                 
(1) RIMA, Vol. 2, p.154: 126. 

كىي تشبو سمة كبيرة ليا قاع يكضع الطعـ فيو كتنصب حيث تأتي الطيكر كتجمع تحتيا ( 2)
فيحرر الصياد قبضتيا التي كانت مستندة عمى عصا طكيمة فتعمؽ فينسد الغطاء عمى 
فكىة السمة الكبيرة كيحتجز الطيكر في السمة كتككف عمى عدة أشكاؿ اما مخركطية أك 

. 188الكتاني، المصدر السابؽ، ص: اسطكانية أك مكعبة لممزيد انظر
. 188الكتاني، المصدر السابؽ، ص (3)

(4) CDA, p.a: 369. 
(5) CDA, p.b: 24.  
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أعمدة مف الخشب في مناطؽ محصكرة لتتـ عممية صيدىا فتقع في الشباؾ كما 
(. 3)في الشكؿ 

 
( 1)نقاًل عن: (3)شكل 

الؼـنـص . 2

 كالتي تعرؼ بػ (2)كىي عممية صيد تحتاج إلى دىاء كتسديد متقف بالسياـ
(qanu)(3) قانك ككانت السياـ تصنع مف أغصاف األشجار تغطيو كالصفاؼ 

. كالقكغ أك غيرىا كقد تصنع مف سعؼ النخيؿ
كقد استخدمت السياـ لصيد الطيكر بأنكاعيا كالغزالف كالثعالب كالحمر 

كىناؾ رسـك . الكحشية كاألرانب كالنعاـ كالثيراف الكحشية كغيرىا مف الحيكانات
 اآلشكرم بخكرسباد لراـٍ šarr-kēn (سرجكف)آشكرية عمى جدراف قصر شرككيف 
 كىك يطير بيف األشجار الصنكبرية كما في (4)بالسياـ يكجو سيامو إلى طير دراج

(. 4)الشكؿ 
 

                                                 
(1) Gurtis. J. E and Reade. J.E, "Art and Empire Treasures from Assyria 

in the British Museum" London, 1994, p.84. 

اف سياـ الصيد تختمؼ مف ناحية الخفة كالنبمة كاالنطالؽ ككذلؾ مف ضرب آلخر كمف ( 2)
الناصرم، طارؽ، الرياضة بدأت في كادم الرافديف، : صيد حيكاف إلى آخر لممزيد انظر

. 58، ص1983بغداد، 
(3) CDA, p: a: 284. 

كىك كجبة شيية يستخدـ  (القطا)كىك مف أنكاع الطيكر المشيكرة كالذم يعرؼ بػ : طير دراج( 1)
. حتى يكمنا ىذا كمعركؼ عند أىالي محافظة نينكل
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صورة بارزة لصيادين يرميان طير الدراج بسهام القوس عمى جدران قصر شروكين 

( 1)نقاًل عن: (4)في خرسباُت واألشجار تبدو كالصنوبر شكل  (سرجون)
 

 (سرجكف)كذلؾ يعكس مشيد نحتي بارز نفذ عمى جدراف قصر شرككيف 
اآلشكرم في خكرسباد تشير لراـ سياـ يكجو  (ـ.ؽ721-705 )šarr-kēn(2)الثاني 

سيامو لطير دراج كيبدك إلى اليمف رجالن ممتحيان كقد اصطاد غزاالن كأرنبا كما في 
(. 5)الشكؿ 

 
( 1)نقاًل عن: (5)شكل 

                                                 

عيسى سمماف كسميـ طو التكريتي، بغداد : مكرتكات، انطكاف، الفف في العراؽ القديـ، ترجمة (1)
.  412، ص1987 –
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( 6)كعمى مشيد نحتي آخر يظير رجالن يالحؽ نعامتيف كما في الشكؿ 
. كىذا المشيد دليؿ عمى كجكد النعاـ في سيكؿ العراؽ الشمالية آنذاؾ

 
 

م  .ق1100-1200مشهد نحت بارز آشوري لرجل مسمح يالحق نعامتين من 
( 2)نقاًل عن: (6)شكل 

كقد درب السكمريكف الصقكر الستخداميا بالصيد ككاف ليـ األسبقية في 
: ذلؾ، فقد كرد في نص سكمرم عف استخداـ الصقكر في الصيد ذكر فييا اآلتي

 – ػؿكػَ ف  ب!ػف  ُمشب!ػُمش– ُد – ُسر 
 Qس– زُ  – ػؿجَ – ػ  خػُؿQجاِ – ػَ ؿ– ػ َزؿ
 ُاس  ِدتُّ    – ِانػ – ـُ  بػِ – جػُبػ –اَ 

ِنَؾ                           َ ِاشػُّػر   ُمتَػؿَّ    ِاَف   
-  ِد –لّػَج    ِار ;مُِّت   ِاَف   ُسمػ;لػ

ُش 

Sur-du-mušen mušen kal-

zal-la-igi jul-gal-zu-se a-

gub-mu bi-in-us  dittu iššur 

mutalla ina panika 

lemmuti ina Sumellga ir-

di-šu
(3) 

 

 الذم حممتو عمى يدم اليسرل ضد خبتكـ – الطير النبيؿ –أرسمت الصقر " 
" كممعنتكـ

 

                                                                                                                       

. 411مصدر نفسو، ص (2)
. 236الكتاني، المصدر السابؽ، ص( 1)
 .191مصدر نفسو، ص (2)
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كما ذكر اليارد اف الصقكر دربت كاستخدمت في صيد األرانب كالغزاؿ 
كالطيكر المختمفة ككذلؾ في اصطياد الحيكانات الصغيرة مف خالؿ ما شاىده مف 

 (سرجكف)منحكتات بارزة تظير صقران عمى يد صياد عمى جدراف قصر شرككيف 
 . (1)في خرسباد (ـ.ؽ721-705 )šarru-kēn(2)الثاني 

كمف الجدير بالذكر اف الصيد بالسياـ كاف لو قدسية خاصة عند العراقييف 
القدماء إذ كانت اآللية تبارؾ الصياد في صيده بتسميمو القكس كالسيـ كىذا ما 

تؤكده بعض مشاىد األختاـ االسطكانية حكؿ طقكس تقديـ القكس مف قبؿ اآللية 
(. 7)عشتار إلى الصياد تكريمان لو كما في الشكؿ 

 
 طقوس تقديم القوس األلف –يظهر عميها تكريم اآللهة عشتار / مشهد ختم اسطواني 

م  .األول ق
( 2)نقاًل عن: (7)شكل 

صود األدود . 3

كاف صيد األسكد ممارسة اكتسبت أىمية خاصة في بالد الرافديف كاقتصر 
صيدىا عمى الممكؾ حصران إذ اف األسكد في الفكر العراقي تمثؿ القكة المتكحشة 

. (3)في الطبيعة التي مف كاجب الممؾ السيطرة عمييا

                                                 

. 234مصدر نفسو، ص( 1)
 .61، ص1983-الناصرم، طارؽ، الرياضة بدأت في كادم الرافديف، بغداد ( 2)

(3) Gurtis. J. E, Reade. J. E, Op.Cit, p.51. 
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إلى ذلؾ تظير مشاىد النحت كقائع صيد األسكد كخصكصان عف 
اآلشكرييف الذيف تفننكا بطرؽ صيدىا منيا ما جرل صيدىا راجالن أك مف فكؽ 
العربات أك فكؽ الخيكؿ أك مف عمى ظير السفف بالنير، كىذا ما نشاىده في 

العديد مف منحكتاتيـ إذ تـ العثكر عمى أقدـ منحكتة في الكركاء تعكد إلى األلؼ 
ـ كىي عبارة عف مسمة صغيرة مف حجر البازلت األسكد نحت عمييا .الثالث ؽ

مشيدان لصيد األسكد إذ صكر المشيد بالنحت البارز رجالف ممتحياف يصطاداف 
(. 8)كما في الشكؿ . (1)األسكد احدىما بالرمح كاألخر بالسيـ كىـ مشاة

 
( 2)نقاًل عن: (8)شكل 

                                                 

اف مكضكع قتاؿ األسكد كجيان لكجو مف قبؿ اإلنساف يتردد كثير في األختاـ االسطكانية ( 1)
خصكصان في العصريف اآلشكرم الكسيط كالحديث عمى حد سكاء كاستمر حتى في عيد 

مش كىك يقاتؿ گمگاالبابمي الحديث تصكر تمؾ األختاـ بطالن عاريان لعؿ المقصكد منو 
. أسدان 

 .39 مكرتكات، انطكاف، المصدر السابؽ، ص(2)
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ككاف اآلشكريكف يستخدمكف الخيكؿ أك العربات التي تجرىا الخيكؿ في 
عممية الصيد مستخدميف أنكاع مف األسمحة كالرماح أك السياـ كالسيؼ إذ كاف 
صيد الكحكش أسمكبا دفاعيان بقدر ما كاف رياضة ممكية يتخذىا الممكؾ لمتدريب 

. عمى القتاؿ كالمجابية أك حتى لمتسمية خصكصان في أكقات السمـ
كيالحظ عمى أشكاؿ األسكد التي ظيرت عمى المشاىد الفنية في بالد 

الرافديف قديمان انيا كانت مف نكع اصغر مف تمؾ المكجكدة في شماؿ أفريقيا لكنيا 
إذ كاف العراقيكف القدماء يجمبكف األسكد مف . (1)مع ذلؾ كانت خطرة كسريعة

أفريقيا كيضعكنيا داخؿ أقفاص معمكلة مف أعمدة خشبية سميكة كتعرض في 
الساحات حيث تظؿ تعيش إلى حيف يحدد ليا اليـك الذم تمكت فيو في احتفاؿ 

كىذا ما يمكف اف نشاىده في العديد مف المنحكتات البارزة عمى جدراف . (2)خاص
باني - قصكر الممكؾ اآلشكرييف ففي مشيد منحكتة جدارية مف قصر الممؾ آشكر

في نينكل يشاىد  (ـ.ؽ668-627 )aššur-bani-apli ( بانيباؿ–آشكر ) Q ا ؿ–
خركج أسد مف قفص خشبي كاف محبكسان فيو كىك في حالة ىياج كزئير كفي 

المحظة ذاتيا بعد خركجو ُيصاب بسيـ انطمؽ مف قكس الممؾ بعدىا يقفز الحيكاف 
قفزة ىائمة باتجاه الممؾ الذم يتييأ لرمية أخرل كيقؼ إلى جانبو احد الحراس كبيده 
اليمنى حربة كفي اليسرل درع لحماية الممؾ كيعقبيـ مجمكعة مف الخدـ المسمحيف 

(. 9)كما في الشكؿ 

 
                                                 

(1) Gurtis. J. E and Reade. J. E, Op.Cit, p.51. 
- ككنتينك، جكرج، الحياة اليكمية في بالد بابؿ كآشكر، ترجمة سميـ طو التكريتي، بغداد ( 2)

. 239، ص1979
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( 1)نقاًل عن: (9)شكل 

كفي مشيد آخر نجد ثالثة مف راكبي العربات مع الممؾ أداركا رؤكسيـ 
إلى الخمؼ كبأيدىـ حراب يسددكنيا لألسد المياجـ إلبعاده عنيـ كنجد األسد قد 
انتصب عمى أرجمو الخمفية كفي المحظة يتمقى األسد طعنة مميتة في الرأس مف 

(. 10)سيؼ الممؾ كما في الشكؿ 

 
( 2)نقاًل عن: (10)شكل 

 

كما اف ىناؾ بعض المشاىد تصكر الممؾ اآلشكرم كىك يقـك بصيد 
األسكد كىك راكبان فكؽ خيمو كيصكب رمحو في ظير األسد المنطمؽ نحكه كما في 

(. 11)الشكؿ
 
 
 

                                                 
(1) Gurtis, J. E and Reade. J. E, Op.Cit, p.87 

أحمد، نزار عبدالمطيؼ، النحت البارز في عيد الممؾ آشكر بانيباؿ، رسالة ماجستير غير ( 1)
 251، ص1987 –منشكرة في اكادمية الفنكف الجميمة، بغداد 
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( 1)نقاًل عن: (11)الممك اآلشوري وهو يطعن األسد بالرمح بعد المطاردة شكل 

 

كاف مف أكثر المشاىد المصكرة إثارة مشيد إصابة مؤخرة لبكة أدل إلى 
شؿ طرفييا الخمفيتيف بضربة سيـ كمف شدة األلـ تحاكؿ المبكة الجريحة النيكض 

كىي تسحب أرجميا الخمفية كمؤخرتيا المصابة محاكلة جر نفسيا لتشب عمى 
(. 12)الصياد حتى كىي في لحظاتيا األخيرة كما في الشكؿ

                                                 

. 27الكتاني، المصدر السابؽ، ص( 1)
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( 1)نقاًل عن: (12)شكل 

ىذا ككاف صيد األسكد مف فكؽ ظير السفف دليالن عمى شغؼ الممكؾ 
ككلعيـ الشديد في مطاردة األسكد كمقاتمتيا، كالتي كانت في الغالب تعيش في 

كيعتقد اف المطاردة كانت تتـ مف الساحؿ األيمف كاأليسر . األحراش المحاذية لمنير
 النير كىناؾ تالقي مصيرىا قلمنير مف قبؿ الخدـ ككالب الصيد كمحاصرتيا باتجا

المحتكـ بسياـ الممؾ النافذة مف عمى ظير السفينة ككما يتضح ذلؾ في مشيد 
 (بانيباؿ- آشكر) Q ا ؿ– باني –منحكتة نفذت عمى جدراف قصر الممؾ آشكر

aššur-bani-apli( 668-627ـ.ؽ)(2) (. 13) كما ىك في الشكؿ

                                                 
(1) Gurtis. J. E and Reade. J. E, Op.Cit, p.88. 

. 111احمد، نزار عبدالمطيؼ، المصدر السابؽ، ص( 1)
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(:  13)يمثل الممك آشوربانيبال في عممية صيد األسود من فوق سفينة شكل 

( 1)نقاًل عن

كلقد ساعدت العربات التي تجرىا الخيكؿ اآلشكرييف عمى ممارسة صيد 
(. 14) كما في الشكؿ(2)األسكد بسرعة كخفة

 

                                                 

. 252مصدر نفسو، ص (2)
ىناؾ تقميد شائع في الفف اآلشكرم إلظيار سقكط العدك تحت الخيكؿ ليصكر عربة الممؾ ( 3)

 .Gurtis.J.E and Reade.J.E, Op.Cit., p.51: المنتصر لممزيد انظر
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( 1)نقاًل عن: (14)شكل 

كقد سبقت اإلشارة إلى استخداـ الكالب المتدربة في الصيد إذ كانت 
 ككاف المطاردكف يطمقكف الكالب دالكالب ترافؽ حمالت الممؾ في عممية الصي

، بينما كانكا ىـ يحممكف العصي كاألكتاد عمى (2)الضخمة كراء الفريسة لمطاردتيا
. (3)أكتافيـ تعقبيـ بغاؿ تحمؿ المؤف األخرل

كمف الجدير بالذكر اف عممية صيد األسكد كانت ترافقيا مراسيـ معينة إذ 
اتبع الممكؾ اآلشكريكف مراسيـ احتفالية عند قتؿ األسكد بسكب الماء المقدس عمى 

أجساد األسكد الميتة باحتفالية يقـك بيا كينة المعبد تعزؼ خالليا المكسيقى 
كيباشر بالغناء كحرؽ البخكر كبعد ذلؾ يجرم تقديـ الماء المقدس إلى الممؾ ليقـك 

(. 15)بسكبو عمى األسكد الميتة كما في الشكؿ 
 

                                                 
(1) Gurtis. J. E and Reade. J. E, Op.Cit, p.51. 

تمتاز ىذه الكالب بضخامة أجسادىا كرؤكسيا كأقداميا كنحافة خصرىا كىذا النكع مف  (2)
الكالب ال يزاؿ يستخدـ لحد اآلف في المناطؽ الشمالية لرعي األغناـ أك الحراسة لشدة 

كقد القت تمؾ الكالب اىتمامان كبيران كرعاية  (ككجر)ذكائيا كقكتيا كىك ما يعرؼ بػ 
احمد، نزار عبدالمطيؼ، : خاصة ككاف يقـك عمى تربيتيا عدد مف الخدـ لممزيد انظر

. 111المصدر السابؽ، ص
. 239المصدر نفسو، ص (3)
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 (1)نقاًل عن: (15)شكل 

سكب الماء المقدس عمى األسود القتيمة في لوح يتمل فيه التوازن بين جميع الكتل 
عمى جانبي الممك آشوربانيبال 

كىذه الطقكس منشؤىا اعتقاد نابع مف التفكير اآلشكرم باف األسكد تصبح 
أكثر خطران كىي ميتة الف ركحيا قد تتعقب الصياد كتنتقـ منو لذا كاف ينبغي عمى 
الممؾ اف يقكـ بصب الماء المقدس عمييا تكفيران كاستغفاران عف األذل الذم سببو 

. (2)ليا

صود الثريان الوحشوة واحلمر الوحشوة والغزالن . 4

كاف العراقيكف القدماء يتفننكف بصيد الثيراف المتكحشة اليائجة بنفس طريقة 
صيد األسكد كىذا ما نالحظو في منحكتة جدارية بارزة مف الرخاـ تمثؿ مشيد 

 – باني –صيد الثيراف نحتت عمى احد جدراف قصر الشمالي الغربي لمممؾ آشكر 
كما ( نمركد)في كمخ  (ـ.ؽ668-627 )aššur-bani-apli (آشكربانيباؿ) Qا ؿ

ككانت تتبع المراسيـ نفسيا الخاصة بصيد األسكد بعد صيد  (16)في الشكؿ 
الثيراف بسكب الماء المقدس عمى أجساد الثيراف الميتة مف قبؿ الممؾ باحتفالية 

(. 17)خاصة كما في الشكؿ 
 

                                                 

  .221 أحمد، نزار عبدالمطيؼ، المصدر السابؽ، ص(1)
. 240ككنتينك، المصدر السابؽ، ص (2)
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( 1)نقاًل عن: (16)شكل 

 

 
سكب الماء المقدس عمى الثيران القتيمة من قبل الممك آشور ناصربال الثاني 

( 2)نقاًل عن: (17) شكل 

كذلؾ لكح جدارم آخر منحكتان عمى المرمر في القصر الشمالي لمممؾ 
في نينكل يصكر مشيدان لكالب الصيد  (بانيباؿ- آشكر) Q ا ؿ– باني –آشكر 

كىي تطارد حمران كحشية تمثمت بأربعة مف الكالب التي ىاجمت احد الحمر 
الكحشية فضالن عف السياـ المسددة عمييا كقد تـ التعبير عنيا بكاقعية مذىمة كما 

(. 18)في الشكؿ 
                                                 

(1) Gurtis. J. E and Reade. J. E, Op.Cit, p.53. 

. 222أحمد، نزار عبدالمطيؼ، المصدر السابؽ، ص( 2)
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( 1)نقاًل عن: (18)شكل 

كذلؾ يبرز في مشيد آخر يصكر سياـ الممؾ كىي تنطمؽ باتجاه الحمر 
الكحشية كقد أصابت ثالثة مف السياـ طرائدىا كسقطت تتمكل بحركة رىيبة متأثرة 

 كما في (2)بجراحيا كخاصة بتأثير السيـ الثالث الذم أصابيا في مؤخرة ظيرىا
(. 19)الشكؿ 

 
( 3)نقاًل عن: (19)شكل 

: صود األمساك. 5

لقد مارس العراقيكف القدماء صيد السمؾ منذ أالؼ السنيف لكفرتيا في مياه 
دجمة كالفرات كالخميج العربي إذ أصبح صيد األسماؾ حرفة لكثير مف الناس كما 

                                                 

. 224احمد، نزار عبدالمطيؼ، المصدر السابؽ، ص (1)
. 106-104مصدر نفسو، ص (2)
. 225مصدر نفسو، ص( 3)



 لؼاء جلول عوسى. د.                                            ممــراق الؼديــي العـد فــون الصيــػن

 28 

أصبح كسيمة لممتاجرة كقد استخدمت عدة كسائؿ كطرؽ لمصيد كمنيا الشباؾ 
كقد استخدمت الشباؾ مف قبؿ الصياديف مف أقدـ . (1)كالخيكط كالرماح كالصنارة

التي تعكد إلى حدكد  (مسمة العقباف)العصكر كىذا ما نمحظو في منحكتة 
سك بصفتو المنتصر گرـ كشؼ عنيا في مدينة لگش يظير فييا اإللو نف.ؽ2500

.  كبيده شبكة تحيط باألعداء تشبييان بالصيد الكفير كاستخفافان باألعداء
كقد استخدمت القكارب بمجاذيفيا لتسير كسط األمكاج كىذا ما نالحظو في 

منحكتة تصكر صياديف السمؾ بقكاربيـ المجيزة بالمجاذيؼ كىي تجرم كسط 
كما . (2)األمكاج عمى شكؿ خطكط متمكجة تتخمميا تشكيمة مف األسماؾ المتنكعة

(. 20)في الشكؿ 

 
  (3)نقاًل عن: (20)شكل 

كما يظير مشيد آخر مف مارم صيادان لمسمؾ كىك يحمؿ عصا عمى 
(. 21)كتفو كقد ربط ما اصطاده مف األسماؾ عمييا كما في الشكؿ 

 
 

                                                 

.  87ككنتينك، المصدر السابؽ، ص( 1)
. 87الناصرم، طارؽ، المصدر السابؽ، ص( 2)
. 86مصدر نفسو، ص (3)
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( 1)نقاًل عن: (21)شكل 

كذلؾ تظير األختاـ االسطكانية صيادك األسماؾ ففي مشيد يصكر كيؼ 
(. 22)اف اآللية تبارؾ الصياد في صيده كما في الشكؿ 

                                                 

. 91الناصرم، طارؽ، المصدر السابؽ، ص( 1)
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  (1)نقاًل عن: (22)شكل 

تدجني احلووانات 

لـ يكف لدل اإلنساف البدائي في المراحؿ األكلى مف الصيد نية لممارسة 
نما جاء التدجيف بصكرة عرضية نتيجة االستمتاع بالحيكانات فالنساء  التدجيف كا 

 في منازليـ لممتعة كبمركر (2)كاألطفاؿ كانكا يحتفظكف بصغار الحيكانات البّرية
الكقت أخذت ىذه الحيكانات تركض داخؿ األسر بعد اف تكبر، كتشير الدالئؿ 

المتكافرة إلى اف الحيكانات التي استأنست كانت في األصؿ حيكانات صيد اعتاد 
الصيادكف قنصيا في المناطؽ الخاصة بيا ككاف اإلنساف يحفظ بأصناؼ منيا أك 
مف صغارىا في منزلو كالمعز كاألغناـ كالخنازير البرية إذ بدأ اإلنساف باصطياد 

                                                 

. 90الناصرم، طارؽ، المصدر السابؽ، ص (1)
الدباغ، تقي، تدجيف الحيكانات استنادا إلى اآلثار المكتشفة في المكاقع اآلثارية، مجمة كمية ( 2)

. 284، ص1981 –، بغداد (30)اآلداب، العدد 
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تمؾ الحيكانات فكانت في األغمب بالمطاردة كبصكرة جماعية محاكالن اإليقاع بيا 
كىي حية باألساليب الخادعة بإقامة الحفر أك نصب الشباؾ ليا كالقياـ بإطعاميا 

لمتقرب إلييا تميدان لكضعيا في الحظيرة إذ كاف يقيـ سياجان كبيران حكليا مف 
أغصاف األشجار محاكلة منو لتدجينيا كفيما بعد اتبعت ىذه الطريقة في تدجيف 

 ككثيران ما كاف يجرم قص أجنحة الطيكر لمحيمكلة دكف (1)الحيكانات البّرية أيضان 
طيرانيا ككاف السكمريكف أكؿ مف اتبع طريقة تيجيف الحيكانات فقد أطمؽ الطيكر 

المدجنة إلى الطبيعة مع الطيكر البرية مف نكعيا كالحماـ البيتي كالذم أطمؽ عميو 
كاف كجاء نتيجة - تك (tu-gan)تك مع الحماـ البرم المسمى  (tu)بالسكمرية بػ

ككر أم الخشف أك الثخيف  (gur)ىذا التيجيف جيؿ جديد اكبر حجمان يسمى بػ
-tu)ككر أك سمي بػ - كاف- تك (tu-gan-gur)كالذم أطمؽ عميو بالسكمرية بػ

gur) (2)ككر- تك .

أدوات الصود 

ذكرنا فيما سبؽ بأنو في البدء اقتصر قكت اإلنساف عمى جمع الثمار 
 الطبيعة قبؿ اف يتعمـ الصيد كيمارسو ثـ بعد ذلؾ تعمـ صيد الحيكانات فكالبذكر ـ

كاقتصر صيده عمى الحيكانات سيمة المناؿ إلى جانب جمع الثمار كبعدىا اتجو 
إلى صيد الحيكانات الكبيرة كالمفترسة نتيجة تطكر أدكاتو كالتي كانت اغمبيا مف 
حجر الصكاف كالرممي ككذلؾ استخدـ اإلنساف القديـ األدكات العظمية مف قركف 

الكعكؿ كعظاـ الحيكانات المختمفة إضافة إلى العصي كاليراكات الكبيرة التي كانت 
 ثـ تطكرت (3)تصنع مف الخشب كاستخدـ الحجارة غير الميندمة لرمي الحيكانات

تمؾ األدكات فيما بعد ففي العصر الحجرم القديـ استخدـ اإلنساف أسمحة النقر 

                                                 

اما الطيكر فقد كاف يتـ اصطيادىا بنصب الشباؾ ليا ككضعيا في أقفاص خاصة بيا  (1)
الكتاني، : ينظر. كالتي كانت تصنع اما مف أغصاف األشجار أك مف سعؼ النخيؿ

. 170المصدر السابؽ، ص
. 191-190الكتاني، المصدر السابؽ، ص (2)
. 163المصدر نفسو، ص( 3)
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كالكخز كالسكاكيف الحجرية كالخنجر الحجرم كأدكات أخرل قاشطة كجارحة حادة 
كأسمحة الضرب كالقطع كالفأس الحجرم كالتي كانت عبارة عف كتمة حجرية . مدببة

كأدكات ناعمة كالسكاكيف الحجرية . كاف احد أطرافيا مدبب كاألخر سميؾ
كالصكانية الصغيرة كالمدببة كذات األطراؼ الحادة القكس كالسياـ مصنكع مف 

الخشب كالسيـ مف العظاـ كقركف األيائؿ كالكعكؿ ككذلؾ بتكسع كتعدد حاجات 
. (1)اإلنساف فاف ذلؾ أدل إلى تطكير أدكاتو كتكصؿ إلى عمؿ قبضة خشبية لمفأس
ثـ استخدمت أدكات أخرل بتعاقب العصكر في الصيد كمنيا الحراب كالسياـ 

. كالسيكؼ ككما تظير مف المشاىد الفنية

اخلامتــــة 

عرؼ العراقيكف القدماء فف الصيد كمارسكه بشكؿ منظـ كدخمكا فيو آفاقا 
عبر العصكر إذ كانكا يمارسكف صيد األسكد كالثيراف الكحشية كالفيمة كىذا النكع 
مف الصيد لـ يعد لو كجكد في العراؽ في األزمنة الحاضرة بسبب انقراض ىذه 

. الحيكانات في البرية
مارس العراقيكف القدماء الصيد أيضان بيدؼ الرياضة كالتسمية، كىك نكع 

. كاف يحتؿ احد المظاىر البارزة لمحياة البّرية في المجمع العراقي القديـ
كذلؾ تـ ممارسة الصيد لمتفاخر كالمباىاة إذ اف ىناؾ الكثير مف النقكش 

كالمنحكتات تعكس مشاىد رائعة ألنكاع الصيد بؿ اف ما يرافؽ ىذه المنحكتات مف 
إذ تشير تمؾ النصكص إلى حمالت منظمة لمصيد . نصكص مسمارية يثير الدىشة

يمارسيا في الغالب الممكؾ كحاشياتيـ كما ذكر مف األعداد اليائمة لمحيكانات التي 
كاف يجرم صيدىا كىذه األرقاـ ال يمكف استيعابيا إال إذا أخذنا بفكرة انيا أرقاـ 
جاءت لممباىاة كالتفاخر ككثيران ما كانت ىذه المباىاة تأتي متزامنة مع الحمالت 

. العسكرية كفتكحات البمداف
إذ كاف يقـك الممكؾ عند تسجيؿ انتصاراتيـ العسكرية بتسجيؿ مفاخرىـ في 
الصيد السيما كأصبح لمصيد معنى مقدس آنذاؾ لدييـ ألنو جاء بحسب اعتقادىـ 

                                                 

. 165-144المصدر نفسو، ص( 1)
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ىبة مف اآللية كمباركتيا كما اف كمما يسجؿ لمعراقييف القدماء في ىذا المضمار 
انيـ أكؿ مف جمعكا الحيكانات في أماكف معينة لعرضيا عمى الجميكر كىك ما 

. (حدائؽ الحيكانات)يشابو ما يعرؼ في ىذه األياـ بػ 
ككاف ألساليب الصيد أىميتيا عند العراقييف القدماء فقد استخدمكا أساليب 

متنكعة كأدكات عديدة في صيدىـ لمحيكانات كال تختمؼ كثيران مما ىك معركؼ منيا 
في ىذه األياـ إذا استثنينا ما يعرؼ حاليان أنكعان جديدة مف الكسائؿ المستخدمة في 
الصيد باستعماؿ الباركد كالمفرقعات كقد أكضحنا الطرؽ المختمفة لمصيد كعرضنا 
فيو كيفية كأنكاع الحيكانات التي كاف يتـ صيدىا كعمى األخص األسكد كالثيراف 

..... البرية كالطيكر المتنكعة
 

 
 (1)نقاًل عن: (23)استخدام الكالب في الصيد الشكل 

 
 

                                                 
(1) Gurtis, J. E and Reade. J.E, Op.Cit, p.89. 
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آالت مدببة ومحززة طوليًا من قرون وعل الزنة العظمية لتثبيتها بنهايات الرماح 

الطويمة الخشبية لمصيد  
( 1)نقاًل عن: (24)الشكل 

 
                                                 

. 648الكتاني، المصدر السابؽ، ص( 1)

 (أ)
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أختام اسطوانية تعكس مشاهد لصيد األسود من العصر اآلشوري الوسيط والبابمي 

الحديث 
  (1)نقاًل عن: (25)الشكل 

 

 

                                                 

. 16الناصرم، طارؽ، المصدر السابؽ، ص( 1)

 (ب)
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حمل األسود من ميدان الصيد بعد قتمها وتوضع في أماكن خاصة وتجري عميها 
(:  26)الطقوس الدينية وذلك بسكب الماء المقدس عميها من قبل الممك الشكل 

( 1)نقاًل عن

 

 
األدوات الصوانية والعظمية البدائية المختمفة والسهام استعممها اإلنسان غير العاقل 

الباليوتي القديم 
( 2)نقاًل عن : (27)الشكل 

                                                 

. 227احمد، نزار عبدالمطيؼ، المصدر السابؽ، ص (2)
. 138الكتاني، المصدر السابؽ، ص (1)
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إناء من الذهب محفور عميه رسومات لصياد وهو يطارد فريسته من غزال وثئران  

 (1)نقاًل عن: (28)شكل 

Hunting Arts in Ancient Iraq 

Dr. Liqaa’ Jalil Isa
 

Abstract 

Mankind has known and practice hunting since the 

earliest times by various tools and means. Hunting at that times 

started with simple tools and means step by step up to the best 

means. Iraqi are among the ancient countries who practiced 

hunting through what have shown in the archaeological 

discoveries like paintings, relieves and cuneiform texts. All 

these documents mention types of hunting that were practiced. 

Similarly, they show the types of animals that were have to be 

                                                 

. 326مكرتكات، انطكاف، المصدر السابؽ، ص( 2)

 Dept. of Cuneiform Studies/ College of Arts/ University of Mosul. 
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seen by people as nowadays named “zoological gardens”. 

Ancient Iraqi people were drawing hunting scenes with 

different positions like running, escaping positions…etc. 


