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 زخرفة ورقة العنب اآلشورية

  غسان مردان حجي النجاري د.م حسني ظاهر محود د.م.أ

  9002/ 4/ 6: تاريخ القبول 9002/ 3/ 61: تاريخ التقديم

 ةــــاملقدم

إذلل،كاا للعنب ااملة واااةلمن اانةلوااللنع  ناااةللنبالد اا ااةلناا ل اا النع نناااال
مسابةلر نتدذا لمنسادمانوذ للنفنتلنع  ام ل شاا  نتلكراا للإعارلااذ لل اذكلنعف كذاة

ُاْ  ِاُتلعكُكاْ ل)م ظ ًنلأل وادذ لن لنا للنإل س للجا ءلنا لالمعاعلدبا عرلل،ن لة ج ءلنع  ا
لمكنع َِّمالكل ْاُدملك ْ عكلمكنعرَّ مم الةلنعب ملت   للتلل   تلودسنقل سا العلل(،مكنألكْت ك مكلللِ ِعلنعرَّ

تنارل اةاةلت  الااال ا ا للةملمون عافعلم مل ط ابدعلودس الطلنألم نقلمدما  لةر ا  كل
معذا لن ةااللك اا للا كاللل،مالالدمدنا لرو   ا لمةنج وذا لمةااك عذ ل،ك ا للو ف للنعنمل

منساادوالناااام امللوااللنعط ابااةلنعداا لكاا  منلل،الساا لو ااعلط رجااً لمنعخساا لناماا لر ا اا ًل
اباااامللناذااا لت   اا لنعرم ناااةلنعف اااااللمد اامعلةعمن ذااا ل  عوااا  المنعدااا را نتلنعوفبواااةل

إعرلذعكلك  تل ذكلنعا نساةلد ناعلتاللرم ناةلةم نقلنعب املمرو   ا لتنارللل،نا ل  ع
من ااً لل،نعوااا  النعف اااةلمةساا عاملد فاااذ  لتناارلنعو نمداا تلمنع ساام لت ااالناااام اال

نخااالكاا للنعف اا للل،تااللة اامعذ لمنع اا نلوااللد فاااذ  لمد را ندذاا لتناارلنعف اامللنألماا  
نس سااعل جواا للناااام ملو اااتً ل داجااةلنعم اا للنعود نكوااةل ناا لد فاااذلنألتواا للنعف اااةلمنج

نعط ابااةلمنب جااذنمل نااملكااللواا ل اامل اااازلمدمظافااعلناا لداارااللنعو نمداا تلمنع ساام ل
من ً لتللنعاننزلنع فس لنعودورلل  عخ  ءلتنارلنعفا نالنعونااطل  عوااذالل،نعجان اة

لإذل فاااذلنعف ااا للنااااام ملرم ناااةلةم نقلنعب ااامل،نعو فاااذلنااامقلساااطمالنألتوااا للنعف ااااة
منعود واللنا لواا  ال اذكلنعرم ناةلل،مرو  كلنا لةتو عاعلنعف ااةلنعود متاةل االاةلمن انة

كوا لداااا لإعارلالااا لة اامعذ لل،ا ناظلة ذاا لدب ا لتااللو نناةلدطم اااةلناا لدا  ا لنعفاال
نخالنسدط علذعكلنعف  للةللاب ا لل،نعف اةلمنعخمنتالنعد لد سمتلتناذ لت  لنعب م 

                                                 

لر  /لج وبةلنعوم ل.الس لنار  /لكناةلنال
للر  /لج وبةلنعوم ل.الس لنار  /لكناةلنال
ل
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نقلنعب اااملمرواااا  كلنراااا ل اااا  رلناااا لنااااا للمة اااا نلعب  اااا لرم نااااةلةم لل،تاااللإ انت دااااع
ابكسلنود كعلم  للود نكوةلم رذ لووللس خعلوللنعف   اللمللمةتو للنعف  للناام م

د فااذلنألتوا لللم مًبلإعرلنعب  لناام ملنعاذملةدسا ل  أل ذاةلمنعفم واةلنا لوجا ل
ل،ة ااا نتلدناااكلنألتوااا لل وااارًنلعن ااا  لل ااا النع ننااااالللنعب اخاااةلنعف ااااةلم م اااً لم

ًًلمك ل.لن لنعف مللنعو  اةلنعخااوةلمنإلغ اخاةل للعذذنلةا ً لةرٌ ل   ٌر

 (1)أصول زخرفة ورقة العنب 

ابااال ااذنلنعب  اا لوااللنعب   اا لنعوذوااةلنعداا لعذاا لداا را ل فساا لواا ذ لت ااال
مد  نلل،نإل س للنعذملاوالل ط بعلإعرلنعد ولل و لاناطل علوللنألاج  لمنع   د ت

مد واةلما ععلمو ذ لنسد  طلت    كلنعف اةلممناندعللنعط ابةلمو لناذ لو ا لإعذ وع
م ظ ًنلعجو عاةلةم نقلنعب ملمرو    ل فاتلتنرل اةةلرم نةل نةبةلتنارل.ل(2)نعرم ناة

ل.(3)وا  النألتو للنعف اةلنعود متةلن لنعب  لناام م
ل(GIŠTIN)مجاا ءلذكاا لنعب ااملناا لنع  اام لنعساامو اةل  ع ااا ةلناداااةل

ما نا ل ذكلنع ا ةلن لنعن ةلنعب  اةلدسواةلل(karańu)ا ةلن لنألكااةل ل ا نانذ
نعر نتااةلو ااذل اناااةللءوواا لااااا لإعاارلوب نااةلنعباا نالااللنعخاااو .ل(4)(نعكاا م )ةملل(نعكاا  )
متنارلنعا غ لواللنعوب ناةلنعو كا للعر نتاةلنعب املنا ل.ل(5)(نألع لنعر ععلال اللنعواا ا)

                                                 

لناام ملل(1) لنعفل لن  لنعرم ناة ل)نعب     لنعومسموة لنعو جسدا  ل س عة لول لوسدل  نع
لنعنااع(،لغس للو انللنج ،ل شا ن :لا.لنساللظ   لنوما.ل

ل 

 ,Reade, J, E, the Ziggurat and temples of Nimrud, Iraq, Vol IXI Vل(2)
2002, P. 28.  

ل

،ل3591،ل7منع س داللن لنعب نقلنعخاا ،لوجنةلنعر نتةلنعب نالاة،لوجنالل  ال ،لطع،لنعر نتةل(3)
ل95 

  .CAD: Vol. 11. P. 202ل(4)
نعاعاو ،لك ا لترارلنسل،لنعر نتةلن لنعب نقلنعخاا لو ذلت  لنج لنعس بتلندرل ذ اةلل(5)

لنعب  ل
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إبلةلل اذنلل،ناللنعرم ناةلذ اذنكلد  ا لنعب نقلنعخاا لمسبةلن دا    ل ااكللونااالنا 
إعاارلذعااكل.ل(1)نعب  اا لنعرم ناا لااا علنساادمانوعلتناارلوااا  النااللنعب اا لناااام م

ل،نألالااا لتااللرم نااةلنعب ااملمةم نالااعلنعف اااةلنعوكدااافةل اا ا للوااللنعب اا لناا للنعوااا  ا
منللوبظاا لنعوااا  النعرم ناااةلألم نقلنعب ااملد ن اا لناا لنعب اا لناااام ملنعنااااعل

إذلبلد ا  لنعوا  النعف اةلنعسمو اةلمنع   ناةلنعوكدافةلعرم نةلل،( .لقل297الل299)
م الاااةلنعب اااملم  وااا لعخناااةلدناااكلنعو نمدااا تل  عوخ   اااةلوااازلوااا لدااا لكاااافعلنااا لنعب ااا ل

ل،نخاااالة ااا نلعفااااللنعرم ناااةلة وااااةلت اااالنعف ااا  اللناااااام اال.ل(2)لنااااام ملنعناااااع
للنعرم ناااااةلتنااااارلمم  اااااةلنااااا لوجااااا ل،مةمااااذتلوجااااا ًبلمنسااااابً لنااااا ل د جااااا دذ لنعف اااااة

ل.ل(3)نعو نمد تلمنع سم لنعجان اةلمنعو نمد تلنعوبا اة
س ختلنإلا  للإعرلة واةلنسدمان لرم نةلةم نقلنعب ملمرو  كلتنرلنعوا  ال

إلانا ءلنعب واللنعدراا ا لن ااً لل،نعف ااةلنااام اةلمنعدكا ن لعد فااذكلوازلنألتواا للنعف ااة
م اااذللنعف ااا للل.(4)نعدجااااالمنعبطااا ءتاااللنعب واااللنعفكااا ملمنعااااا  لنعودورااالل  عم اااململ

.ل(5)ناام ملذ ذنكلجذاًنلك ا ًنلن لغ اةلنعاالةلمنع ظا  لنا لد فااذلدناكلنألتوا للنعف ااة
كاا للنعف اا للناااام ملومنخااً لناا ل خااللمنالاازلط ابااةل اا الذااام لنعداا لكاا للابااا لناذاا ل

ل م اامالم الااةلنعب ااملةملت  الاااالنعب ااملتناارلنعو نمداا تمللكإعاارلةتو عااعلمو ذاا لد فاااذ
موواا لرنالة  الااةلمرا ااةل ااذنلنعب  اا لةللنعف اا لل.ل(6)منع ساام لمدجساااا  ل رم نااةلة اخااة

جااللعدو رااللناا لد فاااذلدنااكلنعرم نااةلوااللةناااام ملعجاا لإعاارلنساادمان لو اااةلنعد اا ظ لمن
عخاالنساادماوتلرا ااةل.ل(7)إعخا ءلنعوراااالواللنعجو عاااةلمنعرا اةلناا لتونااعلنعرم نا لنعاااالاق

                                                                                                                       

ل331،ل 3551نع   ن لنعخاا ،ل س عةلو جسدا لغا لو ام ل،لج وبةل  انا،لللللل
ل.ل9،ل 3573نومال،لنسللتن ،لنللنعرم نة،لو  ،لل(1)

  .Dalton, O, M: Byzantin Art and Archeolog, New York, 1911, P. 700ل(2)
ل7نعاعاو ،لك ا لترارلنسل،لنعو ا لنعس  ق،ل ل(3)

(4) Mallowan, M, E. L: Nimrud and its Remains, vol. II, Londo, 1960, P. 
ل.ل37

  .Reade, J, E, op. cit. P. 203ل(5)
  

  .Mallowan, op. cit. P. 40ل(6)
 

لل(7) ل  انا، لنعدك اد ، لطع لمسنا  لسنو ل لتاسر لد جوة: لذام ، ل  ا لن ا اع، ،ل3591   م،
لل351 
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منالنعمااملمد طااةلنعجااا نللمنعاا   اكلممنجذاا تلرم ناةلم الاةلنعب ااملنا لدجوااللةعاا
مبل االواللنإلاا  للإعارلن دخا لل.ل(1)لنع امتل م فذ ل   تلودسنقلن لن اللنعم اا 

،لكواا ل(2)داا را نتل ااذنلنعفااللإعاارلنإلغ اااقلنعااذاللنساادماومكلناا لةتواا عذ لنعف اااةلةا ااً ل
م ً لإعرلن مللن دخنتلنعكرا لوللد را نتلنعف مللنعب نالاةلت وةلمو ذ لناام اةلم 

مو ذ لنسدمان لت   لرم نةلةم نقلنعب ملمت  الاااكل االاةلمرا اةلل،نع مو للمنإلغ اق
ل.ل(3)ةجول

 زخرفة ورقة العنب على مشاهد املنحوتات اجلدارية

دبالنعو نمد تلناام اةلوا  المر ةخاةلمن نةلسجنتلعن ا اةلج   ً لوذوً ل
نألنااانعلمنب جاا رنتلنعودنخخااةلن ااً لتااللد ااما لل،وااللةتواا للنعوناامكلناااام اال

مالااالداا لدكاا ن لرم نااةلم الاااةلنعب ااملناا لو نمداا تلتاااللم فااذتل االاااةل.ل(4)لوااللالاا نذ 
مكواا لظذاا تلم الااةلنعب اامل د اا وا لود متااةلتناارلنعوااا  النعف اااةل.ل(5)ممنالباااةلك ااا ل

موااللذعاكلد ااامل ااذكلنعرم نااةلودبااااللنألغ اا للل،نااام اةلم  اااك للومدنفااةلم اابااة
مناذااا لنعناماااةلنعب عاااةلمنعوظذااا لنعجواا ع لنع نةااازللملوودااااللنعجااذم  تل للنعدف تااااامكر

  رلنعواا  النعف ااةلذنتلنعب الاةلمةللوللة.ل(6)لمنع ةقلن لوبظ لنعمنانتلنعرم ناة
(لسااااا جمللنااااااام ممكاللنعرااااا   ل)نعنجااااا لعنوناااااكلاااااا لللوااااااذالاوراااااللو نمداااااةلوااااا

                                                 

نعام م،لتن لنساللت انهلل،لمت اللنع نمم،لإ د  لنعف كذةلعألالس  لنعودم  ةلن لنع سد ة،للل(1)
ل.ل353،ل 3111نعوم ل،ل

إللر نتةلنعب ملن لنعب  لناام ملم  ةلن لنعو  طقلنعاو عاةلن لنع  الك  تلدد كرلل(2)
لت نل) لمطال لل15 ال لنعو ا ل19ا لت انهلل، لنسال لتن  لنعام م، لا ظ : لعنوراا :)

ل.ل391نعس  ق،ل 
ل
ل 

(3) Dalton, O, M, op. cit. P. 702.  
ل 

،ل3519الل3517 ل،لذام (،ل  انا،لتك اة،لر مت،لد  ا لنعفللنعب نال لنعخاا ل)سمو ،ل  ل(4)
ل.ل915 

 
  Madhloom, T, " Types of Trees " Sumer, Vol XXvv, 1970, P. 140ل(5)

ل

 .ل11   م،لن ا اع،لنعو ا لنعس  ق،ل ل(6)
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نمداااةلدوراااللنوناااةلتنواااً لةلل اااذكلنعو ل،د ااام لع ااا لةم نقلنعب ااامل( .لقل246اااا222)
إذلل،تساااك اةللعنوناااكلنااااام ملم ااا لنعنوناااةلنعر و اااةلتنااارلنعخ  ةاااللنعج نااااةلنعودوااا ال

ل،دظذ لم الةلنعب ملمادك  لظذم   لن لنعو نمدةلتاللو نتلوللناعلنعسا قلنعب  
منج وا لدب اا لتاللل،ع لاناعلناذ لد اا لتنارلنعا وطلنعاذمل فاذتلناذا لةم نقلنعب املم

ل،إتط ءلنعسوةلنعط اباةلعنو طخةلنعدا لان تلناذا لنعوب كاةل غ ةلنعف  للناام ملن 
موااا لاالااةلل،االااةلمن دظ وااً لممنالباااةلناا ل ااذكلنعو نمدااةلنخااال اااتلةم نقلنعب ااملةكراا 

مناا لواااذالذماا ل.ل(9ا ظاا لنعاااكلل)ل(1)مدف  ااانذ لناا لنعو نمدااةلناااام اةلنعرم نااة
لال ااملا اام لنااخااةلنعخ اا لنعونكاا لناا ل ا اام ل لالن ناا لاظذاا لناااعلنعونااكلذااام   ل

دنااتلل(ذااام لااا نت)م ااملجاا عسلواازلرمجدااعلل( .لقل272الل222ذااام ل   ا اا لل)
مالااالغواا تلو ةااادذ ل ااادرلة اا   لنعطباا  لناا لجاامل ذااا لل،ظاا للةاااج  لنعكاا م 
منا لنعوااذالا ناظلرم ناةلةم نقلنعب املممنانداعلمةغ ا للل،دنتلة  ا  لنعومسااخر

نااا لتونااااةلنعد فااااذلمنع خاااللواااللمالاااالكااا للنعف ااا للنااااام ملاالاخاااً لل،نعااااج للنعودسااانخة
مجّساا  ل را اةلة اخاةلل،ند  رلنعرم نةلمن نةلتنرلوااذالنعو نمداةل،نعنااخةلنعونكاة

مناا لواااذالذماا لدظذاا لم الااةلنعب ااملتناارلو نمدااةلدب اا ل.ل(7ا ظاا لنعاااكلل)(2)جااانًل
ل،تلل  نتةلنعف  للناام ملن لإظذ  لدف  االلرم ناةلم الاةلنعب املمو سااةلنعااكل

تااااااللدخ  ااااااللل،إذلنساااااادما لةم نقلنعب اااااامل،مود  تاااااااللناواااااا ل ا ذاااااا موا  ااااااةلنعاااااا  مسل
ةو لت  الاالنعب ملنخال اتلتناذا لنبسادان للنا لنعااكللم ا ل ااكللتا  لل،نعف م 

م ااذكلدب اا لتااللوذاا  للل،نخااال فااذتلن  دذاا ل  ساادان للك ونااةل،بلدخااللاالااةلتااللنألم نق
ل،اااكلن اللاخااالكن ا ًلما نظلن لنعو نمدةلةا ً لام ً لمنالفً لمن لل،نعف  للناام م

مرمااا   لم الااااةلنعب ااااملدااااراللنعو نمدااااةلوااااللجوااااازلنعجذاااا تلإلتطاااا ءلو ظاااا لبةااااقل
ل ًلو دظوااال ًلإذلنااا مللنعف ااا للنااااام ملدمرابااال،عنو نمداااةلمنعخ ااا ءلتنااارلنعفااا نالنعج واااا

ل.ل(3ا ظ لنعاكلل)(3)ألم نقلنعب ملتنرلنعو نمدة
                                                 

 ,Russell, J. M: Senncheib Place at Ninevev univensity of Chicagoل(1)
2002,  P. 18.  

 .Reade, J, Assyrian Sculpture, British museum, London, 1982, Pل(2)
68.  

(3) Strommenger, Eva: the Art of Mesopotamia, London, 1974, P. 254.  
[ 
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عن سم لنعجان اةلام لك ا لم   رلمو ر لن لنعج  املنإلت وا لعوا لنندمداعل
وااالل سااامو تلمرمااا   لدودااا رل  عج ذ ااااةلمنعجوااا للمنعفم واااةلمنعذا اااةلمنعدطااام لعاااا ل

ل.ل(1)ناام اال
منللل،معخااال فاااذتل اااذكلنع سااام لتنااارلةسااا سلة ذااا لجااارءلواااللنعات ااااةلنعونكااااة

إعارلما جازلنعسا ملنا لذعاكلل،للنعب نالا نع سم لنعجان اةلدودنكلجذم ًنلتواخةلنا لنعفا
م ااذنلوا لامنااقلن سااج  لدااكان لمودبااةلم ذجااةلل،دفا للنعف اا للنا لدكاامالل ااذكلنع سام 

مدخااا ل ااذنلنعبوااللنع نةاازلوااللماا للا نسااةل باانلوااللنعوااا  المنع ساام ل.ل(2)عن اا ظ 
نا لوااذالةمل سا لددجساال متاةلنعف ا للل،نعدا لد ام لتالل اذنلنعبواللنعف ا لنعو ااع

ل، ل ساااا لةم نقلنعب ااااملنعودساااانخةلتناااارلجااااا نللننااااالنعخ اااام لناااااام اةناااااام ملناااا
إذلا ااااملناا لةتنااارلنعوااااذالل،مةاااج  لنع ااا م  لد اا سلنااخاااةلنعونااكلذاااام ل   ا اا ل

 م مالنعب  نا لمنعج مالم  لمنالفمللةو  ل من ةل ذنلنعخ  لنا لظاللرم ناةلةم نقل
عوساا نةلنعم عاااةلناااعل اا  لناا ل ااذنلنعواااذالدف تاا تلتاااااللدااراللنل،نعب ااملنعورواا ل

ل.ل(4ا ظ لنعاكلل)(3)عنواذا
مراا لع اا لواااذالذماا لاورااللرم نااةلنعب ااملوااللنونااةلنعونااكلساااللةماا لة  ااا ل

 ااا رلنعف اا للنااا لرم نااةلةم نقلنعب اااملنعودساانخةلتنااارل اااذكلل(، .لقل229ساا ن  امل)
ل،دورااللناا ل ااذكلنعو نمدااةلد اا  اسلنأل نلنعومجااماللناذاا لةم نقلنعب اامل،نعو نمدااة

إذل فاذل.ل(6ا ظ لنعاكلل)ل(4)اةلد ورلإعرلنعم ملمنعدجاالمنعبط ءن نلمت للمج ن
نعف  للةاك للم الةلنعب مل االةلود   اةلمت عاةلد د لتللد نك لنعم  للمدمن نذ لت  ل

ل.ل(5)نألجا للنألم  
                                                 

ل (،لللللللللللللق.ل133الل533  لناام ملنعنااعل)اات،لةر   ل  ا ،لنعات اةلمنإلت  لن لنعبل(1)
ل.ل359تك اة،لر مت،لنعو ا لنعس  ق،ل ل(2)

ل(3)  Botta, P, E: Monument De Ninive, volume IIII Biblco verlay 
osnabvuchل, 

 .لBotta, P, E, op. cit. P. 27ل(4)
 

ل.لOlmstead, A, T, History of Assyria, London, 1952, P. 615ل(5)
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طااا قلمةسااا عامللتاا  لنعب نالاااامللنعخاااو ءلنعوبااا اللو اااذلنخ ااةلو كااا للمند باامن
مو ذااا لرم ناااةلم الاااةلنعب اااملنخاااالنسااادماومنلل،ومدنفاااةلبسااادمانوذ لنااا لنعفاااللنااااام م

م  تامنلنا ل ا  تةلنعننا لل،نع ن سلمنعاذ ملمنعف اةلمنع  ا  لمنعخ ااا لمغا  ا 
،لكوا ل(1)منألمن  لنعاالاخةلنعورم نةل  عنف لمنع خ ل  سنمملن  ل نةازلمجوااللموا ظ ل

مروااةلواااذالذماا لاوراالل.ل(2) اامللنعدط اخاااةلمنعداااكاناةناادذ لنعب نالااامللناا لوجاا للنعف
وااللنعااذ ملاداا ع لوااللنع اااللاناااطل اا ع ةسلوكاامللوااللر رااةلةساا كلالااالدكاامللل ًلد جاا

  اساااةلجوانااةلم نةبااةلمناا لغ اااةللم ااذكلدورااللةاااك بًلل،تومااااةلم وساا ن تلودساا ماة
انةاا مللمون طااةلةا ااً ل شطاا  ل،مالااالراااللنعداا  ل كاا نتلوفنطنااةلنعاااكللمك ااا لل،نعاالااة
مدناااطل ااعلة اا علورنرااةلداااكللم الل جواااةلمدداااعرلةا ااً لةاااك للت خمااااةلل، اا  ر

لنداا لكااللل،ماسااد الإعاارل اااللنعداا  لوااللنألتناارلةاااك للندااا تلوج نااةل،ساامانءلنعناامل
سنكلورالل  م نقلت ملوسا  ةلموداا  كةلوازلماسد التنرل  مسذللل،    بةلةج نة

نقلمنعااام اللةسااا كلاالاخاااةلددااااعرلو ذااا ل  طلنألم لمدااال،ددمساااطذ لم اللك اااا لل، ب اااذ 
راللوظذااااا لنعدااااا  لنعو ااااا معلواااااللةااااااك للت خماااااااةلسااااامانءلدوراااااللم الاااااةلنعب اااااملدااااا

ل.ل(2ا ظ لنعاكلل)(3)نعذ م
م كذنلد اللةللرم نةلم الةلنعب ملدبمالن لة نذ لنعد  ام لإعرلنعبا نقلنعخااا لللللل

 كااا للواااللدااا  ا لبلسااااو لنااا لنعنخ ااا تلنعوملل،مواااللرااا لنالد ساااذ لنإلغ ااااقلمنع موااا ل
نا لنااللكا للن ام   لنا لل،ر لا تتل كر للن لنعف مللنعب  ااةلنإلسا واةل،ن م ذ 

ل.ل(4)نعف مللنعب نالاةلنعخااوةلتنرل ط قلمنسزلم اكللمنالب لماالاق
 
 

                                                 

وظنم ،لط  قلت انعم  م،لنع نتلن لت  لنج لنعس بتلندرلنعب  لنع   ن لنعنااع،لل(1)
ل.ل91،ل 3599،ل  انا،ل5ق،ل ن   للنعب ن

لل371، 3579ت  ،ل بوتلإسو تال،لن مللنعا قلنألمسطلمنعب ع لنعخاا ،ل  انا،لل(2)
لل(3) ل  انا، لنعذ  اة، لنعك مر لواا ة ل و ما لسناو ل، لمت و  لونوما، لورنن  ،ل311نسال،

ل.ل171 
 .لDalton, O, M. op. cit, P. 72ل(4)
ل
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 (3)شكل رقم 
 ,Strommenger, Eva, op. cit: مأخوذ من

P. 254 

 (4)ل رقم شك
 ,Strommenger, Eva, op. cit: مأخوذ من

P. 254 
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 (5)شكل رقم 
 ,Strommenger, Eva, op. cit: مأخوذ من

P. 254 
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Decoration of Assyrian Grape Leaf 

Hussein Z.Hamood, Ph.D & Ghassan M.AL-najaari, 

M.A 

Abstract 
Grape form economic perspective had a great 

significance in Mesopotamia. It had been mentioned 

repeatedly in the cuneiform texts referring to its fame and 

cultivation in Mesopotamia. Grape is a climbing tree and its 

leave fall soon. Its flowers are in the shape of smaller or bigger 

clusters with yellowish colour. Moreover, its fruits may differ 

in shape and size. Grapes are eaten in fresh shape and in dried 

one as a raisin. Assyrians extended from the environment in 

which were living elements of unique decoration. This study 

sheds light on the decorations made Assyrian on grape leaf on 

reliefs and landscapes.  

ل
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