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 الملخص:

للوحة الحجرٌة التً تسجل انتصار  القائمة على التحلٌل الوصفى  تتناول الورقة البحثٌة المقدمة تحلٌل أهم المظاهر الفنٌة

" على ملك قبائل بدو "اللولوبى"  . حٌث تناقش الورقة أهمٌة اللوحة كسجل تارٌخً هام ممٌز الملك األكادي " نارام سن 

 من حٌث المالمح الفنٌة التً تعمد المصور ان ٌصور بها الطبٌعة و كذلك تجسٌد الملك األكادي  المنتصر.  

المقدمة تبرز طرٌقة تعبٌر التصوٌر  من المعلوم انه قد اختلف تصوٌر مبدأ األلوهٌة من حضارة ألخرى ،اال ان الورقة

األكادي عن مفهوم قوة االلوهٌة وعالقتها بقوة الملكٌة فً اللوحة التذكارٌة للملك " نارام سن ". و تحقق الورقة البحثٌة 

ٌد فً الدور الممٌز و األساسً للعناصر الفنٌة لأللوهٌة الملكٌة فً احالل النصر على االعداء.  و ٌتجلى  ذلك فً  العد

من المظاهر الفنٌة التً توضح مبدأ االلوهٌة التً تعمد المصور ان ٌظهرها و ٌوسم بها الملك المنتصر فً اشارة هامة 

من الفنان ألهمٌة دور العقٌدة فً الحٌاة السٌاسٌة و الحربٌة و التً ارتبطت بمظهر و هٌئة الملك و أداؤه ، حٌث تمت 

 ور و مباركة االلهة للملك المنتصر "نارام سن".االشارة بأكثر من اٌحاء و مظهر فنى لد

كما تحلل الورقة البحثٌة منهجٌة  و اسلوب الفنان األكادي فً تصوٌر الطبٌعة . و تتضح كٌفٌة اعتناء المصور بتصوٌر 

تفاصٌل الطبٌعة  ومفرداتها و التً حلت محل اٌة تفاصٌل معمارٌة المعركة مما ٌساعد على تحلٌل طبٌعة المعالم 

لجغرافٌة للمدٌنة محل الموقعة الحربٌة. و تؤكد الورقة البحثٌة على أهمٌة تحلٌل اللوحة التذكارٌة باعتبار ان الحقبة ا

 الزمنٌة  المواكبة هً من اهم البداٌات لتصوٌر الالند سكٌب فً الفن األكادي . 
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