المعالجات الخطية في
النحت الجداري اآلشوري
عبد االله ح�سن �شكري
خال�صة البحث

للحدي ��ث عن املعاجلات اخلطي ��ة يف النحت الب ��ارز الآ�شوري البد من
الإ�ش ��ارة �إىل ثالث �أ�صول الأول تعري ��ف اخلط كوحدة �صغرى لت�شكيل
مظاه ��ر الأ�شكال من خالل تقليد مظاهرها وحماكاة �أ�شكالها  ،عرف
اخل ��ط من قبل الدار�سني والباحثني من خالل وجهات نظر عدة فقيل
عن ��ه �أن ��ه ( الناجت عن حركة نقطة يف م�سار يح ��دد حافات ال�سطوح )
وقي ��ل عن ��ه �أنه ( �أهم عن�صر م ��ن عنا�صر الت�صمي ��م ) يت�شكل اخلط
املرئ ��ي يف م�ساري ��ن  ،الأول يك ��ون فيه اخلط له وج ��ود حقيقي يت�شكل
بالإبع ��اد الثالث ��ة للكتل الطول والعر�ض واالرتفاع وه ��و ما تعاملنا معه
يف البح ��ث من خالل العينات املنتخب ��ة من الأعمال النحتية اجلدارية
للفنان الآ�شوري  ،الثاين وجود �إفرتا�ضي يعتمد يف ت�شكيله على قوانني
الإيه ��ام الب�ص ��ري  ،والتباي ��ن الل ��وين وال�ضوئ ��ي وعالق ��ات التنا�سب
وقوان�ي�ن املنظور وهو امل�ستعمل يف الفن ��ون الت�شكيلية الأخرى  .اخلط
يف النح ��ت البارز الآ�شوري له وجود حقيقي بالأبعاد الثالثة ويظهر يف
الكتل النحتية يف جداري ��ات النحت البارز الآ�شوري ك�شق طويل ميكن
ت�صنيف ��ه يف ث�ل�اث �أنواع  ،اخلط الغائر العميق وق ��د ا�ستعمل للإيحاء
بال�صالب ��ة والقوة  ،اخل ��ط الغائر املتو�سط للإيح ��اء بتنا�سق وتنا�سق
�سط ��وح الكتل النحتية  ،اخل ��ط الغائر الواطئ للإيح ��اء برقة ونعومة
�سطوح الكتل.
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ظه ��ر اخلط الغائ ��ر يف فن النح ��ت مع ظهور النح ��ت الب ��ارز ال�سومري وفعل
ا�ستعمال ��ه وتطورت حرفيات ت�شكيل ��ه يف الع�صر الآ�شوري فقد ظهرت احلاجة
�إىل ا�ستعمال ��ه يف العملية النحتية لتزين مداخ ��ل ق�صور امللك �سرجون الثاين
وهياكل املعابد وجدران قاعات املرا�سيم والطقو�س الدينية .
ي� ��ؤدي ال�ضوء دورا مهما يف مظاهر اخلط الغائ ��ر املرئية يف النحت �أجلداري
الآ�ش ��وري � .أكد النحات الآ�شوري يف بن ��اء تكوينات منحوتاته اجلدارية الفنية
عل ��ى ا�ستعمال اخل ��ط الغائر العميق للإيح ��اء بقوة و�صالب ��ة وهيبة �شخو�صه
الت ��ي ظه ��رت يف منحوتاته كونه يعطي ملظاهر بنى ال�ش ��كل حدود معتمة حادة
 .ا�ستخ ��دم النحات الآ�شوري اخلطوط الغائ ��رة ب�أنواعها الثالثة يف معاجلاته
النحتية فقد وظف اخلط الغائر العميق يف ت�شكيل بنى ال�شكل لع�ضالت الأذرع
والأرج ��ل للإيح ��اء ب�صالبتها وقوتها ووظف اخلط الغائ ��ر اخلفيف يف ت�شكيل
بنى ال�شكل حلافات املالب�س والأ�شرطة الزخرفية التي تزينها للإيحاء برقتها
ونعومته ��ا كم ��ا وظف اخل ��ط الغائر املتو�س ��ط للإيحاء بالبعد الثال ��ث �أو عمق
املنحوت ��ة وتنا�س ��ق وتناغم امللم�س يف �سط ��وح م�ستويات الكتل ��ة الثالثة  .ت�ؤكد
معطي ��ات الدرا�سة التحليلية لعملية الت�شكيل الكتل ��ي  ،ومعاجلاته النحتية من
خ�ل�ال مظاهر التكوين الفن ��ي يف النحت اجلداري الآ�ش ��وري على �أن النحات
الآ�ش ��وري كان ميتلك منهجية علمي ��ة يف �إدارة فعالياته الإبداعية  ،ومعاجلاته
اخلطي ��ة يف الت�شكي ��ل النحتي و�أنه �أول م ��ن �أهتم بالقيم ��ة ال�ضوئية للخط يف
الت�شكيل النحتي .
املقدمة

يع� � ّد اخلط عن�صر ًا من عنا�صر ال�شكل بنية ال�شكل ال�صغرى التي تعتمد عليها عملية الت�شكيل
النحتي وتختلف حرفيات ت�شكيل اخلط واخلامات امل�ستعملة يف ت�شكيله ونظام تعامله مع ال�ضوء
يف فن النحت عن حرفيات بنائه واخلامات امل�ستخدمة يف ت�شكيله يف الفنون الت�شكيلية الأخرى
ويتمي ��ز اخل ��ط يف فن النحت بكونه ذات وجود حقيقي له ثالث �أبعاد حقيقية يف حني جنده يف
ف ��ن الر�سم والفن ��ون الت�شكيلية الأخرى له وج ��ود افرتا�ضي يت�شكل م ��ن معطيات عمل قوانني
الإيهام الب�صري  ،وتباين الدرجات اللونية  ،وقوانني املنظور ونظام عالقات بنى ال�شكل داخل
التكوين الفني  ،فقد ظهر ا�ستعمال اخلط مع ظهور فن النحت اجلداري يف الع�صر ال�سومري
ون�ضجت حرفيات ت�شكيله وا�ستعماالته يف الع�صر الآ�شوري مع تفعيل ا�ستخدام النحت البارز
ومزاوجته مع فن العمارة يف ت�شكيل الهياكل واملداخل ال�سيما يف ت�شكيل بوابات الق�صور امللكية
واملعاب ��د وقاع ��ات الطقو�س واملرا�سيم الدينية �إن �أعمال النحت �أجل ��داري البارز التي و�صلتنا
م ��ن الع�صر الآ�شوري ت�ش�ي�ر �إىل حقائق كثرية ع ��ن حرفيات الت�شكيل النحت ��ي التي ا�ستعملها
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النح ��ات الآ�شوري يف بن ��اء �أعماله النحتي ��ة اجلدارية ومن هذه احلقائق ه ��ي �إدراك النحات
الآ�ش ��وري لأهمية القيمة ال�ضوئية للخ ��ط يف عملية الت�شكيل النحتي ف�ضال عن �إدراكه لقدرات
اخل ��ط الإيحائية والت ��ي �إ�ستعملها يف �إظه ��ار عنا�صر القوة التي ميزت مظاه ��ر حياة املجتمع
الآ�شوري .
م�شكل��ة البح��ث  :تكم ��ن م�شكلة البح ��ث يف حرفيات املعاجل ��ات اخلطية يف النح ��ت اجلداري
الآ�ش ��وري واحلاجة لت�شخي�ص تو�صيف ��ات اخلطوط امل�ستعملة يف معاجلات الت�شكيل النحتي يف
النحت البارز اجلداري الآ�شوري .
�أهمي��ة البح��ث :تكمن �أهمية البحث يف تعر�ضه حلرفيات الت�شكيل اخلطي يف النحت اجلداري
الآ�ش ��وري ال�سيم ��ا �أن معظم الأعم ��ال النحتية الآ�شورية مل تلق االهتم ��ام ب�شكل علمي يتعر�ض
حلرفي ��ات العملية النحتية عند النحات الآ�ش ��وري  ،وال�سمات التي متيز املعاجلات اخلطية يف
النحت اجلداري والقواعد العلمية حلرفيات الت�شكيل النحتي .
�أهداف البحث :الك�شف عن املعاجلات اخلطية يف النحت اجلداري البارز الآ�شوري .
ح��دود البح��ث  :تنح�صر يف درا�سة مظاهر اخلط ��وط امل�ستعملة يف الت�شكيل النحتي  ،وكيفيات
معاجلاته ��ا النحتي ��ة يف مناذج من �أعم ��ال النحت �أجل ��داري الآ�شوري  ،الناف ��ر  ،واملتو�سط ،
الواطئ يف ق�صر �سنحاريب واملتاحف العاملية التي تعود �إىل الفرتة بني الألف الثاين ومنت�صف
الألف الثالث قبل امليالد .
حتديد امل�صطلحات :

1ــ املعاجلات النحتية  :ويق�صد بها عملية الت�شكيل ال�صوري التي ي�ستعمل فيها اخلامات ال�صلبة
كاحلجر  ،،واملعادن ،واخل�شب وتعتمد يف �آلياتها على طريقة احلفر والتنعيم وال�صقل.
2ــ اخلط  : :لغويا هو ــ َخط ـ َخط ًا ــ خط ًا بالقلم  :كتب  //وخط ــ ال�شيء  :كتبه بالقلم �أو غريه
 //وخ ��ط عل ��ى ال�شيء  :ر�س ��م عليه خطا �أو عالمة  ،وخط اخلط ��وط  :ر�سمها  //و ــ خطط :
�سطر  /و ــ خطط البالد  :جعل لها خطوط وحدود. 1
�أم ��ا التعري ��ف الفل�سفي للخط هو ( اخلط  :هو �أق�صر م�سافة بني نقطتني � ،أما وجهات النظر
التي تنحى منحى علمي فهي ترى �أن اخلط هو معطيات حتريك نقطة يف م�سار وهو ميتد طوال
ولي� ��س له عر� ��ض وال �سمك �أو عمق  ،ويع ّد اخلط من وجهة نظ ��ر العاملني يف جماالت الن�شاط
الإبداع ��ي ( الفن ��ون الت�شكيلية ) وحدة �شكل م�ستقلة بذاته ��ا ويعرف على �أنه  :وحدة ال�شكل
ال�صغرى التي يعتمد عليها ت�شكيل بنى ال�شكل املركبة ( امل�ساحة والكتلة ) .
 -1منجد اللغة العربية �ص 189 /دار ال�شروق 1978م
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التعاريف الإجرائية :
يتبن ��ى البح ��ث التعريف الذي تفرت�ض ��ه احلقائق الفيزياوية الذي ي ��رى �أن ( اخلط  :هو الأثر
ال ��ذي يحدثه �سقوط الأ�شعة ال�ضوئية املنعك�سة ع ��ن حافات ونهايات �سطوح الأ�شكال املنظورة
كنق ��اط �ضوئية متعاقبة يف مواقعها على �شبكية الع�ي�ن ويف�سر من قبل العقل ك�إح�سا�س بوجود
اخلط ).2
3ـ� �ـ اخل ��ط الغائر  :هو ال�شق اخلط ��ي العميق امل�شكل على �سطح الكتل ��ة الذي ال ي�سمح لل�ضوء
بتغطي ��ة م�ساحاته اجلانبي ��ة الداخلية  ،ويثري لدى الناظر الإح�سا� ��س بالعتمة ( اللون الغامق
القريب من اللون الأ�سود ) .
4ـ� �ـ النحت اجل ��داري  :هو الت�شكيل ال�ص ��وري ال�سطحي الذي يعتمد يف بنائ ��ه وت�شكيله على
تق�سي ��م �سمك اخلامة ال�صلبة على م�ستويات عدة �أو طبق ��ات خفيفة �أو قليلة ال�سمك كل منها
يحم ��ل جزء ًا من بن ��ى ال�شكل املكونة لتكوي ��ن املنحوتة وله ثالث �أبعاد حقيقي ��ة وال يحتاج �إىل
حرفيات الإيهام الب�صري.
اخلط و�أنواعه وميكانيكيته
(( للخ ��ط معن ��ى يف الفنون الت�شكيلية النح ��ت والر�سم فقد يعني كل نقط ��ة متحركة حت�صر
�ش ��كال معين ًا �أو املحيط اخلارجي جل�سم مع�ي�ن � .أو هو اقل تخطيط من ناحية ال�سمك لي�صف
كيانا خا�صا )) ( . )3
يع� � ّد اخلط البنية ال�صغرى للأ�شكال �أو بتعبري �آخر الوحدة ال�صغرى لبنى ال�شكل وهو الوحدة
ال�صغ ��رى الأ�سا�سي ��ة يف بناء وت�شكيل �صور الأ�شياء  .تختل ��ف حرفيات الت�شكيل اخلطي يف فن
النح ��ت ع ��ن الفنون الت�شكيلية الأخ ��رى ( الر�سم  ،الت�صميم  ،والزخرف ��ة )  ،يعتمد الت�شكيل
اخلط ��ي يف ه ��ذه الفنون على خامات عدة وم ��واد �أولية يف مقدمتها امل ��داد ( الأحبار وال�صبغ
ب�أنواعه ��ا ) كم ��ا ي�ستخدم يف بع�ض الأحيان اخلي ��وط والأ�سالك الدقيق ��ة � .أما يف فن النحت
ف� ��أن حرفيات الت�شكيل واخلامات امل�ستخدمة تختلف عما ذكرنا �آنفا �إىل احلد الذي مينح فن
النح ��ت خ�صو�صية يف حرفياته واخلامات امل�ستعمل ��ة يف عملية الت�شكيل ومعاجلاتها النحتية .
اخلط يف العمل النحتي بت�شكل يف م�سارين .
الأول :يك ��ون له وج ��ود حقيقي له �أبعاد حقيقية طول وعر�ض وارتف ��اع يت�شكل هذا الوجود على
وف ��ق تو�صيفات الدقة وال�سمك اخلفيف  ،العر�ض امل�ست ��دق  ،االن�سيابية يف االمتداد وي�ستعمل
يف الت�شكي ��ل النحتي كم�ساحات حركي ��ة م�ستدقة للف�صل بني م�ساحات الكتل النحتية وتف�صيل
�أجزاء البنى ال�صغرى يف الت�شكيل النحتي .
الثاين :ويكون فيه للخط وجود �إفرتا�ضي يت�شكل من خالل انعكا�س ال�ضوء عن حافات ال�شقوق
الطولية يف م�ساحات الكتل النحتية �إىل عني الناظر وله بداية ونهاية  .هذه التو�صيفات ي�ؤكدها
�أحد تعاريف اخلط .
2ــ عنا�صر الفن الت�شكيلي �ص 42/عبد�إالله ح�سن
3ــ جملة اجلماهري ــ م�ؤ�س�سة الوحدة لل�صحافة والطباعة والن�شر ــ حلب
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(( اخل ��ط ه ��و الناجت من حت ��رك نقطة يف م�سار وهو ميتد طوال ولي�س ل ��ه عر�ض وال �سمك وال
عمق �أي له مكان و�إجتاه ويحدد مكان تالقي �سطحني �أو م�ستويني )) (. )4
اخلط من وجهة نظر الباحثني يف الفن الت�شكيلي :
�إن املفه ��وم املت ��داول لتعري ��ف اخلط ه ��و التو�صيف ��ات املظهرية الت ��ي و�ضعت �أ�س�سه ��ا العلوم
التطبيقي ��ة الو�ضعي ��ة ( الهند�س ��ة والريا�ضيات والفيزي ��اء ) وقد عرف على �أن ��ه (( ا�ستمرار
لنقط ��ة �أو م�س ��ار نقطة ــ وعلى ذلك يعد اخلط م�سار يقود عني الناظر )) كما يعرف( اخلط :
ه ��و اخلط الناجت من حتريك نقطة يف م�س ��ار وهو مبتد طوال ولي�س له عر�ض وال �سمك �أو عمق
�أي له مكان و�إجتاه ويحدد حافة ال�سطح ويحدد مكان تالقي م�ستويني �أو �سطحني ) ( )5يف�صل
�صاحب هذا التعريف تو�صيفات اخلط بقوله :
(( يع ّد اخلط من �أهم عنا�صر الت�صميم لأنه يعمل يف بناء العمل الفني امل�صمم  ،اخلط يحيط
مب�ساح ��ة معينة �أو �شكال ما فيكون �أداة حتديد  ،يحدد اخلط و�إجتاه احلركة واالجتاه و�إمتداد
الف ��راغ الن طبيعته ه ��ي نقل حركة مبا�شرة وتتبعه ��ا  ،قد يكون اخلط م�ستقيم ��ا �أو منحنيا �أو
منف�صال �أو ممتدا � ،أو منعك�سا �أو مقو�سا ويتجه بالعني �إىل الأعلى ويدفعها �إىل الأ�سفل �أو �إىل
()6
�أي �إجتاه �آخر ))
كم ��ا يعرف اخلط من خ�ل�ال وجهة النظر التي ت ��رى فيه �أداة تعبري لها ق ��درة �إيحائية جتعله
عن�ص ��را مهم ��ا و�أ�سا�سيا يف عملية الت�شكيل �إذ يقول (( اخلط  :ب�أنه �أهم العنا�صر الت�شكيلية ،
نظ ��را ل�صفات ��ه الكامنة التي تتيح له القدرة على التعبري عن احلركة والكتلة  ،وهو ال يعرب عن
احلركة مبعناها املرتبط ببع�ض �أ�شياء متحركة فقط و�إمنا مبعناها اجلمايل الذي ينتج حركة
ذاتية تلقائية جتعل اخلط يرتاق�ص يف رونق م�ستقل عن �أي غر�ض �أنتاجي )) ( . )7
�أنواع اخلط  :يت�شكل اخلط ب�أربعة �صيغ هي .

4ــ عنا�صر الفن الت�شكيلي hpp://des-sky.com/community/showthread.php?t=623

5ــ جملة اجلماهري ــ م�ؤ�س�سة الوحدة لل�صحافة والطباعة والن�شر ــ حلب
6ــ نف�س امل�صدر
7ــ نف�س امل�صدر

http://jammahir.alwehda.gov.sy/-print-view.?FileName
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اخلط من خالل مظاهره الواقعية :
م ��ن احلقائ ��ق التي يجب االنتباه �إليها حقيقة وجود اخلط يف مظاه ��ره التي ت�ست�شعره العينان
فيه ��ا � ،إن للخ ��ط وجود ًا افرتا�ضي ًا وهميا وهي احلال ��ة الأوىل التي ي�شكل من خاللها �أمنوذجا
لذل ��ك جن ��ده عندما ن�ست�شع ��ر من بعيد حاف ��ة املن�ضدة التي تت�ش ��كل من �إلتق ��اء م�ساحتني �أو
عندم ��ا ن�ست�شع ��ر موقع التقاء م�ساحتني متعامدتني  ،احلالة الثاني ��ة هو الوجود التمثيلي الذي
ن�ست�شع ��ره من خالل حتري ��ك النقطة على �صفحات �سطوح الأ�شي ��اء وهذا هو اخلط امل�ستعمل
يف الفن ��ون الت�شكيلي ��ة ب�ش ��كل عام  .لك ��ي تت�ضح لدينا �ص ��ورة اخلط يف احلالت�ي�ن البد لنا من
التع ��رف على عالقة ال�ضوء مبظاهر اخلط التي نتعام ��ل معها  ،يع ّد ال�ضوء العن�صر الأ�سا�سي
يف عملي ��ة �إظه ��ار اخلط للحوا�س وهو الذي يحدد القيم ��ة  ،والدرجة اللونية للخط وجند ذلك
وا�ضح ��ا عند النظر �إىل الأف ��ق عندما تكون الأر�ض منب�سطة �أمامن ��ا حيث نالحظ عند نهاية
م ��ا يدركه النظر �إىل الأر� ��ض املنب�سطة  ,وعند النقطة التي تلتقي فيه ��ا ال�سماء بالأر�ض خط
ف ��احت بدرج ��ة لونية تعرب عن �أق ��ل �أو �أفتح درجة لونية للون الأر�ض الت ��ي نقف عليها يف حقيقة
الأم ��ر لي�س هناك وج ��ود فعلي حقيقي لهذا اخلط الذي ا�صطلح عل ��ى ت�سميته خط الأفق لكن
هن ��اك حقيق ��ة فيزياوية كامنة وراء هذه الظاهرة وهي �أن حت ��دب �سطح الأر�ض وعدم مقدرة
جمي ��ع احلزم ال�ضوئية املنعك�سة عن تل ��ك امل�ساحات البعيدة �إىل نظرن ��ا ب�سبب ت�شتت الق�سم
الأك�ب�ر منها يف طريقه ��ا �إىل �أعيننا من خالل �إنعكا�سها على ذرات الغب ��ار يف الف�ضاء اللونية
�إىل اجتاه ��ات الأخ ��رى وق�صور نب�ضة �أو الرتدد املوجي للق�سم الآخر �إذ ال ي�صل �إىل �أعيننا �إال
الأ�شع ��ة املنعك�س ��ة عن امل�ساحات ذات الكثاف ��ات ال�ضوئية العالية حيث يك ��ون الزخم احلركي
للأ�شع ��ة املنعك�سة عنه ��ا �أكرث من غريها  ،وعند و�صول الأ�شع ��ة املنعك�سة �إىل عد�سات العينني
يتم �إ�سقاطها على �شبكية العني كنقاط �ضوئية متعاقبة يف مواقعها على �شبكية العني الذي يثري
لدى الناظر الإح�سا�س بوجود خط فاحت اللون يف نهاية م�ساحات الأر�ض التي نقف عليها والذي
ب ��دوره �أحا�سي�س �أخرى يرتجمها العقل عند الناظ ��ر �إىل التقاء الأر�ض بال�سماء واىل �إح�سا�س
�آخ ��ر هو الإح�سا� ��س بامل�سافة بني الناظر واملواقع التي ينظر �إليه ��ا  ،من هذه الظواهر الكونية
ت�ستنبط قواعد الت�شكيل ال�صوري وهي .
القاع ��دة الأوىل  :تك ��ون الأ�شياء املنظورة من بعد ذات �أل ��وان فاحتة وان هناك تنا�سب عك�سي
بني امل�سافة والدرجة اللونية مل�ساحات البنى ال�صورية املنظورة فكلما تزداد امل�سافة بني الناظر
وبني الأ�شياء املنظورة تقل قيمة الدرجات اللونية للم�ساحات املنظورة  ،و�إ�شباعها ال�ضوئي .
القاع ��دة الثانية  :تكون الأ�شياء املنظورة من م�سافات قريبة ذات درجات لونية وا�ضحة وذات
�إ�شباع �ضوئي عايل .
ميكانيكية اخلط :
تعتم ��د مظاه ��ر اخلط التي ن�ست�شعر وجودها من خالل �آليات حا�س ��ة الب�صر ( العينني ) على
معطيات �آلية �إ�ستالم العينني للأ�شعة املنعك�سة عن �سطوح الأ�شكال  ،يتعر�ض نيكوال�س ريد يف
كتاب ��ه ( الأوه ��ام الب�صرية ــ فنها وعلمها ) �إىل م�س�ألة اخلط من خالل هذه الزاوية وي�صطلح
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عل ��ى اخلط اخلارجي للأ�شكال ت�سمية ( خطوط املحيطات الذاتية ) ويعرف اخلط يف عر�ض
حديث ��ه فيق ��ول عن ال�شكل املادي خلط املحيط على �أنه (( احل ��د املتالمع � ،أي �أنه تغري ما يف
كمية ال�ضوء القادم من املناطق املجاورة )) ( . )8
يو�ضح ريد تعريفه للخط اخلارجي للأ�شكال من خالل �إ�ستالل مثال من م�شاهد الواقع امل�ألوفة
لدين ��ا حي ��ث يقول  ((.وبذلك تك ��ون حروف هذا الن�ص ( يق�صد الن� ��ص املكتوب ) حميطات
مادية ( فيزياوية ) .الن كمية ال�ضوء املنعك�سة من الورقة البي�ضاء �أكرب من تلك املنعك�سة من
احلروف ال�سود  .فمثال هذه احلدود امل�شرقة توفر معلومات تتعلق بالأ�شياء املوجودة يف البيئة
املرئية )) ( .)9
ويتح ��دث ري ��د ع ��ن الت�شكيل اخلطي ال ��ذي يعتمد عل ��ى عالقات اخل ��ط التقليدي ��ة التعامد ،
والتقاطع والتوازي  ،والتعاقب والآلية امل�ستعملة يف بناء التكوين الفني الب�صري الذي ي�ستعمل
اخلط كبنية لل�شكل رئي�سة يف بناء التكوين فيقول .
(( ويعنى الفن الب�صري ب�شكل مبا�شر بتوليد التوتر املرئي عن طريق تنظيم العنا�صر اخلطية
ال�شدي ��دة الت�ض ��اد وتفاعلها  .وتت�ضاعف التوترات املرئية يف ه ��ذه الأعمال التي تنظم �سريان
عمليات تناف�س العينني التي تولد حركتها الفاعلة اخلا�صة بها )) ( . )10
املبحث الثاين :النحت اجلداري الآ�شوري
الأ�صول والبدايات :
يع� � ّد النحت اجلداري الآ�شوري من �أه ��م الوثائق التاريخية التي نقل لنا النحات الآ�شوري على
�صفحاته ��ا حقائق معرفية عن فن النحت الآ�شوري وحرفياته كما نقل لنا من خاللها تفا�صيل
عن حياة املجتمع الآ�شوري وي�شري �إىل هذه احلقيقة الدكتور �شم�س الدين فار�س حيث يقول .
(( �إن عن�ص ��ر امل�ضم ��ون يف الفن العراقي اجلداري القدمي مل يحم ��ل بالأ�سا�س �شكال دينيا
فق ��ط و�إمن ��ا هناك م�شاهد للح ��روب والغزوات وال�صي ��د وللحياة اليومية للنا� ��س  .ويف كلتا
احلالت�ي�ن عرب النح ��ات الآ�شوري عن الواق ��ع املو�ضوعي للحياة التي عا�شه ��ا جمتمع العراق
القدمي )) (. )11
وظ ��ف املجتمع الآ�ش ��وري النحت �أجلداري بوق ��ت مبكر من مراحل ت�أ�سي� ��س الدولة الآ�شورية
ويذك ��ر لن ��ا د� .شم�س الدي ��ن فار�س يف كتاب ��ه ( املناب ��ع التاريخية للفن �أجل ��داري يف العراق
املعا�صر ) ما ن�صه .
(( من ��ت وحتولت مدينة �آ�شور �إىل مملكة � .إن هذه اململك ��ة كانت منذ بدايتها وحتى �سقوطها
ك�سلطة حربية غازية  .ففي تلك الفرتة كانت مدينة �آ�شور واقعة حتت ت�أثري ال�سلطة ال�سومرية
8ــ الأوهام الب�صرية فنها وعلمها � ،ص ، 167/نيكوال�س ريد  ،دار امل�أمون 1988م
9ــ نف�س امل�صدر � ،ص168/
10ــ نف�س امل�صدر � ،ص170 /
حلقائق العلمية التي يعر�ضها نيكوال�س ريد تتيح لنا القول �أن القيمة الفنية واحلركية للخط يحددها ثالث عوامل �أ�سا�سية هي .
�أــ �شدة وكثافة احلزم ال�ضوئية املنعك�سة عن �سطوح الأ�شكال املنظورة .
ب ــ ملم�س �سطوح الأ�شكال التي تنعك�س عنها الأ�شعة القادمة �إىل عني الناظر .
ج ـ امل�سافة بني عني الناظر وال�شكل املنظور .
11ــ املنابع التاريخية للفن �أجلداري يف العراق املعا�صر �ص 24 /د� .شم�س الدين فار�س
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ـ� �ـ االكدي ��ة  .فاحلفريات الآثاري ��ة عرثت على جمموع ��ات فنية كثرية ذات عالق ��ة قريبة بفن
الق�سم اجلنوبي لوادي الرافدين مع كتابات باللغة ال�سومرية  .فاملالحظ يف املنحوتات البارزة
( الرليف ) الآ�شورية هو الت�أكيد على قوة التعبري واحلركة الديناميكية لل�شخ�صيات وم�ؤكدين
تفا�صي ��ل الت�شريحية و�إتقان ال�شكل الع ��ام � .إن ال�صفة احلربية لل�سلطة الآ�شورية �أعطت �صفة
معينة لفن النحت والعمارة يف تلك الفرتة )) (. )12
يف ه ��ذه الفق ��رات يعي ��د �شم�س الدين �أ�ص ��ول النحت اجل ��داري الآ�شوري �إىل الف ��ن �أجلداري
ال�سومري ومن خالل حديثه عن العالقة بني العمارة الآ�شورية بالعمارة ال�سومرية عند تعر�ضه
للحديث عن ق�صر �سرجون واملعابد املحيطة به .
اخل�صائ�ص واملميزات :
يف هذه الفقرة ي�شري �شم�س الدين �إىل العالقة بني النحت �أجلداري الآ�شوري والنحت �أجلداري
ال�سومري عد ًا النحت البارز الآ�شوري ميثل معطى ثقايف ملرحلة زمنية �سابقة من تاريخ العراق
الق ��دمي وه ��ي حقبة الع�ص ��ر ال�سومري واالك ��دي  .وي�ؤكد من خ�ل�ال تعر�ض ��ه لتفا�صيل ق�صر
�سرج ��ون عل ��ى �أن النحت البارز قد ظه ��ر �أول مرة بال�شكل الذي عرفن ��اه يف الع�صر الآ�شوري
يف الث�ي�ران املجنحة الت ��ي ظهرت يف مداخل �سرج ��ون  .كما ي�شري فار� ��س �إىل تباين حرفيات
الت�شكيل النحتي ومعطياته يف املرحلتني ال�سومرية والآ�شورية حيث يقول .
وبالوقت نف�سه (( ميكن الإ�شارة �إىل �أن النحت املدور والبارز يف املجموعات املعمارية جلنوب
وادي الرافدي ��ن مل يك ��ن له الدور الفعال كما هو عند ا ال�شوريني  .ففي النحت البارز الآ�شوري
نالحظ ترابط تام يف الرتكيب بني النحت البارز واملدور مع املعمار )) ( . )13
هن ��ا ي�ؤك ��د فار�س عل ��ى �أن النحت الب ��ارز الآ�شوري هو و�إمت ��داد للنحت الب ��ارز ال�سومري كما
ي�ؤك ��د على �أن النحت البارز وامل ��دور يف العراق القدمي قد ت�شكل خالل مراحل متعددة تطورت
خاللها حرفيات الت�شكيل النحتي وتقنياته و�إن الع�صر الآ�شوري ميثل املرحلة الأخرية يف تطور
حرفي ��ات فن النحت البارز واملدور وتقنياته ودالالته الفكري ��ة وا�ستخداماته يف الأبنية العامة
(املعابد والق�صور امللكية ) وهو ما ي�شري �إليه فار�س عندما يقول .
(( �إن خا�صية الفن الت�شكيلي ويق�صد هنا ( النحت البارز  ،النحت املدور  ،الر�سم ) الآ�شوري
ه ��و التق ��رب �إىل �إدراك �شكل وخا�صة الإن�سان وال�سعي �إىل بناء مث ��ل عليا للرجولة  .هذه املثل
هي امللك املنت�صر  ،امللك الأ�سطورة  ،امللك الزوج القدير امللك القهار  .ففي كل هذه اخلا�صية
العام ��ة للنحت اجلداري البارز عند الآ�شوريني ــ هو �أن ال�شخ�صيات املعرب عنها تكون م�صاغة
ب�شكل مرتا�ص والفراغات �شغلت بر�سوم �إ�ضافية وكتابات)) (. )14
م ��ن ه ��ذه املثل التي �شكل منها النحات الآ�شوري �ص ��ورة االفرتا�ضية ملليكه املنت�صر وخلع عليه
تو�صيفاتها تتبلور خ�صو�صية النحت البارز الآ�شوري ومميزاته  .وبتعر�ض فار�س �إىل الأدوات
التي ا�ستخدمها النحات الآ�شوري للإيحاء مبظاهر القوة بقوله .
(( يف معظ ��م التكوينات الفنية للأعمال النحتية الآ�شورية �سواء كانت نحت بارز �أم مدور �أكد
12ــ نف�س امل�صدر �ص26/
13ــ املنابع التاريخية للفن �أجلداري يف العراق املعا�صر� ،ص ، 28 /د� .شم�س الدين فار�س
14ــ نف�س امل�صدر � ،ص30/
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النحات الآ�شوري يف معاجلاته النحتية على �إبراز التعبري عن البط�ش والقوة ب�شكل غري م�ألوف
ب�إبراز ع�ضالت وت�صفيف ال�شعر الطويل والكثيف املفلفل )) ( . )15
يف ه ��ذه الفقرة يعر�ض فار�س تو�صيفات ال�شخ�صيات التي ظه ��رت يف النحت البارز الآ�شوري
والت ��ي �أدت دورا �أ�سا�سي ��ا يف بلورة حرفي ��ات الت�شكيل النحتي وطبيعة بن ��ى ال�شكل يف التكوين
النحت ��ي ووح ��دات ال�شكل ال�صغرى ـ اخلط ــ امل�ساحة  ،ي�ؤكد فار�س على هذه احلقائق يف مكان
�آخ ��ر حيث يق ��ول � (( :إن املوا�ضيع احلياتية املعرب عنها عل ��ى املنحوتات البارز يف ق�صر امللك
الآ�ش ��وري �آ�ش ��ور بانيبال الث ��اين كم�شاهد ال�صيد واحل ��رب نالحظ �أن هناك قاع ��دة ب�إدخال
حزام�ي�ن متقابل�ي�ن كل منهما بارتفاع م�ت�ر واحد ومق�سم�ي�ن بن�صو�ص كتابية م�ل��أت ال�ساحة
املق ��ررة يف ه ��ذه الأحزمة  .وهناك م�شهد �آ خ ��ر ميثل مو�ضوع يعود �إىل عه ��د امللك �شلمن�صر
( 859ـ� �ـ  825ق.م ) مم ��ا ذك ��ر �أعاله ن�ستطي ��ع �أن ن�شري �إىل تطور هذا الأ�سل ��وب الذي �أ�صبح
�صف ��ة خا�صة للفن الآ�شوري ومنه ��ا  :ا�ستعرا�ض الأحداث الق�ص�صية يف الزمان واملكان كذلك
�إ�ضافات لأعمال امللك التي تتحدث عنه خالل حروبه وغزواته )) ( . )16
1ــ اخلط الغائر العميق :
ه ��و يف الت�شكيل النحت ��ي �شق عميق يحدد عمق غ ��وره طبيعة املعاجلة النحتي ��ة ل�سطوح الكتلة
والبنية ال�صورية التي يعاجلها النحات وقد ا�ستخدمه النحات الآ�شوري للإيحاء بقوة الأ�شكال
الت ��ي عاجلها يف تكويناته النحتية وا�ستثمر خوا� ��ص معطيات اخلط الغائر العميق يف الت�شكيل
النحتي حيث يعطي اخلط الغائر العميق م�ساحات معتمة حادة التي تنتج عن عدم و�صول
الأ�شع ��ة ال�ضوئية �إىل امل�ساحات اجلانبية الداخلية لغور ال�شق اخلطي الذي يبلور عالقة ت�ضاد
�ضوئ ��ي بني غور اخلط النحتي وب�ي�ن امل�ساحات املرتفعة واملحيطة ب ��ه وامل�شبعة �ضوئيا وهو ما
ينت ��ج عنه حالة من الإيهام الب�صري متنح كتل التكوين النحتي جت�سيم يوحي بحجم �أكرب من
حجمها احلقيقي والذي يوحي بقوة الكتلة وحيويتها  ،ا�ستخدم النحات الآ�شوري اخلط الغائر
العمي ��ق يف معاجلاته النحتية لبنى �شكل الأيدي والأرجل لل�شخو�ص واحليوانات التي �شكلها يف
تكويناته �أعماله النحتية اجلدارية .
2ــ اخلط الغائر املتو�سط العمق :
ال يختل ��ف اخل ��ط الغائ ��ر املتو�س ��ط العمق عن اخل ��ط الغائ ��ر العميق يف املعاجل ��ة والت�شكيل
النحت ��ي �إال م ��ن ناحية العمق الذي تظه ��ر معطياته من خالل التباي ��ن ال�ضوئي بني م�ساحات
الكت ��ل النحتية وقد ا�ستخدم النحات الآ�شوري اخلط الغائ ��ر املتو�سط العمق لإثارة الإح�سا�س
بالتجان� ��س والتناغم ال�ضوئي واللوين يف كتلة النحتي ��ة ف�ضال عن مظاهر االن�سيابية يف حركة
اخلط ��وط الت ��ي ت�شكل حزم �شعر الر�أ� ��س واللحية والأفاري ��ز التزينية ملالب� ��س امللوك والكهنة
وال�ضباط والكهنة .
3ــ اخلط الغائر اخلفيف العمق :
وه ��و يف الت�شكي ��ل واملعاجلة النحتية ال يخرج عن ن�سق العمل ال ��ذي يعتمده النحات يف ت�شكيل
15ــ نف�س امل�صدر � ،ص35/
16ــ نف�س امل�صدر� ،ص37/
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اخل ��ط الغائر العميق واملتو�س ��ط �إال �أن يف اخلط الغائر اخلفيف يكون عمق ال�شق اخلطي قليل
بدرج ��ة ت�سمح ملعظم الأ�شع ��ة ال�ساقطة علي ��ه باالنعكا�س  .ا�ستخدم النح ��ات الآ�شوري اخلط
الغائ ��ر اخلفيف العمق للإيحاء برقة �سطوح الكتل ونعومتها  .ا�ستخدم هذا النمط من اخلط
يف املعاجلات النحتية يف بنى �شكل املالب�س و�أغطية الر�أ�س ( القلن�سوات ) والوحدات الزخرفية
املزينة لها �إ�ضافة �إىل ا�ستعماله يف الزخارف التي تزين االنطقة و�أربطة الر�أ�س .
4ــ اخلط البارز :
وه ��و يف الت�شكيل النحتي الذي ا�ستخدمه النح ��ات اال�شوري كم�ساحة �شريطية حماطة ب�شقوق
خطي ��ة كما يظهر يف ت�شكيل ال�سهام وتفا�صي ��ل ال�شرائط التي تزين حافات املالب�س الع�سكرية
واملدينة للملك والكهنة وكبار ال�ضباط .
الإطار النظري

جمتمع البحث :
يتك ��ون جمتمع البح ��ث من جمموعتني من �أعمال النحت �أجل ��داري الآ�شوري  .الأوىل موجودة
يف املواق ��ع الأثري ��ة يف مدينة املو�ص ��ل ( ق�صر �سنحاري ��ب ) وهي الثريان املجنح ��ة التي تقف
يف مدخ ��ل �صال ��ة العر�ش والألواح التي تغل ��ف ال�صالة وهي ت�سعة وثالثون لوح ��ا ت�شكل �إفريزا
م ��ن النحت �أجل ��داري البارز يغلف ج ��دران القاع ��ة الداخلية الأربعة وقد وثق ��ت فيه حمالت
�سنحاريب الع�سكرية و�إجنازات ��ه ال�سيا�سية .املجموعة الثانية هي م�صورات ملنحوتات جدارية
ق�سم منها موجود يف املتحف العراقي والق�سم الآخر يف املتاحف العاملية .
عين��ات البح��ث  :مت اختي ��ار العين ��ات بطريق ��ة ق�صدية على وف ��ق معيار حم ��دد وهو تنوع
معاجلات اخلطوط يف تكوين الت�شكيل النحتي التي ا�ستخدمها النحات الآ�شوري .
منهج البحث  :اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�سة العينات املو�ضوعة للبحث.
�أدوات البح��ث  :وه ��ي العين ��ات التي اعتمده ��ا الباحث و�صنف ��ت �إىل نوع�ي�ن الأول عينات
حقيقية وهي الثريان املجنحة واجلداريات النحتية املغلفة ل�صالة احلكم وموجودة يف مواقعها
الأ�صلية يف مدينة املو�صل ــ ق�صر �سنحاريب ــ بوابة نركال التي در�ست ميدانيا  ،والنوع الثاين
هو امل�صورات الفوتوغرافية التي وثقت تفا�صيل املنحوتات اجلدارية .
خال�صة الإطار النظري
م ��ن خالل احلقائق التي ت�أكدت مو�ضوعتها يف م�سرية البح ��ث التي خل�صت �إىل ر�ؤية مفادها
�أن اخل ��ط بنوعيه الغائ ��ر والبارز هو �أداة �أ�سا�سية يف عملية الت�شكي ��ل النحتي � ،أخذ اخلط يف
املعاجل ��ات النحتي ��ة �صيغة ال�شق الطويل املمت ��د  ،واملتحرك حركة منتظم ��ة تتوافق مع حاجة
النحات يف عملية الت�شكيل النحتي التي ظهرت مع ظهور النحت اجلداري ال�سومري  ،وتطورت
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حرفي ��ات ت�شكيله ��ا يف الع�صر الآ�شوري بعد تفعيلها من خ�ل�ال املزاوجة بني فن النحت البارز
وامل ��دور ،وف ��ن العم ��ارة التي ظهرت معطياته ��ا يف مداخل ق�ص ��ر �سنحاريب وهي ��اكل العبادة
و�ص ��االت الطقو�س واملرا�سيم الدينية � ،أدرك النحات الآ�ش ��وري القيمة ال�ضوئية للخط الغائر
يف الت�شكي ��ل النحت ��ي واكت�شف ب�شكل مبك ��ر �سلوك ال�ضوء مع ال�شق ��وق اخلطية  ،ومعطياته يف
مظاه ��ر الكت ��ل املنحوت ��ة التي يرتجمها تباي ��ن ال�ش ��دة ال�ضوئية بني حاف ��ات ال�شقوق اخلطية
املختلف ��ة يف عم ��ق غورها  ،كم ��ا �أدرك مظاهر الق ��درة الإيحائية التي مينحه ��ا عمق الغور يف
تفاعالت ��ه مع الأ�شع ��ة ال�ساقطة عليه لل�شق اخلط ��ي وم�ساحة ت�أثريها يف مظاه ��ر بنية ال�شكل
لكتلة املنحوتة  ،هذه احلقائق جعلت النحات الآ�شوري يهتم بعالقات بنى ال�شكل النحتي داخل
تكوي ��ن املنحوتة ومعطياته ��ا الإيحائية وهذا يتجلى ب�شكل وا�ض ��ح يف ت�شكيل الوجه يف منحوتة
الث ��ور املجنح ومنحوت ��ة امللك �سرجون الثاين ومنحوتة اللبوة اجلريح ��ة والأ�سد اجلريح  .هذه
الآلي ��ة لت�شكيل ال�شق اخلطي يف حرفيات املعاجل ��ات النحتية عند النحات الآ�شوري جعلت من
عم ��ق غور اخلط وطبيعة تعامله مع الأ�شعة ال�ساقطة عليه ونظام انعكا�سها عن حافاته ومواقع
ا�ستعماله داخل التكوين النحتي ثوابت يف حرفيات الت�شكيل النحتي ومعايري لتحديد القدرات
الإيحائية للتكوين النحتي �أجلداري يف النحت البارز الآ�شوري .
حتليل العينات
اخلط يف النحت اجلداري الآ�شوري :

�إن الدرا�س ��ة التحليلية للمنحوتات اجلدارية الآ�شورية تربز لنا اخلط كوحدة �صغرى �أ�سا�سية
يف بن ��اء ال�شكل وعن�صر من �أهم عنا�صر الت�شكيل يف املعاجل ��ات النحتية لعملية الت�شكيل لدى
النح ��ات الآ�ش ��وري كما برز لدينا من خالل الدرا�سة والتحلي ��ل م�ؤ�شر �آخر ي�ؤكد تنوع حرفيات
املعاجل ��ة للخ ��ط يف التكوي ��ن النحت ��ي وهو ما ميكن ع� �دّه �سمة م ��ن �سمات النح ��ت اجلداري
الآ�ش ��وري ،م ��ن خالل هذا الفه ��م ميكننا الق ��ول �أن النحات الآ�شوري ا�ستط ��اع توظيف اخلط
يف معاجلات ��ه النحتي ��ة ك�أداة ل�صياغة ال ��دالالت الإيحائية لبنى ال�ش ��كل يف التكوين من خالل
ا�ستفادت ��ه م ��ن درجة ال�ضوء مع �سطوح الكتل والتباينات ال�ضوئي ��ة التي تت�شكل بعد انعكا�ساته
عن �سط ��وح الكتل وم�ساحاتها وهو ما ي�ؤكد �إدراك النح ��ات الآ�شوري لطبيعة �سلوكيات ال�ضوء
ومتغرياته ��ا يف تعامله م ��ع كتل الأ�شي ��اء و�سطوحها ومعرفته ملظاهر معطي ��ات اخلط النحتي
(ال�ش ��ق الغائر) يف عملية الت�شكيل  .ظهر اخلط النحت ��ي يف املنحوتات اجلدارية الآ�شورية يف
ثالث م�ستويات ميكن تو�صيفها كالآتي .
ــــ الدرجة ال�ضوئية = �ألوان الظالل املعتمة .
1ــ اخلط الغائر العميق
2ــ اخلط الغائر املتو�سط العمق ــــ الدرجة ال�ضوئية = �ألوان الظالل املتو�سطة العتمة .
3ــ خلط الغائر اخلفيف العمق ــــ الدرجة ال�ضوئية = �ألوان الظالل اخلفيفة .
ـــ الدرجة ال�ضوئية = �سطوع �ضوئي عايل .
4ــ اخلط البارز
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العينة رقم ( ) 1
منحوتة الثور املجنح :
العين ��ة رق ��م (  )1ه ��ي منحوت ��ة الثور
املجن ��ح يف ق�ص ��ر �سنحاري ��ب ون�سخة
من ��ه يف املتح ��ف الربيط ��اين ـ� �ـ لندن.
يف ه ��ذه العين ��ة يالح ��ظ �أن النح ��ات
الآ�ش ��وري ق ��د ا�ستخدم �أمن ��اط اخلط
الغائ ��ر الثالث ��ة العمي ��ق واملتو�س ��ط
واخلفي ��ف حتلي ��ل مظاهر بن ��ى ال�شكل
الرئي�سة يف تكوين املنحوتة  ،بنية �شكل
الر�أ� ��س  ،بنية �شكل الأرجل  ،بنية �شكل
الأيدي  ،بنية �ش ��كل اجلذع  ،بنية �شكل
اجلن ��اح  ،يف�صح عن �أن مهارة النحات
الآ�شوري يكمن ورائها خربة ر�صينة يف
التعامل مع اخلامات ال�صلبة ( احلجر
) و�إخ�ضاعها ملتغريات الت�شكيل النحتي
ومعرف ��ة مبتغ�ي�رات �سل ��وك ال�ضوء مع
�سطوح الأ�ش ��كال وهذا ما �سنبحث عنه
يف ال�شكل الرئي�سي يف املنحوتة .
بنية �شكل الر�أ�س :
م ��ن حالل امل�سح الب�صري للخطوط ال�شقية يف بنية �ش ��كل الوجه والقلن�سوة نالحظ تباين يف
ال�شدة ال�ضوئية حلافات ال�شقوق اخلطية وهو دالة على تباين عمق ال�شق اخلطي حيث نالحظ
�أن اخلطوط ال�شقية املحيطة مبحجري العينني واجلفون وحدود امل�ساحة املحيطة بب�ؤب�ؤ العينني
تك ��ون ذات عتم ��ة عالية يف حني نالحظ �أن اخلطوط ال�شقية امل�ستعملة يف ت�شكيل الفوا�صل بني
كتل القلن�سوة �أقل عتمة � ،أما يف ت�شكيل اللحية والزخرفة التي تزين القلن�سوة
نالح ��ظ اخلطوط ال�شقية التي ت�شكل فوا�صل بني ح ��زم ال�شعر والوحدات الزخرفية فهي ذات
�ش ��دة �ضوئية متو�سطة  ،ه ��ذه القراءة لتفا�صيل بنى ال�شكل يف الوجه والقلن�سوة تتيح لنا القول
�أن النح ��ات الآ�شوري اخلط الغائر العميق يف ت�شكيل العينيني وا�ستخدم اخلط الغائر املتو�سط
العم ��ق يف ت�شكي ��ل كت ��ل القلن�س ��وة � ،أم ��ا يف ت�شكي ��ل حزم
�شع ��ر اللحية والوحدات الزخرفية فق ��د ا�ستخدم النحات
الآ�شوري اخلط الغائر اخلفيف العمق .
بنية �شكل الأجنحة :
يف بني ��ة �ش ��كل الأجنحة نالحظ من خ�ل�ال درا�سة �سطوح
وم�ساحات املكونة لبنية �شكل الأجنحة نالحظ �أن النحات
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الآ�ش ��وري ا�ستعم ��ل نوعني م ��ن اخلط ��وط  ،الأوىل هي اخلط ��وط ال�شقية الواطئ ��ة العمق وقد
ا�ستعمل ��ت يف ت�شكيل �شعريات الري�ش ويالحظ �أن املعاجلة النحتية يف هذه امل�ساحات اعتمدت
عل ��ى ال�شقوق اخلطية املتوازي ��ة واملتعامدة مع ن�صل الري�شة ال ��ذي ا�ستخدم فيه اخلط البارز
الذي متيز �سطحه ب�شدة �ضوئية عالية
بني ��ة �ش ��كل البط ��ن  :يف منطق ��ة الورك
ومنطق ��ة البط ��ن يالح ��ظ �أن النح ��ات
الآ�ش ��وري وظ ��ف يف ت�شكي ��ل الفوا�ص ��ل
اخلطية بني �أفاري ��ز الوحدات الزخرفية
ال�شقوق اخلطية املتو�سطة العمق وهو ما
ي�شري �إليه التباين ال�ضوئي بني �سطوح كتل الأفاريز الزخرفية وبني الفوا�صل بينها .
العينة رقم ( )2
منحوتة اللبوة اجلريحة من م�شهد
�صيد اال�سود ــ املتحف الربيطاين
يف العين ��ة رق ��م ( )2نالح ��ظ الن�س ��ق
نف�سه يف حرفي ��ات املعاجلات النحتية يف
عملي ��ة الت�شكيل حي ��ث يالحظ ا�ستخدام
النحات الآ�شوري بالأ�سلوب نف�سه يف بناء
اخلطوط وامل�ساحات يف الت�شكيل النحتي
حي ��ث ا�ستخ ��دم اخل ��ط الغائ ��ر العمي ��ق
يف ت�شكي ��ل ج ��روح اللبوة و�أرجله ��ا  ،يف ت�شكيل ال�سهام املغروزة يف ج�س ��د اللبوة يجمع النحات
الآ�شوري يف معاجلته النحتية بني اخلط البارز واخلط الغائر العميق .
العينة رقم (  ) 3الأ�سد اجلريح  .من م�شهد �صيد  .املتحف الربيطاين ـ لندن
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يف العينة رقم (  ) 3تربز جماليات �أداء النحات الآ�شوري بكل تفا�صيلها الت�شكيلية والوجدانية
وتت�ض ��ح حرفي ��ات الدم ��ج بني الت�شكي ��ل ال�صوري لبن ��ى ال�شكل م ��ن خالل قدرته ��ا الإيحائية
مل�ضام�ي�ن دالالته ��ا الفكري ��ة فق ��د ا�ستخدم اخل ��ط الغائر لت�شكي ��ل مظاهر الق ��وة و�إيحاءات
�صراعاته ��ا  ،ا�ستخ ��دم يف ت�شكيل بنية �شكل الأ�سد اجلري ��ح اخلط البارز ذات احلدود احلادة
يف ت�شكي ��ل تفا�صي ��ل الوج ��ه ال�سيما يف بنية �شكل الوجن ��ة والفك الأ�سفل كم ��ا ا�ستخدم اخلط
الغائر العميق يف ت�شكيل الفوا�صل ال�شقية اخلطية بني حزم �شعر الر�أ�س والأيدي كما ا�ستعمله
مدجم ��ا مع اخلط البارز يف ت�شكيل بنية �شكل الأ�سه ��م املغروزة بج�سد الأ�سد  ،ا�ستعمل اخلط
الغائر املتو�سط العمق يف منطقة الورك والبطن  ،مما يجب التوقف عنده يف هذه املنحوتة هو
توظي ��ف النحات الآ�شوري اخل ��ط الغائر العميق واملتو�سط فقط للح�ص ��ول على خطوط حادة
تثري الإح�سا�س بالقوة وال�شدة لدى الناظر .
العينة رقم ( ) 4
املل ��ك �سرج ��ون الث ��اين يحم ��ل �ضحية  .جزء م ��ن رليف
ج ��داري لق�ص ��ر �سرج ��ون يف مدين ��ة دور ـ� �ـ �شاروك�ي�ن
الآ�شوري ��ة  .يع ��ود �إىل القرن الث ��اين قبل امليالد  .متحف
اللوفر ــ باري�س .
يف العين ��ة رقم (  ) 4نالح ��ظ �أمناط اخلط الغائر الثالثة
�إىل جانب اخلط البارز يف ت�شكيل تفا�صيل البنى ال�صغرى
للوج ��ه  ،العينيني  ،الأن ��ف  ،الفم ويف ت�شكيل اللحية وحزم
�شع ��ر الر�أ� ��س ورباط الر�أ� ��س  ،حيث يظه ��ر اخلط الغائر
العمي ��ق يف ت�شكي ��ل العيني�ي�ن وزواي ��ا الأن ��ف اجلانبي ��ة ،
ا�ستعمال اخلط الغائر املتو�سط العمق يف ت�شكيل الفوا�صل
اخلطي ��ة حلزم �شعر الر�أ�س واللحية كما �أن توظيف اخلط
الغائ ��ر الواط ��ئ يف ت�شكيل زخرفة رب ��اط الر�أ�س  ،يالحظ
ا�ستعم ��ال اخل ��ط الغائر العمي ��ق ب�شكل وا�ضح يف ت�شكي ��ل �ساعد اليدين و�أرج ��ل ال�ضحية كما
ا�ستخدم اخلط الغائر اخلفيف يف ت�شكيل جذعها  ،مما يلفت االنتباه يف هذه املنحوتة القدرة
العالي ��ة للنحات الآ�شوري يف ا�ستنف ��ار قدرات اخلط الإيحائية حيث يثري النظر �إىل امللك لدى
امل�شاهد الإح�سا�س بالقوة وبالوقت نف�سه يثري النظر �إىل ال�ضحية ( الغزال ) الإح�سا�س بالرقة
والنعومة لدى الناظر .
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العينة رقم ( ) 5
جدارية تقدمي نذر امللك التي يظهر فيها امللك وهو ي�سكب املاء املقد�س على القربان املقدم
( الأ�سد الذي مت �صيده من قبله من الرباري ) ــ املتحف الربيطاين ــ لندن .

يف ه ��ذه العينة ي�ستخدم النح ��ات الآ�شوري يف هذه املنحوتة جميع �أن ��واع اخلط الغائر العميق
واملتو�سط والواطئ والبارز  ،فقد ا�ستخدم اخلط الغائر العميق يف ت�شكيل العينيني وحمجريهما
ويف �إب ��راز ع�ض�ل�ات ال�ساعد والأقوا�س والأ�سهم  ،وا�ستخدم اخل ��ط الغائر اخلفيف يف ت�شكيل
زخارف مالب�س امللك واحلر�س الذين يظهرون ورائه  ،كما يالحظ يف هذه املنحوتة ا�ستخدام
امل�س ��ارات اخلطي ��ة �أفقيا وعموديا يف بن ��اء التكوين النحتي �إىل جانب اخل ��ط الغائر امل�ستقيم
ليمن ��ح التكوين النحتي �إيقاعا حركيا قريب �إىل حالة ال�سكون وهو ما تفرت�ضه حلظات تقدمي
القرابني ومرا�سيمها .

النتائج
م ��ن خالل امل�سح الب�صري الذي �أجرين ��اه لعينات من النحت اجلداري الآ�شوري الذي اعتمد
الباح ��ث في ��ه عل ��ى العينات الأ�صلي ��ة التي متثلت يف منحوت ��ات الثريان املجنح ��ة التي حتر�س
بواب ��ة ( باب نركال ) �شم ��ال مدينة املو�صل والعينات التي تي�س ��رت للباحث من خالل ال�صور
الفوتوغرافي ��ة الدقيق ��ة لها ومن خ�ل�ال درا�سة البنى ال�صوري ��ة الكتلية املكون ��ة لتكوين �شكل
املنحوتة ميكننا حتديد معطيات الدرا�سة باال�ستنتاجات الآتية .
1ــ ا�ستخدم النحات الآ�شوري �أربعة �أمناط من اخلطوط  ،اخلط الغائر العميق  ،اخلط الغائر
املتو�سط العمق  ،اخلط الغائر الواطئ  ،اخلط البارز .
2ـــ ا�ستخدم النحات الآ�شوري اخلط الغائر العميق يف ت�شكيل بنى ال�شكل التي �أراد فيها الإيحاء
بالقوة كما يظهر يف ت�شكيل العينيني والأذرع والأيدي.
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3ــ� �ـ ا�ستخدم النحات الآ�ش ��وري اخلط الغائر املتو�سط العمق يف ت�شكي ��ل حزم ال�شعر و�أ�شرطة
حافات املالب�س .
4ــ� �ـ ا�ستخ ��دم النحات الآ�شوري اخل ��ط الغائر الواطئ للإيحاء بالنعوم ��ة والرقة كما يظهر يف
ت�شكيل زخارف املالب�س .
5ـ� �ـ �أ�ستخدم النحات الآ�شوري اخل ��ط البارز احلادة احلافات يف ت�شكيل بع�ض تفا�صيل مالمح
الوجه  ،وزينة املالب�س و�أغطية الر�أ�س .
6ـ� �ـ �أن النحات الآ�ش ��وري اهتم مبظاهر بنى ال�ش ��كل الواقعية املكونة لكيان ��ات الواقع و�إحيائه
وتع ��رف من خاللها على متغ�ي�رات مظاهر الأ�ش ��كال املالزمة ملتغريات معطي ��ات التفاعالت
ال�ضوئية .
7ــ اهتمام النحات الآ�شوري باجلزء بالدرجة نف�سها التي اهتم فيها بالكل .
8ـ� �ـ ق�سم النحات الآ�شوري كتلة املنحوتة اجلدارية �إىل ثالث م�ستويات للح�صول على معطيات
متباينة لتفاعالت ال�ضوء مع �سطوح البنى ال�صورية الكتلية من خالل اخلطوط املحيطية لبنى
ال�شكل التي تتعاقب بالعمق بتعاقب امل�ستويات الثالثة .
9ــ ا�ستخدم النحات الآ�شوري ثالثة �أمناط من اخلطوط الغائرة يف معاجلاته النحتية ملنحوتاته
اجلداري ��ة وهي  ،اخلط الغائر العميق  ،اخل ��ط الغائر املتو�سط العمق  ،واخلط الغائر الواطئ
منطلق ��ا من خربته ومعرفته لتفاعالت ال�ض ��وء مع �سطوح الكتل الواقعي ��ة ومعرفته ملعطياتها
املرئية .
10ــ ا�ستخدم النحات الآ�شوري اخلط كدالة على تو�صيفات �سطوح الكتل ف�ضال عن ا�ستخدامه
كوحدة �صغرى لل�شكل يف ت�شكيل التكوين الفني .
11ــ� �ـ ا�ستخدم النحات الآ�شوري اخلط الغائر العميق ك�أداة لإظهار مالمح القوة وال�صالبة يف
بنى ال�شكل ل�شخو�صه التي ظهرت يف �أعماله النحتية .
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