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امللخ�ص

مما ال�شك فيه �أن النحات ال�سومري على الرغم من �إبداعاته الفنية و�إمكانياته املتميزة
يف جمال النحت على احلجر� ،إال �أنه لن يرتقي �إىل التعبري احلقيقي عن ر�ؤيته وطموحاته
الفني ��ة �إال من خالل ا�ستخدامه مادة تعتمد على تقنية ُعدّت مبتكرة يف جمال النحت مل
تك ��ن معه ��ودة من قبل الت ��ي �أ�صبحت فيما بع ��د عام ًال م�ساعد ًا ومهم� � ًا يف حتقيق هدفه
ور�ؤيت ��ه اجلمالي ��ة التي طاملا طمح �إىل حتقيقها و�صو ًال به ��ا �إىل �أعمال نحتية �أكرث جدية
وواقعي ��ة من م ��ادة احلجر ،كما �إنه عرب م ��ن خاللها عن �شخ�صيته الفني ��ة والإبداعية،
ا�ستط ��اع �أن يوظف هذه املادة التي ال تخلو م ��ن امل�شاكل يف حتقيق ما مل ي�ستطع حتقيقه
م ��ن نحت على احلجر .هذه امل ��ادة هي �سبيكة الربونز التي منحت ��ه خ�صو�صيتها جما ًال
وا�سع� � ًا وحري ��ة كاملة تتوافق م ��ع طموحه يف جت�سي ��د ر�ؤيته الفني ��ة واجلمالية ومقدرته
بال�سيطرة على كل مادة وتطويعها.
�إن له ��ذه املع ��ادن تقنية خا�صة يف تنقيتها و�صهرها،وال يخف ��ى علينا �أن �أي خلل يف تقنية
التنقي ��ة �أو �أي اختالف ت�شكل حالة �سلبية تظه ��ر ب�شكل وا�ضح على النموذج النحتي بعد
ال�صب بفرتات متباعدة.
حر� ��ص الفن ��ان ال�سوم ��ري عل ��ى تدوين جتارب ��ه املتعلق ��ة با�ستخال�ص �سبيك ��ة الربونز
بن�صو� ��ص م�سمارية تتعلق بالن�سب املئوية التي تدخل يف عملية تكوين ال�سبيكة� .إذن البد
م ��ن �أن فناين العراق القدمي يف الع�صور الالحق ��ة قد �أفادوا من هذه الن�صو�ص وعملوا
عل ��ى تطوير عملي ��ة ا�ستخال�ص �سبيكة الربونز .ويبدو ذلك وا�ضح� � ًا عرب ما تركه ه�ؤالء
الفنانني من �أعمال جبارة وعمالقة من الناحيتني التقنية والإبداعية .
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) تقنيات �صب التماثيل الربونزية يف العراق القدمي (درا�سة حتليلية

 �أما الف�صل. ا�شتمل الف�صل الأول على منهجية البحث العلمي،ت�ضمن البحث ثالثة ف�صول
الث ��اين فقد حتدد بالإطار النظري املتكون من خم�س ��ة مباحث اعتمدها الباحث ليعطي
 �أما الف�صل الثالث ف�إنه ت�ضمن حتليل.دالالت وا�ضح ��ة على تقنية �صب الربونز وتوابعها
النم ��اذج املنتخبة للفنان الع�صر ال�سومري والأكدي والبابلي والآ�شوري ودرا�سة املظاهر
 و�أخري ًا فقد ا�شتمل البحث على النتائج واال�ستنتاجات،التي ح�صلت نتيجة تقنية ال�صب
الت ��ي ظهرت نتيجة التحليل و م ��ن ثم التو�صيات وامل�صادر العربي ��ة والأجنبية والنماذج
.املنتخبة وملخ�ص البحث باللغة الإنكليزية
ABSTRACT
It is no doubt that though the artistic creativity and the
distinctive capabilities of the Sumerian sculpture in the
field of engraving on stone, but he could not convey
the real expression of his vision and his artistic amb tion only through using materials that depend a tec nology considered as invented and unprecedented in
sculpture, which later on became an important and
supporting factor in achieving his aim and his aesthetic
vision which he sought to reach sculpting works made
of stone more serious and more actual. And through
these works he expressed his creative artistic persona ity. He could employ this material, the bronze which is
not free problems, to achieve what he could not achieve
on stone before. Bronze ingot with its characteristics
gave the Sumerian sculpture a wide space and full li erty that accord with his ambitions in accomplishing
the best. The characteristics of this material motivated
him to artistic works were subject to high technology of
molding through which he could free himself from the
barriers of stone characteristics. So he never hesitated
in embodying sculpting works characterized with r ality represented in, generally, freedom in moving the
.hands, the legs and the body
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الف�صل الأول  :منهجية البحث
م�شكل��ة البحث:تنح�ص ��ر م�شكلة البح ��ث بالظواهر ال�سلبي ��ة املتمثلة بالت� ��آكل الظاهر على بع�ض
القط ��ع النحتية الربونزية التي ح�صلت نتيجة تقنية ال�صب .هذه القطع املعتمدة يف البحث مكت�شفة
يف العراق العائدة للع�صر ال�سومري والع�صور الالحقة (الأكدي والبابلي والآ�شوري) التي بدت معظم
عال وجودة يف التنفيذ .لذا ا�ستوجب علينا �أن نقف عند هذه
قطعها بحالة جيدة وكفاءة فنية و�إبداع ٍ
الظواهر حتى يت�سنى لنا حتديد املعايري املتبعة يف تقنية �صب �سبيكة الربونز ومناق�شة الآتي:
البح ��ث يف التحوالت اجلديدة املرتبطة بنظم املعلوم ��ات اخلا�صة بتقنية �صب ال�سبيكة الرائدة بني
مواد النحت الأخرى .ف�ضال عن قلة اخلربة امل�سببة لبع�ض �سلبيات التقنية؟
�أهداف البحث :يهدف البحث �إىل التعرف على �آليات وتقنيات �صب الربونز .
�أهمية البحث :ت�سليط ال�ضوء على التطورات التي ح�صلت على تقنيات ال�صب عرب مناذج نحتية
منتخبة لع�صور متعاقبة يف العراق القدمي .
حدود البحث
احلدود املكانية :ح�ضارة وادي الرافدين (�سومر� ،أكد ،بابل ،و�آ�شور).
احلدود الزمانية :من الع�صر ال�سومري امتداد ًا �إىل الع�صر الآ�شوري.
احلدود املو�ضوعية :تقنية �صب املنحوتات الربونزية املكت�شفة يف العراق القدمي.
احلدود الب�شرية :نحات العراق القدمي.
حتديد امل�صطلحات
 .1التقني ��ة  : Techinqueورد تعري ��ف التقنية يف ( )Encyclopedia of World Artكل �إنتاج يتطلب
تقني ��ة ,وتتك ��ون التقني ��ة من عمليات يدوي ��ة والية متعددة ,تتعام ��ل مع املواد الأولي ��ة لت�شكيل املادة
الأولية وتنظيمها مبا يلبي �أهداف فنية حمددة(.)1
 .2ال�صب  : Castingت�ستعمل تقنية ال�صب لإنتاج الأعمال الفنية من املعادن و�أهمها معدن الربونز،
وهن ��اك نوع ��ان رئي�سان من �أنواع ال�صب ,هما ال�صلد واملجوف لإجن ��از الأعمال النحتية الربونزية
الكبرية (الن�صبية) ولأ�سباب اقت�صادية يكون ال�صب ال�صلد غري عملي(.)2
 .3الربون ��ز : Bronzeيطلق عل ��ى �سبائك النحا�س والق�صدير ت�سمية الربون ��ز ,وقد ت�صل ن�سبة فلز
الق�صدير فيها حتى  ,%20ومع �أن �سبائك الربونز �أكرث �صالدة من النحا�س �إال �أنها جيدة الت�شغيل,
ت�أخذ ال�شكل املطلوب جيد ًا عند ال�سباكة ,وهذا يرجع �إىل قلة انكما�شه احلجمي الذي يكون بحدود
(.)3()%0.6-%1.8
 .4البوتق ��ة :عادة ت�صنع من مادة الكرانيت الأ�سود ونوع خا�ص من الطينة ومقا�سات خمتلفة وعند
رفعها من الفرن ت�ستعمل مالقط خا�صة م�صنوعة من املعدن منا�سبة حلجمها(.)4
1 Encyclopedia of World Art, Vol. XIII, McGraw-Hill Book, Co., Landon, 1967, P.965.
2 McGraw-Hill, Dictionary of Art, Vol. 1, Landon, 1969, PP.512, 514.

 3الطائي ،عبد حيدر ،خوا�ص املواد الهند�سية ،دار احلكمة للن�شر� ،1987 ،ص.55
 4كيت ،روبرت� ،صنع النماذج وال�سبائك ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة� ،1961 ،ص.46
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الف�صل الثاين:الإطار النظري
املبحث الأول� :أهمية املعادن وا�ستخدامها
يرجح معظم الباحثني �إن العراقيني القدماء كانوا �سباقني يف بناء احل�ضارة الإن�سانية ومتيزوا عن
�أقرانه ��م يف خمتلف االجتاهات احلياتي ��ة كالأدب وال�صناعات وغريها .ومن �أبرز هذه ال�صناعات
ه ��ي تعدين املعادن و�سباكتها ،لكونها تتمتع بخا�صية الدميوم ��ة ومتثلت « ب�صناعة الأدوات املنزلية
والزراعي ��ة .لق ��د كان ا�ستعمال ه ��ذه الأدوات يف احلياة اليومية يف املجتمع امل ��دين ،الدافع لت�سمية
ه ��ذا الع�ص ��ر بع�صر املعادن وهي تب ��د�أ يف العراق يف �أوائل الألف الراب ��ع ق.م «( .)5لقد كان الفنان
ال�سوم ��ري �سباق ًا يف �صناعة املعادن وقد ا�ستغلها النح ��ات العراقي يف عمل النماذج النحتية .وهذه
النماذج املكت�شفة من العراق القدمي خري دليل على ذلك .وما ي�ؤكد قدمها هو �أنها « تعود �إىل حوايل
 3500ق.م وت�شري �إىل وجود تكنولوجيا متطورة جد ًا بالن�سبة ل�صناعة النحا�س واختزاله من خاماته
و�صهره قبل �أو بعد حتويله �إىل �سبائك «( .)6وقد وجه الفنان جل اهتمامه و�إبداعاته وتطلعاته الفنية
�إىل التح ��رر من نظم العالقات ال�شكلية التي كانت �سائدة �آنذاك واملقت�صرة على مادة احلجر ،لذا
ن ��رى �إن ه ��ذا التطور الفكري ي�ش�ي�ر �إىل �أن هذه الأ�سباب �أدت « �إىل ا�ستخ ��دام طريقة ثانية لإنتاج
النحت املج�سم ،هي فن النحت بالربونز وهي الطريقة التي ظفرت باهتمام خا�ص «(.)7
�إن قيمة �سبيكة الربونز اجلمالية تفوق القيمة اجلمالية للحجر و�أقل تعر�ض ًا للتلف منه و�أطول عمر ًا،
ولل�سبيكة خ�صائ�ص فنية تدخل يف جمال الإبداع .وتفتقر هذه التقنية اىل مادة احلجر وهذا دليل على �أن
« الكنوز التي اكت�شفت يف طبقات ع�صر فجر ال�سالالت باملواقع ال�سومرية تدل على قدرة املخت�صني
يف عملي ��ات التعدي ��ن .وي�ش ��كل �صانعوا املع ��ادن �صنف ًا لوحده ��م كانت خدماته ��م ذات طلب �شديد
�آن ��ذاك«( ،)8ومنه ��م النح ��ات العراقي ال ��ذي اكت�سب ��ت �أعماله �شه ��رة وا�سعة ملا بلغت ��ه من جت�سيد
حال ��ة متقدم ��ة ومتطورة جد ًا يف جمال تقنية �ص ��ب التماثيل الربونزية ا�ستم ��رت �أ�س�سها �إىل وقتنا
املعا�صر.
املبحث الثاين� :إعداد �سبيكة الربونز
تط ��ور البنية الفكرية لدى فنان العراق القدمي متخ�ض ع ��ن حتقيق حتو ًال جديد ًا يف نظم العالقات
ال�شكلي ��ة واملادية ،ويعد ه ��ذا التحول اخلطوة الأوىل للولوج �إىل ع ��امل التعدين متحدي ًا كل املخاطر
املرتتب ��ة على ذلك ،لغر� ��ض الو�صول �إىل ما هو �أف�ضل ،فقد ا�ستط ��اع �أن ي�ضع يده على املواد اخلام
التي يتم من خاللها �صنع �سبيكة الربونز وهذه املواد اخلام هي النحا�س والق�صدير ،ويتميز معدن
()9
النحا�س عن املعادن الأخرى ب�أنه « فلز طري ذو لون �أحمر وبوزنه النوعي وقابليته لل�سحب والطرق«
فيم ��ا ل ��و ا�ستعمل لوحده من دون ت�صدير .ويوج ��د يف الطبيعة على �شكل « كاربون ��ات �أو �سليكات �أو
�أوك�سي ��دات وا�ستورده ال�سومريون على �شكل كاربونات النحا� ��س ...وغالب ًا ما يح�صل عليه ملحوظ ًا
 5اجلادر ،وليد� ،صناعة التعدين مو�سوعة ح�ضارة العراق ،ج ،2دار احلرية للطباعة ،بغداد� ،1985 ،ص.239
 6حبة ،فرج ،الكيمياء يف العراق القدمي ،جملة �سومر ،جملد  ،25بغداد� ،1969 ،ص.112
 7مورتكارت� ،أنطون ،الفن يف العراق القدمي ،ترجمة :عي�سى �سليمان و�سليم طه التكريتي ،مطبعة الأديب البغدادية ،وزارة الإعالم ،بغداد� ،1975 ،ص.96
 8ليفي ،مارتن ،الكيمياء والتكنولوجيا يف وادي الرافدين ،ترجمة :حممود املياحي وجواد �سلمان ،دار احلرية ،بغداد� ،1980 ،ص.261
 9حلمي ،حممد عز الدين ،علم املعادن ،ط ،1القاهرة� ،1964 ،ص.242
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م ��ع ال�شوائب والأتربة والروا�سب املعدنية ويتم حتويله �إىل �أوك�سيد النحا�س بو�ساطة الأك�سدة داخل
�أفران خا�صة «( )10ويدخل النحا�س كمادة �أ�سا�سية يف احل�صول على « �سبيكة الربونز عند خلطه مع
الزنك �أو الق�صدير «( )11فقد ا�ستخدم الإن�سان الربونز منذ القدم يف العراق القدمي معتمدا « على
مزج املعادن للح�صول على معادن جديدة مثل �سبيكة الربونز «( )12و يتم ذلك وكما هو معروف عرب
مزج النحا�س مع �إ�ضافة ن�سبة حمددة من الق�صدير عن طريق �صهرها بدرجات حرارة معينة .مما
يزيده ��ا قوة و�صالبة .وهذا يعني �أن العراقيني القدماء كانوا يعرفون الكثري عن التعدين و�أ�صبحت
لديهم خربة جيدة من خالل التجارب التي تعد دلي ًال وا�ضح ًا على معرفتهم بهذه املعادن .واكت�سبوا
مه ��ارة يف تقني ��ة تنقية املعادن من ال�شوائب امل�ؤثرة على خوا�ص ��ه الطبيعية .والباحث الفرد دوكل�س
ي�ؤك ��د « وج ��ود التعدين يف �أور منذ عام  3500ق.م الذي انت�شر بعد ذلك �إىل �أوربا وم�صر «( )13فقد
ا�ستغله الفنان ال�سومري و�أبدع يف �صب التماثيل الربونزية (كالعربة ال�سومرية) التي تعد خري دليل
عل ��ى هذه التجربة املبتكرة نتيجة جهود م�ضنية للفن ��ان بذلها يف حت�ضري هذه ال�سبيكة املتكونة من
�أكرث من مادة .وتعتمد كل مادة على تقنية معينة يف تنقيتها من ال�شوائب كالنحا�س والق�صدير وهما
املادتان الأ�سا�سيتان يف تكوين ال�سبيكة التي تعتمد ك ٌّل منها على ن�سبة مئوية ثابتة.
املبحث الثالث :الأفران والبواتق والوقود
 .1الأفران; بعد معرفتنا بتو�صل ال�سومريني مزاولة عملية التعدين ل�سد حاجاته املحلية اعطى هذا
�إ�شارة وا�ضحة اىل وجود �أفران (كور) ذات ت�صاميم منفذة على �أ�سا�س علمي ،وهذا لي�س بالع�سري
عل ��ى العراقي القدمي .فقد متك ��ن من احتبا�س درجات حرارة عالية تكف ��ي ل�صهر املعادن املختلفة
« وم ��ن املعروف �أن ك ��ورة الت�سخني اخلا�صة ب�إذابة املعادن ...كانت تتك ��ون من طبقتني ،يف الطبقة
ال�سفل ��ى كان مو�ضع �إ�شعال النار (الوقود) ويف الطبقة الثانية يو�ضع خام املعدن .وهذه الكور �أقرب
�شبه بالكور امل�ستخدمة حالي ًا ،و�سبق اكت�شاف �أربع ع�شرة كورة خا�صة يف �أور كلها من ع�صر الوركاء
�أي ح ��دود نهاي ��ات الألف الرابع ق.م «( ،)14ه ��ذا ف�ض ًال عما اكت�شف من ن�صو� ��ص م�سمارية �أعطت
حقيق ��ة كاملة ودقيقة على وج ��ود تخ�ص�ص عايل امل�ستوى ومعرفة بن ��اءة يف جمال �صناعة الأفران
�أدت �إىل ا�ستح ��داث �أف ��ران « قادرة عل ��ى تطوير درجة احلرارة �إىل  1100درج ��ة مئوية «( )15تكفي
ل�صهر �سبيكة الربونز.
 .2البواتق  :تعد البواتق من امل�ستلزمات الأ�سا�سية يف عملية �صهر و�صب املعادن وقد ا�ستخدمت يف
ح�ضارة وادي الرافدين مع البدايات الأوىل للتعدين .وقد مت اكت�شاف « �شظايا بوتقة طينية حتتوي
على الفحم النباتي والنحا�س والق�صدير التي ميتد تاريخها �إىل حوايل  3000ق.م «( ،)16ون�ستدل من
 10الأحمد� ،سامي �سعيد ،امل�ستعمرات الآ�شورية يف �آ�سيا ال�صغرى ،جملة �سومر ،1977 ،ج� 33ص.72
 11الزكوم ،مهدي ناجي ،الكيمياء العنا�صر االنتقالية ،بغداد� ،1981 ،ص.129
 12املختار ،فريال دا�ؤود عبداخلالق ،الأ�شكال الآدمية واحليوانية املج�سمة يف الفن العربي الإ�سالمي (درا�سة �أثرية فنية)� ،أطروحة دكتوراه
(غري من�شورة) ،جامعة بغداد� ،2002 ،ص.156
 13لوكا�س ،الفرد ،املواد وال�صناعات عند قدماء امل�صريني ،ترجمة :زكي ا�سكندر ،دار الكتاب امل�صري ،القاهرة� ،1945 ،ص.354
 14اجلادر ،وليد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.247
 15ليفي ،مارتن ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.64
 16امل�صدر نف�سه� ،ص.267
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�شكل ال�شظايا وحجمها �إىل �صغر حجم البوتقة .وهذا يدعونا �إىل القول ب�أن هذه التماثيل « ات�سمت
مبحدودي ��ة وثبات حجومه ��ا مما ا�ضطر النح ��ات �إىل االلتزام ب�صب متاثيله بحج ��وم �صغرية«
وحتى يف الفرتات التي تلت الفرتة ال�سومرية فقد مت العثور على متاثيل تعود للع�صر الأكدي والبابلي
والآ�شوري وهي ب�أحجام �صغرية .كما �سنالحظ ذلك بالنماذج املنتخبة الحق ًا.
 .3الوق ��ود  :بطبيع ��ة احلال �إن الأفران �آنفة الذكر حتت ��اج �إىل م�صدر حراري يكفي ل�صهر املعادن،
واملع ��روف ع ��ن امل�صادر �آن ��ذاك �إنها حم ��دودة ال تتعدى الفح ��م واخل�شب اجلاف ورمب ��ا الزيوت.
وتتطل ��ب الأف ��ران �آنفة الذكر ا�ستمرار حالة التوهج احلراري حت ��ى ت�صل درجات حرارة االن�صهار
الت ��ي يتطلبها كل مع ��دن .ويتم ذلك عن طريق دفع الأوك�سجني �إىل داخ ��ل املوقد حيث « كانت هذه
العملية م�ألوفة �آنذاك وب�أ�سلوبني هما النفخ بوا�سطة املنفاخ اجللدي املزود ب�أنابيب فخارية ،والنفخ
بوا�سط ��ة الفح ��م وذلك من �أجل تزوي ��د النار مبزيد من الأوك�سجني ال�ل�ازم لال�شتعال ومن ثم رفع
درجة احلرارة «( )18التي يتم بها ان�صهار املعدن .والن�صو�ص امل�سمارية التي نق�شت على �أحد الرقم
الطيني ��ة لب�ل�اد وادي الرافدين حيث يت�ضمن النق� ��ش « طلب ًا للح�صول على جل ��د املاعز ال�ستعماله
يف �صناع ��ة املنف ��اخ لتخدم �سباك الربون ��ز «( .)19وقد �شاع ا�ستعمال ه ��ذه التقنية الب�سيطة يف ذلك
العه ��د حتى يف م�ص ��ر التي عرث فيها على �آثار جت�سد كيفية ا�ستعم ��ال طريقة دفع الهواء عن طريق
النف ��خ بوا�سطة الفم �إىل جانب ا�ستعمال املنفاخ اجلل ��دي الذي يعمل على دفع �أكرب كمية من النفخ
بالفم(.)*20

()17

املبحث الرابع :القوالب
ً
�إن بدايات �صنع القوالب يف العراق القدمي ،فقد كانت حمددة جدا وتتمثل بالب�ساطة ومعظمها ذات
وج ��ه واحد (بارز �أو ناف ��ر ويف بع�ض الأحيان جم�سم) وهناك دالالت ت�ش�ي�ر �إىل �أن ال�سباكني كانوا
يعمل ��ون عل ��ى « حفر ال�شكل التقريبي لل�شكل يف قطعة حجرية م ��ن احلجر الرملي «( )21وقد اقت�صر
ذلك على �صناعة الف�ؤو�س �أو الأ�سلحة وما �شابه ذلك .لكن من خالل التجارب واملمار�سات التي قام
به ��ا النح ��ات ال�سومري يف هذا املجال ،فقد كان الزمن كفي ًال بتطوير هذه التقنية وولوجه �إىل عامل
�ص ��ب املعادن .فقد كانت بحق ثورة خلقت جي�ل�ا جديدا من التقنيات تعتمد على تعددية قطع قالب
العم ��ل الواحد ون ��وع املادة امل�صنوع منها م�ستفي ��د ًا بذلك من خربة ال�سباك�ي�ن بالتعرف على املادة
()22
التي تتحمل درجات حرارة عالية .وهذه عبارة عن « طينة ال�صل�صال املالئمة يف عمل القوالب«
خل�صو�صيته ��ا يف حتمل درجات حرارة عالية( .)*23و�ش ��اع �إتباع هذه املادة يف �صنع القوالب املتكونة
من قطع عدة ب�شكل وا�سع وم�ستمر حيث ت�شري املكت�شفات الآثارية �إىل رائدية هذه التقنية يف العراق
 17العي�ساوي ،عبا�س ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.28
 18اجلادر ،وليد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.246
 19هودجز ،هرني ،التقنية يف العامل القدمي ،ترجمة :رندة قاقي�ش ،الدار العربية للن�شر ،عمان� ،1988 ،ص.134
� )*( 20أنظر :جوهز ،هرني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.143-74
 21هوجز ،هرني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.73
 22العي�ساوي ،عبا�س ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.15
 )*( 23امل�صدر نف�سه.
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القدمي دون �شك من خالل ما عرث عليه « يف مقربة �ساللة �أور الأوىل على قوالب ذات ثالث �أو �أربع
قطع قيد اال�ستعمال وقالب من حجر الرمل ل�صب الربونز والنحا�س حدود  3000ق.م يف حني عرث
على قالب كان ي�ستعمل ل�صب الربونز يف (تبة كورة) م�ؤرخ يف �أوا�سط الألف الثالث ق.م «( .)24وهذا
ل ��ن ي�أت ��ي من فراغ و�إمنا هو منو البني ��ة الفكرية لدى النحات ال�سومري ال ��ذي جتاوز ع�صره ب�آالف
ال�سنني جعله �أن ي�صل �إىل هذا الإجناز الرائع املبدع الفريد .والزالت هذه التقنية يزاولها النحاتون
�إىل وقتنا احلا�ضر.
املبحث اخلام�س :املنحوتات الربونزية بطريقة ال�شمع املفقود
متت قدميا �سباكة املنحوتات الربونزية بعمل ح�شوه داخلية لأمنوذج نحتي من ال�شمع املطلوب �صبه
ب�سبيك ��ة الربونز ويغلف من اخلارج مبادة متكونة من طين ��ة ال�صل�صال ومن ثم يتم حرقها بالفرن
احل ��راري للعمل على �إذاب ��ة ال�شمع والتخل�ص منه نهائي ًا .وكما هو معروف و�شائع �إن طريقة ال�صب
بال�شمع تتكون من اخلطوات التي اعتمدها النحاتون يف �صب �سبيكة الربونز وهي تقت�صر على:
«  .1عمل الأمنوذج الأ�صلي للمو�ضوع النحتي.
 .2عمل قالب.
 .3عمل �أمنوذج من ال�شمع (مرحلة الت�شميع).
 .4عمل قنوات ال�صب والتنفي�س ومناذج ال�شمع املن�صهر.
 .5عمل غالف مبادة مقاومة للحرارة.
 .6الت�سخني واحلرق.
()25
 .7ال�سباكة بالربونز” .
بطبيع ��ة احلال �إن ه ��ذه اخلطوات جمتمعة ال تخلو م ��ن اخلطورة والتعقيد وتتطل ��ب الدقة واحلذر
وال�صرب ،لكونها حتتاج �إىل وقت �أطول من �أي عملية نحت �أخرى.
�إن م ��ا جاء به (�سيتون لوي ��د) يف كتابه �آثار بالد الرافدين بحق �أمن ��وذج (العربة) الذي عرث عليه
ملتح ولهذا العمل �أهمية
يف « ت ��ل �أج ��رب هو�أمنوذج م�صغر لعربة جترها �أربعة حمري ي�سوقه ��ا رجل ٍ
()26
خا�صة من الناحية التقنية ،لأنه دليل �سباكة ما ي�سمى( بال�شمع املفقود) التي ظهرت لأول مرة «
يف ب�ل�اد �سوم ��ر ولكن �أود �أن �أقول هنا �إن ما ظهر من �سلبيات وت�آكالت على العربة واملت�صارعني مل
تك ��ن نتيج ��ة تفاعالت جوية ،و�إمنا ظهرت نتيجة ق�صور يف تقني ��ة تنقية املعادن �أو يف الن�سب املئوية
�أو يف امل ��ادة املذاب ��ة (كالقار �أو ال�شحم) ،لأنها لو ح�صلت نتيجة التفاعالت اجلوية لأ�صبحت جميع
النم ��اذج املكت�شف ��ة حتمل املظاهر ال�سلبي ��ة نف�سها لكون جميعها كانت مطم ��ورة حتت الأر�ض .ويف
�أمن ��وذج العرب ��ة ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن الفن ��ان ا�ستخدم ال�شمع لأنه ال يوج ��د م�ساحة ولو �صغرية
نظيف ��ة تتواف ��ق مع خ�صائ� ��ص ال�شمع� ،أو التنقية ب�ش ��كل جيد .وما يعزز ذلك ه ��و �أن هذا الأمنوذج
ال�صغ�ي�ر احلج ��م نفذا بطريقة ال�صب ال�صلد� .إال �أن الفن ��ان ال�سومري انطلق بكل جدارة  ،ليحقق
ر�ؤيت ��ه الفني ��ة واجلمالية التي افتقده ��ا يف مادة احلجر .لذا نرى �إن « التماثي ��ل امل�صبوبة بالربونز
 24امل�صدر نف�سه.
 25هادي ،حمزة كاظم ،تطور تقنيات عمل قوالب النحت ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة بغداد� ،1989 ،ص.85
 26لويد� ،سيتون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.142
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مل يواج ��ه النح ��ات مثل هذه العقبات ،لذل ��ك نراه قد انطلق بحركات �أقرب م ��ا تكون �إىل الطبيعة،
وق ��د حتررت الأيدي والأرجل من كتلة امل ��ادة «( .)27ففي النماذج الالحقة للفرتة ال�سومرية نالحظ
�أن ال�سط ��وح الناعم ��ة امللم�س ت�ش�ي�ر �إىل �أن هناك تراكم خ�ب�رة ح�صلت نتيج ��ة التجربة امل�ستمرة
الت ��ي توارثته ��ا الع�صور املتعاقبة التي �سادت بالد وادي الرافدي ��ن وخلفت �أعما ًال فنية ذات م�ستوى
ع � ٍ�ال لي� ��س يف املجال الفني فح�س ��ب و�إمنا يف تقنية ال�صب التي �أ�صبح ��ت « م�ألوفة عند ال�سومريني
والأكدي�ي�ن والبابليني والآ�شوريني على وفق �أ�سالي ��ب وتنظيمات متطورة ودقيقة «( .)28متخ�ضت عن
جتربة وممار�سة طويلة خ�ضعت لن�ضوج فكري متطور ب�إبداع فني عايل التقنية.
الف�صل الثالث:درا�سة وحتليل النماذج النحتية الربونزية املنتخبة
مت يف ه ��ذا الف�صل درا�سة بع�ض النماذج النحتية الربونزية املنتخبة من الفن العراقي القدمي
وحتليله ��ا الت ��ي تعط ��ي دالالت وا�ضحة على الإب ��داع والتطور لتقنية �ص ��ب الربونز عرب تعاقب
الع�صور ف�ضال عن الإفادة من خربات الآخرين والعمل على تطويرها.
الأمنوذج رقم ()1عربة �سومرية
من تل �أجرب 2600ق.م
خل�صو�صي ��ة الربون ��ز ومي ��زات خوا�صه
الت ��ي تفتقر �إليها م ��ادة احلجر واخل�شب
منحت جم ��ا ًال وا�سع ًا للنح ��ات ال�سومري
لينطل ��ق عربه ��ا يف التعب�ي�ر ع ��ن رغباته
وميوله ب ��كل حرية ليحقق ب ��ه ما ين�سجم
مع ر�ؤيت ��ه و�أهدافه الفني ��ة وطموحه نحو
حتقيق الأف�ض ��ل لريتقي بها �إىل امل�ضمون
والقيم ��ة اجلمالي ��ة والواقعي ��ة عن طريق
املنظوم ��ة احلركية املقت�ص ��رة على حترير
اليدي ��ن والأرجل من الكتلة ،حي ��ث مل�سنا يف هذه اخلا�صية قراءات تتق ��ارب من الواقع وحماكاته
�س ��واء �أكان يف نحت ج�سم الإن�سان �أم احليوان عل ��ى ال�سواء بتقنية حديثة مل تكن معهودة م�سبقا
قبل ال�سومريني.
ففي �أمنوذج العربة ال�سومرية التي عرث عليها يف معبد (�شارة) يف تل �أجرب بحدود ( 2600ق.م)
نالحظ �أن هناك �إ�شارات ودالئل بينة تتعلق ب�إزاحة مادة و�إحالل مادة �أخرى تخ�ضع لتقنية �صب
جريئ ��ة متثل الري ��ادة يف هذه التجربة اجلديدة وحديثة الوالدة يف حي ��اة الفنان ال�سومري .وهذا
النمط الفني من التحول التقني الذي يت�سم بالإبداع يهدف �إىل حتقيق ذائقيته اجلمالية ال�سامية
يف حم ��اكاة الطبيع ��ة .وعلى الرغم من �صغر حجم هذا العمل لكنه يع ��د « �إجنازا فنيا مده�شا ال
 27مظلوم ،طارق ،النحت يف ع�صر فجر ال�سالالت ،ح�ضارة العراق ،ج ،4دار احلرية ،بغداد� ،1985 ،ص.30
 28اجلادر ،وليد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.141
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يتج ��اوز ارتفاع ��ه ال�سبعة �سنتم�ت�رات ومللمرتين «( ،)29ومع فقد متكن الفن ��ان من ال�سيطرة على
امل ��ادة وتوظيفه ��ا بال�شكل الذي يتوافق م ��ع ر�ؤيته الفنية ومقدرته على جت ��اوز ال�صعوبات بخو�ض
جتربة ناجحة نوع ًا ما من حيث التنفيذ ،لكن ظهرت بعد مرور �أزمان طويلة ق�صور يف التعامل مع
هك ��ذا تقنية م�ستحدثة وهذا البد منه ،فقد وجد هذا الق�ص ��ور من التدقيق والتحليل يف تفا�صيل
الأمن ��وذج مبجم ��ل �سطوح ��ه قراءات وا�ضح ��ة تك�شف عن خل ��ل يف تقنية تنقية املع ��ادن ولي�س يف
التنفيذ تتمثل بحاالت الت�آكل البنية على جممل �سطوح الأمنوذج .وبطبيعة احلال يكت�سب الأمنوذج
�سطوح ًا تت�سم بخ�شونة امللم�س مما ينعك�س ذلك على قيمتها التقنية ولي�س الفنية .مما ال�شك فيه
�إن عدم تنقية املعدن من ال�شوائب ب�شكل جيد يجعل من �سبيكة الربونز لي�ست لها خا�صية مقاومة
الظروف الطبيعية .وهذا بال�شك منا ًال �سه ًال ي�ؤدي �إىل �أك�سدتها مظهرا على �شكل حبيبات ت�ؤدي
�إىل نخ ��ر الأمن ��وذج واندث ��اره �إذا مل يتم عليه ال�صيانة والعمل على وفق الت� ��آكل لكن مع هذا فقد
�سج ��ل جتربة تعد رائدة مل تكن معهودة �سابق ًا وا�ستطاع بهذه التقنية �أن يو�صل ر�سالته بكل جر�أة
وي�سجل تاريخ ًا حاف ًال باملنجزات الإبداعية.
الأمنوذج رقم ()2
ر�أ�س امللك الأكدي نرام �سني
لتقنية �ص ��ب الربون ��ز بال�شمع املفق ��ود دور كبري
وفع ��ال وذات ح�ضور متميز يف الف ��ن الأكدي ،ملا
ات�سم ��ت به �أعمال الفن ��ان الأكدي من ح�سن �أداء
يف �إتباع تقنية تقرتن باجلودة والدقة و�أكرث تقدم ًا
وتطور ًا من الفن ال�سومري الرائد يف هذا املجال.
وب�ش ��كل بديهي ال يقبل ال�شك يعود جانب من هذا
التميز يف ه ��ذه التقنية �إىل الأ�س� ��س العلمية التي
اعتمده ��ا الفن ��ان ال�سوم ��ري يف حت�ض�ي�ر �سبيكة
الربون ��ز و�صبها ،حي ��ث ا�ستطاع الفن ��ان الأكدي
�أن ي�ض ��ع ي ��ده على م ��ا خلف ��ه الفن ��ان ال�سومري
من �أعم ��ال نحتي ��ة برونزية ون�صو� ��ص م�سمارية
�صب ج� � َّل اهتمامه بها
اعتمده ��ا كوثائ ��ق �أ�صلية ّ
خا�ص ��ة تلك التي تتعلق بن�سب املعادن التي تتك ��ون منها �سبيكة الربونز .وهي كالتي عرث عليها
املنقبون يف املواقع ال�سومرية كما مر ذلك �سابق ًا.
من خالل ما يبدو من مظاهر على النماذج النحتية الربونزية للع�صر الأكدي �أن هناك تقدم ًا
ملحوظ� � ًا �أحرزه الفنان الأكدي يف تقنية �صب الربونز الذي بات وا�ضح ًا على جممل النماذج.
ومن �أبزر النماذج التي تعطينا قراءات عالية الدقة على براعة الفنان الأكدي يف تقنية ال�صب
بطريق ��ة ال�شمع املفق ��ود .هو ر�أ�س امللك (نرام �سن) ذو احلج ��م الطبيعي وهذه القراءات لها
 29مورتكارت ،انطون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.100
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دالالت وا�ضح ��ة عل ��ى �أن هذا الفنان قد �أج ��اد تقنية �صب التماثيل الربونزي ��ة بطريقة ال�شمع
املفق ��ود حيث يبدو ذل ��ك وا�ضح ًا من خالل املظاهر اجللية على جمم ��ل �سطوح هذا الأمنوذج
التي ات�سمت بجمالية فائقة تعك�س املدى التقني الذي تو�صل �إليه الفنان الأكدي يف تنفيذ �أعماله
الربونزي ��ة وهذه الدالالت ت�شري ب�شكل وا�ضح عل ��ى تبني مادة ال�شمع يف حتقيق �سمات جمالية
ال ميك ��ن حتقيقها �إال من مادة ال�شمع .وهذا ما �أكدته فع ًال جممل �سطوح هذا الإجناز املتمثلة
بتقنية تخ�ضع لأ�س�س علمية اعتمدها ب�إمكانية وفكر متطور متجاوز ًا فيها الأخطاء التي ارتكبها
الفن ��ان ال�سوم ��ري ،فقد اتخذ من اخلربة والتجربة طريق ًا للو�ص ��ول �إىل عمل قالب يتكون من
قطع عدة واتخاذ كل الو�سائل العلمية التي ت�ؤدي �إىل �إجناح العمل متحدي ًا كل املخاطر التي من
املمكن ح�صولها وحمافظ ًا فيها على علمية تقنية ال�صب بال�شمع املفقود الذي ا�ستطاع من خالله
�أي�ض ًا �أن يحافظ على �سمك واحد جلميع �أجزاء الأمنوذج وت�أكيد ًا لعلمية وتقنية ال�صب نالحظ
« ع�ب�ر م ��ا قامت به الباحث ��ة الدكتورة ايفا �سرتومنك ��ر بفح�ص التمثال بالأ�شع ��ة ال�سينية� ،إن
ع ��دد ًا م ��ن الدبابي�س ق ��د ا�ستخدمت �أثن ��اء ال�صب ،وقد ُغ ��رزت هذه الدبابي� ��س خالل طبقة
ال�شم ��ع النموذج داخ ��ل لبة الط�ي�ن ...وكان الغر�ض من ه ��ذه الدبابي�س �ضمان بق ��اء امل�سافة
ب�ي�ن اللب وطبقة طني القال ��ب اخلارجية �أثناء ذوبان ال�شمع .وهكذا ف� ��إن �سمك طبقة ال�صب
كان ��ت مت�ساوية كما وفره الأمنوذج ال�شمعي .ثم كان الأمنوذج ال�شمعي يزود ب�شبكة من قنوات
ال�شم ��ع«( )30الت ��ي تقوم مقام املنافذ ملرور الهواء وال�شمع لطرده ��ا خارج الأمنوذج وكما مثبت
علمي ًا لكي ال ي�ؤدي انحبا�سها �إىل انفجار الأمنوذج وبالتايل ف�شل العملية .وهذا بطبيعة احلال
ال يخلو من اخلطورة حيث متكن منها النحات الأكدي بكل جدارة ،ومن جانب �آخر ومهم جد ًا
هو �أن الفنان الأكدي حافظ ب�شكل دقيق على نقاوة ال�سبيكة .كما ي�شري ذلك �إىل �أن هذا الفنان
عمل بتقنية عالية لتنقية معادن �سبيكة الربونز التي لن ت�سمح الظروف الطبيعية �أن تعمل على
ت�آكل �سطوحها وت�شويهها ،على خالف ما ح�صل لأمنوذج العربة ال�سومرية.
وعل ��ى الرغم م ��ن دقة الفنان و�إمكانيته الفنية العالية فقد ارتكب هفوة �صغرية ح�صلت نتيجة
غفل ��ة اقرتن ��ت بتقنية قنوات ال�شم ��ع عن غري ق�صد� ،أي ل ��ن ي�أخذها بنظ ��ر االعتبار ،فقد مت
اكت�ش ��اف ذلك من طري ��ق القراءة الدقيقة للبناء العام لكل �أج ��زاء الأمنوذج التي ك�شفت عن
وج ��ود نق�ص وا�ضح يف مقدمة الأنف ومب�ساحة م�سطحة ومل�ساء ،مل ي�ؤ�شر هذا الت�شخي�ص �أي
عالمة من �آثار العبث كالذي ح�صل يف جفني العيون و�إمنا ال�سبب كما ذكر �أعاله خلل يف �شبكة
قنوات ال�شمع ،ومن هذه القراءة الت�شخي�صية من النق�ص ح�صل جراء انحبا�س الهواء يف هذه
الزاوي ��ة املغلقة من الأن ��ف فتكونت فقاعة هوائية �أدت �إىل عدم ال�سم ��اح للربونز ب�إ�شغال هذا
احليز ال�صغري من الأنف .ويف هذه احلالة يكون من ال�صعب معاجلتها ب�إمكانيات ب�سيطة ويف
هكذا حجم من الر�أ�س.
ل ��ن تتوقف تقني ��ة ال�صب عند هذه النقطة من العمل ،بل ظهر هناك �إجراء �آخر مت بعد عملية
�إزال ��ة القال ��ب عن الأمن ��وذج الربونزي يتح ��دد ب�إجراء تقن ��ي وفني يدع ��ى بامل�صطلح الفني
اللم�سات الأخرية و يتم ذلك من خالل �آالت معدنية حادة ودقيقة �أن�ش�أت لهذا الغر�ض .وقد مت
� 30سرتومنكر ،ايفا ،الدمى املعدنية القدمية من �آ�شور وتقنية �صب املعادن ،جملة �سومر ،ج 23 ،1جملد  ،42وزارة الإعالم� ،1986 ،ص.51
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ت�شخي� ��ص ذلك من خالل « جميع �آثار احلفر بو�ض ��وح يف ال�صورة املجهرية «( .)31وبهذا يكون
الفنان يف العراق القدمي قد حقق طفرة نوعية يف املجال التقني والفني بهذا العمل املنجز قبل
�آالف ال�سنني.
امنوذج رقم( )3الع�صر البابلي /الر�سا
وعلى الرغم م ��ن التطور الوا�ض ��ح والإبداع العايل
الذي حققه الفنان الأكدي يف جمال تقنية ال�صب،
�إال �أن ه ��ذه اجل ��ودة والدق ��ة يف تقني ��ة ال�ص ��ب لن
حتظ ��ى على ما يبدو باهتمام بال ��غ من لدن الفنان
البابلي حتى ت�صبح �أكرث تطور ًا و�إبداع ًا من الع�صر
الأكدي ،و�إمنا ح�صل هناك تراجع لدى هذا الفنان
يف املج ��ال التقن ��ي ال ��ذي يذكرن ��ا ب�ش ��كل تقريبي
بالتجرب ��ة الرائدة للفن ��ان ال�سومري .فلو تفح�صنا
ب�ش ��كل دقي ��ق الأمن ��وذج رقم ( )3من حي ��ث تقنية
ال�ص ��ب من خ�ل�ال املظاه ��ر الطارئ ��ة على جممل
�سطوح ه ��ذا الأمنوذج وبالتحديد يف منطقة الكتف
والع�ضد الأمين والركبة الي�سرى وردائهما ،لأت�ضح
لن ��ا ب�شكل دقيق من خ�ل�ال قراءات ه ��ذه املتغريات
الطارئ ��ة والوا�ضح ��ة على �أنه هناك ق�ص ��ور وا�ضح يف تقنية تنقية مع ��ادن �سبيكة الربونز من
ال�شوائ ��ب التي لي�ست لها قابلية مقاومة الظروف اجلوي ��ة وعملية تنقية املعادن �آنذاك ال تخلو
م ��ن ال�صعوبة والتعقي ��د لكونها متر مبراحل عدة لغر�ض احل�صول عل ��ى �سبيكة نقية و�صاحلة
لال�ستعم ��ال كالت ��ي ات�سم به ��ا الأمنوذج رق ��م ( .)2فالظواه ��ر ال�سلبية التي �أث ��ارت ت�سا�ؤالت
الباح ��ث ح�صلت نتيجة قراءات ت�شخي�صية دقيقة ا�ستنبطه ��ا الباحث من خالل العوامل التي
�أدت �إىل ت� ��آكل يف املناط ��ق املذك ��ورة �أعاله من ت�أث�ي�ر التفاعالت الكيميائية ،م ��ع �شوائب هذه
ال�سبيك ��ة الت ��ي لي�ست له ��ا القابلية على مقاومتها .ل ��ذا نرى �إن هذه العوام ��ل اجلوية �أدت �إىل
اندث ��ار يف املواقع التي تتواجد فيها هذه ال�شوائ ��ب وت�آكلها ،مما �أثرت ب�شكل مبا�شر على قيمة
العمل الفني من اجلانب التقني الذي ح�صل بال�شك جراء �إغفال جانب مهم جد ًا يتعلق ب�شكل
مبا�ش ��ر بتقني ��ة تنقية مع ��ادن ال�سبيكة ال ��ذي �أدى �إىل عدم ا�ستخال�ص ال�شوائ ��ب ب�شكل كامل
م ��ن املع ��ادن التي تدخل يف تركيب ��ة ال�سبيكة ،الأمر ال ��ذي �سهل عملية التفاع�ل�ات الكيميائية
 ،مم ��ا �أدى �إىل ظه ��ور ت�آكل واندث ��ار وا�ضح عمل عل ��ى ت�شويه و�إ�ضعاف م ��ن قيمته اجلمالية.
لي� ��س هذا فقط و�إمنا هناك م�ؤ�شرات �أخ ��رى يف هذا الأمنوذج ت�شري �إىل تقنية �ضعيفة �سجلت
م ��ن خالل الق ��راءات الت�شخي�صية ملجمل �أج ��زاء العمل فقد تو�صل الباح ��ث �إىل وجود نق�ص
كب�ي�ر يف منطق ��ة كاحل القدم اليمن ��ى ،وتعطينا هذه القراءة حقيق ًة واقع ��ة على عدم مراعاة
� 31سرتومنكر ،ايفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.51
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الفنان عوامل التنفي�س (�شبكة القنوات) يف الأجزاء املكورة من اجل�سم ،وذلك لعدم االعتناء
ب�شبك ��ة القن ��وات ال�شمعية يف املناطق الت ��ي ي�ستوجب مراعاتها ب�شكل دقي ��ق و�أخذ هكذا زوايا
بنظ ��ر االعتب ��ار وعدم �إغفالها .ويف هذه احلالة ال ميكن معاجل ��ة النق�ص احلا�صل يف الكاحل
م ��ن خ�ل�ال ت�صفية العمل من الزوائد بعد فتح القالب .ف� ��إذن عامل توزيع ال�شبكة ال�شمعية يف
الأجزاء املكورة مهم جد ًا وتعد كمنافذ تعمل على ان�سيابية ال�سبيكة داخل الأمنوذج بكل �سهولة
مل�س ��ك جميع امل�ساحات امل�ستوية واملكورة بعد طرد اله ��واء وال�شمع .و�إذا ما ح�صل العك�س ف�إن
ذلك ي�ؤدي �إىل متدد احلرارة وانحبا�س الأبخرة داخل اجلزء املح�صور ويعمل هذا على انفجار
الأمن ��وذج وف�شل ��ه� .أي معنى هذا �إن هناك خلل يف تقنية �صب الربونز جراء �إغفال غري متعمد
يف تنظي ��م �شبك ��ة القنوات ال�شمعية داخل القالب� .أو رمب ��ا يح�صل خط�أ �آخر يف بع�ض الأحيان
ع ��ن « عدم �سكب الربون ��ز با�ستمرار وب�شكل نظامي وتدريج ��ي� ...أو �سكب الربونز قبل بلوغه
درج ��ة االن�صه ��ار الالزمة ،مما يعيق �سهولة اندفاعه مل�سك احلي ��ز الذي يحدثه ذوبان ال�شمع
فينتج عن ذلك فراغات بعد ال�صب «( )32ال تظهر �إال بعد فتح القالب تعد هذه من العوامل التي
ال ميكن معاجلتها فيما بعده ،لأن ما ح�صل من نق�ص يف الكاحل هو نتيجة فجوة انحب�س فيها
اله ��واء فل ��م ت�سمح ل�سبيكة الربونز بالتحرك ب�شكل ان�سيابي داخ ��ل قالب الأمنوذج و�صو ًال �إىل
فجوة الكاحل التي مل يكن با�ستطاعة الفنان معاجلتها بعد فتح القالب وب�إمكانيات ب�سيطة.
امنوذج رقم ()4
متثال العفريت بوزوزو
(الفن اال�شوري)
�إن املتغ�ي�رات الت ��ي ح�صلت لدى الفن ��ان الآ�شوري
يف جمال تقنية �صب الربون ��ز بال�شمع املفقود ،تعد
انعطاف� � ًا جديد ًا وتطور ًا يف م�س�ي�رة احلركة الفنية
الت�شكيلي ��ة ،فق ��د قطعت �شوط� � ًا كب�ي�ر ًا ومزدهر ًا،
مقارنة بفن النحت الربون ��زي ال�سومري .والتباين
احلا�ص ��ل يف تنفي ��ذ ال�صب ل ��كال الع�صرين تكمن
ب ��كل و�ض ��وح يف املكت�شف ��ات الآثارية الت ��ي ال تخلو
م ��ن الإبداع والتفاعل ال�صميم ��ي مع حركة التغيري
يف ر�س ��م مالم ��ح امل�شهد الفن ��ي مبا يلي ��ق باملنجز
الفني بتقنية �صب عالية حققته �أنامل ترجمت فكر
الفن ��ان واح�سا�سه ب�أهمية الف ��ن وجماله و�أغرا�ضه
وعنا�صره.انعك� ��س هذا التق ��دم امللمو�س يف جممل
�أعم ��ال الفنان الآ�ش ��وري ،حيث نالح ��ظ ذلك من
خالل ما ُعرث عليه من �أعمال نحتية برونزية �أعطت دالئل وا�ضحة و�صريحة على مدى التقدم
 32العي�ساوي ،عبا�س ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.86
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والتط ��ور والإبداع ال ��ذي �أحرزه الفنان الآ�ش ��وري يف تقنية �أ�صبحت لها �سم ��ات خا�صة جت�سد
عملي ��ة تقنية �صب التماثيل بال�شمع املفقود دون �شك .فل ��و �ألقينا نظرة ت�شخي�صية دقيقة على
�أجزاء �أح ��د مناذج الفن الآ�شوري املتمثل بامنوذج العفري ��ت الأ�سطوري (بوزوزو) رقم (،)4
نالحظ �أن هناك �إ�شارات وا�ضحة و�صريحة تدل على التزام الفنان الآ�شوري بعملية تقنية �صب
�أك�ث�ر دقة من الفن البابلي وال�سوم ��ري ،متمثلة باملظاهر الوا�ضحة التي تعك�س جدية و�شفافية
الفنان الآ�شوري بالتعامل مع مواد �سبيكة الربونز هذه ،فقد �أعطت انطباع ًا حقيقي ًا عن �أهمية
ال�شم ��ع يف �ص ��ب الربونز ونتائجه الإيجابية .هذه العوامل الب�سيط ��ة فطن لها الفنان الآ�شوري
واعتمده ��ا ب�شكل �أ�سا�سي متفاع ًال معها مبقدرة فكرية عالية و�إمكانيات مادية متوا�ضعة ،لكن
ما و�صل �إليه من تقنية ف�إنها تتقارب مع التقنيات املعا�صرة لتقنية �صب الربونز.
يعد هذا العمل من االجنازات العظيمة يف ح�ضارة وادي الرافدين وذلك ملا يت�سم بخ�صائ�ص
تقني ��ة عالية �أدركها الفنان الآ�شوري عن طريق التجربة الذاتية واملكت�سبة من خربة ما �سبقوه
�أي�ض� � ًا ،وله ��ذا ن ��رى �أن يف تفا�صيل هذا العم ��ل مميزات وخ�صائ�ص ال ميك ��ن تنفيذها �إال عن
طري ��ق تقنية �صب عالي ��ة ودقة متناهية يف ال�سيطرة على العمليات املت�سل�سلة التي يخ�ضع فيها
العم ��ل ملثل هذه املوا�صفات املتمثل ��ة بانفراج اجلناحني وانف ��راج ال�ساقني وباحلجم ال�صغري.
فالق ��راءات الت�شخي�صية الدقيقة له ��ذا الأمنوذج ت�شري �إىل نعومة امللم�س وانعدام الت�آكل الذي
ت�سببه ال�شوائب واالفادة من خ�صائ�ص ومميزات هذه املادة ت�ؤكد على �أن الفنان الآ�شوري قد
جتاوز ع�صره يف جمال تقنية ال�صب ب�إزاحة ال�شمع وب�إمكانيات مادية بدائية متوا�ضعة.
مل يتوق ��ف الفن ��ان الآ�شوري عند ه ��ذا احلد من التقنية بل ي�ستمر بعد فت ��ح القالب ب�إجراءات
�أخ ��رى يدوية يف �سبي ��ل و�ضع اللم�سات النهائي ��ة وذلك عن طريق ا�ستعم ��ال �آالت حادة لإزالة
النت ��وءات التي �أحدثتها �شبكة قنوات ال�شمع والعمل عل ��ى ت�أكيد احلزوز يف منطقة الر�أ�س ويف
اجلناح�ي�ن ومناطق �أخ ��رى من اجل�سم .فهذا دلي ��ل وا�ضح على �إجادة الفن ��ان الآ�شوري لهذه
التقني ��ة ب�شكل متطور ومبدع� ،أخ�ض ��ع فيها معادن ال�سبيكة �إىل ح�ساب ��ات ريا�ضية وعلمية من
ناحي ��ة التنقية والن�سب التي �أجاد معاملتها على وف ��ق موازين حمددة لي�ستخل�ص منها �سبيكة
نقية لي�ضمن بها عمل �أطول ,و�إبداع �أكرب يف املجال التقني والفني.
النتائج
�1 .1إن اكت�ش ��اف �سبيكة الربونز وا�ستعمالها يف ال�صب تعد عراقية املن�ش�أ يف �صب املنحوتات
الربونزية عن طريق (�إزاحة ال�شمع) منذ الع�صر ال�سومري.
2 .2التو�صل �إىل وجود املظاهر ال�سلبية والعيوب على الأمنوذج رقم ( )1والأمنوذج رقم()3
يف مراح ��ل زمني ��ة خمتلفة نتج عن �أخطاء وم�شاكل تقنية حلداث ��ة التجربة ،ال يعزى �إىل
�ضعف التنفيذ الفني فقط كما تبادر للذهن و�إمنا لتقادم الزمن والظروف.
3 .3خ�صو�صي ��ة الربون ��ز وتقنية �صبه �أعط ��ت م�ساحة وا�سعة يف حرية ت�شكي ��ل النحت بتنويع
احلرك ��ة وتوظيف الفراغ و�إمكانية كبرية يف التعبري وحترر الأع�ضاء عن كتلة النحت كما
يف الأمنوذجني ( )1و(.)4
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تقنيات �صب التماثيل الربونزية يف العراق القدمي (درا�سة حتليلية )

د .نزار عبد اللطيف �أحمد

م .م �أجمد �سعيد م�صطفى

4 .4ا�ستعمال القوالب والبواتق والكور يف تقنية �صب الربونز.
5 .5التطورات التي ح�صلت يف هذا املجال هي نتيجة ثقافة الفنان العراقي القدمي.
6 .6من النتائج املهمة �أن الفنان العراقي القدمي ظهر باحث ًا ومبدع ًا.
اال�ستنتاجات
�صغر حجم التماثيل الربونزية يتعلق ب�صغر حجم البواتق.
الن�صو�ص امل�سمارية طريق ًا للو�صول �إىل التجربة واخلربة ال�سومرية.
خوا�ص ومميزات الربونز وراء �إبداع فنان العراق القدمي بالتحرر من الكتلة.
متي ��ز الفنان الأكدي والآ�شوري بالتطور والإب ��داع واالهتمام من خالل التباين الوا�ضح بينهما
وبني الفن ال�سومري والبابلي.
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