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اخلال�صة

تع ��د الأدوات امل�ستعمل ��ة ركن� � ًا مهم ًا م ��ن �أركان العمل االبداعي يف تنفي ��ذ العمل النحتي
مل ��ا لها من �أهمي ��ة ودور يف �صياغة املنحوتة اخل�شبية  ,وت�أت ��ي �أهمية البحث ,عن طريق
التع ��رف على طبيعة االدوات امل�ستعملة وعن �أثره ��ا يف حتقيق املنحوتة واك�سابها املظهر
احل�سي املنا�س ��ب ,هذا ما ت�ضمنه الف�صل االول  ,ف�ضال عن تعريف لبع�ض امل�صطلحات
الت ��ي لها عالق ��ة مبو�ضوع البحث ,وت�ضم ��ن الف�صل الثاين مبحثني تن ��اول املبحث االول
نب ��ذة تاريخية ع ��ن ا�ستعمال مادة اخل�شب ابت ��دء باحل�ضارة اليوناني ��ة وانتهاء بالعراق
احلدي ��ث ,يف حني ت�ضمن املبحث الثاين عر�ضا ل�ل�ادوات امل�ستعملة يف نحت اخل�شب مع
ذكر تفا�صيل تتعلق بقيا�ساتها وانواعها ,كما ت�ضمن هذا الف�صل النتائج التي ا�سفر عنها
االطار النظري .
وتن ��اول الف�ص ��ل الثالث و�صف� � ًا تف�صيلي ًا الج ��راءات البحث التي اتبعه ��ا الباحث.كما
ت�ضم ��ن اختيار عينات البح ��ث التي تناولت �أربعة �أعمال الربع ��ة فنانني عرفوا بتعاملهم
مب ��ادة اخل�شب ,ودورهم يف حركة النحت العراقي املعا�صر ,وهم خالد الرحال ,وحممد
غني حكمت ,وخليل الورد ,و هادي عبا�س ال�سعيد .
وت�ضم ��ن الف�ص ��ل الرابع جمموعة نتائج ,منه ��ا ان للأدوات دور ًا مهم� � ًا يف اظهار الهي�أة
النهائي ��ة للعمل واك�سابه ��ا املظهر احل�سي املع�ب�ر ,وكذلك ف ��ان الأدوات �أرتبطت بحياة
االن�س ��ان وتط ��ورت على وف ��ق مقت�ضيات تق ��دم و�أزدي ��اد متطلباتة ,فقد ع ��رف االزميل
واملطرقة منذ القدم واليوم تعددت �أ�شكالها ,لت�صبح ع�شرات االنواع كما جاء يف املبحث
الثاين .
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.JOHNSTONE.JAUER.WOOD CARVING
The Important of Tools in Formulation of Wooden
Sculptures
Abstract
Tools are regarded as important vehicles in carrying
out the sculptor work and an important creative el ments of the creative works for its importance as far as
the wooden object is concerned. Hence, the importance
of the study which tools and their role in the formul tion of the woody sculptures in chapter One, in addition
to the definition of some basic terms that are relevant
to the present study. The second chapter included two
inquiries: the first inquiry tackled a historical preview of
the use of wooden tools staring from the Greek civiliz tion and ending in the modern Iraq. While the second
inquiry tackled the tools used in sculpture with details
.of their volumes and types
The third chapter included a detailed description of the
procedures of the study which the researcher followed ,
and which has been taken in the analytical descriptive
based on observation in describing the samples according
to the tools deducted from the theoretical framework.
The chapter has also included the choice of sample which
tackled four Iraqi artists known in their dealing with
the wood, and their role in the movement of sculpture
of Iraq, who are: (Khalid Al-rahal, Mohammed Ghani
.)Hikmet, Khaleel Alward and Hadi Abbas Al-Saeed
The fourth chapter included the group of finding such
as that the tools associated with the life of man and were
developed according to the requests of life. The shovel
and the hammer were known since ancient time and t day their shapes were varied to be tens of types as in the
.second inquiry
Jawad.Abded.Al-abass
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الف�صل االول

م�شكلة البحث:
�إن كل ما انتجته احل�ضارة االن�سانيه من �إبداعات خالقة تعود �إىل العمل الد�ؤوب وامل�ستمر
الذى مار�سه االن�سان منذ وجوده على الكرة االر�ضية 0فكل ما جاء به منذ �أقدم الع�صور وحلد
االن ه ��و ماتتطل ��ب احلاجة �إليه ابتداء م ��ن �أدوات العمل البدائية التى ت�ؤم ��ن له قوته اليومى
م ��ن ال�صي ��د �أو يف املراحل التى تلتها من جم ��ع القوت �أو الزراعة وانتها ًء ب ��االدوات امل�ستعملة
بعم ��ل امل ��واد امل�صنعة من جل ��ود احليوانات �أو الع ��اج �أو احلجر التى ا�ستعمله ��ا كعقود وا�ساور
الغرا� ��ض تزينيه التى تقع �ضمن الن�شاط االبداعي لالن�س ��ان البدائى فى ار�ساء اللبنة الأوىل
النتاج �أعمال فنيه ت�ضفي ف�سحة جمالية على حياته اليومية .
لق ��د ا�ستغ ��ل االن�سان البدائى ما توف ��ر يف بيئته من مواد طبيعية ل�صن ��ع �أدوات العمل �سواء
مب ��ا يتعلق بتنفيذ �أعماله املعي�شية �أو انتاج االعمال الفنية 0وقد ا�ستعمل مادة احلجر فى �صنع
ادواته �0إذ �إن املرحلة الزمنية التي �ساد بها احلجر ك�أ�صلب مادة لتح�ضري �أدوات العمل �سميت
بالع�صر احلجرى0
يف مراح ��ل متقدم ��ة ا�ستعم ��ل االزمي ��ل احلدي ��دي الب�سي ��ط واملثاقب احلديدي ��ة واملقا�شط
واملطارق ,لتك�سري احلج ��ارة واملعاول لتهذيب املرمر واحلجارة وا�ستعملت العتالت املعلقه من
احلب ��ال والبكرات لرفع احلجارة ور�صها على بع�ضها وق�سم ا�ستعمل اجلذوع املدوره للدفع(.)1
وال�س� ��ؤال هن ��ا ,هل هناك �آالت خا�صة مبادة اخل�شب ؟ وهي مو�ض ��وع البحث عرب التاريخ وهل
ا�ستطاع النحات توظيف تلك االدوات ل�صياغة املنحوتة اخل�شبية .
 �أهمية البحث واحلاجة �إليه:جاءت الفنون الت�شكيلية كجزء من حياة االن�سان لتلبية �أغرا�ض دينية طقو�سية �أو عقائدية,
وتلبي ��ة حاجة جمالية ذاتية  ,فلم تكن الفنون مر�آة عاك�سه حلياة املجتمع بل تعددت لتعرب عن
()2
حركة جمتمع ومقيا�س تطور نوعي يف الثقافة وال�سلوك0
وم ��ن عنا�ص ��ر تنفيذ العم ��ل النحتي هي الأدوات التي ي�ستعمله ��ا النحات التي يحدد نوعها
حج ��م املنحوتة وامل ��ادة امل�ستعملة0ونح ��ن ب�صدد التعرف عل ��ى طبيع ��ه االدوات امل�ستعملة يف
�صياغة املنحوتة اخل�شبية ,ومدى تاثريها يف ال�صياغة النهائية للقطعه اخل�شبية .من هنا تاتي
اهمي ��ه البحث يف التع ��رف على �أهمية الآلة ودرا�سة �أنواعها ,وطريقة ا�ستعمالها مبا يتنا�سب,
ون ��وع مادة اخل�شب وحجمها0وما ترتكه م ��ن ت�أثري ح�سي عند امل�شاهد يف حتقيق منحوتة تعرب
عن خامتها وعن امل�ضامني املبتغاة للفنان .
 اهداف البحث :يهدف البحث �إىل التعرف على ماي�أتي :طبيع ��ة االالت والأدوات وامل ��واد امل�ستعمل ��ة يف �صياغة املنحوتة اخل�شبي ��ة ,وت�أثريها يف حتقيق
املنحوتة اخل�شبية واك�سابها املظهر احل�سي املعرب عن م�ضمون العمل .
 1عبو ,فرج .علم عنا�صر الفن ,ج� , 2ص29
 2اخلطاط �.سلمان عي�سى و�شم�س الدين فار�س .تاريخ الفن القدمي .الطبعه االوىل � , 1980ص. 7
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 ح��دود البح��ث :اقت�صر البحث عل ��ى درا�سة النت ��اج الفني يف جم ��ال املنحوتة اخل�شبيةللفنانني الآتية ا�سما�ؤهم,وللمدة (. )1990-1950
خالد الرحال  ,وحممد غني حكمت  ,وخليل الورد  ,وهادي عبا�س ال�سعيد .
 حتديد امل�صطلحات :التقنية technology:
()3
تقن االمر,احكمه ,ورجل بك�سر التاء ,حاذق .
والتقني ��ة ه ��ي �أ�سل ��وب االنت ��اج �أو ح�صيل ��ة املعرفة الفني ��ة �أو العملية املتعلق ��ة بانتاج ال�سلع
واخلدمات مبا يف ذلك انتاج �أدوات االنتاج ,وتوليد الطاقة ,وا�ستخراج املواد الأولية ( .)4ويرد
الباح ��ث تعريفا لل�صياغة يف النحت والطريقة التي يتعامل بها النحات مع املادة اخلام املعدة
لتنفيذالتمث ��ال بن ��اء على اخلربة والتجربة التي ميتلكها النح ��ات مب�ساعدة �أدوات خا�صة بكل
نوع من �أنواع املواد.
املعا�صر ( :)contemporaryاملعا�صر هو”ارتباط وثيق بني احلا�ضر واملا�ضي وامل�ستقبل ،يف
عالق ��ة جدلي ��ة حتمية جتعل املا�ضي منعك�سا على احلا�ضر وم�ؤث ��را يف امل�ستقبل ،وجتعل بذلك
حرك ��ة الت�أريخ حركة كلي ��ة ال تتجز�أ )5( ”.واملعا�صر كل ما هو موج ��ود يف ع�صره يعد معا�صر ًا
�سواء �أكان حدث ًا ام �شخ�ص ًا عا�ش يف ذلك الع�صر(.)6
الف�صل الثاين� :أهمية اخل�شب كمادة للنحت (نبذة تاريخية)
( لقد ا�ستعمل اخل�شب يف جماالت وا�سعه لبت متطلبات االن�سان منذ �أقدم الع�صور وا�سهمت
يف تط ��وره احل�ض ��اري ,وظلت مادة اخل�ش ��ب ذات �أهمية كبرية على الرغم م ��ن انتاج خامات
�صناعي ��ة مناف�سة اال انه ظ ��ل م�صدرا مهما لنتاجات كثرية ومتعددة ي ��زداد الطلب عليها مع
تط ��ور حياة االن�سان وازدياد حاجياته )( .) 7ويعود ا�ستعمال االن�سان للخ�شب للأغرا�ض الفنية
وانت ��اج املنحوت ��ة اخل�شبية �إىل �أق ��دم الع�ص ��ور (اال ان قابليته للتلف نتيج ��ة الظروف البيئية
املتعلقه برطوبة الرتبة ونوعها �سببا رئي�سا» يف تف�سخ املنحوتات اخل�شبية وتاكلها و تلفها .مما
�أدى �إىل �صعوب ��ة الوق ��وف على الأعم ��ال النحتية التي �صنعت مبادة اخل�ش ��ب يف اليونان وبالد
وادي الرافدي ��ن يف ح�ي�ن جند ان تربة م�صر الرملية اجلافه اتاحت فر�صة �أكرب للحفاظ على
()8
املنحوته اخل�شبية وو�صولها �إلينا �ساملة) .
(ا�ستعم ��ل اخل�شب يف العراق القدمي يف �صناع ��ة اجلنك �أو القيثارة ال�سومرية.ويعد اجلدي
امل�ستن ��د �إىل �شج ��رة من اجمل القطع التي وجدت يف احد مدافن املقربة امللكية ولكن مل ت�صل
 3جمموعه من الباحثني ,املختار من �صحاح اللغة .القاهرة �,ص.143
. 4امل�صدر ال�سابق � ,ص. 143
 5رم�ضاين ،م�صطفى :توظيف الرتاث وا�شكالية الت�أ�صيل يف امل�سرح العربي ،جملة الفكر ،العدد ،4الكويت � ،1987ص. 79
 6ح�سن �أحمد ،كرمية ،اجتاهات النحت االمريكي املعا�صر� ،ص. 6
 7ت�سوم�س ,جورج  ,اخل�شب كمادة اولية .ت وليد عبودي (�,)1985ص. 11
 8عكا�شة ,ثروت .الفن امل�صري القدمي .جد (القاهرة �.)1972ص.563
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�إلينا الكثري من نتاجات النحاتني القدماء للأ�سباب البيئية املذكورة انف ًا ).
لق ��د ا�ستعم ��ل اخل�شب يف احل�ضارة اليونانية ب�ش ��كل وا�سع �سيما يف جمال االثاث,و�أقل منه
يف الأعم ��ال النحتية التي �شاع ا�ستعمال اخل�شب فيها يف الفرته التي �سبقت القرن ال�سابع ق.م
�.إذ كانت باحجام �صغرية مقارنة باحلجر والرخام الذي ي�سمح بعمل متثال باحلجم الطبيعي
( ) 10
و�أكرب ,اال انها اختفت بفعل رطوبة الرتبة يف بالد اليونان .
كان للخ�ش ��ب ح�ض ��ور يف فن ��ون ال�ش ��رق االق�ص ��ى �إذ ا�ستعم ��ل بالعمائ ��ر ب�ش ��كل وا�س ��ع
مقارن ��ة بالتماثي ��ل ,التي كان ��ت عبارة عن �أ�س ��ود وحيوانات خرافية تقام عن ��د مداخل املعابد
والق�صوروغالب ��ا ماكانت ت�ستعم ��ل املعادن مثل النحا�س كاجزاء م�ضاف ��ة للمنحوته ومعظمها
متث ��ل الهه و�شخ�صيات وحيوان ��ات �أليفه.يذكر هبة عنايات ((�أك�ث�ر التماثيل تلفا �صنعت من
اخل�شب وطليت بالوان كثيفة لتو�ضع يف املعابد,وهي ت�صور الأ�شكال املخيفه للجن وال�شخ�صيات
ال�شري ��رة حت ��ى تبعث الرهبة �إىل القلوب))(�.)11إذ �ساد هذا الن ��وع من املنحوتات �أغلب بلدان
ال�ش ��رق االق�ص ��ى �سيما يف ال�صني التي كان ��ت املنبع جلميع تلك الن�شاط ��ات الفكرية والدينية
والفنية لبلدان تلك املنطقة.
�أم ��ا ع ��ن ا�ستعمالة يف الهند فيذك ��ر (عفيف بهن�سي) بانه نتيجة لك�ث�رة الغابات يف الهند
�أدى �إىل وج ��ود متاثيل خ�شبيةملونه تربز �أهتمام النحات بالتعبري وامل�ضمون النف�سي �أكرث من
اهتمام ��ه بال�ش ��كل ) 12 (.وف�ضال عن ا�ستعم ��ال اخل�شب يف عمل التماثيل امل ��دورة والبارزة فقد
مت ا�ستخدام ��ه يف �صناعة االثاث وزخرفتها باحلفر مبو�ضوع ��ات �آدمية ونباتية غاية يف الدقه
واالتقان حتى الوقت احلا�ضر .
ام ��ا يف احل�ض ��ارة اال�سالمية فقد �شاع ا�ستعمال اخل�ش ��ب يف نحت وزخرفة الأبواب واملنابر
واال�ضرحة وال�صناديق كما امتازت احل�ضارة اال�سالمية بادخالها فن التطعيم باملواد املعدنية
والقري ,وقد بد�أ احلفر على اخل�شب باتباع �أ�ساليب ال�صناعة والزخرفة الهلن�ستية وال�سا�سانية
,ولكن ��ه �أخذ يتط ��ور ب�سرعه يف القرن االول من الع�صر اال�سالمي .وم ��ن �أقدم القطع املبتكرة
واف�ضلها احتفاظا» مبظهرها العتيق هو منرب امل�سجد اجلامع بالقريوان الذي �صنع �سنة 253ه.
�أم ��ا يف ع�صر النه�ضة فق ��د كانت ال�سمة املميزة له ا�ستغالل احلج ��ر والربونز لتنفيذالأعمال
النحتية  ,لكن مل يخ ُل نتاج هذة املدة من �أعمال نحتية نفذت مبادة اخل�شب ,ولكن بن�سبة �أقل
مماهوعلي ��ه يف اخلام ��ات االخرى,كما يف متث ��ال القدي�سة مرمي املجدلي ��ة لدوناتيلو ,وال تبدو
�أي معاجل ��ه خا�صة مبادة اخل�شب على وفق �سم ��ة الفن يف ذلك الع�صر,فقد ا�ستخدم اخل�شب
كاي خام ��ة يف حتقيق املنحوته ب�شكلها الواقعي.ويكاد امل�شاهد اليفرق بني التمثال الربونزي �أو
( ) 13
اخل�شبي �أو احلجري لوحدة اال�سلوب واملعاجلة .
لقد �شهد القرن الع�شرين ظهور خامات جديدة كثرية ومتعددة ا�ستعملت يف تنفيذ االعمال
()9

 9عكاة�شة ,ثروت .الفن العراقي القدمي �.سومر وبابل وا�شور ,بريوت �,1975,ص. 241
 10ريا�ض ,د,هرني .الفن اليوناين حتى اخر الع�صر الهلن�ستي .حميط الفنون,دار املعارف مب�صر �,ص55
 11عنايات ,هبة و.فن ال�شرق االق�صى .حميط الفنون .ج�1ص. 108
 12بهن�سي  ,عفيف .تاريخ الفن يف العامل .مطبعة ال�شركة العربية.القاهرة � 1966,ص. 65
 13نوبلر ,ناثان .حوار الر�ؤية ,ت فخري ر�شيد ,دار امل�أمون �.ص.172
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النحتية .وعلى الرغم من ذلك فان اخل�شب �أخذ ن�صيبه من بني هذه اخلامات لتحقيق اعمال
فني ��ة .فقد ا�ستعمل النحات برانك ��وزي ( )1957-1876كتل من خ�شب البلوط يف اعماله التي
جن ��د فيها �صدى اال�سلوب البدائي الذي �شغف ب ��ه النحات.ويعد النحات هرني �أكرث الفنانني
ا�ستعم ��اال” ملادة اخل�شب يف الع�صر احلدي ��ث�,إذ نفذ جماميع متعددة مت ا�ستعمال اخل�شب يف
تنفيذها وهي ما تعرف بـ(ا�شكال داخلية وخارجية ) وجماميع املر�أة امل�ضطجعه التي اظهرت
( ) 14
مهارة كبرية لدى النحات يف التعامل مع مادة اخل�شب .
ويف الع ��راق احلدي ��ث ع ّد عق ��د االربعينيات ,البداية لف ��ن النحت على اخل�ش ��ب �إذ تعود �أقدم
القطع النحتية اخل�شبية التي مت عر�ضها يف قاعات العر�ض عام ( ,)1948وهذا الينفي انتفاء
وج ��ود منحوت ��ات متفرقة يف فرتة �سابقة �شمل ��ت معظمها منحوتات ب ��ارزة ذات طابع زخريف
ا�ستعمل ��ت يف العمائر ب�ش ��كل عام.ويعد عقد ال�ستينات هو البداي ��ة احلقيقية لفن النحت على
اخل�ش ��ب �سيم ��ا بعد ع ��ودة اجليل االول من النحاتني م ��ن خارج العراق.وادخ ��ال مادة النحت
على اخل�شب �ضمن املنهاج التدري�سي ملعهد الفنون اجلميلة عام ( )1962و�شهدت هذه الفرتة
والت ��ي تلته ��ا ح�ضورا” متميزا” لهذه املادة من خالل املعار� ��ض امل�شرتكه التي اقامتها جماعة
بغداد ونقابة الفنانني العراقني فيما بعد ف�ضالعن املعار�ض ال�شخ�صية االخرى .
االالت واالدوات امل�ستعملة يف نحت اخل�شب :
�إن تنفيذ اي عمل نحتي ال�سيما مادة اخل�شب يتطلب بال�ضرورة ا�ستعمال االدوات املنا�سبة
ومن املعروف ان اجناز املنحوتة اخل�شبية يعتمد على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية هي مادة اخل�شب
اخلام املنا�سبة لطبيعة وحجم املو�ضوع املراد تنفيذه  ,وخربة الفنان ,و�أخريا الأدوات التي يتم
بو�ساطتها حتويل اخل�شب اخلام �إىل عمل فني ان االالت يف النحت ب�شكل عام تكون �أما يدوية
�أو ميكانيكي ��ة �أو كهربائي ��ة ,وتنوعت �أ�شكالها عل ��ى وفق طريقة ا�ستعمالها ول�ل�ادوات اليدوية
اهمي ��ة خا�صة�,إذ الميكن اال�ستغناء عنها حت ��ى يف حالة ا�ستخدام النحات االدوات امليكانيكية
اوالكهربائي ��ة اثناء تنفيذ املنحوتة اخل�شبية�.إذ �إن اغلب النحاتني ي�ستعمل االدوات اليدوية يف
اظهار تف�صيالت ال�شكل املنحوت �أو تنعيمه �أو عمل املنحنيات والدوائر واحلزوز التي كثريا ما
تتظمنها كتلة العمل النحتي .وميكن تق�سيم االدوات واالالت على ما ي�أتي:
ادوات امل�سك والتثبيت .
ادوات الدق .
ادوات القطع والتثقيب .
ادوات الق�شط واحلفر .
ادوات الربد والتنعيم .
ادوات ال�سن .
ادوات امل�سك والتثبيت  :ت�ستعمل هذه االدوات يف م�سك وتثبيت القطعة اخل�شبية �سواء يف
عملية ربطها لغر�ض ال�شروع بعملية النحت �أو لربط عدة قطع خ�شبية للح�صول على االحجام
املطلوب ��ه وذل ��ك با�ستعمال الغراء لغر� ��ض الل�صق وكذلك للح�صول عل ��ى م�ساحات معينة من
 14ب�سيوين ,د.حممود .الفن يف اوربا ,بريوت �,ص. 231-227
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اخل�ش ��ب لغر� ��ض تنفيذاملنحوتات البارزة ,و�سنتطرق �إىل تل ��ك االدوات التي مت ا�ستعمالها من
قب ��ل اغلب النحات�ي�ن العراقني الذين مار�س ��وا النحت على اخل�شب ,وميك ��ن ت�صنيفها �إىل ما
ي�أتي:
الطاول��ة :م ��ن االدوات امل�ستعملة يف تنفيذ املنحوت ��ه اخل�شبية �إذ ت�ستعم ��ل لغر�ض التثبيت
واحل�ص ��ول على الو�ضع املنا�سب للمبا�شرة يف تنفيذ العمل  ,وتوجد ا�شكال ومقا�سات متعددة
للطاولة على وفق احلجم املطلوب للعمل النحتي وت�صنع عادة من اخل�شب �أو احلديد .
فتيلة الطاولة (املنكن��ة ) :اداة م�صنوعة من احلديد
تثب ��ت يف �أح ��د زواي ��ا الطاول ��ة ,تعتم ��د طريق ��ة عملهاعلى
ا�سا� ��س لولب و�سطي مرب ��وط يف �أحد اطراف ��ه مقب�ض مير
ع�ب�ر عار�ضت�ي�ن االوىل ثابت ��ة باجل ��زء امللت�ص ��ق بالطاول ��ة
والثاني ��ة ح ��رة احلركة مي ��ر اللولب يف منت�صفه ��ا ت�ستخدم
لغر�ض م�س ��ك القطعة اخل�شبي ��ة  ,ويعد هذا الن ��وع خا�صا»
()1
باالعم ��ال النجارية والنحت على ال�س ��واء ويوجد انواع عدة
منه ��ا ماي�ستعمل الغرا�ض متع ��ددة تتطلب التثبي ��ت وهي �شائعة اال�ستعم ��ال واملعروفه حمليا
باملنكنة �.شكل ()1
القمطة (الفخة ) :من االدوات التي ي�ستعملها النحات
يف تثبيت املنحوتة على الطاولة اثناء العمل خا�صة يف النحت
الب ��ارز �أو لغر� ��ض ل�صق اكرث من قطع ��ة خ�شبية ,وهي على
ا�شكال متعددة منها ما ي�سمى بحذوة الفر�س �أو حرف ()c
�أو فخ ��ه بق�ضيب يعتمد ا�سا�س عملها على عمود ملولب ي�شد
لتثبيت القطعه يف املكان املطلوب .انظر اال�شكال )2(,
()2
�أدوات ال��دق :اداة ت�صن ��ع م ��ن
االخ�ش ��اب ال�صلبة ع ��ادة ويكون اجت ��اه خاليا اخ�شابه ��ا باالجتاه الطويل
الداة الدق تالفي ��ا لته�شمها ,وغالبا ما ي�ستعمل خ�شب الليمون وال�سنديان
والتوت يف �صناعتها .
املطرق��ة  :ت�ستعم ��ل ع ��ادة» يف اعم ��ال النح ��ت والنق� ��ش م�صنوعه من
قطعه واح ��دة �أو قطعتني يف بع�ض االنواع وي�ستخ ��دم خ�شب ال�سنديان يف
�صناعتها وترتاوح اطوالها من ( )7-2بو�صات ,ويرتاوح قطرها()7-2,5
()3
بو�صات ,واوزانها من ( )34-6اوقية ( , ) 15وهي على ا�شكال متعددة  ,انظر
اال�شكال (-3ا-ب-ج) .
ادوات القطع والتثقيب :
وه ��ى تل ��ك االدوات الت ��ي ت�ستعم ��ل يف عملية القطع �سواء يف مرحلة اع ��داد القطعة �أو يف
املراحل الالحقة واخلا�صة بازالة االجزاء الكبرية يف بداية نحت القطعة اخل�شبية وهي :
15 JOHNSTONE.JAUER.WOOD CARVING.P 20.
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الفا�س �:شكل رقم ()4
كل حديدة يقطع بها اخل�شب  ,وت�ستعمل عادة»
يف املراح ��ل االوىل لعم ��ل املنحوت ��ه �أو يف عمليات
التهذيب وتهيئة واعداد الكتلة اخل�شبية,وهي على
ان ��واع منها ذات الر�أ�س�ي�ن والتي تدعى (احلد�أة)
(  ) 17ومنه ��ا الفا� ��س ذات احل ��د الواح ��د وتع ��رف
()4
باخل�ص�ي�ن وغالبا ما ت�ستعمل يف التماثيل الكبرية
وامل�صنوعه من اخل�شب املحلي .
( ) 18
املن�ش��ار  :املن�ش ��ار م ��ا ن�شر به اخل�شب وه ��و املن�شار ,و املا�شار وجمعه ما�ش�ي�ر ومنا�شري
واملن�ش ��ار يف يومن ��ا هذا انواع منها املن�شار العادي لن�شر اخل�شب ويك ��ون الن�شر �أما بالدفع �أو
ال�سحب ويتوقف ذلك غلى اجتاه ا�سنان املن�شار �إىل االمام �أو �إىل اخللف ,ومن�شار الثقب يكون
ع ��ادة رفيعا ومن�ش ��ار �سقاق الذي ي�ستعم ��ل لتف�صيل اخل�شب و�شرحه �إىل ال ��واح وي�ستعمل من
قب ��ل �شخ�صني يف ان واحد .ويعرف املن�شار يف معج ��م التكنولوجية التخ�ص�صية الالت الور�ش
بان ��ة ((اداة قط ��ع تتكون ا�سا�سا من ن�ص ��ل (�سالح )م�سطح �أو قر� ��ص �أو �شريط من ال�صلب
بحافتةجمموعه متتالية من اال�سنان  ,تنفلج اال�سنان عادة الاحداث فراغ ي�سهل حركة املن�شار
يف القط ��ع اجل ��اري عمل ��ه ))( . ) 19و�سنتطرق هن ��ا �إىل املن�شار اليدوي ال ��ذي ميكن ا�ستعمالة
ب�سهولة يف حمرتف النحات لغر�ض تهيئة الكتل اخل�شبية �أو يف عملية النحت مبا�شرة,واملنا�شري
ال�شائعه يف اال�ستعمال هي :
ا -من�شار ال�شق الطويل .
ب  -من�شار ال�شق العر�ضي .
ج  -من�شار �سراق الظهر .
د  -من�شار الدوران .
وعموم ��ا ف ��ان مقيا�س املن�شار يع ��رف بطول �سالحه ,ومن املقا�س ��ات ال�شائعة هي 25, 24
بو�ص ��ة ,وتتع�ي�ن خ�شونة املن�شار بع ��دد اال�سنان املدبب ��ة يف البو�ص ��ة الواحدة,واملن�شار اخل�شن
اف�ضل للعمل ال�سريع ولقطع الياف اخل�شب اللني يف حني ان املن�شار الناعم �أكرث مالءمة لقطع
اخل�شب املجفف .
من�ش��ار ال�شق الطويل :ي�ستعمل
للقط ��ع باجت ��اه الي ��اف اخل�ش ��ب
وا�سنانه كب�ي�رة تقطع يف اخل�شب
كاالزميل,انظر ترتيب ا�سنانه يف
امل�سقط االفقي لها �شكل (. )5
()5
 16االزهري,ابو املن�صور حممد بن احمد ,تهذيب اللغة �,ص. 77
( ) 16

 17ابن �سيدة,املخ�ص�ص .املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والن�شر �,ص.11
 18ابن منظور,الل�سان �ص. 210
 19القدمي ,ن�صيف حممد عبد الن�صري .املعاجم التكنلوجية املتخ�ص�صه �,ص. 18
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من�ش��ار ال�ش��ق العر�ض��ي :ي�ستعمل يف قط ��ع الياف
اخل�شب على عر�ضها ,انظر ال�شكل ( )6وفيه اال�سنان
مر�صوف ��ة بحي ��ث تنحن ��ي عل ��ى التعاق ��ب �إىل اليمني
والي�س ��ار لك ��ي ت�سم ��ح بتكون جمرى قط ��ع اعر�ض من
()6
�سمك �سالح املن�شار ,مما يجنبه االلت�صاق والتعوق يف املجرى .
من�شار �سراق الظه��ر :ي�ستعمل يف الأعمال املتناهية
الدقه ,ويف القطع العر�ضي للألياف وذو ا�سنان دقيقة
ومق ��وى بظه ��ر رقيق  ,والط ��ول ال�شائع له ��ذه املنا�شري
()12بو�صة انظر ال�شكل ( . ) 7
()7
من�ش��ار ال��دوران  :ويتك ��ون من ر�أ�س�ي�ن من اخل�شب
يرب ��ط بينهما ثالثة حماور,ومن �أعل ��ى هذين الر�أ�سني
يوج ��د حب ��ل م�ضفر يتو�س ��ط قطعه رفيع ��ة من اخل�شب
مهمته ��ا �شد �س�ل�اح املن�شار وذلك بلفه ��ا باجتاه دائري
ثم حب�سها عند منت�ص ��ف املحور االو�سط ,ودوران هذه
()8
القطع ��ة جتع ��ل احلبل ينكم� ��ش (يقل طول ��ه ) وبالتايل
تنفرج الفتحة ال�سفلى التي تقب�ض بفكني من النحا�س �أو احلديد على �سالح املن�شار الذي اليتجاوز
عر�ضه ( )8-5ملم والذي ي�ستعمل يف عمليات القطع بالدورانات واملنحنيات �.شكل (. )8
املثاقيب  :من االدوات امل�ستعملة يف االعمال النجارية بكرثة وميكن اال�ستعانة بها يف حتقيق
املنحوت ��ة اخل�شبية ال�سيما عند عمل جمال احلفر بو�ساطة املن�شار �أو لعمل فتحات معينة وهي
يف اب�س ��ط انواعها عبارة عن الة لهامقب�ض خ�شب ��ي ينتهي ب�سالح رفيع يثبت ر�أ�سيا على قطعه
م ��ن اخل�ش ��ب ويلف بو�ساطتها وتر يرب ��ط نهايتي املقب�ض وميكن ت�صنيفه ��ا �إىل مثاقيب يدوية
وكهربائية :
املثاق��ب اليدوية :ويوج ��د نوعان من املثاق ��ب النوع الأول
يعرف بامللف وهو بدائي ,واالخر يطلق عليه املثقاب وهو �أكرث
حداث ��ة ,انظر ال�ش ��كل ( )9تثبت يف نهايتيهما ادوات خمتلفة
الأ�ش ��كال لكنه ��ا تعمل عم ��ل واحد ه ��و التثقي ��ب وتعرف هذه
االدوات بالربمية ومنها انواع خمتلفة ,انظر ال�شكل ()10
()9
املثاقي��ب الكهربائية :عبارة عن مكائ ��ن حديثة تثيت يف
املحور اللولبي لها الربمي ��ة مبختلف املقا�سات للح�صول على
الثقوب املطلوبة .
ادوات الق�ش��ط واحلفر :ادوات ت�ستعمل يف عملية النحت
الب ��راز تفا�صيل املنحوت ��ة ي�ساعد يف ذل ��ك �أ�شكالها املختلفة
الت ��ي تتيح حري ��ة احلركة وا�ستعم ��ال �أمثل لكل ن ��وع العطاء
()10
تفا�صي ��ل وا�ش ��كال متع ��ددة على �سط ��ح املنحوت ��ه اخل�شبية
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,وميكن ت�صنيفها �إىل ما ياتي -:
اوال :االزاميل وت�ضم االزميل امل�شطوف والعدل والظفر .
ثانيا :املناقري .
االزمي��ل :ع ��رف االزمي ��ل بان ��ه ((الة من احلدي ��د حم ��ددة الر�أ�س تنقر به ��ا احلجارة
واخل�شب)( )20وت�ستعمل بو�ساط ��ة مطرقة خ�شبية وت�ستعمل للحفر والق�شط وذكرها ال�سيوطي
بانه ��ا ال�سكني العظيم (ال�شفرة )(  ) 21واالزميل من �أه ��م العدد اليدوية امل�ستخدمة يف النحت
عل ��ى اخل�شب,ويوجد على ا�ش ��كال خمتلفة ,وهو ب�شكل عام عبارة ع ��ن مقطع من احلديد ذي
نهاي ��ة ح ��ادة .وتكون هذه احلاف ��ة على ا�ش ��كال متعددة ويوج ��د يف م�ؤخرة املقط ��ع احلديدي
(الن�ص ��ل) مقب� ��ض من اخل�ش ��ب �أو االبال�ستك يربطه ��ا (جلبة) من احلدي ��د �أو النحا�س ويف
م�ؤخ ��رة الن�صاب (جلبة) اخرى يطرق عليهابو�ساطة مطرق ��ة اودقماق وتعمل على منع تفتت
املقب�ض اخل�شبي جراء الطرق .
وت�شتمل االزاميل على ثالثة انواع وهي :
االزميل امل�شطوف �.شكل ( )11يكون الن�صل يف هذا
الن ��وع من االزامي ��ل م�شطوفا من اجلانب�ي�ن وذا نهاية
()11
ح ��ادة وم�شطوف ��ة زاوية ميل ال�شط ��ف االمامي ()30
وي�ستعمل يف عملية ق�شط االجزاء اخل�شبية املراد التخل�ص منها بعد تا�شري اخلطوط اخلارجية
لل�ش ��كل املطل ��وب على كتلة اخل�شب وباجراء الطرق على اجللب ��ة املعدنية التي تتو�سط املقب�ض
اخل�شب ��ي ,وتتطلب هذه العملي ��ة حر�صا ,وي�ساعد ال�شطف املوجود عل ��ى جانبي ن�صل االزميل
عل ��ى حرية احلركة .ويوجد من االزمي ��ل امل�شطوف قيا�سات خمتلفة تعتمد هذه املقا�سات على
عر�ض ن�صل االزميل عادة وترتاوح بني ()1,5.-0,8بو�صة �أما طول االزميل عادة فيرتاوح بني
()8-4بو�صة بدون املقب�ض اخل�شبي .
االزميل العدل �.شكل ( . )12
لهذا االزميل موا�صفات االزميل امل�شطوف نف�سها ,اال
()12
ان عر�ض ن�صل ��ه ي�صل �إىل( )2اجنني والطول ي�صل
�إىل (�9أجن) ويالحظ ان هذا النوع من االزاميل يكون
م�ستطيل الن�صل ولي�س له �شطف على اجلانبني .
الظفر :وهو نوع من االزاميل ت�ستعمل للحفر وت�شكيل
التفا�صي ��ل وت�ض ��م نوع�ي�ن االول االزمي ��ل امل�شط ��وف
م ��ن اجله ��ة الداخلية ,واالخ ��ر م�شطوفة م ��ن اجلهة
اخلارجية ,ال�شكل ( )13
()13
املناق�ير �:ش ��كل ( ) 14املنق ��ار هو عب ��ارة عن (�آلة
يحف ��ر بها اخل�شب ومثله ��ا منقار ونق ��رت ال�شىءاذا
()14
 20ر�ضا ,احمد  .منت اللغة ج(,1بريوت �, )1958ص. 127
 21عكا�شة ,ثروت.م�صر وال�شرق االدنى ,القاهرة�,ص . 234
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ثقبته باملنقار) وتك ��ون نهاية الن�صل احلديدي مدببة وت�شبه �إىل
ح ��د كبري منق ��ار الطائرواملقط ��ع العر�ضي للن�صل �أم ��ا �أن يكون
مربع ��ا �أو م�ستطي�ل�ا �أو ا�سطوانيا فهناك املنق ��ار الن�صف دائري
واملث ��اث واملقو� ��س واملائل انظ ��ر ال�شكل (  )15وي�ت�راوح عر�ض
ن�ص ��ل املنقار من � 0,8إىل  5,8بو�ص ��ة تقريبا.والطول يرتاوح من
( ) 8-5بو�صة وت�ستعمل حلفر الثقوب العميقة .
�أدوات ال�برد والتنعي��م  :ت�شتمل ادوات ال�ب�رد والتنعيم على
()15
االالت الت ��ي ت�ستعمل يف حتقي ��ق �أ�شكال نحتي ��ة يف مرحلة الحقة
بع ��د ا�ستعمال االزاميل واملناقري �سواء لغر�ض ازال ��ة اجزاء خ�شبية �سيما يف املبارد اخل�شنة �أو
احل�ص ��ول على �سطوح ناعمة وت�شمل عالوة على املبارد و�أوراق ال�سنفرة املعروفة (ال�سمبادة)
وميك ��ن ا�ضاف ��ة الكو�س ��رة الكهربائية �إىل ه ��ذه املجموعة بع ��د ان يربط به ��ا احلجر اخلا�ص
بالتنعيم والربد .
املب��ارد :يعرف امل�ب�رد بانه اداة م ��ن ال�صلب
ذات نت ��وءات �أو ا�سن ��ان قاطع ��ة ف ��وق �سطحها
ت�ستعمل يف نحت وتنعي ��م اخل�شب ومواد اخرى
()16
.وت�صن ��ع املبارد يف مقا�س ��ات ودرجات و�أ�شكال
خمتلفة نذكرمنها-:
امل�برد اخل�شاب��ي :ي�صنع عادة م ��ن ال�صلب
امل�سق ��ى طول ��ة م ��ن ()4-2اجن ��ات ويركب يف
طرف ��ه املدبب ن�صاب من اخل�ش ��ب له جلبه من
()17
النحا� ��س �أو احلديد لت�سهي ��ل عمله وي�ستعمل يف
النحت الزالة اثار االزاميل � .شكل(. )16
م�برد خ�ش��ن :ميتاز بك ��ون ح ��دوده القاطعة
()18
م�شكل ��ة ت�شكيال خ�شن ��ا ,وي�ستعم ��ل يف عمليات
ال�ب�رادة االولي ��ة وذلك لقابليته عل ��ى رفع كمية
كبريةم ��ن اخل�ش ��ب بو�ساط ��ة ا�سنان ��ه اخل�شنة
�.شكل ( )17
()19
م�برد ن�ص��ف دائ��ري :ويكون �أح ��د جوانبه
مقو�ساواجلانب االخر م�سطح �شكل ( . )18
م�برد م�ستعر���ض  :وه ��و م�ب�رد ذو مقط ��ع
()20
بي�ضوي يكون حمدبا من اجلانبني �,شكل()19
م�برد مربع:ويك ��ون ذا مقط ��ع مرب ��ع ال�شكل
�.شكل ( . ) 20
م�برد ذيل الف��ار  :يك ��ون ذا ن�صل ا�سطواين
()21
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م�سل ��وب النهاي ��ة ي�ت�راوح طول ��ة ( )8-4
اجن ��ات  ,وي�ستفاد من ��ة يف تعديل املنحنيات
والدوائر النافذة يف كتل ��ة املنحوتة اخل�شبية
()22
�شكل()21
م�برد م�سط��ح  :م�ب�رد م�ستطي ��ل املقط ��ع
م�ستدق يف ال�سمك والعر�ض ومزدوج اال�سنان
القطعية �,شكل ()22
()23
امل�برد ال�سكيني  :وه ��و مربد مثلث ال�شكل
ذو زاوي ��ة حادة ج ��دا �,ش ��كل (.)23وهناك
انواع اخرى من املبارد انظر ال�شكل ( . )24
القاطع��ة ال��دوارة (الكو�س��رة )  :من
()24
االالات الكهربائي ��ة التي ميكن االفادة منها يف
عملية �صياغة القطعة اخل�شبية وميكن ا�ستعمالها الزالة اجزاء من القطعة اخل�شبية �أو لغر�ض
التنعيم من خالل ا�ستعمال حجر التنعيم يريط على املحور الدوار للكو�سرة.
اوراق التنعي ��م :عبارة عن اوراق خ�شنة وحمببة ت�ستعم ��ل لغر�ض احل�صول على �سطوح مل�ساء
,وتع ��رف على درج ��ات من النعومة وتعطى له ��ا ارقام ابتداء من املتناه ��ي يف النعومة وي�سمى
�صف ��ر و 3,2,1,من الدرجات اخل�شنه,وهي بقيا�س �30×20سم ويتوقف طبيعة ال�شكل النهائي
للمنحوتة على ا�ستعمال النوع املالئم من هذه االوراق .
ادوات ال�س��ن �:إن طبيعة ال�شكل النهائ ��ي للمنحوتة يتوقف
عل ��ى االدوات امل�ستعملة وجودته ��ا بحيث الترتك اثارا جانبية
كاخلدو� ��ش جراءع ��دم كف ��اءة االل ��ة امل�ستعملة.ل ��ذا يتوجب
مراعاة ك ��ون الأدوات جاه ��زة وي�ستعان بامل�س ��ن على انواعه
( )25لغر�ض �سن ال�شفرات واالزاميل ب�أنواعها وكذالك �سن املن�شار
وميكن ت�صنيف االدوات امل�ستعملة يف هذه العملية �إىل -:
تك ��ون ذات ا�سنان دقيقة ل�سن االزاميل وكذلك املنا�ش�ي�ر  ,وي�ستعمل ل�سن املن�شار مربد مثلث
نحيل م�سلوب,ال�شكل ( . ) 25
امل�سن��ات الكهربائية :وه ��ي ادوات ت�ستعمل ل�سن لعدد اليدوي ��ة امل�ستعملة يف نحت اخل�شب
وتعم ��ل مبحرك كهربائي تثبت يف طريف املحور الدوار حج ��ر ا�سطواين �أو قر�صي ال�شكل مترر
االدوات امل ��رد �سنه ��ا عل ��ى حافت ��ه وي�ستعمل ل�س ��ن االزاميل
واملناقري
م�سنات يدوي��ة :وت�شمل احجار تعرف بحجر الزيت الذي
ي�ستعمل ل�سن االزامي ��ل واملناقري والظفر ,وتظم اي�ضااملبارد
احلديدية اخلا�صة بعملية ال�سن وغالبا ما والف�ؤو�س على حد
�سواء .ال�شكل ()26
()26
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النتائج التي ا�سفر عنها االطار النظري :
1 .1الأدوات اليدوية �أرتبطت بحياة االن�سان منذ االزل ,وتطورت على وفق مقت�ضيات احلاجة .
2 .2بع ��د الثورة ال�صناعي ��ة وتطور التقنيات ظه ��رت �أدوات حديثة ا�سهم ��ت يف اجناز العمل
النحتي .
الف�صل الثالث �:إجراءات البحث :
يت�ضمن هذا الف�صل و�صف ًا تف�صيلي ًا الجراءات البحث التي اتبعها الباحث وهي:
منهجية البحث-:اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم على املالحظة يف تو�صيف
العينات ,وحتليلها على وفق االدوات االتية .
�أدوات البح��ث :مت اعتم ��اد جمموعة النتائج التي ا�سفر عنه ��ا االطار النظري كاداة للبحث
,ف�ضال عن حتليل بنية العمل النحتي من الرتكيز على �أهمية االدوات .
جمتمع البحث :االعمال الفنية كافة التي اجنزها النحاتون التي لها �صلة مبو�ضوعة البحث
,وحل�صر االعمال مت اال�ستعانة ب:الفولدرات واملكتبات.
عينة البحث �:إن البحث احلايل يهدف �إىل التعرف على طبيعة االدوات امل�ستعملة يف نحت
اخل�ش ��ب واهميته ��ا ,لذلك تطلب من الباح ��ث االجتاه �إىل اختي ��ار العينة الق�صدي ��ة التي بلغ
عددها (�) 4أعمال نحتية لال�سباب االتية :
�أ� -إن هذه الأعمال متثل مراحل مهمة يف تاريخ انتاج املنحوته اخل�شبية
ب  -تتالءم مع االهداف املتوخاة من البحث .
حتليل العينات
عينة رقم( )1النحات :خالد الرحال.
املو�ضوع :ذات العباءة واخلمار.
�سنة االجناز.1957:
القيا�س �18×27×134:سم .
التكوي ��ن االن�شائ ��ي والبناء العام :ميثل العمل ام ��ر�أة واقفة ترتدي
عباءة وخمارا ظهر على وجهها,الذي بد�أ داخل �شكل بي�ضوي �أو�ضح
النحات فيه بع�ض املالمح ب�ص ��ورة غائرة كالعينني وجانبي الوجه
الذي ان�س ��دل اخلمار عليه,مولي ��ا فيه �أهتماما بطي ��ات مرنة,كما
ب ��دت املر�أة يف وقفتها هذة وا�ضعه يديها على �صدرها كما لو كانت
يف حال ��ة انتظار وترق ��ب ,وهي ب�صيغتها بتلك الهي� ��أة التي ظهرت
عليهامتخ ��ذة �شكل اخلامة ,قد اقرتبت من بع�ض امل�شاهد ملفردات
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يف النح ��ت العراقي القدمي واملق�صود هن ��ا با�ستلهام الفنان ل�شكل امل�سلة بهيئتها العامة ف�ضال
ع ��ن البدائي ��ة والتب�سي ��ط يف ال�شكل الذي ظهرت علي ��ة متاثيل العهود ال�سومري ��ة املبكرة .مع
ت�أكي ��د اب ��راز اخلط ب�شكل ل�ي�ن يف اخلمار واليد الي�س ��رى فيما بدا حادا يف العب ��اءة بانح�سار
الوج ��ه وكذلك اليد اليمنى امل�صاغة بخطوط حمزوزة انتهت وامتداد اليد مع طية العباءة يف
ان�سدالها �إذ ظهر اخلط عموديا منتهيا عند قاعدة التمثال,التي بدا فيها بدون �أرجل وا�ضحة
فقط اال�شارة مبا يوحي �إىل ذلك .
تقنية العمل ودور الأدوات يف اظهار ال�شكل :اتخذ العمل �شكال خمروطيا قاعدته لال�سفل وقمته
لالعلى مما تطلب رفع كميات كبرية من اخل�شب يف الثلث العلوي من العمل مقارنة مع االجزاء
االخ ��رى التي اتخذت �ش ��كل اخلامة مع تدوير ب�سيط يف اركان القطعة اخلام والتي طاملا كانت
تات ��ي مبقا�سات معينة كان له تاثري كبريعلى نتاج املنحوتات اخل�شبية باحجام حمددة .تطلب
اجلزء العلوي من العمل ا�ستعمال ادوات احلفر باحجام متو�سطة من نوع الظفر امل�شطوف من
اخلارج  ,وظهرالعمل مبلم�س ناعم مما تطلب كافة انواع املبارد بدرجاتها املختلفة ابتداء من
اخل�شنة ثم االقل خ�شونة وانتهاء بورق التنعيم بدرجاته املختلفة.
عينة رقم ( )2النحات :حممد غني حكمت .
املو�ضوع :باب حرية اخلطوط .
�سنة االجناز.1988:
القيا�س �120×220:سم .
التكوي ��ن االن�شائ ��ي والبن ��اء الع ��ام  :عرف ع ��ن النحات
حمم ��د غني �شغفه مبادة اخل�شب ,وم ��ن �سل�سلة املجاميع
الت ��ي نفذها بهذه املادة مو�ضوعة االبواب اخل�شبية العمل
بقيا� ��س ( )120×220يت�ألف م ��ن �ضلفتني (طالكتني )
وعل ��ى غري املعت ��اد يف التكوي ��ن االن�شائي للأب ��واب الذي
يعتم ��د الت ��وازن يف توزيع الوح ��دات الزخرفية ,واعتماد
التناظ ��ريف التكوين الزخريف جلزئي الباب واللتان غالبا
مايكونان مت�ساويني وهي ال�سمة الغالبة يف فنون الزخرفة
اال�سالمي ��ة ,اال ان الب ��اب احلايل ج ��اء بجزئني �أحدهما
�أك�ب�ر من �ألآخر وبتكوين ان�شائ ��ي خمتلف �,إذ نالحظ يف
اجلزءاالمي ��ن ان الوحدات الزخرفية التي هي عبارة عن
ت�شكي ��ل للخط العربي با�سل ��وب الزخرفة النباتية تتجه �إىل املركز ,وتنتهي عند احلد الفا�صل
بني ال�ضلفتني �,إذ ظهراجلانب االي�سر من الباب مب�ساحة �أقل ,وعلى الرغم من وحدة املو�ضوع
با�ستعمال اخلط كوحدة زخرفية توحي بتداخل �أغ�صان اال�شجار يف الغابة واحيانا نرى حركة
ع�شوائي ��ة ل�شخو� ��ص كما يف التكوين ال ��ذي ميثل مقب�ض الباب  .ا�ستع ��ان ب�شكل الكرة كمفردة
يف الوح ��دة البنائي ��ة لالن�شاء الذي ا�ستع ��ان فيه النحات ب�شكل الكلم ��ة العربية ووظفها باطار
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مميز مظهر ًا معاجلة خا�صة يف حتقيق ا�شكال جديدة للحرف العربي ,افادت هذه املعاجلات
م ��ن الكتابة امل�سمارية يف حتديد نهاية املقاطع للح ��روف امل�ستدقة والأ�شكال املثلثة التي تعتلي
بدايات احلروف ,واالفادة من اخلط الكويف يف ت�شكيالته الهند�سية ذات الزوايا القائمة .وقد
ا�ستط ��اع النحات باال�ستعانة باملف ��ردات �أعاله من التداخل والتزين مكون� � ًا �أ�شكا ًال ذات طابع
زخريف لت�شغل امل�ساحة الأكرب من الباب .
تقني ��ة العمل ودور الأدوات يف �أظهار ال�شكل :يتكون العمل من م�ساحة كبرية الأمر الذي تطلب
ا�ستعم ��ال قطع عدة وكب�سها م ��ع بع�ضها للح�صول على امل�ساحة املطلوب ��ة ,ظهر الباب مبلم�س
خ�ش ��ن نتيجة ل�ضرب ��ات االزميل املقعر من الن ��وع ال�صغري الوا�ضحة علي ��ه التي ا�ضفت قيمة
�ضوئية �سيما يف مناطق احلفر الغائر الذي اتخذ �شكل ال�سطوح املنحنية (املقعرة) لقد ا�ضفى
النحات ملم�سا يعتمد ال�ضربات الوا�ضحة لل�شفرة من النوع القعر ال�صغري و�أفاد من اخلطوط,
وا�ستطاع ان مييز من خالل االختالف يف التكنيكبني اجزاء املنحوتة وخلفيتها .
عينة رقم( )3النحات :خليل الورد .
املو�ضوع :امر�أة .
�سنة االجناز.1969:
القيا�س�90:سم .
التكوين االن�شائي والبناء العام :ميثل العمل امر�أة واقفة ترتدي
عباءة وظهر عل ��ى وجهها ,الذي بد�أ داخل �شكل مثلث قاعدته
للأعل ��ى ور�أ�س ��ه للأ�سف ��ل �أو�ضح في ��ه النحات بع� ��ض املالمح
ب�صورة غائرة وهي على هذا النحو ظهرت تتخذ �شكل اخلامة
,فقد اقرتبت من بع�ض التماثيل العراقية القدميه التي جاءت
يف �صياغتها بدائية الطابع وذات ن�سب غري �صحيحة ا�ستوحى
النحات فيها�شكل اال�سطوانة وهي الأ�شكال التي ظهرت عليها
معظ ��م متاثي ��ل النحات خليل ال ��ورد التي يب ��دو وا�ضحا ت�أثري
�شكل اخلامه م�ستعم ًال االخ�شاب املحلية بهيئتها البدائية مثل
جذوع اال�شج ��ار ,و�أغ�صان الليم ��ون بنحافتها و�ضيق قطرها
لت�ضف ��ي طابع مييز اغلب نتاجات الفن ��ان من ناحية حجومها
وانحناءاته ��ا ,كم ��ا حتمل املنحوت ��ة روحية ال�سك ��ون  .لقد امن
وبحما� ��س باهمية ا�ستلهام الرتاث والفلكلور يف فنه وظل يعمل طوال عمره على ذلك م�ستهدفا
التعبري االن�ساين ,فكان ينجز اعماال هي على االكرث معمولة من اخل�شب نهج فيها املنهج الذي
يالئم باتقان وح�س رهيف مابني م�شاكل النحت وم�شاكل احلريف .
وبذل ��ك ا�ستطاع النح ��ات �أن يوظف البنية العامة للقطعة ومظهره ��ا احل�سي يف تكوين �أ�شكال
معربة عن مو�ضوع ��ات معينة واظهار عدم االكرتاث يف ابراز تفا�صيل ال�شكل الب�شري معتمدا
�إىل درج ��ة كبرية عل ��ى االيحاءات التي متليها طبيعة القطعة اخل�شبية� .إن �أ�سلوبه الذي اعتمد
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الب�ساط ��ة يف ال�شكل ,متخلي ًا عن تنفيذ التفا�صيل يف اجزاء دون اخرى خالق ًا حالة من التباين
يف الوح ��دة الع�ضويةلل�ش ��كل املنفذ  ,وعلى الرغم من تنفيذ الوج ��ة ب�شكل واقعي االاننا الجند
تفا�صيل عن اليدين واالقدام .
تقني ��ة العم ��ل ودوراالدوات يف اظهار ال�شكل  :ظهر العمل بهي� ��أة ا�سطوانة اال يف اجلزء العلوي
ال ��ذي يبدو فيه ال�شكل يقرتب من �شكل مت ��وازي امل�ستطيالت �إذ تعمل �إحدى زوايا هذا ال�شكل
الهند�سي لتكون املحور الو�سطي للوجه التي �إ�ستعان بتنفيذها االزميل العدل يف نحت تفا�صيله,
يف حني ا�ستعمل املنقار املثلث يف حتقيق اخلطوط التي متتد �إىل ا�سفل املنحوتة .
عينة رقم( )4النحات :هادي عبا�س ال�سعيد .
املو�ضوع :االم احلامل .
�سنة االجناز .1977:
القيا�س �50:سم .
التكوي ��ن االن�شائي والبناء الع ��ام :العمل عبارة عن امر�أة واقفة
تتطلع بنظره ��ا �إىل الأمام و�إىل الأعلى وتب ��دو بو�ضع ا�سرتخاء
�,إذ ت�ستن ��د �إىل �ساقه ��ا االمي ��ن وال تب ��دو اي مالم ��ح وا�ضح ��ة
لالط ��راف العليا (اليدي ��ن ) اال ايحاء لذل ��ك وكذلك القدمني
�إذ نالح ��ظ ان�سدال اليدي ��ن �إىل اال�سفل لتحيط مبنطقة البطن
�أعتم ��د النح ��ات الن�س ��ب االكادميي ��ة يف جت�سي ��د منحوتت ��ه مع
ا�ضف ��اء معاجل ��ات خا�صة تعتم ��د اك�ساب العم ��ل �صفة جمالية
تكم ��ن يف توظيف عنا�ص ��ر الفن عن طري ��ق التجان�س يف توزيع
الكتل وامل�ساح ��ات على �سطح املنحوتة من خ�ل�ال الرتكيز على
اخلط الذي ج ��اء ب�شكل قطع قائم على �سط ��ح املنحوتة ليحدد
به ��ا م�ساح ��ات كان قد اقتطعها من �شكل ال ��رداء الذي يلتف به
ج�س ��م االم احلامل الغرا�ض جمالية يف خل ��ق حالة من التكرار
يف الت�صرف بتوزع الكتل وامل�ساحات املتقاربة على طول م�ساحة
التمث ��ال م ��ن ناحي ��ة ,ومن ناحية اخ ��رى ي�ؤكد على اجلان ��ب التعبريي الذي ي ��دور حول حمور
اخل�صوب ��ة على ابراز وتدوي ��ر منطقة البطن للدالل ��ة الرمزية االيحائية لفع ��ل احلمل .ذهب
النحات �إىل اظهار ال�شكل بب�ساطة ت�صل �إىل حد االختزال لبع�ض اجزاء اجل�سم,فلي�س هناك
ماي�ش�ي�ر �إىل اليدين عند امل ��ر�أة ,وبذلك اعطى للم�شاهد انطباعا ارت ��داء العباءة على الرغم
عدم اال�شارة اليها وجت�سيدها ب�شكل مبا�شر .
تقني ��ة العم ��ل ودور االدوات يف اظه ��ار ال�ش ��كل  :ظه ��ر العم ��ل بهيئ ��ة اخلامة (�ش ��كل متوازي
امل�ستطي�ل�ات )مم ��ا تطلب العمل رفع كميات حمدوده من اخل�ش ��ب الفائ�ض يف اماكن حمددة
واك�س ��ب املنحوت ��ة ملم�سا خ�شن ��ا فظهرت مبلم�س تب ��دو علية وا�ضحا �ضرب ��ات املنقار املقو�س
امل�شطوف .
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النتائج ومناق�شتها :
بع ��د درا�س ��ة وحتلي ��ل االعمال الفني ��ة (عينة البح ��ث ) وا�ستن ��ادا �إىل م ��اورد يف منت البحث
(االط ��ار النظ ��ري ) وعلى وفق االهداف الت ��ي ر�سمت وي�سعى البحث لالجاب ��ة عن ت�سا�ؤالتها
,وللوق ��وف عل ��ى اهمية االدوات ودورها يف اجناز العمل النحت ��ي  .ميكن ان نورد نتائج البحث
كما ي�أتي_:
	•لق ��د عرف االزميل واملطرقة منذ القدم واليوم تع ��ددت ا�شكالها لت�صبح ع�شرات االنواع
.انظر اال�شكال املعرو�ضه يف املبحث الثاين .
	•ان ادوات النح ��ت عمل ��ت عمال مزدوجا ب�ي�ن املنحوته الفنية و�صناع ��ة االثاث �إىل جانب
اعمال التزين يف العمائر
	•ان التنوع يف ا�شكال االدوات اتاحت فر�صة اكرب للنحات بالتوازي مع ما ميتلكة من خربة
حرفية يف خلق هيئات مبتكرة
	•ان ل�ل�ادوات دورا مهم ��ا يف اظهار الهيئة النهائية للعمل واك�سابها املظهر احل�سي املعرب .
وتبعا لذلك
ظه ��رت املنحوت ��ات اخل�شبيةمبلم�س (تكنيك)خمتل ��ف طبقا لالدوات امل�ستعمل ��ة ون�ستطيع ان
منيزمنهاما ي�أتي :
*الأعم ��ال التي ظهرت مبلم�س ناعم التي تطلب العمل فيها �إزالة �آثار االدوات امل�ستعملة كافة,
يف ازالة الكتل الفائ�ضة ,ويف حتقيق التفا�صيل ,وتطلب العمل فيها ا�ستعمال انواع املبارد كافة,
و�صوال �إىل ورق التنعيم كما يف العينة رقم (.)1
*الأعم ��ال التي ظهرت مبلم� ��س خ�شن وبدت عليها �آثار ا�ستعمال ال�شف ��رات بانواعها ,لإ�ضفاء
م�سحة تعبريية تخدم العمل الفني  ,كما نرى عند النحات هادي عبا�س .
*الأعم ��ال التي ظهرت بتحقي ��ق كال النوعني اعاله مزجت بني امللم� ��س اخل�شن بتدرجاته مع
امللم�س الناعم .
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قائمة امل�صادر
اوال :العربية
1 .1ابن �سيدة,املخ�ص�ص .املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والن�شر .
2 .2ابن منظور,ابو الف�ضل جمال الدين ,ل�سان العرب .
3 .3ابو املن�صور حممد بن احمد ,تهذيب اللغة .
4 .4ب�سيوين ,د.حممود .الفن يف اوربا ,بريوت .
5 .5بهن�سي  ,عفيف .تاريخ الفن يف العامل,مطبعة ال�شركة العربية,القاهرة . 1966
6 .6ت�سوم�س ,جورج  ,اخل�شب كمادة اولية .ت وليد عبودي ,املو�صل(.)1985
7 .7ح�سن �أحمد ،كرمية ،اجتاهات النحت االمريكي املعا�صر.ر�سالة ماج�ستري ,غري من�شورة
وكلية الفنون اجلميلة ,بغداد.
8 .8اخلط ��اط �.سلمان عي�سى و�شم�س الدي ��ن فار�س .تاريخ الفن الق ��دمي .الطبعه االوىل
. 1980
9 .9ر�ضا ,احمد  .منت اللغة ج(,1بريوت , )1958
1010رم�ضاين ،م�صطفى :توظيف الرتاث وا�شكالية الت�أ�صيل يف امل�سرح العربي ،جملة الفكر،
العدد ،4الكويت .1987
1111ريا� ��ض ,د,هرني .الفن اليوناين حتى اخر الع�صر الهلن�ستي .حميط الفنون,دار املعارف
مب�صر .
1212عبو ,فرج .علم عنا�صر الفن ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ,كلية الفنون اجلميلة
,بغداد, 1982ج. 2
1313عكا�شة ,ثروت .الفن العراقي القدمي �.سومر وبابل وا�شور ,بريوت .1975,
1414عكا�شة ,ثروت .الفن امل�صري القدمي ( .القاهرة .)1972
1515عكا�شة ,ثروت.م�صر وال�شرق االدنى ,القاهرة .
1616عنايات ,هبة و.فن ال�شرق االق�صى .حميط الفنون .
1717القدمي ,ن�صيف حممد عبد الن�صري .املعاجم التكنلوجية املتخ�ص�صه .
1818جمموعه من الباحثني ,املختار من �صحاح اللغة .القاهرة.
1919نوبلر ,ناثان .حوار الر�ؤية ,ت فخري ر�شيد ,دار املامون ,بغداد.1987,
ثانيا :االجنبية
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