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  ١الجداري اآلشوري الفن

  
  

  ٣األستاذ الدكتور علي السرميني                            ٢حال الصابوني

  
عبرت حضارة بالد الرافدين القديمة عن التطور الحضاري والسياسي الـذي بلغتـه بـالد    

علـى   وخصوصـاً نواحي الحيـاة  كافة وانعكس ذلك التطور على  ،الرافدين في ذلك الوقت

 .احية الفنيةالن

في تقريب الدين إلى أذهان الناس من خـالل   اًواضح اًان للفن الجداري منذ القديم دوروقد ك

  .تزيين المعابد واالعتناء بزخارفها ورسوماتها

بالدقة فـي التعبيـر عـن شـتى      اتصفالذي  ،وتميزت بالد الرافدين باإلنتاج الفني الغزير

اإليحـاء  ذلك من خالل و ،الفنيةتاريخ الجداريات  ما أحدث اآلشوريون ثورة فيك ،المواضيع

وتميز الفن اآلشوري أيضاً بإظهار صفة القوة الجسمانية في األشـكال  .بالعمق داخل اللوحة

وركز على تسجيل األمجاد والبطوالت واالنتصـارات   .اإلنسانية وأشكال الحيوانات المفترسة

  .الحربية

  

  

  

 

  .علي السرميني الدكتور األستاذ بإشراف حال الصابوني للطالبة الدكتوراه رسالة سياق في البحث أعد ١
 .جامعة دمشق -ميلة كلية الفنون الج -قسم التصوير ٢
 .جامعة دمشق -كلية الفنون الجميلة  -قسم التصوير -أستاذ ٣



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

  ..عامة مقدمة

لطالما أمتعتنا األلوان والرسوم المختلفـة بغـض    ،مدى الزمنأغنى الفن عالمنا على 

 .هااتالنظر عن موضوع

  .في التعريف بالتقاليد والعادات االجتماعية لألمم السابقة وكان للفن دور كبير

هو دليلنا إلى األحداث التاريخيـة والطقـوس    .فالفن مرآة المجتمع ومقياس الحضارة

 .هم للمعرفةمهو طريق  ..لتاريخالدينية وكل ما لم يدون في كتب ا

 .ال تزدهر حضارة ما دون ازدهار الفن ،ضارة ارتباطاً وثيقاًبالحارتبط الفن 

فكان .تنسجم مع المفاهيم الفكرية لكل حضارة على حدة وقد اتخذ الفن أساليب وأشكاالً

 .وسمة واضحة طبعت تلك الحضارة..لكل حضارة طابع يميزها عن غيرها

ولـذلك  ..يعيش ضمن البيئة والوسط االجتماعي المحيط بـه  ،المجتمع فالفنان فرد من

عبرت الفنون دائماً عن البيئة والحياة االجتماعية وغيرها مـن المشـاعر اإلنسـانية    

 .المختلفة

فالفن كان دائماً وسيلة للتعبير قبل أن يكـون   ،نشوء الفن قديماً قدم اإلنسان نفسه دويع

 .ثار الفنية األولى إلى بدايات نشوء المجتمعات اإلنسانيةوتعود اآل .للمتعة الجمالية

حيث بحث اإلنسان دائماً منذ القديم وحتى يومنا هذا عن المكان المناسب لمعيشته الذي 

 يوفر له متطلباته المختلفة والذي يساعده على أداء نشاطاته اليومية على أكمل وجـه، 

إلـى االعتنـاء    إذ عمـد  في حياته، ولطالما كان للجو المحيط باإلنسان دور أساسي

  ..فقام بتزيينه وتلوينه سعياً إلى الكمال ..بالمكان الذي يعيش فيه

إذ كانـت   ،بير اإلنساني التي عرفها اإلنسانالرسم الجداري من أقدم أشكال التع ديعو

 .جدران الكهوف الصخرية أول السطوح التي رسم عليها الفنان القديم لوحاته
وإنما كان الرسم وسيلة للتعبير  ،الرسوم ذات هدف تزييني في ذلك الوقتولم تكن هذه 

ومن حركات رآها من خـالل   .عما يجول في ذهن اإلنسان القديم من مخاوف وأفكار

 .وذلك قبل أن تظهر الكتابة بزمن كبير .مراقبته للطبيعة والحياة من حوله
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فرة لديه كعيـدان الفحـم   اية المتوهذا وقد استخدم الفنان آنذاك في الرسم المواد البدائ

 .واألصباغ الطبيعية

لكنها أظهرت دقة مالحظة عالية للفنان األول فـي  ، بدائيةترك الفنان القديم رسوماً و

 .مالحظته لحركة الحيوانات
  .ورمزياً في أحيان أخرى ،واتخذت الرسوم شكالً واقعياً في بعض األحيان

فكان الفن  ،مظاهر الطبيعة المختلفة وأمام العدومنحت هذه الرسوم اإلنسان القوة أمام 

 .لديه سالحاً من أجل البقاء

 فـي  lascauxكمغارة السكو ،التي وجدت على جدران كهوف اإلنسان القديم كالرسوم

وضمت المغارة الكثيـر مـن الرسـوم     ،)١الشكل ( ١٩٤٠سنة  فتْشتُكْاوالتي  فرنسا

ورسـومات إلنسـان    مـن الماشـية  قرضة منوأنواع ثيران خيول وملونة لغزالن وال

  ١.يصطاد

  
  في فرنسا lascauxرسوم من مغارة السكو ) ١الشكل(

 

١  http://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux   



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

 الراحـة ووفرت له قدراً كبيراً من الرفاهية وومع مرور الزمن تطورت حياة اإلنسان 

 ..الفن عن الحياة والكون واإلنسانفيها عبر و ،والمعرفة

 ،فيـه نيـات والخامـات المسـتخدمة    الرسم بمرور الزمن وتطورت التق فن ثم تطور

وبقيت الرسوم لغة تعبر عـن   .. لجدارية التي زينت جدران المعابد والمقابراالرسوم ك

 .القديم طقوس ومعتقدات المجتمع

 نفذ الفنان رسـوماته أيضـاً علـى جـدران المعابـد والقصـور       وفي بالد الرافدين

أشكاالً فخارية  وغرز ..درانواستخدم الطين المخلوط بالجير لتغطية الج ،والزقورات

 فقد .فكانت من أجمل التقنيات التي أبدعها الفنان الرافدي .فسيفساءكال في الطينملونة 

 رؤوسـها  ولونـوا  مسـامير  هيئة على المشوي الطوب من مخاريط السومريون أعد

 الطين من بطبقة للزخرفة المخصص السطح بطالء قاموا ثم مختلفة، بألوان المفلطحة

 ٢.المذكورة المسامير فيها اوغرزو
وكونوا فيها مكعبات حجرية ملونة  فاستخدمواعند الرومان الفسيفساء وتطورت تقنيات 

  .على درجة عالية من الجمال والتميزأشكاالً هندسية وشبكية 

وقد عبرت الرسوم الجدارية عن الطقوس الدينية وعن مظاهر االحتفـاالت الملكيـة   

وعن قصص اآللهـة   ،ومناظر الصيد واألساطير المختلفة..وأمجاد الملوك واألباطرة

 ..وانتصاراتها

وتـألق فـي العهـد    .. كما ظهر فن التصوير الجداري بالفسيفساء في الفن اإلسالمي

  .في الجامع األموي بدمشق ومسجد قبة الصخرة في القدس السيمااألموي و

 

 كبـرو  المهنـدس  الدكتور ترجمة.غافليكوفسكا كريستينا تأليف/النهرين بين ما بالد في الفن ٧١ص ٢

 ١٩٩٥دار الينابيع -لحدو
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ـ ف نـوع جديـد مـن     فاءقد استُخدم الرسم الجداري كأسلوب من أساليب التزيين إلض

ف وسـق وال وقد نفذ على سـطوح الجـدران،  ..و الملمساإلحساس بالمسافة والحركة 

  .التقاليد الراقية التي عرفت في تاريخ الفن فكان هذا الفن من ..واألرضيات
رض ولى بين نهري دجلة والفرات بسبب خصـوبة األ نسانية األنشأت الحضارات اإل

ـ عظيمة  ةحضار ت بالد الرافدينوأنجب ،لماشيةوتربية ا الماء للزراعة فراوتو ا عرفه

انعكس على نـواحي   ،فالتطور الحضاري والسياسي الذي بلغته بالد الرافدين، التاريخ

لهـذا  وكان انعكاسـاً  ،فقد تأثر الفن بازدهار الدولة .الناحية الفنية والسيما كافةُالحياة 

 .االزدهار

كمـا عرفـوا المعـادالت     ،واسـتخدموها  وقد عرف سكان بالد الرافدين الرياضيات

 ٣. واللوغاريتم ،المتعددة المجاهيل

بالخيرات تعاقبت عليهـا الكثيـر مـن     وغناهابالد الرافدين  وبسبب خصوبة منطقة

ن يوالكلـداني  نيكالسـومري  وأنشأت حضـارات متميـزة   ،الممالك التي استقرت فيها

  .نين والبابلييواآلشوري

  الجداري اآلشوري الفن

إلـه   )آشـور (نسبة إلـى كبيـر آلهـتهم     )آشور( اآلشوريون عاصمتهم األولىبنى 

وعرفت المنطقة باسم بـالد   ،استقر اآلشوريون في القسم الشمالي من العراقو،الشمس

 .آشور

 .وتقع على الضفة اليمنى لنهر دجلـة . كم 110 زهاءعن الموصل  وتبعد مدينة آشور

 الحضارة اآلشـورية مـن الحضـارات   كانت . واشتهرت بزقوراتها وقصرها الملكي

  .التي قامت في المنطقة المهمة
 

 الفـن -األول الجـزء -الرافدين بالد حضارة-المؤثرة والحضارات وياألم العصر في والعمارة الفن ٣

  ٢٥٨ص .والرموز

  .صالح كامل جهاد:المعمار المهندس



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

 وأدى .ذلك طلباً من اآللهـة  دونوكانوا يع ،واتخذ اآلشوريون الحرب كأهم نشاط لهم

فكان الملوك ال يتخذون أي ، الكهنة دورهم في هذا الصدد فهم صلة الوصل مع اآللهة

 .عسكري قبل أخذ رأي الكهنة فيهإجراء 

بالدقة في التعبير عن شـتى   اتصفالذي ،بالد الرافدين باإلنتاج الفني الغزيروتميزت 

 .وهذا ما ظهر بوضوح في آثارهم الفنية. وبالحرفة والمهارة في التنفيذ، المواضيع

والنضال من أجل الظفر  غلب على شعوب هذه المنطقة بعامة حب الحياة، هوالواقع أن

واتجه نشاطهم في  ،تتدمت عواطفهم بالبطوالفاح بأكبر قسط من السيطرة والسلطان،

فأظهروهم في الصـور أحيانـاً تـتحلقهم     الفن إلى تمجيد ملوكهم المحاربين األشداء،

  ٤.اآللهة

فلم يكن يرمي إلـى   النهرين أنه تذكاري احتفالي،ما بين يوحي األثر العام لفن بالد و

لكن كان  -ي الفن المعاصركما هو الحال ف-التعبير الشخصي التلقائي عن نفس الفنان 

يقصد به االحتفال الرسمي باألحداث الكبرى وعرض المثل العليا التـي يتعلـق بهـا    

 ٥.الشعب كله

من أجمل األعمال الجداريـة التـي    دالتي تع )بوابة عشتار(كالفن البابلي الذي خلّف 

 )٢الشكل(والبوابة مؤلفة من ممر طويل،حضارة بابلخلفتها 

 

  ١٩٧٤دار القلم . إسماعيلعز الدين .د -الفن واإلنسان ٤٨ص  ٤
 النهضـة  دار– القـاهرة  سيد توفيق.د / ديم مصر والعراقتاريخ الفن في الشرق األدنى الق ٣١٣ص ٥

  1987 العربية
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  الممر الطويل- ة عشتاربواب) ٢الشكل(

 ،بالزخارف اآلجرية النافرة والملونة بألوان غامقة تتألق تحت أشـعة الشـمس   مزين
وكانت الخلفية زرقاء عليها رسوم حيوانات نافرة متعددة األلوان يغلب عليهـا اللـون   

وهـي   .والنسـر  ،األسد ،التنين ،وتمثل الرسوم الثور ..ومتدرجة في صفوف ،األصفر
 ٦.ومهمتهما حراسة البوابة بقواهما السحرية ،)مردوخ(و )أداد(ن رموز اإللهي

   ي ترجع إلى القرن السابع قبل المـيالد ة موجودة حالياً في متحف برلين وهوالبواب ..
 ).3-4ألشكالا (

  
  .بوابة عشتار الموجودة في متحف برلين )٣الشكل(

www.wikimedia.org  
 

 كبـرو  المهندس الدكتور ترجمة .غافليكوفسكا كريستينا تأليف/النهرين بين ما بالد في الفن ١٨٨ص ٦

  ١٩٩٥دار الينابيع -لحدو



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

  
  برلينمتحف -رسوم خزفية من بوابة عشتار )٤الشكل(

www.wikimedia.org/wikipidia/commons/ 

وكان ملوكهم يعشقون األبهـة   ،كان اآلشوريون شعباً عسكرياً مشهوراً بالبأس والفتك
فالقصـور الملكيـة    ،وتخصص الفن اآلشوري في الشؤون الملكية الخاصة .والفخامة

لمعتـادة والتـي   وعلى جدرانها صور لحياتهم ا .الضخمة تحمل  آثار العظمة والجاه
ويظهر الثور المجنح ذو الوجه اإلنساني بكثرة في  .كانوا يقضونها في الحرب والصيد

رسوم مصنوعة من الخـزف الملـون    وعلى بعض جدرانها ،القصور الملكيةمداخل 
 .باأللوان البراقة

ومما يميز الفن اآلشوري هو إظهار صفة القوة الجسمانية فـي األشـكال الحيوانيـة    
برع اآلشوريون في تصوير الخيول واألسـود    وقد .واإلنسانية بشكل واضح ةالمفترس

في التعبير عن انفعاالت الحيوانات التي  كما برعوا. وبأدق التفاصيل جداًبشكل جميل 
إذ التقطت مالمح األسود بدقـة   ،الميتة في مشاهد الصيد الحيوانات تتلوى من األلم أو

براعة ملفتـة إذا مـا   ب، يتلوى في تقلصات تشنجية فبعضها يتقيأ دماً وبعضها، مذهلة
فكان الفنان اآلشوري حـراً فـي التعبيـر عـن      ،قورنت بتعابير األشخاص المنحوتة

وربما يعود ذلك  ،حركة األجسام البشريةنلحظ جموداً في  في حينالحيوانات حركات 
  )٥لالشك(في .إلى قدسية شخصيات الملوك واآللهة

ركة المعبرة لألسد الذي يقفز باتجاه الملك وهو يـزأر، يقـف   يظهر ذلك في الحبينما 
 .الملك بكل ثبات شامخ الرأس وهو يقضي على األسد المفترس بطعنة من سيفه
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  .نحت آشوري الملك يطعن أسداً )٥الشكل (

www_ancientreplicas_com-kingstabbing-lion_jpg.mht  

فتبـدو   ،فيهـا  بإظهار القوة العضـلية  اآلشوريةالرسوم والمنحوتات النافرة  وتميزت

 .العضالت مفصلة بشكل واضح لدى األشكال اإلنسانية والحيوانية على حـد سـواء  

  .والنزاالت الفردية،ونستطيع رؤية ذلك في مشاهد النصر والحصار

 .كما جرت العادة على تصوير األسود والوحوش المجنحة برؤوس بشرية ذات لحـى 

من أجل تحصين المكـان  ،ووضعت هذه األشكال النحتية الضخمة في المداخل الملكية 

 .) ٦الشكل( وإثارة الرهبة في نفوس األعداء

 
  نحت آشوري يمثل الثور المجنح )٦الشكل ( 

www.tronchin.com 



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

التي وجدت في التنقيبات األثرية،هي جد وافرة وكـان   فخاريةإن النقوش الحجرية وال

قد وصـل تصـويرها أقصـى    و يول والماعز،األسود والخو مثل الحيواناتأكثرها ي

  .عند اآلشوريين الذين بالغوا في تمثيل القوة العضلية والدقة درجات اإلبداع

  
  نحت نافر آشوري يمثل الروح الحارسة )٧الشكل (

www.crystalinks.com/assyrianwingedgod 
رجع إلى يو،ثاالً للفن اآلشوري المتكاملفي كلخ يعد م )آشور ناصر بال الثاني(وقصر 

فقد غطيت جدران قاعة العرش على مـدارها بالمنحوتـات    .األلف الثانية قبل الميالد

 ،فتبدو شجرة الحياة بالوسط ،ومثلت هذه المنحوتات النافرة قوة وعظمة الملك .البارزة

تحمـي  كما ظهرت الروح الحارسة وهـي  .ويظهر الملك مرتين على جانبي الشجرة 

وباليد الثانية كوز يـرش  ،إذ مثلت بشكل رجل له أجنحة يمسك إناء بإحدى يديه(الملك 
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وفوق الشجرة قرص الشمس المجـنح مـع صـورة     .)داللة على التقديس ،به الحاكم

 .)٧الشكل(٧ .منمنمة لإلله آشور

تسـجيل األمجـاد    فـي  فن النحـت يشترك مع وفي الفن اآلشوري نجد فن التصوير 

 .وأساطير بطوالت القنص والحرب فكان الفن تسجيلياً وتزينياً ،اتواالنتصار

  :األلوان في الفن الجداري اآلشوري

وذلـك بتغطيـة   .الفريسك تشبه تقنية في التصوير الجداريواستخدم الفنان اآلشوري 

كانت ترسم فوقها  الجدران بطبقة سميكة من الطمي تعلوها طبقة من الطالء الجيري،

وحتـى   ،واضطر الفنان الستعمال المالط تالفياً لعيوب الصـخر  ا،الصور بعد صقله

  .يسهل عليه الرسم أو النقش فوقه وذلك بعد صقله

بعـد   ويعتقد أن الفنانين استخدموا نوعاً من المعاجين المصنوعة من األلوان المعدنية،

حتـى يسـهل لهـا     )أو مادة الصقة أخرى(بقدر من الصمغ  -أغلب الظن –مزجها 

 ٨.اق جيداً بالطالء الجيري الذي يشكل قاعدة الصورة ولكي تبرز بريق األلوانااللتص

إذ اختلفـت  ، األلوان دوراً رمزياً في الفن اآلشوري وغيره من الفنون القديمـة  أدتو

فكل حضارة من الحضارات السابقة فضـلت   ،معاني األلوان من حضارة إلى أخرى

فر اللـون أو  اكتـو  ،نتيجة عوامل مختلفـة  وهذا التفضيل كان .مجموعة لونية معينة

  ٩.ورمز اللون في الدين،ودور اللون في العادات والتقاليد .عدمه

التي تألفت من سبع طبقات بألوان مختلفة كما  )الزيقورات(فقد لون األكاديون معابدهم 

كانت في عهد نبوبالسر من اآلجر الملون مؤلفة من سـبع   :فقال وصفها هيرودوت،

 

 كبـرو  المهندس الدكتور ترجمة.غافليكوفسكا كريستينا تأليف/ الفن في بالد مابين النهرين 160ص  ٧

  ١٩٩٥دار الينابيع -لحدو
دار النهضـة  -القاهرة -سيد توفيق.د \.ق األدنى القديم مصر والعراقتاريخ الفن في الشر 261ص ٨

  .١٩٨٧العربية 

١٩٩٤-١٩٩٣منشورات جامعة دمشق -ابراهيم دملخي \.األلوان نظرياً وعملياً 77ص  9  



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

طبقة تحمل لوناً خاصاً،وكان كل لون يرمز إلى كوكـب، فلـون الطبقـة     طبقات كل

 ولون الطبقة األعلى أبيض وهو لـون الزهـرة   ،)كيوان(األولى أسود وهو لون زحل

فالرابعـة   )مـردوخ ( ويتلوه األحمر لون الطبقة الثالثة وهو لون المشتري. )عشتار(

والسادسة فضـية   .لى المريخوالخامسة قرمزية وترمز إ .الزرقاء وترمز إلى عطارد

 ١٠.وهو الذهبي )شماش(وأخيراً لون الشمس )ننار(وهو لون القمر
وهذا الطالء هـو   فرة،قد استعمل الفنان اآلشوري طالء خاصاً لنقوشه الغضارية الناف

حيث كانت هـذه  .أو الخزف ذي األلوان الجذابة وخاصة األزرق المخضر أشبه بالمينا

  .طينية تلون وتشوى ثم تركّب على الجدرانالنقوش عبارة عن بالطات 

وهـذا مـا يفسـر    .الشمس دور آلهة الخلود في ديانات الشعوب القديمـة  أدتووقد 

واختـار اآلشـوريون اللـون األزرق كلـون      .استخدامهم الكثيـر للـون األصـفر   

  .واستعملوا األسود كلون لتحديد األلوان األخرى،ثانوي

والصدف األبـيض للعيـون    ،والذهب للشعر ،أسودواستعمل اآلشوريون الزفت كلون 

 .األزرق للجفن لالزوردوحجر ا ،والزفت للبؤبؤ

يشكل  في حين ،تشكل ألواناً أساسية ،األحمر واألسود واألبيض والعسلي ت ألوانوكان

  .البني والبرتقالي واألصفر والبنفسجي المحمر والبنفسجي ألواناً ثانوية

كلونين أساسيين  )في المينا(لغامق فقد كثر استخدامهما أما األزرق المخضر واألزرق ا

 ١١.وقل استخدام اللون األحمر .في عهد آشور ناصر بال الثاني
والتي ترجـع إلـى    )برسيب تل(الصور الجدارية التي عثر عليها في تل أحمر وهناك

 القرن الثامن قبل الميالد والتي تمثل الثور المجنح وبعض مشاهد القضـاء والجـزاء،  

 

دارالرائد  .عفيف البهنسي.د/المجلد األول-موسوعة تاريخ الفن والعمارة- \.الفنون القديمة 110ص ١٠

  ١٩٨٢الطبعة األولى -رائد اللبنانيدار ال -العربي

١٩٩٤- ١٩٩٣-منشورات جامعة دمشق-ابراهيم دملخي \.األلوان نظرياً وعملياً 89ص  11  
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وقد استعمل في تلوين هذه الصور األزرق السـماوي   ،درةفهي من النماذج الفنية النا

وقد  ،اًلون األسود الذي وزع توزيعاً مناسبواللون األحمر األرجواني والبرتقالي عدا ال

 ١٢.حفلت هذه المشاهد بزخرفات اللباس الدقيقة الهندسية

 .وإنما أخذت دوراً رمزياً ،عشوائيفاأللوان في اآلثار القديمة لم توضع بشكل 

  :الهدف من الفن اآلشوري

  .كان للفن الجداري منذ القديم دور واضح في تقريب الدين إلى أذهان الناس

إذ يبدو أن وظيفة الفن الجداري كانت مساعدة المتعبد من الناحيـة الروحيـة علـى    

 .بادةالصالة وأداء العبادات وخلق األجواء المناسبة من خالل تزيين دور الع

ارة اآلشورية أعماالً فنيـة متميـزة   وخصوصاً الحض بالد الرافدين اتوخلفت حضار

أفكـار   تظهرمجموعة من الرموز المعقدة التي كما احتوت  .أظهرت حرفة فنية عالية

 .الكهنة والملوك في ذلك الوقت

إذ ابتكـر   ،الجـداريات  إلـى  تفاصيل أكثر إضافة اآلشوريون طريقة جديدة فيابتكر 

وذلك بالعمل  ،نحاتون اآلشوريون طريقة المراحل المتتالية لتصوير انتصارات آشورال

مقسم إلى بالطات جدارية ذات رسوم مفعمـة بالحركـة   ، على شريط جداري طويل

 .والعمق

ثورة في فن  )النحت البارز( التجديد الذي ابتكره اآلشوريون في تاريخ الجداريات يعد

إذ كان الرسم في السابق  ،الفنان اآلشوري اإليحاء بالعمقفقد استطاع  ،الشرق األدنى

فعند تصوير مجموعة من األشـخاص كـان   ،المستوى الواحد ايتبع المنظور الخطي ذ

كل شخصية على حـدة ال تتقـاطع مـع شخصـية     ( الفنان يصورهم  جنباً إلى جنب

بنحـت  وذلـك   ،إلى أن جاء اآلشوريون وابتكروا ما يشبه الرسم المنظوري ،)أخرى

 

دار الرائـد  -عفيف البهنسي.د/المجلد األول-موسوعة تاريخ الفن والعمارة-الفنون القديمة 146ص ١٢

  ١٩٨٢الطبعة األولى -دار الرائد اللبناني-العربي



  الفن الجداري اآلشوري

 

 

وتغطي األشكال التـي   األمامية كاملةر األشكال تظهف اًبعضالشخصيات خلف بعضها 

نرى مستويات العناصـر  حيث  )٨كالشكل ( ..مما أعطى بعداً ثالثاً لكل رسمة، خلفها

بشكل واضح فنرى األشجار فـي المسـتوى األول ثـم الحصـان فـي المسـتوى       

 .. المستوى الثالث وهكذاالثاني،والحصان الذي يحجب الحصان السابق في 

 ..أمام األعـداء  ة الجيش اآلشوري وبطوالتهواستطاع الفنان اآلشوري التعبير عن قو

 .وذلك من خالل التركيز على إبراز القوة الجسمانية وإبراز العضالت لدى المقـاتلين 

كما أعطت مشاهد الصيد صفة القوة للملوك في مواجهة الوحوش المفترسة والمهـارة  

 .يدفي الص

إذ ظهر الملك عادة وخلفـه الـروح   ،وبينت الجداريات رعاية اآللهة ومباركتها للملك

التي صورت الملك أمام نصب  )شاروكين-دور (مثل لوحة قاعة العرش في .الحارسة

اآلشـورية   "األرواح الحارسة"أشرطة أضحت فيها ،آشور تحف بهذا المشهد المألوف

   ١٣.النموذجية مجرد زخرف متمم 

في تماثيل الثيران المجنحة التـي   وعظمتهاان التركيز على قوة الدولة اآلشورية كما ك

 .حرست بوابات القصور

 صـور إذ كانـت   ،ونالحظ في فن التصوير اآلشوري أنه لم يكن فناً دينياً بحد ذاتـه 

أو لكي تقص على الناس أساطير  الملوك تسجل األمجاد واالنتصارات التي تمت لهم،

 .لحرب التي خاضها الملوك واألمراءبطولة القنص وا

 

 كبرو المهندس الدكتور ترجمة.غافليكوفسكا كريستينا تأليف./بالد ما بين النهرين الفن في 177ص ١٣

 ١٩٩٥دار الينابيع -لحدو
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