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 الفنون في العصر األشوري :

الذي شهد حروبةة وفتوحةات يديةد  شهد هذا العصر رافدا اقتصادية واضحة في الوقت          
 وبمختلف بقاع األرض مما ساهم في وقع يملية النص بشكل مميز .

لألشوريين خالل تاريخ حضارتهم أربع يواصم تم بناءها من قبل ملوكهةا   وكةل منهةا          
تحمل طابع يسكرية يلى درجة يالية جةدا مةن الحمايةة مةن اةزو األيةداء الةذي انعكة  بشةكل 

 يلى الفنون يامة والعمار  بشكل خاص .مباشر 

 

 :  أوال . العمارة األشورية 

 يمكن إيجاز جوانب العمار  األشورية باآلتي :

 يتفةرع منهةا بشةكل متقةاطع شةوارع مسةتقيم  اخةذت شةكل نظمت شوارع المدينة بشكل جيد  .1
 أخرى .

 . مسحت أجزاء المدن بشكل منتظم ومستقل ين األجزاء األخرى .2 

 أحيطت بالمدن أسوار يالية ووضعت لها أبراج لحمايتها من هجوم األيداء .. 3 

 .أو أكثر من القصور الملكية  ا. يضم كل جزء من المدينة قصر4 

 . زينت جدران القصور من الداخل بمنحوتات بارز  ورسوم جدارية .5 

وانتصةةاراتهم  . تحكةةي هةةذم المنحوتةةات والرسةةوم الجداريةةة موضةةويات لبطةةو ت الملةةو   6 
 يلى األيداء.

 . محصنة بحصون بالغ التعقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية للمدينة والمل  . 7

 

 المعابد في العصر األشوري :

خير مثال يلى ذل  ما هو موجود فةي مدينةة خرسةباد ياصةمة سةرجون الثةاني   وتضةم         

المدينة المقسمة الى يدد من األقسام قسمة خاصة بالمعابد وتضم معابد بنيةت يلةى وفةل التقاليةد 

المعمارية العراقيةة القديمةة   يتة لف كةل معبةد مةن سةاحة وسةطية يحيطهةا يةدد مةن ال ةرف مةن 

حداها لوضع اإلله . وبجوار المعابةد بنيةت زقةور  يمليةة تختلةف هةذم جميع الجهات خصصت إ

يةتم الصةعود إليهةا  خةاص  بلةون ( طوابل وكل طابل ملةون 7الزقور  ين سابقاتها ب نها ذات )

 بسلم حلزوني يدور حول جسم الزقور  .



 النحت األشوري :

 للحضارات السابقة تميزت هذم الحضار  بكثر  من تركت من أيمال فنية تحتية قياسا     

 : النحت المجسم 

 ويمكن تلخيص ذل  باآلتي : 

 * استخدم مواد متنوية في النحت المجسم كالحجر والبرونز والعاج . 

 *الموضع األسا  للمنحوتات المجسمة هو تمثيل ملو  أشور العظام . 

 * تتشابه التماثيل في خواصها الفنية والتشريحية . 

يمسةكون  األشوريين نحتةت ب جسةام ممتل ةة وبوقفةات جامةد  خاليةة مةن الحركةة* تماثيل الملو  
 ب يديهم أسلحة حرب .

 * يرتدون لباسا طويال ي طي الجسم كله وتتر  أصابع القدمين ظاهر  .

 * يرتدون حزام في الوسط .

 * تحول الجسم إلى كتلة جامد    حركة فيها .

 تشريح اليد. ر ولحية وأظهر كذل  تفاصيل من*يالج النحات تفاصيل الوجه والرأ  من شع

كانةت قريبةة جةدا  أهم ما يلفت النظر الى التماثيل هو أنها يملت بالحجم الطبيعةي وأن النسةب *
 من النسب الصحيحة .

 .لإللهة  * هنا  تماثيل لإللهة يثر يليها ك نه قريب جدا من تقنيات النحت السومري القديم 

  

 النحت البارز :

 ا هتمام والعناية في تشكيل العمل الفني من تسوية السطح وتقيمه وت طية الثقوب* 

 والشروخ بمالط خاص .

 * صورت مشاهد الحروب ومشاهد الصيد التي كان يقوم بها المل  وحاشيته أيام السلم .

*يخطط الموضوع وتةزال األرضةيات فتبةرز األشةكال )تنفةر الةى األيلةى(   تميةزت يمنحوتةات 
 ز  ببروز األشكال بشكل يالي جدا قياسا للسابل .البار

 *كانت جزءا من المعمار للجدران تعطيها قو  متبادلة .

 -*هنا  ثالث نماذج من النحت البارز األشوري المتميةز هةي المسةالت والكا نةات األسةطورية 
 واأللواح الحجرية .

اللةون مةن  جريةة ها لةة سةواء* المسلة السوداء )مسلة المل  شلمنصر الثاني( يملت من كتلةة ح
سود ارتفايها يزيةد يلةى المتةرين   اسةتخدم الفنةان فيهةا أسةلوب الحقةول أو األشةرطة الرخام ا 

 األفقية قسم السطح إلى خمسة أقسام أفقية . 



مسلسةل  *تسرد المسةلة قصةة سةول ال نةا م الحربيةة مةن سةاحة المعركةة إلةى العاصةمة ب سةلوب
 أليلى .بسيط وتقرأ من األسفل إلى ا

  

 الحيوانات األسطورية :

وهي مخلوقات مركبة من أشكال أدمية وأخرى حيوانية   مثيل لها في الطبيعة مسةتوحا         
رون   لقةةاإللةةه ذات االةةى   المتوجهةةةشةةرية مةةن الخيةةال أشةةهرها الثيةةران واألسةةود المجنحةةة   وب

 . بشكل ها ل وثقيل الوزن  تكون كبير  الجسم

 حار  لمداخل القصور .*استخدم كمال  

 ( أرجل كخداع منظوري ولزياد  طاقتها الحركية .5*جعلت لها )

 .ضحت تفاصيلها وتشريحها العضلي بدقة و*

 

 االلواح الحجرية : 

 ( متر . 203*يبار  ين الواح منتظمة من الحجر ارتفايها )

 *استخدمت في ت ليف جدران القصور األشورية من الداخل .

ومنجزات المل  بشكل متسلسل ب سةلوب قصصةي مسةتخدمة النحةت البةارز فةي *تصور أحداث 
إبراز ذل    كجلو  المل  فةي الحديقةة   افتتةاح مشةاريع البنةاء   مشةاهد  تعبديةة   مشةاهد مةن 
النظةةر إلةةى هةةذم األلةةواح بشةةكل متسلسةةل نسةةتطيع تعةةرف منجةةزات الملةة  يلةةى كافةةة األصةةعد  . 

والتفاصةةيل  ليةةة فةةي الدقةةة والمهةةار  فةةي إبةةراز الحركةةة*نفةةذت األشةةكال المنحوتةةة بدرجةةة يا
 والعضالت .

 

 رسوم الجدارية :لا 

*فضل األشوريون الرسوم الجدارية بنف  تفضلهم للنحت البارز ال رض من استعماله هو مثةل 
 لنبالء .ا  ذلدران الداخلية للعصور الملكية وكالنحت البارز في تزيين الج

 .الطبيعي الجدران بطالء خفيف من الطين ويتر  األرضيات بلونها* كان الفنان يقوم بطالء 

 * رسم وحدات الموضوع بشكل حر مما يعك  مهار  يالية للرسام . 

 * تخطط الخطوط الخارجية لألشكال باللون األسود واألحمر . 

 .وان بعد ذل  وترسم األجواء الداخلية لألشكال وتوضع يليها التفاصيلل* توضع األ

 األلوان المخصصة لديهم أسود وأحمر وأزرل وأبيض .* 

 * تجان  األلوان المستخدمة واستخدام التدرج اللوني .

 .* مواضيعها مثل مواضيع النحت البارز تروي انجازات المل  يدا المشاهد الحربية



 

 االختام االسطوانية :

 * معظم األختام يملت من األحجار الصلد  الثمينة . 

 ص ر مساحة سطح الختم .  * 

 * نحتت األشكال ص ير  الحجم .

 يميقة وبتفاصيل دقيقة ظاهر  للعيان .  * حفرت حفرا  

 * مواضيعها متنوية مزيج من الواقعية والخيال األسطوري . 

 الصراع األسطوري بين مجنحين وكا نات أسطورية .و* مشاهد صيد األسد 

 جبلية . المناطل الفي  ى* بعظها تمثل حيوانات تري 

 * مشاهد التعبد كانت قليلة في أختام هذا العصر .

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


