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قصور عصر الحديد في املشرق الشمالي :تمثيل الحكم من خالل العمارة
ملخص

شهدت منطقة املشرق الشمالي (ضمن اإلطار اإلقليمي لدول سورية ولبنان وتركيا
حالي ًا) ،تطورات على الصعيد السياسي .شملت هذه التطورات بداي ًة ظهور املدن
والدويالت اإلقليمية السورية – الحثية املستقلة ،ومن ثم ما تبع ذلك من اندماج لهذه
الكيانات ضمن إطار اإلمبراطوريات العظمى :اآلشورية ،البابلية ،والفارسية.والف
تهتم الدراسة الحالية بالبحث في إشكالية كيفية تجسيد الحكام لقوتهم في إطار
هذه النظم ،ذات التركيب السياسي املتباين ،وعلى وجه الخصوص ،الوسائل التي
ت ّم من خاللها استعراض هذه القوة متمثل ًة في العمارة امللكية وقصور الحكام.
يمكن االفتراض منطقي ًا هنا ،وباالستناد إلى نظريات علم االجتماع ،بأن كل حكومةٍ
ذات طابع مؤسساتي ،تحتاج إلى اكتساب صفة شرعية ،بطريقة تعتمد التواصل
من خالل وسائط تعبيرية .يمثل القصر ،مكان ًا يقيم فيه الحاكم ويستخدمه ،في
الوقت عينه ،كوسيلة إليصال رسائل تُع ّب ر عن قوته وشرعيته وذلك نظر ًا ملا يمثله
صرح ذو استمراريةٍ  .ا
القصر من
ٍ
يقدم الجزء األول من الدراسة ،مفاهيم ًا تتعلق بالقوة ،الحكم ،الشرعية ،وكيفية
تصوير كل منها .تلي ذلك مناقشة للمنهجية املتبعة ،والتي تعتمد على نظريات
التواصل غير اللفظي وسيميائية العمارة ،وذلك بهدف تحليل األعمال الفنية
التي ُعثر عليها داخل السياق املعماري للقصور ،إضافة إلى تناول الجوانب
اإليقونوغرافية والسيميائية لهذه األعمال .مال
يحلل القسم الرئيسي من البحث ،القصور املعروفة من هذه الحقبة ،أي فترة
الكيانات اإلقليمية السورية – الحثية ،فض ً
ال عن حقبة االمبراطوريتني اآلشورية
والفارسية .تتم في كل حالة ،مناقشة مواقع هذه القصور –عادةً– في إطار سياقها
الحضاري ،واجهات هذه املباني ،التنظيم الداخلي والتركيب الفراغي لكل قصر،
إضافة إلى مواقع وتجهيزات الغرف والتي من املفترض أنها كانت قد أدت وظيف ًة
تمثيلي ًة ،وخطط وتنظيم الديكور واملواضيع اإليقونوغرافية ،كاملنحوتات ،الكسوة
فصل ختامي مناقشة
الحجرية للجدران (أورتوستات) ،والرسوم الجدارية .وتتم في
ٍ
نتائج هذا التحليل على خلفية نظريات علم االجتماع التي تم التطرق لها في البداية .ا
تُل ّمح املعطيات األثرية واملعمارية إلى االستراتيجيات التصويرية املتبعة من قبل
هؤالء الحكام ،الذين قد عمدوا إلى إيصال رسائل مختلفة موجهة إلى مجموعتني
مختلفتني من السكان ،طبقة النخبة وعامة السكان .يمكن في إطار الدويالت السورية
– الحثية تحديد مالمح صورة متجانسة نوع ًا ما .تتوضع القصور في هذه الحالة
قالع محصنةٍ ومفصولةٍ عن الجزء املتبقي من املدينة .تتبع في مخططها
ضمن ٍ
بشكل
في معظم الحاالت النموذج املثالي املعروف باسم هيالني ،والذي يمتاز
ٍ
برواق ُمع ّمد ،تقع خلفها –وعلى
رئيسي
بمخطط يتألف من ردهةٍ خارجيةٍ مزودةٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
بمنحوتات
التوازي معها– الغرفة الرئيسية .زينت هذه الواجهات في بعض الحاالت
ٍ
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بوابيةٍ وكسوةٍ حجريةٍ منقوشةٍ على الجدران .يضفي هذا الرواق املعمد انطباع ًا
باالنفتاح للناظرين ،لكنه في الوقت عينه ،كان وبفضل التحصينات ومجموعة الطرق
املوصلة ،غير املحورية ،مستتر ًا بالنسبة للقادمني من الخارج ،بالتالي فإن املحاور
السهلة التي تؤدي إلى امللك واملشمولني معه باألعمال الحكومية ،التي يوفرها هذا
النمط من العمارة ،كانت تقتصر على قلةٍ من األشخاص املسموح لهم بالولوج إلى
املجمع امللكي ،أي طبقة النخبة في هذه الكيانات السياسية .على الرغم من هذا
املظهر املنفتح ،فإن التمثيالت التي قد تم نصبها في مواضع واضحة من القصور
والتالعب في املسافات وفروق االرتفاع ،استُخدمت لتسليط الضوء على املنزلة
الخاصة للملك .بدت ،في املقابل ،القصور بالنسبة لغالبية السكان صروح ًا ،بعيدة
عدد
املنال وال يمكن الوصول إليها .يتكرر هذا املفهوم املطبق في إنشاء القصور في ٍ
من الدويالت السورية – الحثية ،مما يدفع لالقتراح بأنه قد تم تطبيق هذا املفهوم
أيض ًا على صعيد املجتمع ،امللكية ،والحكم .كم
تبدو صورة عمارة القصور ،خالل فترة السيادة اآلشورية للمنطقة ،أكثر تباين ًا.
تم هنا بناء القصور وتزيينها وفق املفاهيم اآلشورية السائدة ،ومنه ما بني
وفق ًا للتقاليد املحلية .على أية حال ،فإن معظم هذه العمائر ،تظهر مزيج ًا بني
العناصر اآلشورية واملحلية .يقود هذا ،في املقام األول ،لالستنتاج بـأنه لم يكن
هناك استراتيجية مركزية متبعة في تمثيل الحكم ،خالل فترة حكم اإلمبراطورية
اآلشورية الحديثة ،على األقل لم تكن ظاهر ًة في بناء القصور في مناطق الواليات،
بل على العكس من ذلك ،فقد تمتع حكام هذه الواليات بالحرية التامة في تصميم
تأثيث
قصورهم وفق ًا لرغباتهم .لعل وجود غرفة استقبال واحدة على األقل ،ذات
ٍ
خاص ،يمثل عنصر ًا ال يمكن االستغناء عنه في القصور اآلشورية .ويمكن تفسير
ٍ
التبني لبعض العناصر املعمارية املحلية ،وما نتج عنه من نمط هجني في العديد
من قصور الواليات ،بأنه استخدم السترضاء أفراد طبقة النخبة املحليني ،وذلك
من خالل استمرار العمل وفق ًا لتقاليدهم .كما في الحالة السابقة ،بقيت القصور
قالع محصنةٍ ومعزولةٍ  ،وال يمكن الوصول إليها من قبل
هنا أيض ًا متوضع ًة ضمن ٍ
غالبية السكان .شكل وجود الحكم األجنبي ،في هذه الحالة ،سبب ًا إضافي ًا لهذا
التموضع ،يضاف إلى طبيعة التسلسل الهرمي للمجتمع .مع
تم تفسير مبنيني فقط على أنهما قصرين خالل فترة الحكم الفارسي ملنطقة
املشرق الشماليُ .خصص أحدهما ،على األرجح ،لوظيفيةٍ تمثيليةٍ فقط ،كونه يخلو
ريفي ألحد نبالء
كمقر
من أي مساحات للسكن .وربما استخدم القصر اآلخر
ٍ
ّ
الفرس. .لف
مما ال يثير الدهشة ،أن هذه القصور قد أوصلت رسائل إلى أفراد النخبة املشمولني
في حكم الدولة ،إضافة إلى السكان الخاضعني لهم .وبالنظر إلى أن هؤالء السكان

صخلم

قد اختبروا عالقة عن بعد مع القصور ،وعلى األغلب مع ساكني هذه القصور
أيض ًا ،يمكن االعتقاد بأن الفرصة لم تسنح لهم لرؤية هذه الواجهات املزخرفة،
وبالتالي فإن استخدام بناء القصور بهدف الحصول على شرعيةٍ معينةٍ لم يكن
موجه ًا ملجموع السكان .مما يعني أن هذه املجتمعات ،قد بلغت من التطور في
التسلسل الهرمي وفرض الطابع املؤسساتي على السلطة ،درجة لم يعد يشكل
تهديد للحكام .وبالتالي ،فقد ت ّم إجبار أفراد طبقة النخبة
فيها عامة السكان مصدر
ٍ
فقط على اإلذعان لحكامهم في معرض تشريع حكمهم .أو ربما تم إظهار شرعية
الحكام لعامة السكان بعدة وسائل ،كاالحتفاالت العامة على سبيل املثال .ثال
ترجمة :سمر ش ّماس
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