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 الفصل األول
 مقدمات تعريفية

 اآلثار(Antiquity ) 
كالمباني تعني مخمفات الماضي مما صنعتو يد اإلنساف أك أنتجو فكره عمى مر العصكر  

 شعار.ساطير كاالفكار كاالكالفنكف كالمعتقدات كاال
  اآلثار عمم(Archaeology) 
يك عمـ عمـ اآلثار بمفيمكمو الكاسع ىك دراسة ماضي اإلنساف، كمخمفاتو المادية كالفكرية. ف 

تتبع كمف ثـ فيك عمـ الكفاء لمقديـ كالحرص عمى  صكؿ المادية لحضارة اإلنساف،التحرم عف اال
ستقراء الشكاىد شرية في عصكرىا الماضية عف طريؽ إمسيرة التطكر التي سمكتيا الحضارة الب

ستخبلص القيـ الثقافية كالعممية كالجمالية مف كؿ ما أبدعتو لمادية مف تراث ىذه العصكر كا  ا
قرائح اإلنساف كأحاسيسو كعمكمو، كمف كؿ ما شكمتو يده كآالتو تجسيدان لمعتقداتو كفنكنو في 

 مختمؼ مناحييا الثابتة كالمنقكلة.
ف خبلؿ دراسة البقايا الطبيعية كالحضارة نساني مستعادة كفيـ التاريخ اإلإ عمـ اآلثار ىك إذفف  

يك العمـ الذم يدرس ماضي . فكغيرىا سمحةكالُحمي كاال كالعظاـ كالفخارالعمارة المادية مثؿ 
اإلنساف كيحمؿ مخمفاتو، كىك دراسة لمتكزيع السابؽ آلثار الثقافة في الزماف كالمكاف، كدراسة 

 العكامؿ التي تحكـ تكزيعيا.
 ( الثقافةCulture)  
كعمـك  جتماعية كسياسية كمثؿ عميا كفمسفةإما لشعب مف أفكار كتقاليد كنظـ  ىي مجمكع 

كفنكف كآداب كصناعات تيدؼ جميعيا إلى تحقيؽ الخير لئلنساف كزيادة رفاىية الحياة كمتعيا، 
ف كاف   ،كبيذا يمكف تمييز الجماعات كالشعكب المتحضرة عف الجماعات كالشعكب المتأخرة كا 

 ليس ىناؾ حد فاصؿ بيف الشعكب المتحضرة كالشعكب في بداية حضارتيا.
ؾ القديـ مف تمإف عمـ اآلثار كجزء مف عمـ اإلنساف ييتـ أكالن كأخيران بدراسة ثقافة اإلنساف 

اف مكاف التكصؿ إلى معرفتيا عبر األزماف البعيدة كبالطبع فالجكانب مف الثقافة التي في اال
ختبلؼ ا  ثار ليا تأثير  مباشر عمى نكع ك د أك القرب في الزمف الذم يدرسو عمـ اآلنسبة البع

 العمـ مف خبلؿ البحث. ليا المادة الثقافية التي يتكصؿ
إف كجكد اإلنساف ثقافيان ككذلؾ تاريخو الثقافي في نظر عمماء اآلثار يبدأ مف المحظة التي 

ساسية  ت الحياة االتعينو عمى مكاجية متطمبا أستعمؿ فييا اإلنساف أك صنع مف مادة خاـ، أداة
 سكاف أك أم نشاط بشرم آخر.إمف معيشة أك 

يعثر عميو مف مكاد خمفيا ذلؾ اإلنساف األكؿ تككف أثران داالن عمى تجربتو كمؤرخان إف ما   
ف  لعصره. التي يخمفيا المستكطنكف ىي النقطة المركزية في إىتماـ عمماء  البقايا الماديةكا 



 المرحمة األولى  في العراق القديم الفنون والعمارة القديمة 

2 
 

خشاب كالعظاـ لحكاس، كالمصنكعة مف الحجارة كاالكتشكؿ األشياء المادية المدركة با اآلثار،
دراكيا ف...الخ، جسـ البنية اآلثارية، باكالمعاد عتبارىا كسيمة التكصؿ إلى فيـ ثقافات محددة كا 

 ان.كفقان لؤلطر التي تسمح بيا البيئة، كىي تسيـ في النياية في فيـ السمكؾ اإلنساني عمكم
أبرز مخمفات اإلنساف في العصكر القديمة، كمنيا جاءت التسمية، كىي  البقايا الحجريةتشكؿ 

ٝ مف حياة اإلنساف عمى األرض، أم منذ أف أصبح ٜٜتشغؿ حيزان زمنيان طكيبلن يشكؿ حكالي 
، اإلنساف صانعان لآللة عمى األقؿ. أما المراحؿ الممتدة بيف نياية ىذه العصكر كعصرنا الحاضر

( فقد  Prehistory)ما قبل التاريخ=فتككف ىي الكاحد بالمائة الباقية. كنظران لطكؿ عصكر
قسميا الباحثكف كالمختصكف بدراستيا إلى ثبلثة عصكر، كؿٍّ منيا يقسـ بدكره إلى عصكر 
ثانكية، كتـ ىذا التقسيـ كفقان لطرؽ صنع اآلالت كالمكاد األثرية، كخصكصان اآلالت الحجرية 

 ني الفخارية، كحسب الترتيب اآلتي : كاألكا
   Paleolithic. . : العصر الحجري القديم أولا 
 ثبلثة عصكر يمكف تقسيمو إلى، ك سنة مف اآلف المميكف كنصؼ مميكف ٕمف حكالي  شغؿ المدةي

 : ىي
مف حكالي مميكنيف  يؤرخ  Lower Paleolithic . .العصر الحجري القديم األدنى – ٔ

 ؽ.ـ، ٓٓٓ,ٓٓٔ -ٓٓٓ,ٓٓ٘مف حكالي  سنة. كفي المدة  ٓٓٓ,ٓٓٔكنصؼ المميكف حتى 
عمى نير الفرات في  لمصنعكيعتبر مكقع ا في ببلد الرافديف.ثبلث أنكاع مف البشر أقدـ عاشت 

 منطقة حديثة أقدـ مكقع يقدـ أدلة كجكد عف الكجكد البشرم في ببلد الرافديف. 
 -ٓٓٓ,ٓٓٔ مف حكالييؤرخ  . Middle Paleolithic.الحجري القديم األوسط العصر -ٕ

ف كانت المنقبة منيا  سنة مف اآلف. ٓٓٓ,ٓٗ كانتشرت فيو المكاقع عبر أنحاء ببلد الرافديف كا 
في شماؿ شرؽ العراؽ. كفييا ظير إنساف النياندرتاؿ  قميمة مثؿ كيؼ شانيدار كمكقع ىزار مرد

 سنة مف اآلف. ٓٓٓ,ٓٙفي حدكد 
 -ٓٓٓ,ٓٗمف حكالي  يؤرخ . Upper Paleolithic.العصر الحجري القديم األعمى– ٖ

كيعتبر مكقع بردا بمكا في شماؿ مف أكؿ المكاقع التي تسجؿ أقدـ  سنة مف اآلف. ٓٓٓ,ٓٔ
فضبلن عف مكاقع أخرل  مف ىذا العصر، ببلد كادم الرافديف شماؿ مراحؿ سكنى اإلنساف في

 .، كبالي ككرافي كيؼ شانيدار ككاكرم خاف في سيؿ جمجماؿ دك  سمنيا الطبقة 
نتقالية بيف العصر الحجرم ىك مرحمة إ. ك  Mesolithic ثانياا : العصر الحجري الوسيط .

 الحجرم االنتقاليسـ )العصر قديـ كالعصر الحجرم الحديث، كيطمؽ عميو اآلف أال
Epipalaeolithic   كفيو ظيرت طبلئع المزارعيف  ؽ.ـ. ٓٓٓ,ٖٔ(. كيؤرخ مف حكالي

 كبصحبتيـ قطعاف الحيكانات المستأنسة.



 المرحمة األولى  في العراق القديم الفنون والعمارة القديمة 

3 
 

مجمكعة مف المخيمات في  ككجدت آثاره الزرزي(في ببلد كادم الرافديف باسـ العصر ) كيعرؼ
عرؼ ىذا العصر أك مبلجيء الصيد كالجمع مثؿ مكقع زرزم كبالي ككرا  جباؿ زاكركس، كما 

 ( النتشار آالتو الحجرية الدقيقة. الميكروليثيباسـ العصر )
في الغالب في العراء كأستغؿ الكيكؼ الطبيعية  الحجرية القديمة العصكر عاش اإلنساف في 

طبيعية كالحيكانات المفترسة. فالكيؼ ىك للئلحتماء بيا مف قسكة البيئة اكالمبلجيء الصخرية 
 مأكل طبيعي حيث ال تكجد جدراف كال أم شكؿ مف أشكاؿ البناء.

 . Neolithic:  ثالثاا : العصر الحجري الحديث
األدنى إلى سمسمة مف كفيو ذىبت المجتمعات البشرية في الشرؽ  ؽ.ـ. ٜٓٓٓؤرخ مف حكاليي 

مف الصيد كجمع القكت إلى حياة ساسية، حيث تغير نمط حياة المجتمعات المتحركة التحكالت اال
كيكصؼ ىذا العصر بأنو عصر تقدـ، إذ نشأت  ستقرار الكامؿ في الزراعة كتربية الحيكانات.اال

 جتماعية. ككانت العمارة إحدل السماتالقتصادية ككذلؾ االفيو العديد مف التطكرات التقنية كا
البسيط الذم كفرتو المبلجيء، أصبحت تدخؿ في تككيف كتركيب  فيي كمقابؿ لممأكل الجديدة،

 أنكاع جديدة مف المجتمعات. 
 يقسـ العصر الحجرم الحديث إلى مرحمتيف أساسييتيف ىما :

 (  Pre- Pottery Neolithic=PPNالعصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار )  -ٔ
 كيقسـ إلى عصريف ىما :

 =Pre- Pottery Neolithic A) الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار أ العصر - أ
PPNA )  ، ( ٜٓٓٓيؤرخ مف حكالي-ٚٙٓٓ )قع امك  العراؽ يمثمو في ؽ.ـ

 .كغيرىا نمريؾ كقرمز درة
 =Pre- Pottery Neolithic Bالعصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار ب ) - ب

PPNB ) قع امك  يمثمو في العراؽ .ؽ.ـ( ٓٓٓٙ-ٓٓٙٚ) كيؤرخ مف حكالي
 . كغيرىا المغزلية كجرمك

 -ٓٓٓٙ( كيؤرخ مف مف حكالي )PN=Pottery Neolithic) الفخارمالعصر الحجرم   -ٕ
ؽ.ـ(. تقميديان كاف تعاقب حضارات ما قبؿ التاريخ في شماؿ ببلد كادم الرافديف في  ٓٓٓ٘

 سامراء، حسونةسيكي، ىذا العصر كفؽ الترتيب المتعارؼ عميو لمثبلثي الحضارم الكبل
 كال يزاؿ معمكالن بو إلى اآلف. كيشير بعض ، كىك تعاقب كضع في القرف الماضيحمفك

ميز يسبؽ األدكار الثبلث التي أشرنا إلييا أعبله، عرؼ ف إلى دكر حضارم فخارم ميالباحث
 المكاقع منيا أـ الدباغية كتؿ سكتك كككؿ تبة مثمتو مجمكعة مف ما قبل حسونةبحضارة 

 كتمكؿ الثبلثات في شماؿ العراؽ.
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 ستقرارلا  
أطمؽ عمى عممية إستقرار اإلنساف في مراحميا األكلى تسمية )التغير الحاسـ في حياة       

التطكر األىـ في كجكد ، فمف بيف نقاط التحكؿ الكثيرة في التاريخ اإلنساني كاف ىذا ىك (اإلنساف
األىـ في فترات عصكر ما قبؿ التاريخ التي عاشيا الجنس البشرم، كقد يككف ىذا ىك الحدث 

اإلنساف، كالثكرة الحاسمة في حياة البشرية بعد ما يقارب المميكنيف كنصؼ المميكف مف التطكرات 
الثقافية. كمف بيف أشياء أخرل، فقد كصفت ىذه العممية بككنيا سمسمة مف التغييرات األكثر 

 سانية بعد تفكؽ النار.دراماتيكية التي شيدتيا المجتمعات اإلن
اد ممجأ دائـ لو. كيمكف تعريؼ ستقرار ضركرة ممحة لئلنساف مف أجؿ إيجشكؿ اال إذف فقد      

ستقرار يمكف أف يخمؽ حد طكاؿ العاـ، كمف الكاضح أف االستقرار عمى أنو البقاء في مكضع كااال
متبلؾ اال)مك  يعني التردد في التحرؾ كترؾ شياء قؼ عممي( مف الحياة، فيك يعزز االمتبلؾ، كا 

الممتمكات الخاصة. كقد كاف لو دكر في إزدياد حجـ المجمكعات، مف خبلؿ إزدياد خصب المرأة 
عف التنقؿ، كفي زيادة الترابط العزكؼ  شجع عمىكفيات. إف كبر حجـ المجمكعة يكقمة ال

 .جتماعياال
 اتالمستوطن  
عمارىا كتنظيميا كفؽ إترتبط بيا مجمكعة بشرية كتيتـ ب ىك بقعة مف األرضالمستكطف       
بحثان عف حياة مكانياتيا كقدراتيا كتطكرىا الحضارم. لقد قضى اإلنساف مبلييف السنيف إل
لك أتيحت لنا الفرصة لمتفكير باالمتداد :» ستقرار، كقد كصؼ أحد الباحثيف األمر قائبلن اال

تقديراتنا الزمنية الحالية، فسنقكؿ أف الزراعة قد تمت  الزمني الكمي لمكجكد اإلنساني عمى كفؽ
. كعمى أساس ىذه االمتدادات ٚ٘:ٔٔمساءان كالحضارة جاءت عند الساعة  ٘٘:ٔٔعند الساعة 

 «.ٝ مف الزمف عاشو اإلنساف صيادان ممتقطان لمنباتات ٜٓتبيف أف  الزمنية،
لتقاط مكارد المتأتية مف الصيد كاالى الفالجماعات البشرية التي تعتاش بصكرة رئيسة عم     

بحثان عف الطرائد مف  يقاعات مكسميةعة كاسعة مف األرض تتحرؾ فكقيا باكانت ترتبط مكانيان ببق
الحيكانات أك متابعة لمنباتات المكسمية مع التأكيد عمى كجكد مدد زمنية تتكقؼ فييا نشاطات 

غصاف أك غير ذلؾ لمشيدة مف الحجر كااللى مخابئيا اىذه المجاميع ألسابيع أك أشير كتمجأ إ
لتتقي ربما بركدة الشتاء كقسكة الظركؼ المناخية. لقد تـ التحقؽ مف كجكد مثؿ ىذه المكاقع 

 كالمخيمات )المعسكرات( طكيمة األمد مثؿ مكقع بردا بمكا في شماؿ العراؽ.
المناطؽ الجبمية في  كيكؼ كانت ىذه المخيمات عبارة عف مخيمات مكسمية صغيرة تقع      

ـ مربع، كما في  ٓٓٙ كبمساحة ال تزيد عف ـ ٕ٘-ٕٔالنائية في المراحؿ األكلى بعضيا بقطر 
إلى مناطؽ  ثـ بدأت تدريجيان باإلنتشار .شانيدار في شماؿ العراؽزرزم كىزار مرد ك  كيكؼ

ف مأىكالن يشؾ بأف أم كاحد منيا كارة كمكسمية، ك صغي ايضان  مفتكحة في السيكؿ السفمى ككانت
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طكاؿ السنة أك عمى األقؿ مف قبؿ جميع سكانيا، سكنت ىذه المستكطنات مف قبؿ مجمكعات 
يمات ما عرؼ كقد شكمت ىذه المخ .كزاكم جمة صغيرة مف السكاف كما في مكقع كريـ شير

 ي في القرل.بمرحمة ما قبؿ  السكن
كبدأ عصر جديد أك « الببليستكسيف»ؽ.ـ إنتيت الحقبة الجميدية المسماة  ٓٓٓ,ٕٔكبحدكد      

، كفييا شيدت المجتمعات البشرية سمسمة «اليكلكسيف» حقبة الدؼء النسبي الجديدة المعركفة ب
مف التنقؿ إلى نمط جديد مف  مف تحكالت جديدة تغيرت فييا حياة اإلنساف بعد آالؼ السنيف

عممية التي أطمؽ عمييا الباحث كىي الالحياة المستقرة مارس فييا اإلنساف الزراعة كتربية الحيكاف 
 . ثورة العصر الحجري الحديثسترالي جكردف تشايمد تسمية اال

 يتغير حاؿ ؽ.ـ( ٓٓٓٙ-ٜٓٓٓما قبؿ الفخار بحدكد)  الحجرم رالعص كمع مطمع      
ستيطاف قميبلن عف الفترة السابقة، فقد حصمت تغييرات تدريجية في بنية المستكطنات كظيرت اال

يدلكجية كعمارية.إ تطكرات جتماعية كا  في ىذا  تراكح حجـ المستكطنات األقدـك  قتصادية كا 
ىكتار مع عدد سكاف ال يتجاكز بضعة عشرات كما في قرمز درة  ٔإلى  ٘,ٓبيف  العصر
 في شماؿ العراؽ.( Ginngكجننج )

. تقع ىذه يؾىكتار كما في مكقع نمر  ٕ تكسعت في المرحمة الثانية حتى كصمت إلى حكاليثـ 
المستكطنات في المناطؽ المفتكحة في سفكح الجباؿ كالتبلؿ كالسيكؿ القريبة كعمى ضفاؼ 

 .األنيار الكبيرة دجمة كالفرات كركافدىما
زداد حجـ ؽ.ـ( كزادت  ٓٓٓ٘ -ٓٓٓٙ) الفخارم المستكطنات في العصر الحجرم الحديث كا 
نفصاؿ  لـ تسكف مف قبؿ، نتشرت في مناطؽأعدادىا كا ربما تككنت نتيجة زيادة عدد السكاف كا 

 ىكتار(. ٘,ٕمثؿ مكقع حسكنة كياـر ) مجمكعة منيـ نتيجة التنافس عمى المكارد الطبيعية،
أعتمد سكاف ىذه المستكطنات عمى نظاـ إقتصادم متنكع كانت الزراعة ىي األساس فضبلن عف 

اد الفخارية ىي المجمكعة األبرز ضمف رعي الحيكانات المدجنة كصيد البرية منيا، ككانت المك 
  المخمفات الحضارية ليذه المجتمعات.

   العمارة 
سة دراك ـ المكاف لخمؽ كتشجيع النشاط االجتماعي. ااستخدك  عمار البيئةعممية إ تعني     

كلكف يجب أف تتضمف ايضان كيفية  شكاؿ كعناصر البناءأالعمارة ال يجب أف تتضمف فقط 
 )االماكف المغمقة كالمفتكحة(.ف ستخداـ المكاإ

كالعمارة ىي الشكؿ األكؿ مف أشكاؿ الفنكف التي يمكف أف نتممس فييا تسمسمبلن متطكران في      
المعمارم في العراؽ القديـ بتفاعؿ كامؿ بيف المادة األكلية  كامتازت حركة التطكر العراؽ القديـ.

 البيئة كالمناخ المذيف يحيطاف بالمنشآت العمارية.التي تصنع منيا المكاد االنشائية كبيف طبيعة 
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العاشر قبؿ  يغطي مدة طكيمة تمتد مف األلؼ تاريخ كاسع، في الشرؽ األدنى معمارةعمكمان إف ل 
كبالرغـ مف ىذا التاريخ الكاسع  .ؽ.ـ ٖٖٓفي حدكد  سكندر المقدكنيكحتى غزك اال الميبلد

بعضيا حفظ فشكاؿ. م شكؿ مف االبأ قمما بقيت كاممةكالمنشآت األخرل كالطكيؿ إال أف المباني 
بشكؿ جيد ربما نتيجة التدمير المفاجيء. لكف غالبان مايجد اآلثاريكف فقط المخططات األرضية، 

ب كالطكابؽ األخرل كالسقكؼ في أغم األجزاء السفمى مف الجدراف، أك األرضيات كاألسس. أك
تستقرأ مف األدلة األخرل مثؿ سمؾ  أف يمكفصمية، لكف الحاالت لـ تكجد في أماكنيا اال

 تمؤلدراف المنيارة التي كالج ،ثريةتراكـ القطع األ، مكاد السقؼ المتساقطة، بقايا السبللـ، الجدراف
 المكاف.

ثارييف ، فإف اآلساليب البناء كمحتكيات المبانيكمف خبلؿ المخطط األرضي كمكاد كأ كمع ذلؾ 
عاصرة مف نفس تعة حكؿ عبلقة ىذه العناصر مع المباني المغالبا ما حصمكا عمى أفكار مقن

عميو كجكدىا  يككف حتماالت لما يمكف أفألخرل، حكؿ كظيفتيا المحتممة كاالأك المكاقع ا المكقع
 أك مظيرىا األصمي. 

 ساسيةمواد البناء األ  
 كالتي مف أىميا تمؾ يتأثر قياـ العمارة تأثران مباشران بالطاقات الكامنة في البيئة الطبيعة،     

كف في عصكر ما قبؿ ختار الفبلحلقد إ الطاقات الكامنة في المكقع الجغرافي كبالذات في التربة.
كمف المعركؼ أف المقكمات البيئية الطبيعية  التاريخ مكاد البناء حسب بيئيـ الجغرافية.

نماط إلى نماذج كما أف تحكؿ ىذه اال كالحضارية تسيـ في تحديد األنماط المفاىيمية لمعمارة،
لتشكيؿ الفيزياكم الذم مكانيات التجسيد أك اإخصائص معينة يتعمؽ بشكؿ مباشر ب معمارية ذات

  مكانياتو في المكقع بمقكماتو الطبيعة كافة. تتكافر إ
ك أالطيف  ساسية في ببلد كادم الرافديف كعمكـ الشرؽ األدنى مفتتككف مكاد البناء االك      

في عصكر أك مناطؽ مختمفة كحسب  ىذه المكاد ممكف أف تستعمؿك  حجار كالخشب.االآلجر ك ا
مكف أف تستعمؿ معان في اد يجتماعية كالحضارية. كىذه المك لعكامؿ االإمكانية تكفرىا كالمناخ كا

 نفس البناء.
  ينالط -ٔ

كاألقؿ كمفة كاألكثر قدرة عمى قتصادان المادة الرئيسة األكفر كاألكثر إ مادة الطيف ىي تعد       
مف خصائص الطيف التطكيع كالتشكيؿ بأنامؿ البنائيف كما في أنامؿ النحاتيف كالفخاريف. ك 

الرئيسية قابميتو عمى العزؿ الحرارم فيك يمكف أف يقمؿ مف حرارة الشمس الشديدة في الصيؼ 
 كالبركدة القاسية في الشتاء.

ذا كانت الكثافة النكعية لطيف األرض المحيطة بالبناء أك طيف البناء المضغكط باليد أك         كا 
بالقالب ال تختمؼ إلى درجة كبيرة عف بعضيا فاف ىذه الحالة خمقت تكازنان نكعيان أساسيان في 
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لعمؿ الكتؿ البنائية. ككذلؾ فاف إدامة البناء السنكية بنفس بناء الطيف تضمف سيكلة في تقنيات ا
نما يكفي إ إذ ال يحتاج الطيف الجديد إلى ضافة طبقة جديدة فكؽ القديمة التي إزالة الطيف القديـ كا 
 تعاني مف االندثار المكسمي.  

 الطوفباسـ في الشرؽ األدنى كأكثرىا شيكعان، كعرفت  أقدـ مكاد البناءتعد مادة الطيف ك         
(Tauf) ينةچ  في الفارسية كتسمى راقيةفي الميجة الع ( Chineh) بيزا ك(Pise  ) بالمغة

كيتككف الطكؼ مف كتؿ الطيف الممزكج بالرمؿ  أللؼ العاشر ؽ.ـ.امنذ  تظير  الفرنسية، كقد
ف يمسؾ باليديف، كلـ يمكف أ كالتبف المسحكؽ، كيصنع عادة باليد، كتككف قطع الطكؼ بحجـ

 تكف ىذه القطع متساكية االحجاـ.
الطكؼ مف مادة الرمؿ كنسبة عالية مف الطيف ممزكجيف بالتبف المسحكؽ كيعجف يحضر      

ضافة الماء إليو في حفرة قميمة العمؽ. كيعجف ىذا الخميط بكاسطة زيج بصكرة جيدة بعد إىذا الم
األقداـ أك المجرفة ثـ يترؾ ليتخمر كمف ثـ يعاد عجنو مرة أخرل مع االستمرار باضافة الماء 

ك شبو أسطكانية سطكانية الشكؿ أأف تصبح المادة متجانسة تعمؿ منيا بعد ذلؾ كتؿ لممزيج الى أ
خرل بالتتابع ثـ تبنى بيا الجدراف كتسكل باليد مع الترطيب المستمر بالماء دكف كاحدة فكؽ األ

استخداـ مادة رابطة )مكنة( كذلؾ لخاصية الطيف في الترابط الذاتي كقدراتو عمى التماسؾ في 
  .شييد كىك بييئتو الطريةحالة الت
نساف مكاد متنكعة في م كالعمارم عبر العصكر استخدـ اإلازدياد التطكر الحضار كمع      

بف بمختمؼ االشكاؿ أـ في أشكاليا. استخدـ الم تصنيعيا البناء سكاء في أنكاعيا أـ في
 .بالشمس ةالمجففأم كتمة الطيف المنتظمة كالمقاسات، كىك اآلجر غير المفخكر 

، كسماه (Plano convex )سماه المنقبكف االنجميز  الذم ،ظير المبف المستكم المحدبك  
ذك شكؿ  ( كىكؽ.ـ ٖٕٓ٘-ٜٕٓٓفي عصر فجر السبلالت) (Riemchinريمشف) االلماف 

خاص كمميز. كىك باألصؿ مف النكع المتكازم المستطيبلت، كلكف السطح األعمى فيو يمتاز 
نما محدبان منتفخ الكسط قميبلن بينما بقية الكجكه مستكية السطح. ككانت طريقة  بككنو غير مستٍك كا 

عمى أحد  استخدامو غريبة نكعان ما كمبتكرة ظيرت كأختفت في ىذا العصر. إذا يتـ كضع المبنة
ات بصؼ ننما مائمة باتجاه معيف كتنظـ المبالصغيريف كلكف ليس بكضع عمكدم، كا  الكجييف 

مائبلن ايضان كلكف باالتجاه المعاكس. كيشبو  كاحد بنفس الميبلف، كيككف الصؼ الذم يميو
طؽ اآلثاريكف تنظيـ ىذا المبف في الجدار في كؿ صفيف بالعمكد الفقرم لمسمكة. كينتظـ في المنا

الضعيفة مف الجدراف، مثؿ فتحات االبكاب، بالطريقة التقميدية في البناء أم نظاـ) الحؿ كالشد( 
 ينظر الشكؿ اآلتي :كالتي تكسب الجدار قكة كمتانة.  
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عاـ كالدينية بشكؿ خاص مثؿ معابد  مباني بشكؿالكقد استخدـ ىذا النكع مف المبف في      

 سمر كسبار كغيرىا.ي كفي اريدك كتؿ افي خفاجمثؿ معبد سيف الكركاء كديالي 
بدان ألنيا أ اما المادة التي استخدمت لمشد فكانت الطيف بالدرجة األكلى. كلـ تترؾ ىذه المادة     

كمف خبلؿ التجربة كانت األكثر تشابيان مع مادة المبف في خكاصيا كتأثرىا بالعكارض المناخية 
الخارجية أك لمتقادـ الفعؿ كفي درجات المقاكمة لكؿ التأثيرات مما يعطي انسجامان كامبلن في ردكد 

  في عمر البناء.
كبعد إنتياء عصر فجر السبلالت عاد الناس الستخداـ المبف المتكازم المستطيبلت ذم      

ف تغيرت االشكاؿ كاالحجاـ، السطكح المستكية كاستمر ىذا االستخداـ عبر العصكر ، كىك في كا 
 .    سـ ٖٔ×  ٖٔ×  ٔٗسـ كحتى  ٖٔ×  ٖٔ×  ٖٔالغالب بقياسات مختمفة منيا 

عندما شكيت مادة الطيف كانتظـ شكميا  إلى أف أصبحت آجران  مادة المبف كتطكرت      
جعؿ البناء  كقد ساىمت في كيككف اآلجر عمى ىيئة أشكاؿ منتظمة االبعاد.كصنعت في قكالب. 

رعة. كاآلجر يككف بأشكاٍؿ كأنكع مختمفة منيا اليدكم كمنيا ما صنع في قكالب أكثر أنتظامان كس
متاز اآلجر بالصبلبة كالمقاكمة العالية لممياه كالرطكبة كاالمبلح كا سـ. ٓ٘بعضيا بطكؿ 

كعكامؿ التعرية كتحممو لمثقؿ كالضغط فضبل عف قابميتو عمى العزؿ الحرارم كينتشر استخدامو 
عمى انتشار العناصر المعمارية الجديدة ذات  . كساعد ظيكرهتفتقر الى الحجرفي المناطؽ التي 

 الكظائؼ الفنية اليندسية كالعقكد كاالقبية كالقباب كغيرىا.
ظيكر اآلجر أك الطابكؽ في العمارة مثؿ مرحمة تطكر تقني  حدثت في أماكف مختمفة مف       

  التي حصمت مع تطكر القرل المستقرة الثابتة.الشرؽ األدنى، كىي ترتبط بالتطكرات االجتماعية 
حافظ سكاف العراؽ القديـ عمى التقنيات التقميدية لمبناء بالطيف بأشكالو المختمفة حتى في عمكمان 

مكانيات تشكيمية أفضؿ، كما  الحاالت التي تتكافر فييا مكاد إنشائية أكثر ديمكمة كذات قدرات كا 
 ينظر الشكؿ اآلتي : رة في شماؿ ببلد الرافديف.الحاؿ بالنسبة لمادة الحجر المتكف
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 الحجر  -2

، كبالرغـ مف منيا أرض الرافديف بشكؿ عاـ فقيرة بمادة حجر كبشكؿ خاص القسـ الجنكبيتعد 
نما أستخدـ في  محؿ لـ يحؿ كجكده في شماؿ العراؽ، إال أنو المبف كمادة إنشائية أساسية، كا 

فقد أستخدـ اآلشكريكف االحجار لبناء األعمدة  جكانب تكميمة كزخرفية كما في العصر اآلشكرم.
كاستعممت  كالدكاؾ في مداخؿ المباني كاألبكاب الحجرية الضخمة لمقابر الممكؾ كغيرىا.

لقكاعد التي تدكر حكليا األبكاب كما في ا مذ القدـ في صنع صنارات األبكاب، أحجار مناأل
 .جرمك

  الخشب  -ٖ
حجار كغالبان ما استكردت ىذه المادة مف مناطؽ بعيدة منيا ببلد األخشاب ايضان نادرة مثؿ اال

. كتتكفر مادة الخشب في جنكب العراؽ متمثمة بالنخيؿ الذم كظؼ مثؿ أشجار األرز الشاـ
 كخاصة السقكؼ المستكية.لبلستخداـ في عمميات التسقيؼ بشكؿ رئيسي 

استخدمت كحـز لرفع السقكؼ الحصيرية. كمادة منذ أقدـ العصكر، فقد  القصب كالبردم كاستخدـ
ألية شقكؽ أك إنييارات قد تحدث في  رابطة بيف صفكؼ المبف لتخمؽ نكعان مف الطبقات المانعة

الجدراف كتمنع استمرارىا في صفكؼ الطابكؽ أك المبف إلى أكثر مف أربعة أك خمسة صفكؼ. 
 كما استخدـ القصب المشقكؽ كالمضغكط ثـ المنسكج عمى شكؿ حصراف في التسقيؼ.

الطابكؽ مما يدؿ ككثيران ما كجدت طبعات الحصراف في بقايا القير أك عمى أحد كجكه المبف أك 
 ينظر الشكؿ األتي : عمى أنو أستخدـ كفراش لؤلرضيات.
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     :الجص  -ٗ

المناطؽ الشمالية كالكسطى  حيث تكثر مادة الكمس، كقد تركت تأثيرىا استخدـ الجص بكثرة في 
دراف كفي تبميط ستخدـ بشكؿ رئيس في طبلء الجعصكر رغـ قمة األمثمة عمى ذلؾ. كأعبر ال

ستخدـ في بعض معابد رسـ الزخارؼ الممكنة عمييا. فقد أستخدـ كأرضية لككذلؾ أاألرضيات، 
مدينة الكركاء كما في المعبد األبيض، إذ تـ إكساء الجدراف الخارجية لممصطبة بمادة الجص 

 كمنيا أتخذ أسمو. 
  سفمتال -٘

تكسية سفمت كمادة اكساء عازلة لممياه كخاصة في األرضيات  كخاصة في ستخدـ االأ     
ستخدـ كمادة كما ا األحكاض الماء في الساحات كفي المعابد كأف كاف ىذا في فترات متأخرة.

 رابطة في الجدراف المشيدة باآلجر.
شكاؿ كطرز مختمفة ي ببلد الرافديف كالشرؽ األدنى بأساليب كأبنيت المنشآت كالمباني ف    

لمعمارة في الشرؽ األدنى بشكؿ عاـ  ةالطكيم كمتنكعة عبر العصكر المختمفة. تسمح ىذه المدة
منذ أقدـ األزماف في العصكر ما قبؿ  العمارية كاالساليب كاالشكاؿ برؤية ديمكمة كتطكر الطرز

 التاريخ كحتى نياية الحضارة القديمة في الشرؽ األدنى.
 الفن 

كالعمؿ إف عمر الفف يكشؾ أف يككف ىك عمر اإلنساف، فالفف ىك صكرة مف صكر العمؿ،      
بداع يز بالقدرة كالميارة في إظيار االىك النشاط المميز لمجنس البشرم. فيك نشاط بشرم يتم

 كفي تكليد الجماؿ.
كالعمؿ ىك نشاط ىادؼ، يرمي إلى جعؿ الطبيعة مبلئمة لبلحتياجات البشرية، فاالنساف      

ك عممية تحكيؿ األشياء ىيتحكـ في االشياء كيجعميا ممؾ يده عف طريؽ تحكيمو إياىا. كالعمؿ 
الطبيعية، لكف االنساف ال يعمؿ فحسب بؿ يحمـ ايضان. يحمـ بالسيطرة عمى الطبيعة بكسائؿ 
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خارقة، يحمـ بأف يتمكف مف تغيير االشياء كتشكيميا في صكر جديدة بكسائؿ سحرية. إف السحر 
 في الخياؿ يقابؿ العمؿ في الكاقع.

ترجع لمسحر، فالفف ىك أداة سحرية لمسيطرة عمى دنيا كاقعية لكنيا ال  نماإف أصكؿ الفف إ    
تزاؿ مجيكلة. كرغـ تنكع كظائؼ الفف، منيا الرغبة في تغيير العالـ مف خبلؿ التنكير كالحفز إلى 

تمامان، ألف الفف بغير ىذه  العمؿ، إال اف ىناؾ في الفف بقية مف السحر ال يمكف التخمص منيا
عتو األصمية ال يككف فنان عمى االطبلؽ. إف الفف في أم صكرة مف صكره، جادان البقية مف طبي

ـ يبلن عف العقؿ، ممتزمان بالكاقع أـ متخالقناع اـ إلى اإليحاء، متعقبلن أكاف أـ ىازالن، راميان إلى ا
ـ ى يفيإف الفف الـز لبلنساف حت أف يككف متصبلن بالسحر اتصاالن ما. بد ممعنان في الخياؿ، ال

 يضان بسبب ىذا السحر الكامف فيو.العالـ كيغيره، كىك الـز ا
نساف كأنتجت الكعي االنساني. عقؿ اإل مف أطمؽ اليد ىيكيد، ك االنساف إنما ىك عقؿ ف      

قداميـ األمامية تحكلت أعكا األدكات ألف اف الناس يستطيعكف أف يصن » : يقكؿ جكردف تشايمد
يحددكا المسافات بدقة تامة إذ ينظركف إلى االشياء بعينيف، كألف  إلى أيدم، كألنيـ يستطيعكف أف
كتكجيو ىذه اليد كالذراع  مركبان يمكنيـ مف التحكـ في حركة ليـ جيازان عصبيان مرىفان كعقبلن 

يزة مكركثة تمكف الحركة كتصحيحيا كفقان لما تمميو الرؤية الدقيقة لمعينيف. لكف ليس ىناؾ غر 
عف طريؽ التجربة   ستخداميا، فذلؾ أمر ينبغي اف يتعممكه بخبرتيـا  ت ك دكاالناس مف صنع األ

 .«كالخطأ
مف االشكاؿ التي شكؿ الفأس اليدكية التي تكجد في الطبيعة مف حيف إلى آخر،  افكمثبلن      
نساف بالتدريج ينقميا عف مف مجاالت النشاط، فبدأ اإل ستخداميا في مجاالت مختمفةإيمكف 

نما كاف مقمدان كا  « لفكرة خبلقة» ـ يكف مستجيبان دكات بيذا الشكؿ لفي صنعو لبلكىك الطبيعة، 
ر فائدتيا حجار التي عثر عمييا مف قبؿ كاختبنت النماذج التي ينقؿ عنيا ىي االفقط، ككا

دكات الجديدة عمى أساس مف خبرتو بالطبيعة، ال عمى أساس فكرة في بالتجربة. لقد أنتج األ
ينفذ مشركعان. بؿ كاف يرل أمامو فأسان يدكية كاقعية كيسعى إلى صنع غيرىا  كىك لـ يكف ذىنو.
نما كاف يقمد شيئان. كىك لـ يبتعد عف النمكذج الطبيعي إال ى غرارىا.إنو لـ يكف ينفذ فكرة كا  عم

 ببطء كبالتدريج. فيك إذ يستخدـ األداة كال يفتأ يجربيا، يبدأ بالتدريج في جعميا أكثر فائدة ككفاية.
 فالكفاية أقدـ مف الغاية، كاليد كانت أداة لبلكتشاؼ قبؿ العقؿ.

نساف أداة ثانية عمى غرار األكلى، كبذلؾ أنتج أداة جديدة ال تقؿ عف األداة األكلى صنع اإل     
فائدة أك قيمة. كىكذا كجد أف المحاكاة تمنحو قكة إزاء االشياء. فقطعة الحجر التي لـ تكف ليا 

نساف. كىناؾ كرة أداة، كبذلؾ تجند في خدمة اإلقيمة عندما يمكف تشكيميا في ص فائدة تصبح ليا
    ىء كسيمة السيطرة عمى الطبيعة.يتيىذه، إذ أنيا «  المحاكاة » شيء سحرم في عممية
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فقد نشأ الفف مدفكعان برغبة  إذف تعكد بدايات الفف في الشرؽ األدنى إلى العصكر السحيقة.
صكر  عف عالمو بكؿ ما فيو مف كاقع كتصكرات كخياالت كمخاكؼ كأحبلـ.اإلنساف في التعبير 

ليعبر عف ثـ أنشأ المعابد كالصركح المعمارية،  عمى جدراف الكيكؼ،سطكرم نساف عالمو االاإل
   سطكرم.   رؤيتو لعالمو الديني اال

تعد البيئة الطبيعية في العراؽ القديـ بعبلقاتيا كتداخبلتيا أحد العكامؿ المييمنة عمكمان       
األساسية في تكييؼ السياقات التي تحكـ اإلبداعات الفنية لئلنساف كنشاطاتو المتنكعة كالمتعددة 

 يةبصكرة أساسالمجاالت كمف ضمنيا الفعاليات الفنية. فاإلنساف العراقي كليد البيئة كمقترف بيا 
يصاؿ رؤل فكرية بيئية يستدرج أشكاليا كرمكزىا ال مؤثران كمتأثران بيا. كيتعامؿ الفف مع مفردات

اجتماعية. يستعيرىا بعد أف يحكليا إلى مدلكالت جديدة ذات عمؽ مضاؼ بعد أف تتحكؿ إلى 
                 الككف.أنساؽ شكمية في بنية الفف كىي بمثابة رؤية الفرد كالمجتمع في تمؾ الفترة إلى الحياة ك 

 الطقوس  
 ىي تعبير عف المعتقدات كالسمككيات التي تسمح باالتصاؿ بيف اآللية كالناس. 
ىي أفعاؿ معيارية تنجز في أكقات منتظمة كيككف ليا تأثير عاطفي عمى  ،يةنشاطات الطقوسال 

ىي أحداث تاريخية، عممتيا مجمكعة مف الناس في أكقات  في حقيقتيا كلكف الطقكس الناس.
 معينة كأماكف معينة )رغـ إدعاؤىـ أنيا غير متغيرة كتظؿ قائمة طكيبلن(.

ف الكثير مف القطع   إف ما       نسميو )فف( ىك في الحقيقة متمـ لمطقكس في الشرؽ األدنى. كا 
ف القديـ لتستعمؿ كطقكس، مثؿ التماثيؿ كانت تنتج في الزم (فف ) التي ندرسيا كنعتبرىا اليكـ

، ككانت تحفظ كتصاف كحتى تطعـ يةطقكسات ستخدامكالمعابد الفقد نصبت في المعابد  النذرية.
  ثاؿ يعامؿ ككائف حي يطعـ كيكسى كيعتنى بو.عف طريؽ الفـ. فالتم

قداتو الدينية، ألف الفف تعمكمان إف رغبات اإلنساف في التعبير الفني  ترتبط إرتباطان كثيقان بمع     
في الشرؽ األدنى القديـ عامة لـ يكف منفصبلن عف الديف كما كاف مف دكنو ليحظى إال بقميؿ مف 

 األفكار المكحية.
 النحت   

اسيس يعد النحت مف أىـ الفنكف التي مارسيا العراقيكف القدماء كأصدقيا تعبيران عف األح     
الدينية التي كانت سائدة آنذاؾ. كدراسة ىذا النكع مف الفف يعطينا فكرة فكار كالمعتقدات الفنية كاال

عف مدل تطكر الطرائؽ كاالساليب الفنية المتبعة في النحت في ببلد الرافديف. كىك مف  أكثر 
الفنكف التي خمفت لنا نماذج كثيرة، كمف مختمؼ العصكر؛ نظران لطبيعة المكاد المستخدمة 

حجارة المعركفة بمقاكمتيا الشديد لمختمؼ العكامؿ الطبيعة كاحتفاظيا لمنحت، كفي مقدمتيا ال
 صمية فترة زمنية طكيمة.كىيئاتيا اال بشكميا
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عاج( بشكؿ  –فف إعادة التككف في مادة صمبة )حجر، بركنز  كيمكف تعريؼ النحت بأنو      
مف خبلؿ معالجة  ة فكر  عف يك فف يعبرف .فتو بزخارؼ بارزة أك غائرةر منخفض أك مرتفع أك بزخ

شكاؿ فنية بعممية الحذؼ أك أكتحكيرىا إلى « معدف حجر، طيف، خشب،»كتمة مف أية مادة 
عممية تجسيد كؿ ما يتركز مف مشاىد فنية لدل فكر النحات  فيك إذا االضافة أك كبلىما معان.

  .كاحساساتو في تمؾ المادة المييأة لمتشكيؿ
 
 ىناؾ ثبلث أنكاع مف النحت :ك  
يراه الناظر مف  اف يمكفالنحت الذم  ىكأك النحت المستدير  مجسـالنحت ال:النحت المجسم  -ٔ

بعاد ثبلثة؛ شكالو باتظير أ، أم كىك عبارة عف كتمة تتككف مف ثبلثة أبعاد جميع الجيات.
ة مف االحجار الطبيعية، فضبلن عامؿ الفناف مع كتؿ صمبكفيو يت الطكؿ، العرض، االرتفاع.

 العظاـ كالعاج كالطيف في تشكيؿ العديد مف التماثيؿ الحيكانية كالبشرية.كالمعدف ك عف الخشب 
كىناؾ تعريؼ مجازم لفف . كلكؿ مادة مف ىذه المكاد أىميتيا الخاصة في كيفية التعامؿ معيا

نيا تنظيـ شكؿ الحجارة خالدة مف مكاد خالدة، أك أ نو عبارة عف أشكاالن أب ،لنحت المجسـا
 .لمحياة رمزان بحيث يصبح 

في جميع العصكر، كقد خضع  كثر استخدامان ىذا النكع مف النحت اال يعد : النحت البارز -ٕ
لمقكانيف نفسيا التي خضع ليا النحت المستدير أك المجسـ الذم يشاىد مف جميع الجيات 

شكالو ير أىك النحت الذم تظ. ك ف نراىا مف جية كاحدةيمكف أالتي  ،بخبلؼ النقكش البارزة
لبلشكاؿ عمى كفيو تؤشر أكالن الخطكط الخارجية  «.الخمفية » رزة عف األرضية المستكيةبا

الجدار الحجرم أك عمى قطع العظاـ باستخداـ قطعة حجرية مدببة النياية أك إزميؿ معدني، 
كمف ثـ تحضر ىذه الخطكط حفران غير عميؽ في معظـ األحياف. كقد أستطاع فناف النحت 
 البارز عمى الرغـ مف قساكة كصبلبة المكاد التي ينفذ عمييا أعمالو. كبساطة اآلالت كاألكات

 المستخدمة في التنفيذ مف إنتاج أعماؿ رائعة.  
 شكالو محفكرة في األرضية المستكية، كما في األختاـ.ىك النحت الذم تككف أ :النحت الغائر -ٖ

 
  الفخار 
ؼ، فكؿ اد أخرل أـ لـ تضاكؿ جسـ يصنع مف الطيف سكاء أضيفت إليو مك الفخار ىك       

التقكية أك التصمب بالحرارة ، كىذه العممية  التجفيؼ كأخيران شكؿ فخارم يمر بمرحمة التشكيؿ، ثـ 
ف االشكاؿ المنفذة مف الطيف تصبح فخاران، حينما إ. األخيرة ىي التي تحكؿ الطيف إلى فخار

جة مئكية، كعندما يتـ طبلئيا در  ٕٓٓٔ-ٜٓٓتتعرض إلى درجات حرارة عالية تتراكح بيف 
 مرة أخرل، تتحكؿ إلى خزؼ ) سيراميؾ(.لكاف الزجاجية ككضعيا في األفراف باال
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إحداث رد فعؿ كيمياكم داخؿ الطيف يحّكلو إلى مادة صمبة »: كيميائيان يمكف تعريؼ الفخار بأنو
اليمكف إلغاؤىا بعد التأثير عميو بالنار، لطرد الرطكبة كالماء المرتِبط كيمياكيان بالجزيئي، فينكِسر 

المتحد فيسمح لو ذلؾ بالتحرر بعد مركر الطيف بمراِحؿ  القيد الكيمياكم الذم يمِسؾ بالماء
 .«ـْ ٜٓٓلمحرؽ تِصؿ إلى 

 
 الساليب الفنية

  الواقعية  -ٔ
ف الفناف يعبر أالمكجكدة في عناصر الطبيعة. أم  التشخيصيةسمكب فني يعتمد عمى ىي أ      

ان منظر كرغـ أف الفناف الذم يرسـ باالسمكب التشخيصي في نقؿ االشكاؿ المكجكدة في الطبيعة. 
قكانيف الطبيعة التي اكتشفيا عمماء الفيزياء كالكيمياء كالبيكلكجيا. لكف ما مف  ان، يستفيدطبيعي

لمنظر الطبيعي كما يبدك مف نما ىك اا  ىك الطبيعة المستقمة عف شخصو، ك  يصكره في الفف ليس
 مف خبلؿ تجربتو الخاصة.  أمحساساتو،إخبلؿ 
  كؿ ماتراه أنقؿ بفالفناف يقـك      

عيننا مف مجسمات كمناظر طبيعية كحاالت مف الكاقع نقؿ طبؽ األصؿ، كاألدكات كاألشخاص  
أك حتى األزقة كالشكارع. كما ترصد عيف الكاميرا الفكتكغرافية اليكـ كاقع معيف ما يخص 

 .المجتمع. كقد تدخمت عكاطؼ كأحاسيس الفناف في رصد ىذه األعماؿ
لكاقعية تريد أف تعبر عف عالـ تككف فيو العبلقات أكضح مما ىي عميو في العالـ فا     

           كتعنى الكاقعية بتصكير األشياء. مف أف تعبر عف الجكىر الداخمي لؤلشياء الحقيقي، كال بد
كبتصكير الجكىر  كالعبلقات، بصكرة كاضحة كما ىي عميو في العالـ الحقيقي الكاقعي...

أم فالعالـ يجب أف يصكر مف دكف  الركمانسية. الداخمي لؤلشياء، كليس الجنكح إلى الفانتازيا أك
 .نحياز إلى مكقؼ دكف آخر، كمما أمكف ذلؾإمحاكالت لمتفسير، كمف دكف أم 

شكاؿ الكاقع كما ىي، كتسميط أمعالجة الكاقع برسـ قد أعتقد أصحاب ىذه المدرسة بضركرة ك     
سمكب يسجؿ الكاقع بدقائقو دكف غرابة أة يريد الفناف ايصاليا لمجميكر بجكانب ىامكاء عمى األض

أك نفكر. فالمدرسة الكاقعية ركزت عمى االتجاه المكضكعي، كجعمت المنطؽ المكضكعي أكثر 
أىمية مف الذات فصكر الرساـ الحياة اليكمية بصدؽ كأمانة، دكف أف يدخؿ ذاتو في المكضكع، 

كما ينبغي أف يككف، أنو يعالج مشاكؿ المجتمع مف  عف المكضكع في نقمو يتجرد الرساـ بؿ
خبلؿ حياتو اليكمية، أنو يبشر بالحمكؿ. لقد اختمفت الكاقعية عف الركمانسية مف حيث ذاتية 

 الرساـ، إذ ترل الكاقعية أف ذاتية الفناف يجب أف ال تطغى عمى المكضكع.
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  : منيا عمكمان تتميز الكاقعية بجممة عناصر
شكالو مف الطبيعة، كيعبر ناف يستمد أجساـ، ألف الفاالعتماد عمى النسب العامة لبل -ٔ

 عنيا تعبيران كاقعيان صادقان.
 شكاؿ.لبل «الخطكط الخارجية»  التأكيد عمى الخطكط الرئيسية -ٕ
 شكاؿ.ـ بالتفاصيؿ الداخمية الدقيقة لبلاالىتما -ٖ
 اء كانت بشرية، حيكانية، نباتية، جمادية.شكاؿ سك لتركيز عمى الناحية التشريحية لبلا -ٗ
 االعتماد عمى الجماؿ الشكمي أكثر مف الجماؿ الركحي. -٘
 اف االشكاؿ في الفف الكاقعي تعبر عف المظير الذم يدؿ عمى الجكىر.  -ٙ
لذا يركز الفناف عمى اختيار  «إنساف، حيكاف، نبات، جماد » تركز عمى جماؿ الطبيعة   -ٚ

 عممو الفني.النمكذج األمثؿ كمكضكع ل
  اإلتجاهات الفنية لمواقعية

 شكاؿ المرئية بدقة متناىية، كالمتمثمة: ييدؼ ىذا االسمكب إلى محاكاة اال الواقعية الطبيعية – أ
 نسانان، حيكانان، نباتان، أك جمادان.إطبيعة سكاء كاف ر المكجكدة في البكؿ العناص

ميمة الفناف تكمف في تسجيؿ الحقائؽ مف خبلؿ ف الكاقعية الطبيعية تقدـ الحقيقة كاممة، ألف إ
 نقميا نقبلن حرفيان عف الكاقع.

سمكب بقكة التعبير أم القدرة عمى تحميؿ الجسـ بالمعنى : يمتاز ىذا اال لواقعية التعبيريةا -ب
نفعاالت النفسية كتأثيرىا باالالمطمكب التعبير عنو. كتتميز الكاقعية التعبيرية باىتماميا الشديد 

 جسـ لبلشكاؿ البشرية كالحيكانية.ى مبلمح الكجو كحركة العم
 لتجريديةا -ٕ
سمكب فني فيي أشكيؿ الفكرة بدكف تكضيح الخطكط. تختزاؿ الشكؿ ك إقكـ فمسفتيا عمى ت     

ختزاؿ في التفاصيؿ مف أجؿ لمرئي مف خبلؿ عممية التبسيط كااليستند إلى تحكير الشكؿ ا
 بتكارية تعبر عف االفكار كالمعاني كاالجابات.إستخبلص جكىره، كصكالن إلى رمكز إ
مشابية المشخصات   شكاؿ كنماذج مجردة تنأل عفأفف يعتمد في األداء عمى كالفف التجريدم  

كيتميز الفف التجريدم بمقدرة كبقدرة الفناف عمى رسـ  .كالمرئيات في صكرتيا الطبيعية كالكاقعية
الشكؿ الذم يتخيمو سكاء مف الكاقع أك الخياؿ في شكؿ جديد تماما قد يتشابو أك ال يتشابو مع 

 شكاؿ اليندسية.مي لمرسـ النيائي مع البعد عف االالشكؿ األص
 : سمات اآلتيةوتتميز التجريدية بال

 نما عمى الجكىر.إعمى المظير  جساـ، ألف الفناف ال يعتمدلبلإىماؿ النسب العامة العامة  - أ
إعادة صياغة المظير الطبيعي في خبلصات تيمؿ التفاصيؿ كتؤكد عمى الكميات، ألف   - ب

 نما بالجماؿ الطبيعي.ا  الفناف ال ييتـ بالجماؿ الشكمي ك 
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ي عناصر عف التشخيصية المكجكدة فبالشكؿ الكاقعي، أم االبتعاد كميان عدـ االلتزاـ   - ت
 الطبيعة، لذلؾ اختفت الناحية التشريحية لبلشكاؿ المجردة عف حقيقيتيا في الطبيعة. 

  الرمزية -ٖ
مجمكعة مف الرمكز التي ليا صمة بالطبيعة في  الفناف مف خبلؿ عنيا تعني فكرة يعبر      

   شكؿ كاحد، ليعبر عف مفيـك خاص بمعتقدات دينية أك سياسية.
ككظيفة الرمزية تكمف في التعرؼ  فكار كالمشاعر.لتمثيؿ األشياء مثؿ االـ الرمز دستخيك      

عمى المعاني العميقة لمحياة الباطنة، كلمكشؼ عما كراء الظكاىر الطبيعية، كما أنيا تعبير عف 
 دينامية كامنة باألشياء تؤلؼ بيف الشكؿ كالمحتكل في تكامؿ جمالي.

لكائنات مركبة. بعد أف أخذ أجزاء مف مخمكقات حقيقية كقد أبدع الفناف الرافديني أشكاالن     
جزاء مف كأعتمد عمى الجزء الذم يمثؿ عنصر قكة ذلؾ الكائف في الطبيعة، فقاـ بصياغة تمؾ األ

سطكرم. تستمد مضامينو مف الرمزية شكؿ جديد خيالي يمثؿ المخمكؽ اال جديد كجمعيا في
فكار كالمعتقدات الدينية التي كانت سائدة  في ببلد الرافديف. المتجسدة فيو، كبما يتبلئـ مع اال

ففي الثيراف المجنحة مثبلن استطاع الفناف كبمقدرتو الفنية العالية أف يحقؽ الترابط بيف الشكؿ 
كالمضمكف في تمؾ الكائنات المركبة. كال نبالغ إذا قمنا أف الفناف الرافديني سبؽ فناني العصر 

ف، حينما أبدع ىذا االسمكب التأممي الذم سمي مف قبؿ مؤرخي الفف بآالؼ السنيالحديث 
 الحديث بالفف السريالي.

لقد أضفى الفناف الرافديني عمى ىذه الكائنات المركبة الركح كالحياة الظاىرة، فمثمت بأركع      
 المخمكقات في أجسادىا كأجزائيا كتفاصيميا كحركاتيا، ككؿ شيء فييا رمز لعنصر مف عناصر

 الحياة. 
 لفن التشكيميا -ٗ
شكؿ تشكيبلن أم ي اقع . كيتـ صياغتو بطريقة جديدة.ك الك كؿ شيء يؤخذ مف حياتنا اليكمية أ ىك

فناف الباحث الذم يقـك الهو لتشكيميوا.«تشكيؿ »كىذا ما يطمؽ عميو بكممة جديدان.
لذا  إنساف رؤيػتو كنيجو الخاص. فناف أك كلكؿ شكاؿ آخذان مفرداتو مف محيطوبصياغة اال

جاالت العطاء الفني أف يضعكا مضطر الباحثكف في إبيذه المكاضيع ، مما تعددت المعالجات 
 (.) مدارس الفف التشكيمي احد ىكك  ىذه النتاجات تحت إطار
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 الفصل الثاني
 ق.م( 0999-0999(في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار العمارة 

الباحثيف قسمكا العصر الحجرم الحديث إلى مرحمتيف أساسيتيف أشرنا في الفصؿ السابؽ إلى أف 
 . كالعصر الحجرم الحديث الفخارم ىما العصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار

مميزيف ىما العصر الحجرم الحديث  عصريفإلى  ما قبؿ الفخار قسـ العصر الحجرم الحديثك 
تميزت كؿ (. (B PPNB (، كالعصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار PPNA) Aما قبؿ الفخار

 .مرحمة بسمات كخصائص إقتصادية كعمارية محددة
 A Pre- Pottery  =  العمارة في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار -1

Neolithic A 
األكلى شكاؿ بللشارة ة في العصر الحجرم الحديث نكد االقبؿ الخكض في تفاصيؿ العمار     

       باليكليتي(-نتقالي) إيبيالمف العمارة التي كجدت في شماؿ ببلد الرافديف في العصر الحجرم ا
( (Epipalaeolithic(ٖٔ,ٓٓٓ-ٜ,ٓٓٓ .)نتقالية بيف العصر الحجرم تعد ىذه المرحمة اال ؽ.ـ

تقدـ، إذ  مرحمة ميمة جدان كيمكف تكصيفيا بأنيا األعمى كالعصر الحجرم الحديث مرحمةالقديـ 
 جتماعية.االك قتصادية تطكرات التقنية كاالنشأت فييا العديد مف ال

حدد الباحثكف فييا عدة حضارات محمية في منطقة أعالي ببلد كادم الرافديف منيا الحضارة    
المرحمة األخيرة منيا )ما قبؿ العصر  سميت جباؿ زاكركس في شماؿ العراؽ،الزرزية في 

كانت العمارة قد ؽ.ـ. ك  ٓٓٓ,ٓٔ(، كتؤرخ مف حكالي Proto-Neolithic= الحجرم الحديث 
، فقد ظيرت المباني الدائرية كالبيضكية بأقدـ أشكاليا في ىذه المرحمة إحدل السمات الجديدة

 البسيطة.
ربما تتألؼ مف مجمكعات صغيرة متفرقة متجكلة  في ىذا العصر كانت المجتمعات      

ف كانت ستغبلؿ مكسمي لممكارد الإ عمى تعممفي مكاف ما، ك  لبعض الكقت تستقر إ متاحة، كا 
لذا  .ا العصرىناؾ بعض األدلة عف البقاء لكقت طكيؿ في المستكطف كخاصة في نياية ىذ

 كخاصة في المراحؿ األخيرة شكمكا ما يمكف أف يككفيمكف القكؿ أف سكاف ىذه المستكطنات 
األكلى في العالـ كفي ىذه المنطقة، كقد أستدؿ عمى ذلؾ مف الممثميف األكائؿ لمتجارب الزراعية 

خبلؿ كجكد البقايا النباتية المستيمكة في البيكت السكنية، ككجكد الحجرات الصغيرة ضمف مباني 
 ىذه المستكطنات كالتي تبيف بعد إجراء التحميبلت المختبرية عمييا أنيا كانت مخصصة لتخزيف

لكف كبكؿ األحكاؿ كالمقاييس بقي الناس يمارسكف زاكم جمة. ع البقكليات كالحبكب كما في مكق
 حياة الصيد كالتجكؿ في مجمكعات صغيرة. 

إف اإلنساف كبمعارفو البسػيطة فػي ذلػؾ الػزمف المبكػر مػف حياتػو المسػتقرة لػـ يكػف يعػرؼ غيػر أف 
يحفػػر حفػػرة فػػي األرض قػػد تكػػكف فػػي الغالػػب ذات شػػكؿ دائػػرم كغالبػػان مػػا كػػاف يبطنيػػا بالحصػػى 
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مطػػار ثػػـ بػػركدة كميػػاه االكالحجػػارة المتػػكفرة حكاليػػو فػػي الطبيعػػة ليػػتخمص مػػف الرطكبػػة كالطػػيف كال
ع في جكانب الحفرة عدد مف السكؼ) الصفكؼ( لتصبح جدرانيا متماسكة مف حكاليو كمف ثـ يرتف

شجار أك ما شابو مما حفر( بالمكاد النباتية كأغصاف االيحاكؿ أف ينيي أعالييا) أم أعالي ىذه ال
 يجده حكاليو في بيئتو الجديدة.

سنرل تميزت بأشكاليا الدائرية أك فكانت تمؾ ىي أككاخ أك منازؿ السكاف األكائؿ كالتي كما     
بنيت مف مادة الطكؼ عمى أسس حجرية ككانت صغيرة الحجـ ما  ، كقدالبيضكية كشبو المجكفة

ـ. ربما نجد بعض مف أسسيا الحجرية في أماكف متعددة مف شماؿ العراؽ  ٘,ٕـ ك ٕبيف 
 كمناطؽ أخرل مف الشرؽ األدنى القديـ.
منطقة أعالي ببلد كادم الرافديف في مكاقع ىذا العصر، ظيرت أقدـ المباني المعركفة في 

 زاوي جمة شانيدارقة، ككاف ذلؾ في مكقع كقدمت ما يمكف أف يككف نكاة البيت في ىذه المنط
كـ،  ٗكىك مستكطف صغير يقع عمى ضفة الزاب الكبير إلى الغرب مف كيؼ شانيدار بنحك 

. يقع ىذا المستكطف عمى في محافظة اربيؿ قرب القرية الكردية الحديثة المسماة شانيدار ايضان 
الباحثة اآلثارية ركز سكليكي كزكجيا رالؼ  وـ فكؽ مستكل سطح البحر. نقبت في ٕ٘ٗإرتفاع 

 . الشيير نقب كيؼ شانيدارسكليكي م
شكاؿ بدائية في تصميميا كتقنية بناءىا، تتككف في مف أ في ىذا المكقع   العمارة تألفت    

مبنى شبو دائرم في مخططو  ، منياالغالب مف غرفة مدكرة تقريبان فييا فتحة صغيرة تمثؿ المدخؿ
ـ، بنيت جدرانو مف قطع مف حجارة كمسية كبيرة كأخرل صغيرة  ٕالخارجي قطره حكالي 

كبدكف  مثؿ الرحى كالمدقات كالحصى النيرم فضبلن عف بقايا آالت كأدكات حجرية منزلية مكسرة
أسس حجرية، كلـ تكف جدراف المبنى مطمية بالمبلط، كيحتمؿ أف ليذا البناء مدخبلن في الجانب 

 ينظر الشكؿ اآلتي : الغربي منو.
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ستعماؿ الجدراف غير المكسكة بمبلط ال تزاؿ شائعة امف الجدير بالذكر أف ىذه التقنية في  
دجنة، مؿ في بناء بعض حظائر الحيكانات المليكمنا ىذا في المنطقة الشمالية مف العراؽ كتستع

 كما في الشكؿ اآلتي :

 
الذم يقع عمى  ممفعاتالمكقع اآلخر الذم فيو بقايا عمارية أكثر كضكحان مف سابقو ىك مكقع  

 ٕٛٛربيؿ، يرتفع المكقع بحدكد ا –نينكلالكتؼ الغربي لنير الخازر إلى الشماؿ قميبلن مف طريؽ 
ـ، كعمؽ البقايا  ٜٓ xٕٓٔالبحر، كيغطي مساحة مف األرض تبمغ حكالي ـ عف مستكل سطح 

 .مريكي بريدككدحسب الجس الذم قاـ بو المنقب اال األثرية أكثر مف متر كنصؼ
حفر المنازؿ قد كشؼ في الخندؽ التنقيبي الثاني عف طبقتيف بنائيتيف تمثمت بما سماه المنقب ك 

ـ، كاف مف الصعب تحديد عمقيا  ٘,xٕ ٘,ٖ( كىي حفر بقياس Pit- Hosesالصغيرة )
شجار كما ربما كاف مف مكاد ىشة كأغصاف اال األصمي كترتيب كتنظيـ سقفيا، الذم يعتقد أنو

شابو. بينما ضـ الخندؽ الثالث ثبلث طبقات تـ تمييزىا عمى أساس البقايا العمارية الكاضحة. 
ـ،  ٙة كبيضكية الشكؿ، كاف بعضيا بقطر حكالي فقد كشؼ عف أكثر مف عشرة بيكت دائري

كاف ، الذم بنيت جدراف بعضيا بالطكؼ، كأخرل كانت شبو مجكفة بنيت بالمبف المجفؼ بالشمس
سـ، كتعد ىذه المباني أقدـ النماذج المعركفة في شماؿ العراؽ  ٓٚأسطكاني الشكؿ بطكؿ يصؿ 

مرصكفة بالحجارة،غالبان ما جيزت ىذه البيكت المبنية بالمبف المجفؼ بالشمس، ككانت بأرضيات 
 ينظر الشكؿ اآلتي : .بمكاقد
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بشكؿ عاـ يبدك أف البقايا العمارية في ىذا العصر كانت محدكدة كبسيطة تككنت مف أككاخ 
طينية صغيرة، كربما يككف لطبيعة الحياة المتنقمة كالكضع اإلقتصادم القائـ عمى الصيد كالجمع 

ربما أعتمد سكاف ىذا العصر عمى المبلجيء الطبيعية كالكيكؼ كأماكف ك ب، أثر في ىذا الجان
دار يلمعيش أكثر مف بناء مستقرات ثابتة، فالبقايا اآلثارية التي كشفت في الطبقة ب في كيؼ شان

كانت تشابو نظيراتيا في المكاقع المفتكحة، كىذا ربما يفسر أف ىذا الكيؼ كاف ممجأ شتكيان 
الشكؿ أدناه يمثؿ  .شانيدار عاشكا في مكاقع مفتكحة قريبة مثؿ مكقع زاكم جمةلمسكاف الذيف 

 :مقطع لطبقات السكنى في كيؼ شانيدار
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نتقالي مرت بسمسمة مف التحكالت األساسية مجتمعات البشرية في ىذا العصر االأف ال : الخالصة
ستقرار الكامؿ في اال ف حياة الصيد كالجمع إلى حالةعبر بضعة آالؼ مف السنيف، كتحكلت م

  غير منتظمة الشكؿ قرل ثابتة عاشت فييا في بيكت دائرية أك بيضكية الشكؿ صغيرة الحجـ
شجار حجر كسقفت بالقصب كجذكع االشيدت جدرانيا بمكاد بنائية متكفرة في بيئتيا مف طيف ك 

كاد األكلية مكقد كاف الشكؿ الدائرم أكثر مبلئمة مع نكعية ال .كغيرىا مف مكاد خفيفة أخرل
الظركؼ الطبيعية التي استمزمت احترازان  دفاعيان تجاه مجمؿ  ، فضبلن عفالمستخدمة في البناء

 الظكاىر الخارجية  كخاصة عمميات الغزك.
كأخيران نكد أف نشير إلى كجكد مجمكعة مف المكاقع التي تنسب إلى ىذه الفترة كلكنيا لـ تترؾ 

 كغيرىا. ٙعمي أغا ككرد جام كدير حاؿ الطبقة أدلة عمارية مثؿ كريـ شير ككرد 
في  (Pre- Pottery Neolithic Aالعصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار أ ) مع مطمعك 

السابقة، فقد حصمت تغييرات  مرحمةستيطاف قميبلن عف الاال يتغير حاؿ لؼ التاسع ؽ.ـ،حدكد األ
جتماعية  يدلكجية كعمارية. كقد تدريجية في بنية المستكطنات كظيرت تطكرات إقتصادية كا  كا 

نمريؾ لحكالي  ستيطاف دكف إنقطاع عف الماضي في عدد مف المكاقع مثؿ مكقعتكاصؿ اال
 ف ال يتجاكزىكتار مع عدد سكا ٔإلى  ٘,ٓقدـ  بيف تراكح حجـ  المستكطنات اال. سنة ٜٓٓٓ

(. كيظير التنظيـ المعمارم في ىذه Ginngج )نكما في قرمز درة كجن بضعة عشرات
المستكطنات مف خبلؿ  تكسيع حجـ القرل كترؾ ممرات بيف المباني مع كجكد ساحة عامة 

 كمبنى جماعي يتكسط المستكطف. 
ة مػػػع ظيػػػكر إعتمػػػد سػػػكاف أغمػػػب ىػػػذه المسػػػتكطنات عمػػػى الصػػػيد كالجمػػػع فػػػي حيػػػاتيـ المعيشػػػي 

إشارات كاسعة عف زراعة بعض المحاصيؿ، فضبلن عف دالئػؿ عػف تػدجيف بعػض الحيكانػات مثػؿ 
  كالكمب كالماعز. الخنزير

 ٗعمى بعد حكالي  موقع نمريكالعصر مكقعي نمريؾ كقرمز درة. يقع  ىذا مف أىـ المكاقع مف
 ،ٓٔكنمريؾ   ٜكـ عف ناحية فادية في شماؿ غرب محافظة دىكؾ. يتككف مف تميف ىما نمريؾ 

 . ينظر الشكؿ اآلتي :ىكتار ٛ,ٔحتو حكالي مسا
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ة مف جامعة كارشك، حيث أجػرت تنقيبػات إنقاذيػ ٜٜٛٔ-ٜ٘ٛٔعممت فيو بعثة بكلندية بيف عاـ 

 ستيطاف فيو في العصػر الحجػرم الحػديث بمرحمتيػو أ كب.ضمف مشركع سد المكصؿ. إستمر اال
 طبقة بنائية. ٛٔ وؽ.ـ. حددت في ٕٓ٘ٙ -ٕٓٓٛ يؤرخ مف حكالي

عبػػارة عػػف تجمػػع بيػػكت مسػػتديرة متعػػددة المقػػاييس تتػػدرج عمػػى  نمريككككػػاف االسػػتيطاف فػػي مكقػػع 
ا عمػػى مكاقػػد منحػدر، كيكجػػد بػػيف ىػػذه البيػػكت مسػػاحات فارغػػة نتيجػة التبلصػػؽ الػػدائرم، عثػػر فييػػ

كبيػػرة كحفػػر أسػػطكانية أك حكضػػية الشػػكؿ كانػػت مممػػؤءة بالحصػػى كبػػالقرب منيػػا عظػػاـ حيكانػػات 
ربما كانت أماكف لمطبخ الجماعي في المكقع، عمكمان كاف ىذا النػكع مػف الحفػر شػائعان فػي الكثيػر 

كت تركػزت البيػمحدكدان بعدد قميػؿ مػف  المكقع ستيطاف فيكقد كاف اال مكاقع الشرؽ األدنى القديـ.
كسط كالجنكبي مف المكقع، كبمغت أبعاد المستكطف في ىػذه المرحمػة بشكؿ خاص في القسميف اال

ـ، شػػيد بحػػدكد تمػػؾ المسػػاحة عػػدد مػػف البيػػكت الدائريػػة. إف محدكديػػة مػػا عثػػر  xٛٓ ٓٓٔحػػكالي 
عميو مف مباني كمخمفات آثارية تشير بكضكح  إلى نمط متكاضع مػف المسػتكطنات، تميػز بسػكف 
محدكد فػي مبػاني صػغيرة المسػاحة منتشػرة عمػى أبعػاد مختمفػة داخػؿ نطػاؽ ىػذا المسػتكطف. لػيس 

 التسقيؼ.  ىناؾ الكثير مف األدلة عف
. فقػػد بنػػى خػػرا اآلمكمػػؿ إحػػداىيكظػػائؼ  افؤديػػي ،مػػف قسػػميف مختمفػػيف جػػدان  نمريػػؾ مكقػػع تشػػكؿ 

السػػكاف فػػي النصػػؼ الشػػمالي بيػػكت دائريػػة تقريبػػان كشػػبو مجكفػػة، بنيػػت غػػائرة فػػي األرض لعمػػؽ 
 ستيطاف نحك الجزء الجنكبي مفتحرؾ اال متريف أك أكثر. كفي مرحمة محددة مف حياة المستكطف

المكقػػع حيػػث بنيػػت بيػػكت دائريػػة شػػبو مجكفػػة غػػائرة فػػي سػػطح األرض، بينمػػا فػػي القسػػـ الشػػمالي 
سػػػتيطاف المنزلػػػي، ظيػػػرت سمسػػػمة مبػػػاني دائريػػػة حجريػػػة بقيػػػت الػػػذم كػػػاف منطقػػػة مخصصػػػة لبل

 كظيفتيا غامضة.  
ـ،  ٜ – ٘,٘كفػػؽ نمػػط دائػػرم كبيػػر المسػػاحة بقطػػر تػػراكح بػػيف  نمريػػؾ لبيػػكت فػػياكػػاف تخطػػيط  

قسػػاـ السػػفمى مػػف جػػدرانيا فػػي بػػاطف األرض، يحػػكم المبنػػى الكاحػػد عمػػى غرفػػة كاحػػدة حفػػرت اال
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كىػك بقطػر  Aٜ كأحيانان عػدة غػرؼ. فقػد ظيػرت عمػى األرض البكػر عػدة مبػاني منيػا البيػت رقػـ 
٘,٘ xٙ سػػـ.  ٓٔ، حفػػرت جدرانػػو عمػػى األرض البكػػر كسػػكيت أرضػػيتو بطبقػػة رماديػػة بسػػمؾ ـ

ربػػع قطػػع سػػـ  ثبػػت فييػػا أ ٕ٘-٘ٔالبنػػاء عمػػى أربػػع حفػػر شػػبو دائريػػة بقطػػر  عثػػر فػػكؽ أرضػػية
سػتخدمت عمػى األغمػب لكضػع ركػائز لرفػع السػقؼ. كمػا عثػر داخػؿ حجرية غير منتظمة الشكؿ ا

سػتخدمت بمثابػة عتبػة يكضػع عمييػا أ، ربمػا المبنى عمى ثػبلث دكػاؾ طكليػة الشػكؿ مبنيػة بػالطيف
لى ا لمبنى. ليس لممبنػى مػدخؿ لػذا ربمػا تػتـ عمميػة الػدخكؿ كالخػركج سمـ يستخدـ في التنقؿ مف كا 

ينظر الشكؿ  منو عبر فتحة السقؼ كيستعاف بسبللـ خشبية لمنزكؿ مف سطح المبنى إلى الداخؿ.
 اآلتي :

 
بنيػػت جػػدرانيا مػػف كتػػؿ الطػػكؼ كغطيػػت بطبقػػة بأسػػس حجريػػة أك حصػػكية،  كانػػت بعػػض البيػػكت

 شػػكؿالمػػبف المجفػػؼ بالشػػمس ذك سػػتخدـ أ. بيػػكت أخػػرل Bٔمػػف المػػبلط الطينػػي كمػػا فػػي البيػػت 
سػػـ، طميػػت جػػدرانيا بػػالمبلط كزكدت بػػبعض  xٕٔ ٔ٘قيػػاس بفػػي بنػػاء جػػدرانيا،  يشػػبو السػػيكار
  ينظر الشكؿ اآلتي :. Aٔ(، كما في البيت Benchمصاطب نـك كمقاعد طكيمة)األثاث مثؿ 
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كـ عف محافظة نينكل. كىك عبارة عف تؿ  ٖٓغرب تمعفر عمى بعد حكالي  قرمز درةيقع مكقع  

مف  لمتآكؿ، بينما حافظ القسـ الجنكبي مف التؿ ان كبير  ان زءتعرض جـ،  xٔٓٓ ٓٙصغير مساحتو 
دنبرة االسكتمندية  برئاسة السيد كاتكنز امية بصكرة جيدة. عممت فيو جامعة ىيئتو األص التؿ عمى

ستيطاف أكرخت مف حكالي طبقات إ ٚغرب الجزيرة. حددت فيو  اذم لرمضمف المشركع اإلنق
 ؽ.ـ. ينظر الشكؿ اآلتي : ٓٓٓٛ -ٕٓ٘ٛ

 
جميع البيكت في مكقع قرمز درة متشابية جدان في مخطط بنائيػا، فيػي مجكفػة كشػبو كانت عمارة 

بػػالطيف. دائريػػة، تضػػمنت غرفػػة منفػػردة، بنيػػت جػػدرانيا مػػف الطػػكؼ كطميػػت الجػػدراف كاألرضػػيات 
يكػػكف الػػدخكؿ لممنػػزؿ مػػف السػػقؼ كمػػا ىػػك  لػػيس ىنػػاؾ آثػػار لمبػػاب كال درجػػات لممػػركر، لػػذا ربمػػا

الحاؿ فػي مكقػع نمريػؾ، لػيس ىنػاؾ الكثيػر مػف األدلػة عػف التسػقيؼ. أحػد بيػكت المسػتكطف أعيػد 
 ، كما يكضح ذلؾ الشكؿ اآلتي :بناؤه عمى ثبلث مراحؿ
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في حفرة كبيرة  بعمؽ عمى األقؿ   األقدـ ككاف قد بني ( كىكRABالبيت )المرحمة األكلى يمثميا  

ـ مربػػػع. بنيػػػت جدرانػػػو مػػػف الطػػػكؼ طميػػػت  ٕٗـ، بمغػػػت مسػػػاحتو حػػػكالي  ٘,ٔـ أك ربمػػػا  ٘ٛ,ٓ
جكانب الحفرة  بمبلط طيني ثـ طميت بطبقة خفيفة مف الجص األبيض، كعممػت أرضػيتو المقعػرة 

بنػػػى محطمػػػان لكػػػف الجانػػػب الغربػػػي منػػػو كػػػاف نكعػػػان مػػػا مػػػف الجػػػص األبػػػيض. بشػػػكؿ عػػػاـ كػػػاف الم
كضػػعت فػػي صػػؼ متػػكازم مػػع المحػػكر  محفػػكظ جيػػدان. كقػػد كجػػدت فػػي ىػػذا الجانػػب أربعػػة حفػػر
 ينظر الشكؿ اآلتي : الطكلي لمحجرة، ربما كانت لكضع أعمدة ساندة لمسقؼ.

 
ا مىاحػدإ، كعنػد إعػادة تشػكيميا كػاف كجدت في أرضية ىػذا البيػت بقايػا متنػاثرة لعمػكديف حجػرييف 

عبػػػارة عػػػف لػػػكح حجػػػرم بسػػػيط، بينمػػػا كػػػاف الثػػػاني أسػػػطكاني ذك رأس مػػػدبب لػػػو زكج مػػػف الجػػػذكع 
  ، كما يظير في الشكؿ اآلتي :ـ ٓٗ,ٔالمقطكعة) ربما أذرع(، كانت ىذه األعمدة بطكؿ يقارب 
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المرحمػػة السػػابقة، كىػػك أقػػؿ ( المرحمػػة الثانيػػة ككػػاف قػػد حػػؿ محػػؿ البيػػت مػػف RADكيمثػػؿ البيػػت) 

أكليػا لػكح حجػرم  ـ مربػع. كجػدت ثػبلث معػالـ بػارزة  فػي كسػطو، ٛٔعمقان كبمساحة أقؿ حكالي 
كبير غير مستكم يقؼ منتصبان في الكسػط، كىنػاؾ زكج مػف أعمػدة طينيػة بنػكاة حجريػة تحػيط بػو 

و كانػت قػد قكيػت مف الجانييف. كشؼ عف آثار صبغ أحمر في أرضية ىذا البيت. يبدك أف جدران
 :  ينظر الشكؿ اآلتي مف خبلؿ ألكاح حجرية كضعت عمى الحافة.

 
 ، كػػاف (RAB( كىػػك يشػػبو البيػػت )RAD( حػػؿ محػػؿ البيػػت الثػػاني)RAAبيػػت المرحمػػة الثالثػػة )

ـ، فييػػا زكج مػػف األعمػػدة المطميػػة  ٛ,xٗـ  ٛ,ٖعبػػارة عػػف حجػػرة مفػػردة بيضػػكية الشػػكؿ بقيػػاس
( فػػي أحػػد الجػػدراف. يبػػدك أف Nicheالحجػػر كػػاف قػػد حفػػظ فػػي كػػكة )بػالطيف، فضػػبلن عػػف لػػكح مػػف 

ىذه الحجرة قد أعيد بنائيا، إذا أف ىناؾ زكج  جديد مف األعمدة  بنيت قرب مركز الغرفة، تحػيط 
أحػػد ىػػذه األعمػػدة كػػاف مختمػػؼ فػػي شػػكمو عػػف األعمػػدة األخػػرل، فػػالنكاة الحجريػػة  بمكقػػد صػػغير.

 رة أكثر مف ككنيا لكح، كالعمكد نفسو غير منتظـ الشكؿ.كانت عبارة عف قطعة عمكدية مف صخ
 ينظر الشكؿ اآلتي :
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 :لمدافن ا

كانت عادات الدفف ظاىرة جديدة فػي ىػذا العصػر مػف حيػث الكثافػة كالتنػكع، كربمػا تكػكف جػذكرىا 
في العصر السابؽ. ففي مكقع قرمز درة كشؼ عف قبكر في أسفؿ أرضيات المباني الدائريػة، فقػد 

. ككجػدت فػي مكقػع نمريػؾ  RAAجماجـ بشرية في القسػـ الشػمالي مػف البيػت  ٙعثر فييا عمى 
ىػيكبلن بشػرم كامػػؿ كعثػر فػػي حػاالت قميمػػة  ٘ٔمجمكعػة قبػكر فػػي أسػفؿ البيػػكت تضػمنت حػػكالي 

سػمكب كر عػف غيػره بأ. تميػز أحػد القبػBٔ ك Aٔك ٔعمى جماجـ بشرية مفصكلة كمػا فػي البيػت 
ت كآالت صػكانية ـ كاحتكل ىدايا جنائزية منيا كميات كبيرة مػف أدكا ٗبنائو فقد كاف كبيران بقطر 

 ينظر الشكؿ اآلتي : كحجرية. 

 
: يمكف القكؿ أف المباني في ىذا العصر كانت دائرية كبيرة استعممت في الغالب  لخالصةا 

لمسكنى، تككنت مف غرفة كاحدة كما في قرمز درة  أك أكثر مف غرفة كما في نمريؾ. كانت في 
الغالب بأسس غائرة في سطح األرض كال تكجد في بعضيا مداخؿ كما في نمريؾ كقرمز درة. 

ة خشبية لدعـ السقؼ المعمكؿ مف مكاد خفيفة مثؿ أغصاف كجذكع غالبان ما أحتكت أعمد
 األشجار كالقصب كالحصراف كالطيف. أستعمؿ الطيف في بناء الجدراف كما في قرمز درة كنمريؾ.
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كاليندسي العراقي  نجازات سكاف ىذا العصر العمارية شكمت النكاة كاألساس لمفكر المعمارمإإف 
     .رغـ بساطتيا القديـ
 PPNB ,B  )0099 -0999 مارة في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخارالع -2

 ق.م(
لسػابقة مثػؿ نمريػؾ فػي شػماؿ العػراؽ. كظيػرت مرحمة اتكاصؿ االستيطاف في بعض المكاقع مف ال

فػػي المنحػػدرات مجمكعػػة مػػف المسػػتكطنات الجديػػدة فػػي منػػاطؽ غيػػر مأىكلػػة سػػابقان، مثػػؿ المغزليػػة 
 السفمى لجبؿ سنجار. 

 ٔ – ٘,ٓكانت  أغمب ىذه المكاقع مثؿ نظيراتيػا فػي المرحمػة السػابقة صػغيرة تػراكح حجميػا بػيف 
ففػي مكقػع نمريػؾ عمػى سػبيؿ  . كجرمػك ىكتار أك أكثر قمػيبلن كمػا فػي مكقػع المغزليػة كديػر بسػتاف

جتمػاعي كاضػح، إة ذات تكزيػع كظػائفي يػدؿ عمػى فكػر كأظيػر معػالـ قريػ المثاؿ تكسع المستكطف
ـ.  xٕٔٓٓٓٓبعاد تصؿ إلى حػكالي ىكتار، كامتدت طكليان با ٕ-٘,ٔىذه القرية مساحة أحتمت 

قامػػة البيػػكت فيػػو بمعػػدؿ   ٙ-ٗكيتضػػح مػػف تخطػػيط القريػػة أف القسػػـ المركػػزم فييػػا أتخػػذ لمسػػكف كا 
ؿ بيت دائرم كمستطيؿ في كؿ دكر سكني، ككانػت مشػيدة عمػى مسػافات متباعػدة فيمػا بينيػا تصػ

ـ بيف بيت كآخر. كتقع ضمف مخطط المستكطف ساحة  كبيرة مكشكفة تحتؿ القسـ  ٕٔ -ٛقرابة 
الشمالي منو، سكيت أرضيتيا كبمطت بالحصى، تكزعت في أرجائيا بعض الحفر الصغير كمكاقد 
النار) حفر النار(، يبدك أنيػا أسػتخدمت كسػاحة عامػة إلقامػة بعػض النشػاطات اليكميػة المختمفػة. 

مخطط القرية مقبرة جماعية تقع خػارج نطػاؽ البيػكت السػكنية سنشػير إلييػا فيمػا بعػد. كعنػد كيتبع 
الجيػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة لمركػػػز المسػػػتكطف ىنػػػاؾ مجمكعػػػة حفػػػر اسػػػتعممت لػػػدفف البقايػػػا العظميػػػة 
لمحيكانػػػػات التػػػػي كػػػػانكا يعتاشػػػػكف عمييػػػػا مثػػػػؿ الغػػػػزالف كاأليػػػػؿ كالدببػػػػة كالخنػػػػازير البريػػػػة كالثيػػػػراف، 

منيا بعض الحيكانات المدجنة كاألغناـ كالماعز كاألبقار كالخنازير. كىي تشير بكضػكح إلػى كبض
كفػػي مكقػػػع أف إقتصػػاد المسػػتكطف أعتمػػػد أساسػػان عمػػى الصػػػيد كجمػػع القػػكت كتػػػدجيف الحيكانػػات. 

سػػتيطاف نحػػك الجػػزء الجنػػكبي مػػف المسػػتكطف كبنيػػت بيػػكت شػػبو دائريػػة، بينمػػا قرمػػز درة تحػػرؾ اال
طقة السكنية في القسـ الشمالي مكػاف لسمسػمة مػف مبػاني حجريػة دائريػة غيػر محػددة أصبحت المن

 الكظيفة كالغرض.
(، كالػػذم ٖ-ٗيمفػػت النظػػر فػػي مخطػػط مسػػتكطف المغزليػػة كجػػكد سػػكر دفػػاعي فػػي الطبقػػات )مػػا ك 

. كقد بنػي عمػى يمكف تتبع آثاره عمى منطقة كبيرة مف المنحدرات الشمالية كالغربية مف المستكطف
كيسػتمر إلػى جانػب بيػكت السػكنى كلكنػو ال ينػدمج بيػا، كرغػـ تحطمػو فػي  سس حجرية ضػخمة،أ

الزاكيػػة الشػػمالية الغربيػػة إال أنػػو يسػػتمر إلػػى المنػػدحر الغربػػي مػػف التػػؿ. كيبػػدك أنػػو يحػػيط بجميػػع 
المستكطف أك معظـ الجزء المعػرض لميجػـك عمػى جانػب الحقػؿ. مػف الكاضػح أنػو بنػي عمػى نحػك 

ف ىناؾ بعض المزايػا الدفاعيػة تػرتبط بػو، منيػا مػا يمكػف أف يكػكف أمستقؿ مف الم سػس ستكطف كا 
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، كمػػا تغييػػر مخطػػط  (ٕ-ٔثػػر لمسػػكر الػػدفاعي فػػي الطبقػػات) ألبػػرج دفػػاعي. كلػػـ يعثػػر عمػػى أم 
ينظػػر  خيػػرة.نقػػراض فػػي المراحػػؿ األده كبػػدأت الحيػػاة فيػػو تتجػو نحػػك اإلالمسػتكطف، كتقمصػػت حػػدك 

 الشكؿ اآلتي :

 
  عشػكائي، بشػكؿ فييػا البيػكت تتػكزع إذ لمتنظػيـ كتفتقر القرية فػي مكقػع جرمػك فػي الطبقػات المبكػرة 

ف  فػي كاضػح تنظػيـ أم عمػى تػدؿ ال كالسػاحات  كالمخػازف الغػرؼ بػيف المحصػكرة الفراغػات جميػع كا 

 .تقسيميا
مسػػػػتكطنات فػػػػي مػػػػا يتعمػػػػؽ بالعمػػػػارة فػػػػإف ىنػػػػاؾ شػػػػبو تعمػػػػيـ لمعمػػػػارة المسػػػػتطيمة الشػػػػكؿ فػػػػي ك  

 أعػػػػػػالي ىػػػػػػذا العصػػػػػػر، فبعػػػػػػد أف ظيػػػػػػرت طبلئعيػػػػػػا فػػػػػػي أكاخػػػػػػر العصػػػػػػر السػػػػػػابؽ فػػػػػػي منػػػػػػاطؽ
المػػػػػريبط كالشػػػػػيخ حسػػػػػف كالجػػػػػرؼ األحمػػػػػر، أصػػػػػبحت  مكاقػػػػػع الفػػػػػرات فػػػػػي سػػػػػكريا فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف

فػػػػػي ىػػػػػذا العصػػػػػػر السػػػػػمة البػػػػػارزة فػػػػػػي عمػػػػػارة البيػػػػػػكت السػػػػػكنية. فقػػػػػد ظيػػػػػػرت بيػػػػػكت بمخطػػػػػػط 
ـ بنػػػػي مػػػػف  xٛ ٙ، بقيػػػػاس ٕمنيػػػػا البيػػػػت رقػػػػـ مسػػػػتطيؿ أك شػػػػبو مسػػػػتطيؿ فػػػػي مكقػػػػع نمريػػػػؾ 

ـ( عممػػػػػػت  ٛ,ٓ-٘,xٓـ ٔسػػػػػػطكانية الشػػػػػػكؿ مػػػػػػف الطػػػػػػكؼ، زكد بسػػػػػػت أعمػػػػػػدة ضػػػػػػخمة)أكتػػػػػػؿ 
األجػػػػزاء السػػػػفمى منيػػػػا عمػػػػى األقػػػػؿ مػػػػف كتػػػػؿ ضػػػػخمة مػػػػف الطػػػػكؼ، كقسػػػػـ البيػػػػت مػػػػف الػػػػداخؿ 

 ينظر الشكؿ اآلتي : بجدراف مف المبف.
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يقػع عمػى المنحػدرات  الػذم  بقػات مكقػع المغزليػةبينما تػـ تشػخيص عمػارة مسػتطيمة فػي جميػع ط 

كػػػـ شػػػماؿ غػػػرب يػػػاـر تبػػػو فػػػي الجػػػزء  ٘,ٚالسػػػفمى مػػػف سمسػػػمة جبػػػاؿ سػػػنجار، عمػػػى بعػػػد حػػػكالي 
 ٔسػػتيطاف فػػي المكقػػع مسػػاحة بمغػػت منطقػػة تمعفػػر، شػػغؿ االالشػػمالي مػػف قريػػة عبػػرة النجػػار فػػي 

دكر بنػػائي  ٘ٔكشػػفت عػػف ، ٜٗٛٔك  ٜٓٛٔ-ٜٚٚٔىكتػػار. نقبػػت فيػػو بعثػػات ركسػػية لمفتػػرات 
سػـ لكػؿ منيػا، كلػـ تكػف ىنػاؾ فجػكات بػيف  ٓٙ -ٓ٘في ىذا المكقع بمعدؿ عمػؽ يتػراكح مػا بػيف 

 األدكار.
مػػف الطػػكؼ عمػػى أسػػس حجريػػة. األرضػػيات كانػػت قػػد رصػػفت  شػػيدت جػػدراف عمػػارة ىػػذا المكقػػع

رضػيات بألكاح حجرية، كمف ثػـ كسػيت بػالطيف كغطيػت بحجػر المرمػر، كقػد كجػدت عمػى أحػد األ
قطعػػة كبيػػرة مػػف القػػار مػػع طبعػػات الحصػػير كالبػػردم. كاسػػتعممت قكاعػػد مػػف أحجػػار البليمسػػتكف 

نمػا كضػعت الممساء كأساس لجػدراف الطػكؼ، كلػـ تكػف ىػذه األسػس الحجريػة غػائرة  فػي سػطح، ا
سـ ثـ كضػعت عمييػا صػفكؼ الطػكؼ، كىػي  ٓٙ-ٓ٘رتفاع حكالي مباشرة عمى سطح األرض ال

ف الطينيػػػػة قػػػػكة كمتانػػػػة، خصكصػػػػان كتكػػػػكف حاميػػػػة ضػػػػد األمطػػػػار كالرطكبػػػػة بػػػػذلؾ تعطػػػػي الجػػػػدرا
كانت صغيرة الحجـ كتتككف مف غرفة  (ٜ-٘ٔالمرتفعة. بعض ىذه البيكت مف الطبقات المبكرة )

( أصػػبح البيػػكت كبيػػرة ٘-ٛـ مربػػع. بينمػػا فػػي الطبقػػات ) ٕٔ-ٓٔكاحػػدة، كبمغػػت مسػػاحتيا مػػف 
طبقة الرابعة عمى بيت كبيػر بنػي بتقنيػة غيػر إعتياديػة، فقػد المساحة كمتعددة الغرؼ. كعثر في ال

سػػـ، كعممػػت جدرانػػو مػػف الطػػكؼ. كأسػػتعمؿ الجػػص  ٓٛبنػػي عمػػى قاعػػدة حجريػػة بسػػمؾ حػػكالي 
عمى نحك كاسع في بناءه. كانت الغرؼ الداخمية مستطيمة الشكؿ، كجدت في غرفػة المعيشػة بقايػا 

لمخػزف لعػدـ كجػكد األدلػة المنزليػة. كفػي بيػت  تنكر، كتحيط بيػا غرفػة أصػغر حجمػان، ربمػا كظفػت
ـ، ليػػا مػػدخؿ  ٛ,ٔفػػي  ٘ـ مربػػع تقريبػػان كبقيػػاس  ٜآخػػر كانػػت غرفػػة المعيشػػة قػػد شػػغمت مسػػاحة 

فػػي الجػػدار الجنػػكبي كفػػي داخميػػا مكقػػد. كىنػػاؾ حػػاجز طينػػي خفيػػؼ لفصػػؿ احػػد الزكايػػا لمخػػزف. 
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اخميػة كأرضػيتيا بعنايػة بطبقػة رقيقػة ـ كسػيت جػدرانيا الد ٛ,x٘ ٕٓ,٘الغرفة الثانيػة كانػت بقيػاس
 ينظر الشكؿ اآلتي : مف الجص، ربما كانت تستخدـ لمخزف لعدـ كجكد أية تفاصيؿ منزلية.

 
 كمػػػػا .جرمكككو مكقػػػع فػػػػي المبكػػػرة الطبقػػػات فػػػػي  حجريػػػة أسػػػس بػػػدكف مسػػػػتطيمة مبػػػاني عمػػػى كعثػػػر 

 شػػػػرؽ جنػػػػكب فػػػػي جػػػػايكنك مكقػػػػع فػػػػي كجػػػػدت التػػػػي تمػػػػؾ تشػػػػبو الشػػػػبكية األسػػػػس بعػػػػض عمػػػػى عثػػػػر

 مػػػػف بنيػػػػت منتظمػػػػة غيػػػػر جػػػػدراف ذات جػػػػدان  صػػػػغيرة بغػػػػرؼ مسػػػػتطيمة عمػػػػارة عػػػػف ككشػػػػؼ تركيػػػػا.

 : ةاآلتي ؿاشكاأل ينظر الطكؼ.
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 مػػػػػف بنيػػػػػت صػػػػػغيرة بغػػػػػرؼ الشػػػػػكؿ مسػػػػػتطيمة عمػػػػػارة عػػػػػف الكشػػػػػؼ تػػػػػـ بسػػػػػتاف ديػػػػػر مكقػػػػػع كفػػػػػي 

 صػػػػػػفت أحجػػػػػػار مػػػػػػف عممػػػػػػت األرضػػػػػػيات سػػػػػػـ، ٖٚ-ٖٔ الجػػػػػػدراف بعػػػػػػض سػػػػػػمؾ بمػػػػػػغ الطػػػػػػكؼ.

 صػػػػػغيرة دائريػػػػػة مكاقػػػػػد عػػػػػف كشػػػػػؼ كمػػػػػا طحػػػػػف أحجػػػػػار عمػػػػػى بعضػػػػػيا فػػػػػي عثػػػػػر متػػػػػراص، بشػػػػػكؿ

 ينظر الشكؿ اآلتي : الطكؼ. مف بنيت سـ ٕٓ بقطر

 
نشػػػػػير إلػػػػػى أنػػػػػو رغػػػػػـ شػػػػػيكع البيػػػػػكت ذات المخطػػػػػط المسػػػػػتطيؿ فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة كمػػػػػا   اخيػػػػػران 

عرضػػػػػنا أعػػػػػبله، لكػػػػػف البيػػػػػكت المسػػػػػتديرة ظيػػػػػرت فػػػػػي بعػػػػػض المكاقػػػػػع مثػػػػػؿ نمريػػػػػؾ فقػػػػػد عثػػػػػر 
ـ، كػػػػػاف القسػػػػػـ السػػػػػفمي منيػػػػػا  ٛ-ٙعمػػػػػى  مبػػػػػاني دائريػػػػػة كبيضػػػػػكية كبيػػػػػرة بقطػػػػػر تػػػػػراكح بػػػػػيف 

( حفػػػػر سػػػػكنية، بنيػػػػت األقسػػػػاـ العميػػػػا منيػػػػا) الجػػػػدرافغػػػػائران فػػػػي األرض، أم أنيػػػػا أقػػػػرب شػػػػبيان ب
سػػػػػـ. قسػػػػػـ البيػػػػػت مػػػػػف  ٓٔ xٔ٘x ٓٗمػػػػػف كتػػػػػؿ الطػػػػػكؼ كالمػػػػػبف الطكيػػػػػؿ الشػػػػػكؿ مػػػػػف قيػػػػػاس 

الػػػػداخؿ بكاسػػػػطة جػػػػدراف ثانكيػػػػة مبنيػػػػة بػػػػالطكؼ أك المػػػػبف طميػػػػت بطبقػػػػة مػػػػف المػػػػبلط الطينػػػػػي، 
مػػػػػػػػػا كتكزعػػػػػػػػػت داخػػػػػػػػػؿ البيػػػػػػػػػكت مصػػػػػػػػػاطب أك مػػػػػػػػػدرجات مشػػػػػػػػػيدة مػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػيف أك الحجػػػػػػػػػارة. أ

األرضػػػػػػيات فقػػػػػػد بمطػػػػػػت بقطػػػػػػع حجػػػػػػارة صػػػػػػغيرة كأحيانػػػػػػان مػػػػػػف الطػػػػػػيف. كػػػػػػذلؾ يبلحػػػػػػظ ضػػػػػػمف 
تصػػػػميـ البيػػػػت كجػػػػكد عػػػػدد مػػػػف قكاعػػػػد الركػػػػائز مبنيػػػػة مػػػػف الطػػػػكؼ الصػػػػمب بأبعػػػػاد تصػػػػؿ إلػػػػى 

ٚٓx  ٕٓ ـ سػػػػػػ ٘ٓٔ-٘ٚسػػػػػػـ كىػػػػػػي مكضػػػػػػكعة ببػػػػػػاطف أسػػػػػػس بعمػػػػػػؽ  ٘ٔ-ٓٔرتفػػػػػػاع سػػػػػػـ با
مػػػػػػػف قكاعػػػػػػػد  ٗ-ٕحفػػػػػػػرت ليػػػػػػػا تحػػػػػػػت مسػػػػػػػتكل أرضػػػػػػػيات السػػػػػػػكف، كقػػػػػػػد كجػػػػػػػد أف لكػػػػػػػؿ بيػػػػػػػت 
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الركػػػػػائز كالتػػػػػي كانػػػػػت مكزعػػػػػة عمػػػػػى أربػػػػػع جيػػػػػات داخػػػػػؿ المبنػػػػػى كعمػػػػػى أبعػػػػػاد متسػػػػػاكية تقريبػػػػػان 
فيمػػػػػا بينيػػػػػا. لػػػػػـ يعثػػػػػر عمػػػػػى أثػػػػػر لمػػػػػدخؿ أك نافػػػػػذة فػػػػػي الجػػػػػدراف، لػػػػػذا مػػػػػف المحتمػػػػػؿ أف تكػػػػػكف 

عتياديػػػػػة. كمػػػػػا قؼ تسػػػػػتخدـ عكضػػػػػان عػػػػػف األبػػػػػكاب االلسػػػػػالمنافػػػػػذ فػػػػػي أعمػػػػػى الجػػػػػدراف أك فػػػػػي ا
أربعػػػػة قكاعػػػػػد لركػػػػائز يشػػػػػكؿ تكزيعيػػػػػا  و عمػػػػػىعثػػػػػر فيػػػػ ، الػػػػذمـ ٘,ٚبقطػػػػػر  ٔالبيػػػػػت رقػػػػـ  فػػػػي

ـ كىػػػػػي ال تتكسػػػػػط بالضػػػػػبط فضػػػػػاء البنػػػػػاء بػػػػػؿ كانػػػػػت  ٙ,ٗمربعػػػػػان داخػػػػػؿ البنػػػػػاء طػػػػػكؿ ضػػػػػمعو 
ـ عػػػػػف  ٘,ٔبػػػػػة سػػػػػـ منػػػػػو كتبعػػػػػد قرا ٓ٘-ٕٓأقػػػػػرب إلػػػػػى الجيػػػػػة الشػػػػػمالية الغربيػػػػػة كعمػػػػػى بعػػػػػد 

-ٖٓٔالقسػػػػػػـ الجنػػػػػػكبي الشػػػػػػرقي مػػػػػػف البنػػػػػػاء. بنيػػػػػػت ىػػػػػػذه القكاعػػػػػػد مػػػػػػف حجػػػػػػر الكمػػػػػػس بطػػػػػػكؿ 
سػػػػػـ تقريبػػػػػان أسػػػػػتخدمت عمػػػػػى األغمػػػػػب لحمػػػػػؿ  ٓٛسػػػػػـ  كبسػػػػػمؾ  ٓٚ- ٕ٘سػػػػػـ كبعػػػػػرض  ٓ٘ٔ

يعتقػػػػػد أنػػػػػو شػػػػػيد مػػػػػف مػػػػػكاد  ركػػػػػائز خشػػػػػبية تسػػػػػاعد عمػػػػػى رفػػػػػع السػػػػػقؼ المسػػػػػتكم لمبنػػػػػاء، الػػػػػذم
 ينظر الشكؿ اآلتي :. ب كالطيفىشة كأغصاف كجذكع األشجار كالقص

 
 المدافن :

قػػدمت طقػػكس الػػدفف الجديػػدة التػػي تػػـ التعػػرؼ عمييػػا فػػي مكاقػػع ىػػذه المرحمػػة تصػػكران جديػػدان حػػكؿ 
رتبػػاط المتطػػكر لعػػالـ المػػكتى مػػع حيػػاة القريػػة. فقػػد إسػػتمر ظيػػكر القبػػكر فػػي كاال العقائػػد السػػائدة

أرضيات البيكت في أغمب مكاقع ىذه الفترة ككانت حاالت الدفف فػي ىػذه الفتػرة أكثػر تنكعػان. لكػف 
المدافف الجماعية في أغمب المكاقػع كانػت ىػي القاعػدة مػع حفػظ الجمػاجـ المفصػكلة عػف الجسػد. 

رت مقبػػرة منفصػػمة تقػػع خػػارج نطػػاؽ بيػػكت السػػكنى عنػػد النيايػػة الجنكبيػػة فمػػف مكقػػع نمريػػؾ ظيػػ
ىػيكبلن بشػريان بشػريان دفنػت كفػؽ كضػعيات  ٘ٔالغربية مػف المسػتكطف، كجػدت فييػا بقايػا أكثػر مػف 

تجاىػػػػات مختمفػػػػة. لكػػػػف الػػػػدالئؿ تشػػػػير إلػػػػى إىمػػػػاؿ ىػػػػذه المقبػػػػرة فػػػػي الفتػػػػرات المتػػػػأخرة كتحػػػػكؿ  كا 
تحػػت أرضػػيات بيػػكت السػػكنى. كمػػف مكقػػع المغزليػػة كجػػدت خمسػػة المسػػتكطنيف إلػػى دفػػف مكتػػاىـ 
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قبػػكر تحػػت أرضػػية كأسػػس أحػػد البيػػكت، كفػػي عػػدة حػػاالت غطيػػت حفػػرة القبػػر بػػألكاح مػػف أحجػػار 
يبدك أف الكثػائؽ كاألدلػة عػف الػدفف فػي ىػذه المرحمػة أكثػر عػددان كداللػة، فقػد كػاف الػدفف مسطحة. 

 ينظر الشكؿ اآلتي :. ذلؾ بعد فصؿ الجماجـيتـ تحت أرضية البيكت في معظـ الحاالت ك 

 
 الخالصة :

 لمتطمباتيـ كفقان  البيت تقسيـ بفكرة لمسكاف معرفة ىناؾ أف المرحمة ىذه بيكت تخطيط مف يبدك

 قسـ خصص  الغرؼ مف عدد إلى الداخؿ مف مساكنيـ بتقطيع قامك حيث كاالقتصادية االجتماعية

 لتربية حظائر كربما  مكشكفة باحة بيت بكؿ ألحؽ كما الطعاـ، تييئة أك لمخزف كأخرل لممعيشة منيا

  نمريؾ في كما الطكؼ مف المباني ىذه جدراف أغمب بنيت كجرمك. نمريؾ في كما الحيكانات

 بعض في ظير الشبكي المخطط كالمغزلية. جرمك في كما حجرية بأسس كانت كبعضيا كجرمك،

 أك نمريؾ مكقع في كما بالطيف كسيت فقد باألرضيات ىتماـاال تـ ما غالبان  جرمك. مثؿ مكاقعال

 الدائرية المباني في كما مداخؿ فييا ليس المباني بعض كالمغزلية. جرمك في كما  بالحجارة بمطت

 أف يبدك السقؼ. في فتحة طريؽ عف الدخكؿ يتـ أك الجدراف أعالي في تككف ربما نمريؾ، في

 أرضيات تحت كاف ما غالبان  كالطيف. كالحصراف راألشجا كجذكع خفيفة مكاد مف عممت السقكؼ

 المفتكحة كالفضاءات بالساحات كاضح إىتماـ ىناؾ ككاف نمريؾ. مكقع في كما  قبكر المباني ىذه

    كالمشترؾ. العامة األعماؿ ألداء ربما  البيكت بيف
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في العصر الحجرم الحديث بمختمؼ مراحمو بيف رسكمات كنحت كتشكيؿ تماثيؿ تنكعت الفنكف 
تنكعت المكاضيع ك  يف، كمثمت صكران حيكانية كبشريةمف مختمؼ المكاد الطبيعية مف حجر كط

التي مثمتيا. كقد كاف ليذه الفنكف كآثارىا التي خمفيا اإلنساف ىذا العصر التأثير األقكل في فيـ 
 في ظؿ غياب األدلة الكتابية.المعتقد الديني 

 الحجرية الصناعات  
 لذا العصكر، أقـ منذ اإلنساف أنتجيا التي الصناعات أشكاؿ أقدـ كانت الصناعات الصكانية ىي

 مف األكبسيديف كأحجار الصكاف أحجار ككانت.الحجرية بالعصكر األكلى البشرية العصكر سمي

 شظاياه أستخدمت لذا بصبلبتو منيا األخير النكع كتميز البشر. صنعيا التي األحجار أنكاع أقدـ

 : اآلتي الشكؿ ينظر الحيكانات. جمكد كسمخ المحكـ تقطيع في الحادة الحافات ذات

 
 بصبلبتو كأمتاز ، األنيار ضفاؼ قرب بكثرة متكفر كىك الحصى، فيك األحجار مف اآلخر النكع أما

 قمت لذا تصنعيو، عممية أثناء يتيشـ كأنو خاصة الحاجة، كفؽ تشكيمو الصعب مف لذا الشديدة،

 العصكر. تمؾ في منو المستخدمو األالت
 جيدة  كبيرة يدكية فؤكس عف عبارة كانت التي الحصاد أدكات الحجرية كاآلالت األدكات أبرز مف

 صنعت التي الكمثرم ثمرة أك لكزة شكؿ عمى اليدكية الفأس منيا كالضرب. لمطعف تستخدـ الصناعة

 النباتات. جذكر إلخراج أك لمقطع كتستعمؿ كمسننان، حادان  جكانبيا أحد كيككف الصكاف، حجر مف

 المقاشط مثؿ الصكانية، الحجرية الشظايا عف فضبلن  الحجرية، كالياكنات كالمدقات المجارش كىناؾ

 : اآلتي الشكؿ ينظر  كغيرىا، السياـ كرؤكس كالمثاقب كالسكاكيف
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الدمى  ، كاف مف أىميا كأبرزىانيةالفالمقى  فضبلن عف األدكات الحجرية ىناؾ مجمكعة مف 

ذات االشكاؿ البشرية كالحيكانية كالتي عممت مف مختمؼ المكاد المكجكدة في الطبيعة  الصغيرة
الدمى الحيكانية منيا كاف أغمبيا مصنكع لؤلطفاؿ عمى نحك غير  مف الطيف كالحجر كالعظـ.
نساني أك تتخذ صفت اإلنساف أما تمؾ التي تعتمد عمى الشكؿ اإلفنية. متقف كال تتمتع بأية قيمة 

 كقد عثر عمى ىذه الدمى فيي ذات مغزل ديني أك سحرم يضعيا في دائرة التماثيؿ المعبكدة.
 مكاقع العصر الحجرم الحديث. بأشكاليا المختمفة في معظـ

ليا ما  الشكؿ العاـ كاالكثر كركدان بالنسبة لمتماثيؿ البشرية كانت الدمى األنثكية، كالتي كاف 
نمكذج فني يجسد الديانة في العصكر الحجرية أقدـ  كيعد ىذا الشكؿ األنثكم .عرؼ باإللية األـ

ة المكتنزة. كفكرة ىذا التمثيؿ قديمة تعكد كغالبان ما ظيرت بشكؿ المرأة العارية السمين القديمة.
 بجذكرىا لمعصكر األقدـ في أكربا)الحجرم القديـ األعمى(.

الحياة التي تطكرت  ان فيي القكة الخبلقة لؤلنثى باعتبارىا مصدر  ،لمخصكبة ان رمز  كانت اإللية األـك 
مف خبلليا أقدـ تجربة دينية،اإللية األـ التي تمد كؿ المخمكقات مف الظممة الحالكة في رحميا، 
لتصبح تعبيران عف الطبيعة نفسيا. كقد كجدت التماثيؿ الذكرية في أماكف العبادة بينما كجدت 

القديمة مع النظاـ ية مرتبطة في العصكر الحجرية حنثكية في كؿ مكاف. فالحياة الرك األ
دمى بال تتمثم أساس االقتصاد الزراعة أف أصبحت المرأة المتفرغة بعدف جتماعي كاالقتصادم.اال
صبحت النساء أبالخصكبة النسكية. كبالنتيجة  مقترنةخصكبة األرض كىي رمز  .كيةاألنث

نو يحكـ مسؤكالت عف الكفرة في المحاصيؿ ألنيف يعرفف سر الخمؽ. إنو يتعمؽ بسر ديني، أل
 أصؿ الحياة، الغذاء كالمكت.
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إال عمى القميؿ  يعثر فييالـ قميمة ك  لؤلسؼ فإف المكاقع التي تمثؿ ىذا العصر في العراؽ القديـ
 ظير كبكثرة في مكاقع العصر الحجرمتسلكنيا  ،، كلـ تكف كاضحة المعالـذجاالنم مف ىذه
 الحقان. التي سنتكمـ عنو الفخارم الحديث

أمتار مف البقايا البنائية كجدت بقايا لجماجـ  ٖمكقع زاكم جمة شانيدار كعمى بعد حكالي  مفف
يعتقد أف كجكد أجنحة الطيكر ىذه قد يعكس نكعان مف أغناـ كعظاـ أجنحة لطيكر كبيرة، ماعز ك 

أك لجزء  أف ليذا البناء ( أفترضٔرقـ) مكجكدات كلقى البناءطقكس كشعائر دينية. كمف خبلؿ 
 كظيفة خاصة قد تككف طقكسية. منو
  ٕٓ، منيا مجمكعة مف مكعة مف الرؤكس الطينية لحيكاناتمجعمى  مكقع نمريؾ عثر فيك 

كتعد مف أقدـ أنكاع  .صى النيرم المتكفرة قرب المكقعمادة الححجرية فريدة، صنعت مف  ةمنحكت
بعضيا غير مكتمؿ النحت المجسـ المعركفة مف مكاقع العراؽ القديـ، نفذت بأسمكب كاقعي 

النحت، تظير البراعة كالميارة العالية في النحت، كىي منحكتات صغيرة الحجـ ال تزيد أطكاليا 
لمرجؿ، فضبلن عف أشكاؿ  تماثيؿ لنساء كربما العضك الذكرم سـ. ضمت ىذه المجمكعة ٓٔعف 

نسكر منيا الر أفعى كأسد. كلكف األكثر أىمية منيا كانت مجمكعة رؤكس طيك  تمثؿ ربماحيكانية 
تكظؼ  كانت التماثيؿأف ىذه  ىذه الرؤكس بأعناؽ طكيمة كمجسمة. يحتمؿتظير كالحبارم. ك 

استمرار لتقاليد عبادية كانت قد  ربما تمثؿ آلية محمية،  أك أنيا كانت ألغراض دينية، فيي
كاقع في . كما أنيا تشبو كتماثؿ أدلة مف مكما أشرنا أعبله ظيرت في مكقع زاكم جمة شانيدار

منتجات تككف مجرد  أف أك يمكف جعفر ىكيكؾ.  مكقع كفي تركيا مثؿ المريبط مثؿ سكريا
 : ةؿ اآلتياشكينظر اال حرفييف محمييف.
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 الفصل الثالث
 ق.م( 0999 -0999) الفخاري الحديث في العصر الحجري العمارة

أجزاء كاسعة مف  الفخارم بمختمؼ أدكاره الحضاريةستيطاف في العصر الحجرم الحديث شغؿ اال
شماؿ ببلد كادم الرافديف، فقد سكنت مناطؽ جديدة لـ تشغؿ في العصكر السابقة، ظيرت فييا 
مستكطنات جديدة شغمت مناطؽ سفكح التبلؿ كالسيكؿ القريبة مثؿ كادم سنجار في شماؿ 

لمناطؽ السيمية كبدأكا عممية إستثمار مكثؼ العراؽ. يبدك أف سكاف الجباؿ كانكا قد إنطمقكا نحك ا
لؤلراضي الخصبة الجديدة، األمر ساىـ بشكؿ ممحكظ في تطكر مجتمعاتيـ كجعميا قريبة جدان 
مف عتبة الحضارة. كانت ىذه المستكطنات في البداية صغيرة الحجـ، ال تتعدل مساحتيا اليكتار 

أعتمد سكاف ىذه المستكطنات عمى نظاـ  الكاحد تكسعت مع مركر الزمف إلى ىكتاريف أك أكثر.
إقتصادم متنكع كانت الزراعة ىي األساس فضبلن عف رعي الحيكانات المدجنة كصيد البرية 

نتشاران عمى منيا. ك  تميز ىذا العصر بظيكر الصناعات الفخارية، التي شيدت إزدىاران  كتطكران  كا 
إقترف بشكؿ رئيسي  ارنتاج الفخكيبدك أف إنطاؽ كاسع، ككانت بأنكاع كتقنيات مختمفة. 

 ستقرار كالزراعة.  باال
سائدة في العصر مجاؿ العمارة إستمرت العمارة المستقيمة)المستطيمة كالمربعة( التي كانت  كفي

الطكؼ، كتضمنت  السابؽ، ككانت مادة البناء في األغمب مف ب الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار
بيكت مستطيمة بغرفة كاحدة أك بعدة غرؼ، غالبان ما تككف مع تجييزات منزلية مثؿ مكاقد النار 

يبدك أف ىذه البيكت كانت تسكف مف  أـ الدباغية. مكقع ككسائؿ خزف، أك مخازف مغمقة كما في
معات ىذا العصر قبؿ عائمة صغيرة)األبكيف كأبناؤىـ( كالتي شكمت األساس الذم قامت عميو مجت

سامراء حدثت زيادة كاضحة في العمارة المعقدة  -لكف مع تقدـ حضارة حسكنةكالعصكر األقدـ. ك 
، إذ أصبحت البيكت السكنية أكبر، كربما كاف ٔأك المتطكرة، كخاصة في مكاقع حسكنة كياـر تبة

مع ظيكر ذات طبيعة دفاعية،  كانت (، كما ظيرت مباني مسيجة، ربماTبعضيا بشكؿ حرؼ )
كذلؾ ظيرت سمة  الدعامات الخارجية لمبيكت كالتي بنيت مف اآلجر الطيني المجفؼ بالشمس.

ككانت المباني الدائرية  عمارية جديدة تمثمت بالحفر ذات القاع الحجرم، ربما لمسكف أك الخزف.
شائعة أيضان كخاصة في أكاخر ىذا العصر كتحديدان في دكر حضارة حمؼ الذم ظيرت  فيو 

    لمباني التي عرفت ب) الثكلي(.ا
تقميديان كاف تعاقب حضارات ما قبؿ التأريخ في أعالي ببلد كادم الرافديف في ىذا العصر كفؽ 

، كىك تعاقب حمفك سامراء، حسونةالترتيب المتعارؼ عميو لمثبلثي الحضارم الكبلسيكي، 
 كضع في القرف الماضي كال يزاؿ معمكالن بو حتى اآلف. 

غالبان ما يشير الباحثكف إلى دكر حضارم فخارم متميز يسػبؽ األدكار الػثبلث أعػبله، عػرؼ لكف 
بحضارة  ما قبؿ حسكنة مثمتو مجمكعة مف المكاقع منيا أـ الدباغيػة كتػؿ سػكتك ككػكؿ تبػة كتمػكؿ 
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الثبلثات في شماؿ العراؽ. غالبان مػا حممػت ىػذه المكاقػع سػمات عماريػة مشػتركة منيػا كجػكد حفػر 
 عمى أنيا مساكف، رغـ ضعؼ األدلة، كالمداخؿ الضيقة كسمؾ الجدراف ككجكد المخازف. فسرت

 في العصر الحجري الحديث الفخاري نواع المباني العماريةأ
 ومباني دينية مباني سكنيةقدمت مستكطنات ىذا العصر أنكع مختمفة مف المباني العمارية منيا 

مخططات ىذه المباني فمنيا المستطيمة كالدائرية ) مخازف(. تنكعت ومباني ذات طابع إقتصادي
التقميدية، كأخرل دائرية مف نكع عرؼ بمباني الثكلي، فضبلن عف أنكاع أخرل مف المباني سنشير 

 إلييا في ثنايا ىذا الفصؿ.
 المباني السكنية - ٔ

المتمثمة في شغمت المباني السكنية أقساـ كاسعة مف أغمب المكاقع األثرية، فيي بحكـ كظيفتيا 
إيكاء الناس كحمايتيـ نالت إىتمامان كبيران ، كعمؿ اإلنساف عمى تطكير شكؿ تصميـ البيت بمركر 
الزمف ككفؽ الحاجة. لذلؾ ظيرت ىذه البيكت بأشكاؿ كتصاميـ كمخططات مختمفة حددتيا 

لمكاد. عمكمان الحاجة كنكعية المكاد األكلية المتكفرة في البيئة كمركنة المعمار في معالجة ىذه ا
إف الخبرة التي إكتسبيا اإلنساف خبلؿ أدكار ىذا العصر كالعصكر السابقة ساىمت في تطكر 
العمارة بصكرة عامة كفي شكؿ البيكت بصكرة خاصة. سكؼ نستعرض أىـ أشكاؿ كمخططات 

 البيكت السكنية في مكاقع ىذا العصر.
 الحفر - أ

طنات الزراعية كسبؽ ظيكرىا تأسيس البيكت تعد ىذه الحفر مف أبسط أشكاؿ البيكت في المستك 
المبنية مف الطكؼ كالمبف كالحجارة، كتتمثؿ بحفر بسيطة. ظيرت ىذه الحفر في ىذا العصر في 
بعض المكاقع كخاصة في الطبقات السفمى الكاقعة عمى األرض البكر، منيا مجمكعة حفر في 

كانت مستطيمة الشكؿ بأحجاـ مختمفة حفرت إلى األرض  ،نينكل غرب ، قرب تمعفرسوتومكقع 
مساكف شبو  كانت يا غطيت بسقؼ، بعض منيا ربماسـ، يفترض أن ٘ٗ-ٓٗالبكر بعمؽ 

 مجكفة عمى طراز نظيراتيا في مكاقع ممفعات كقرمز درة التي أشرنا إلييا في الفصؿ السابؽ.
كـ  ٘٘حكالي  ،تمول الثالثاتف في التؿ الثاني م ٙٔحفر في الطبقة  ٛكعثر عمى حكالي  

ـ،  ٘ٔ,xٕ ٘ٚ,ٕتقع مباشرة عمى األرض البكر، بيضكية الشكؿ تقريبان بقياس  ،نينكل غرب
تكفي لنـك شخص كاحد فييا، فسرت عمى أنيا مساكف لمسكاف الذيف كانكا يجيمكف تقنية البناء 

لكجكد المكاقد في بالجدراف الطينية، كتـ ذلؾ عمى أساس أف حجميا يكفي لمسكف المؤقت ك 
داخميا، كاألنقاض المكضكعة عمى أرضياتيا المكسية بطبقة طينية، فضبلن عف كجكد درجة 

 ٖٗ، الذم يقع عمى بعد حكالي مكقع مطارة في)سممة( تؤدم إلى الحفرة في إحدل الحاالت. ك 
 ـ. كشفت فيو ٛرتفاعو حكالي ا  ـ ك  ٕٓٓحكالي  كـ جنكب كرككؾ. كىك تؿ بيضكم صغير قطره

حفر بيضكية الشكؿ  ، كشؼ عفظيرت عمى األرض البكر عف خمس طبقات مع تجديداتيا
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ـ تقريبان، ٔـ كيبمغ معدؿ عرضيا حكالي  ٗ-ٕتقريبان في الطبقة الخامسة، يتراكح طكليا بيف 
ينظر  تكفي مساحتيا إلتخاذىا مسكنان في كقت سبؽ ظيكر المساكف الثابتة في ىذا المكقع.

  الشكؿ اآلتي :

 
في أقصى الشرؽ مف مجمكعة ستة تبلؿ تقع عمى  يقع ، الذم1يارم تبة مكقع  عثر عمييا فيك 

في شماؿ العراؽ. تقدر مساحتو ب  نينكل غرب مدينة تمعفر شماؿ غرب كـ جنكب ٚبعد حكالي 
ـ ، كبمغت ترسباتو  ٕٓٔ -ٓٓٔـ عف مستكل السيؿ الحالي، كقطره   ٘,ٗرتفاعو إىكتار،  ٕ

ظيرت أسفؿ مباني الطبقة طبقة بنائية تعكد جميعيا لحضارة حسكنة،  ٕٔـ، ضمت  ٙأكثر مف 
ـ، كىي بشكؿ  ٔـ( كبعمؽ  xٖ ٗ)  ، كفي عدة أماكف، حفر متنكعة بعضيا بقياسات كبيرةٕٔ

في زكايا بعضيا مكاقد. عمكمان إف شكميا كمميزات جكانبيا  عاـ غير منتظمة الشكؿ، كجد
 كأرضيتيا ال تكحي بأنيا كانت أماكف لمسكنى، كما في الشكؿ اآلتي :
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قة أعالي ببلد كادم الرافديف، عمكمان إف ىذا النكع مف المساكف المفترضة لـ يكف شائعان في منط
مف فسر ىذه الحفر عمى أنيا مقالع لمحصكؿ عمى الطيف لمبناء أكثر  مف الباحثيف حتى أف ىناؾ

 ينظر الشكؿ اآلتي : مف ككنيا أماكف لمسكف.

 
 والمربعة( المباني المستقيمة) المستطيمة - ب

سػادت العمػارة المسػتقيمة فػي أغمػب مكاقػع ىػذا العصػر، كقػد ظيػر ىػذا النػكع مػف العمػارة فػػي أكؿ 
يػػر مضػػبكطة المقػػاييس ثػػـ تطػػكر بمػػركر الػػزمف فأصػػبحت األمػػر عمػػى شػػكؿ بيػػكت ذات غػػرؼ غ

فػػي  ٖ-ٗكانػػت الطبقػػات األقػػدـ ذات أشػػكاؿ منتظمػػة تقريبػػان كمػػا تابعنػػا ذلػػؾ فػػي الفصػػؿ السػػابؽ. 
ىػػي األكثػر تنظيمػػان، كقػدمت نمػػاذج  ،نينػكلكػػـ غػرب الحضػر فػػي  ٘ٔحػكالي ، أم الدباغيككةمكقػع 

إلػػى كجػػكد مخططػػات  ٗعماريػػة متطػػكرة بالمقارنػػة مػػع الطبقػػات المتػػأخرة. تشػػير مخمفػػات الطبقػػة 
بيػػكت شػػبو منتظمػػة، كذلػػؾ ألف البقايػػا المعماريػػة ألسسػػيا كجػػدرانيا لػػـ تكػػف منتظمػػة بشػػكؿ جيػػد 

تقػػع ىػػذه ضػػيا بػػالبعض اآلخػػر. تتخمميػػا جػػدراف منحنيػػة كزكايػػا غيػػر قائمػػة عنػػد إلتقػػاء جػػدرانيا بع
البيػػكت غػػرب كجنػػكب غػػرب المكقػػع كتتكػػكف مػػف بيػػكت متجػػاكرة بسػػيطة فػػي تخطيطيػػا، غالبػػان مػػا 
كانػػت مسػػتطيمة الشػػكؿ، ككػػؿ كحػػدة بنائيػػة تتكػػكف مػػف غػػرفتيف أك ثػػبلث تقػػع أبكابيػػا عمػػى محػػكر 

( ال ٕ،ٖ،ٗأف بيػػػكت السػػػكنى فػػػي أـ الدباغيػػػة فػػػي )ط  ـ. xٕ ٘,ٔكاحػػػد، كىػػػذه الغػػػرؼ بقيػػػاس 
تتعدل عشرة كحدات سكنية في كؿ طبقة ما عدا الطبقة األكلى فمـ يبقى مػف أبنيتيػا سػكل جػدراف 

 ينظر األشكاؿ اآلتية:  ال تعطي صكرة كاممة عف معالميا.
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عمػػى مبػػاني  ،قػػرب جمجمػػاؿ فػػي السػػميمانية، جرمككوعثػػر فػػي الطبقػػات العميػػا الفخاريػػة فػػي مكقػػع ك 

غيػػر منتظمػػة تتػػألؼ مػػف  قامػػت عمػػى أسػػس حجريػػة ـ( xٕ ٘,ٔبقيػػاس  (متعػػددة الغػػرؼمسػػتطيمة 
كمػا ظيػرت أحجػار أك صػنارات االبػكاب  ،صؼ كاحد مف الحصاة المدكرة النيرية كخاصػة الكمػس

 عمى نفس المستكل مع أحجار األسس مما يدؿ عمػى  حػدكث تطػكرات عماريػة فػي ىػذه المرحمػة.
داخميػػا تنػػانير لعمػػؿ الخبػػز تشػػبو التنػػانير  كبمطػػت أرضػػياتيا فػػكؽ طبقػػة مػػف القصػػب، كجػػدت فػػي

ككانػػت البيػػكت بشػػكؿ عػػاـ متاخمػػة لبعضػػيا الػػبعض، كفػػي  .التػػي يصػػنعيا القركيػػكف ىػػذه األيػػاـ
 ينظر الشكؿ اآلتي : حاالت أخرل كجدت قائمة كسط ساحات مفتكحة.
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غػػرؼ قسػـ داخػؿ أحػػد البيػكت إلػػى سػبع أمػػاكف مسػتطيمة، مػػف غيػر الكاضػػح إف كانػت جميػػع ىػذه 

حقان، ألف جدراف الطكؼ الداخمية ربمػا ال تمتػد جميعيػا إلػى السػقؼ. الغرفػة الطكيمػة كانػت بقيػاس 
٘,ٙ xٕ,ٕ جنػػكب عمػػى طػػكؿ الكاجيػػة الشػػرقية مػػف البيػػت، كىنػػاؾ ردىػػة ضػػيقة  -ـ  تتجػػو شػػماؿ

عمى طكؿ الكاجية الجنكبية تؤدم إلى ىذه الغرفة، كربما ىناؾ ايضػان مػدخؿ فػي الجػدار الشػرقي. 
كتكجد بقايا جدار مف الطكؼ، كاف عمى مػا يبػدك قػد أضػيؼ عمػى أرضػية القصػب لتقسػيـ الغرفػة 
الطكيمة إلى قسميف شمالي كجنكبي. ترتيب الغرؼ األربع شماؿ البيػك،عمى طػكؿ الجانػب الغربػي 

ـ. إحػػدل ىػػذه الغػػرؼ كػػاف  ٘,xٔ ٕمػػف البيػػت، كػػاف متراصػػان، كىػػي غػػرؼ صػػغيرة جػػدان، حػػكالي 
ا كانت تكقد فيو النار مف ساحة عمى الجانب الغربي، إثنيف مف الغرؼ فػي الشػماؿ فييا فرف، ربم

 .( لخزف الحبكب، كالغرفة الرابعة إلى الشرؽ ربما كانت مخزنان binsربما كانت مخازف )
كػػـ جنػػكب غػػرب تمعفػػر  ٓٔ حػػكالي سػػتيطاف محػػدكدان فػػي الطبقػػة الثانيػػة مػػف تػػؿ سػػكتك،كػػاف اال 

بيػػكت كانػػت بعمػػارة مسػػتطيمة الشػػكؿ تألفػػت مػػف غرفػػة كاحػػدة  ٘-ٗفينػػاؾ حػػكالي  ،نينػػكل غػػرب
ـ مربػػػع، فقػػػد عثػػػر فػػػي الطبقػػػة السػػػابعة عمػػػى  بيػػػت سػػػكني  ٕٓ-ٛٔمسػػػتطيمة بمسػػػاحة حػػػكالي 
بنػي مػف الطػيف األخضػر، ككػاف أقصػى سػمؾ لمجػدراف عرضان، ـ  xٖ ٛبمخطط مستطيؿ بطكؿ 

 ينظر الشكؿ اآلتي : عتبة باب.سـ مع  ٘٘مع كجكد فتحة باب بعرض سـ،  ٓٗ
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أكؿ مػػف قػػدـ معمكمػػات  ،نينػػكلكػػـ جنػػكب  ٖ٘، قػػرب الشػػكرة  تككل حسككونةكانػػت التنقيبػػات فػػي  

مفصمة لمستكطف قػركم زراعػي ذا اسػتيطاف كامػؿ فػي بيػكت مػف كتػؿ الطػيف، كباقتصػاد مخػتمط، 
كىي تتشابو في العديد مف األكجو مع المستكطنات الزراعية التي تمؤل السيؿ الرافديني في الكقت 

ىكتػار(  ٘,ٕة تقػدر بحػكالي) الحاضر. كمكقع حسكنة عبارة عف تؿ بيضكم الشكؿ يغطي مسػاح
. كقػد حػددت ثػبلث مراحػؿ ٙ-ٔالطبقػات مػف  ا العصرىذ تـ، مثم ٚو إلى حكالي رتفاعإكيصؿ 

فػػي تطػػكر عمػػارة ىػػذا المكقػػع، األكلػػى عبػػارة عػػف غػػرؼ صػػغيرة ذات جػػدراف غيػػر منتظمػػة مشػػيدة 
بالطكؼ كانت مرتبة حكؿ فناء مفتكح. ففي الطبقة األكلى كانت العمارة بسيطة بعض الشيء، إذ 

ندمجت مع مبنى آخر ضـ عمى األقؿ عث غرؼ. كما  ٖر عمى غرفة مفردة كاف قد أعيد بناؤىا كا 
كجػػدت مبػػاني مسػػتطيمة متعػػددة الغػػرؼ صػػفت حػػكؿ سػػاحة كسػػطية. الجػػدراف كانػػت متنكعػػة فػػي 

ككجػػدت بقايػػا لبنػاء مػػدكر مميػػز بقطػػر  سػػـ عممػػت مػػف كتػؿ الطػػكؼ. ٘ٗإلػى  ٕٓسػمكيا مػػا بػػيف 
لػػػداخؿ بكاسػػػطة جػػػدراف تقػػػع عمكديػػػان تقريبػػػان عمػػػى جػػػداره المػػػدكر مػػػف كمقسػػػـ مػػػف ا ـ، ٘,ٚحػػػكالي 

 الداخؿ، كقد أثبتت مخمفاتو مف أفراف كبقايا رماد خشبي كظيفتو المنزلية.
فػػػي المرحمػػػة الثانيػػػة أصػػػبحت الغػػػرؼ أكثػػػر عػػػددان كأقػػػرب إلػػػى الشػػػكؿ المسػػػتطيؿ منػػػو إلػػػى الشػػػكؿ 

ي تظير عمارة أكثر تقدمان ذات غرؼ مستطيمة المربع كما يظير ذلؾ في مباني الطبقة الثانية الت
كطمعات داخمية، غير أف بعض الجدراف ال زالت تبدك منحنية، كما كجدت بعض ساحات كتنانير 

 ينظر الشكؿ اآلتي : الخبز فضبلن عف حفر التحميص.
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كتميػػزت القريػػة فػػي المرحمػػة الثالثػػة بمسػػاكنيا التػػي كانػػت أكثػػر إنتظامػػان كذات مخطػػط معتنػػى بػػو،  

حتكل البيت الكاحػد ممػرات كمخػازف فػي داخمػو، فضػبلن عػف مرافػؽ عديػدة إضػافية مثػؿ المخػازف  كا 
كالزرائػػػب ككانػػػت مفصػػػكلة بكاسػػػطة حكافػػػات مػػػف الحصػػػراف أك الشػػػكؾ أك الطػػػكؼ، كيبلحػػػظ أف 

بنيػػت  ٘-ٖطمعػػات أسػػتخدمت عمػػى شػػكؿ دعامػػات داخػػؿ البيػػكت. ففػػي الطبقػػات مػػف الػػدكاؾ كال
البيػػػكت كفػػػؽ مخطػػػط مسػػػتطيؿ منػػػتظـ كضػػػمت عػػػدة غػػػرؼ كبيػػػرة كصػػػغيرة رتبػػػت حػػػكؿ سػػػاحات 
كيفصػػػؿ بينيػػػا ممػػػرات ضػػػيقة. فقػػػد ضػػػمت الطبقػػػة الثالثػػػة بيػػػت كبيػػػر بمخطػػػط ذك غػػػرؼ متعػػػددة 

ؿ بكاسطة ممػر ضػيؽ مػف بيػت آخػر. كمػا تتمحكر حكؿ ساحة مفتكحة، ككانت ىذه الغرؼ تنفص
حفرة ممػا عػرؼ بمخػازف الغػبلؿ كىػي فػي الغالػب كركيػة الشػكؿ فػي أعبلىػا  ٖٓظيرت أكثر مف 

فكىػػة كاسػػعة،عممت مػػف الطػػيف الػػدقيؽ كالتػػبف كمطميػػة مػػف الػػداخؿ بطبقػػة رقيقػػة مػػف الجػػص كمػػف 
بشػكؿ عػاـ كانػت  كارض.الخارج مطمية بالقير مف أجؿ منع تسرب الماء كالرطكبة لممحاصيؿ كالق

سػـ، كقػد كضػع  ٓٙـ كأخرل صغيرة بقطر  ٓ٘,ٔـ، عمى الرغـ مف أنو كجد منيا بقطر ٔبقطر 
 :ينظر الشكؿ اآلتي  في إحداىا ىيكبلف بشرياف.
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صكرة تفصيمية مقنعة عف قرية مف عصكر ما قبػؿ التػاريخ كطبيعػة بيكتيػا.  قدمت الطبقة الرابعة 

، منيا أجزاء كبيرة مف بيتيف، بنيا بالطكؼ كبجدراف مطمية، يشبياف فقد ظيرت فييا عمارة محكمة
ـ إرتفاعػان. تػألؼ  ٔفي مخططيما بيكت الفبلحيف في قريػة حسػكنة الحديثػة، بقػي منيمػا مػا يقػارب

إحػػداىا مػػف فنػػاء كاسػػع مكشػػكؼ فػػي كسػػطو مكقػػد، كفػػي جانبػػو الشػػرقي خمػػس حجػػرات، كالجنػػكبي 
س ىناؾ ما يشبو ركاؽ مكشكؼ يفصؿ بينػو كبػيف الفنػاء دكػة حجرة كاحدة. كمقابؿ الحجرات الخم

ككانػػػت أرضػػػية الحجػػػرات مفركشػػػة  إتخػػػذت لكضػػػع اآلنيػػػة الفخاريػػػة فكقيػػػا حفظػػػان ليػػػا مػػػف الكسػػػر.
ينظػػر  بمػػبلط مػػف الطػػيف الػػدقيؽ فيػػو تػػبف نػػاعـ. يبػػدك أف بعػػض الغػػرؼ كانػػت عبػػارة عػػف مخػػازف.

 الشكؿ اآلتي :
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( المعػركؼ Tالخامسػة ربمػا شػكمت جػزء مػف مبػاني بشػكؿ حػرؼ )بعض مف العمارة في الطبقة   

تؿ الصكاف كربما في مكقع مطارة. أما الطبقة السادسة فكانػت فقيػرة فػي محتكياتيػا فقػد  مكقع  في
 عثر فقط عمى بقايا فرف صغير.

عػف بقايػا عمػارة منفػردة لبيػت سػكف مسػتطيؿ  ،نينػكل ، قرب تمعفر غػربكول تبةكشؼ في مكقع 
ـ مربػػع تقريبػػان، يشػػبو نظيراتػػو فػػي  ٗٔالشػػكؿ محفػػكظ  جيػػدان فػػي الطبقػػة األكلػػى، يغطػػي مسػػاحة 

ـ قمػػص فيمػػا ٔسػػكتك كأـ الدباغبػػة، كىػػك ينقسػػـ إلػػى ثػػبلث أقسػػاـ بمػػدخؿ رئيسػػي عرضػػو األصػػمي 
 أخػرل مسػتطيمة تجػاكر ىػذا البيػت. سـ، يقع في أحد الجدراف القصيرة. كىناؾ مباني ٓٚبعد إلى 

ـ  فيػو أربػع  ٘,xٖ ٖ، منيا بيت مستطيؿ الشكؿ ٘ٔبينما كشؼ عف عمارة مستطيمة في الطبقة 
 ٖ,ٕـ إلػػػػى  ٗ,xٔ ٘,ٔغػػػػرؼ، جدرانػػػػو غيػػػػر منتظمػػػػة العػػػػرض، كانػػػػت الغػػػػرؼ بأحجػػػػاـ متباينػػػػة 

xٔ,ٕينظر الشكؿ اآلتي :  .ـ 
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كىػي تؤشػر كثافػة بنائيػة كبيػرة فػي ، ظيرت البيكت المستقيمة متعددة الغرؼ ٔ يارم تبةفي مكقع 
بعػػػض أجػػػزاء المكقػػػع، فقػػػد كشػػػؼ فػػػي الطبقػػػة الرابعػػػة مػػػثبلن عػػػف مجمكعػػػة مبػػػاني كبيػػػرة مفصػػػكلة 

 .ضافة غرؼ جديدة كسقفت الممراتإ، كقد تكسعت ىذه المباني ببممرات كساحات مجصصة
مستطيمة متعددة الغرؼ مرتبطة بممرات مممطػة بػالجص مباني   ٔ-ٖكظيرت  في الطبقات مف 

سـ(. كيرل المنقبكف  x ٖ٘ xٕٓ٘ٗبنيت مف كتؿ طينية كضعت عمكديان، كىي بقياس )  أيضان.
الركس أف ىذا سبب كجيػو يػدعـ فرضػية أف ىػذه التقنيػة اسػتخدمت فػي عصػر حسػكنة مػف خػبلؿ 

 ايػة إلػى شػيكع أسػتعماؿ اآلجػر الطينػي.تشكيؿ كتػؿ طينيػة قياسػية، كأف ىػذه العمميػة أدت فػي الني
 ينظر الشكؿ اآلتي :

 
عمػػى بيػػكت مسػػتطيمة  ٖ-ٗفػػي الطبقػػات  جنػػكب كركػػكؾ، ٖٗحػػكالي  ،موقككع مطككارةكعثػػر فػػي  

 ٕبيػػت فػػي الطبقػػة  عمػػارة  منتظمػػة، منيػػا ٔ-ٕالشػػكؿ متعػػددة غػػرؼ. فػػي حػػيف قػػدمت الطبقػػات 
 ٔـ، بينمػػا كجػػدت بنايػػة أخػػرل أكثػػر سػػعة فػػي الطبقػػة  ٘,ٖ x ٕـ ك  xٔ ٕبػػأربع غػػرؼ، بقيػػاس 
ـ، كلػػك أف الغػرؼ بشػكؿ عػػاـ  ٘,xٖ ٘غػرؼ، األكبػػر منيػا بقيػاس  ٙإلػى  ٗضػمت حػكالي مػػف  

 ينظر الشكؿ اآلتي :ـ. ٘,xٔ ٕتميؿ لمصغر 
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كرغػػـ شػػيكع المبػػاني بمخطػػط أرضػػي دائػػرم) الثػػكلي( فػػي حضػػارة عصػػر حمػػؼ إال أف المبػػاني 

كػػـ إلػػى  ٙحػػكالي  ،بجيػػةر اال فقػػدـ مكقػػع جػػدت كػػذلؾ فػػي أغمػػب المكاقػػع الحمفيػػة.المسػػتطيمة ك 
الحاليػػة عمػػى الجانػػب  المكصػػؿل القديمػػة، فػػي أطػػراؼ مدينػػة الشػػماؿ الشػػرقي مػػف مدينػػة نينػػك 

ا فػػي مػػ عمػػارة مسػػتطيمة تككنػػت مػػف بيػػكت متقاربػػة مػػع بعضػػيا، أىػػـ الشػػرقي مػػف نيػػر دجمػػة،
سػػـ البيػػت المحػػركؽ كىػػك عبػػارة عػػف بيػػت فسػػيح يقػػع فػػي باؼ الطبقػػة الرابعػػة المبنػػى الػػذم عػػر 

يتكػػكف مػػف عػػدة غػػرؼ مسػػتطيمة كمربعػػة متباينػػة المسػػاحات، بنيػػت جػػدرانيا مػػف  كسػػط المكقػػع،
الطكؼ، بعضيا بسمؾ نصؼ متر تقريبان، كالسقؼ مف الطيف المضغكط كالخشب كالحصػراف، 

طبتاف ربمػا اسػتخدمتا لتقػديـ أما األرضيات فمطميػة بطػبلء مػف الطػيف النػاعـ. كجػدت فيػو مصػ
 كما يظير في الشكؿ اآلتي : القرابيف،

 
، زكد بكرشة عمؿ اآلنية الفخارية كالحجرية، ةكبير  يةشخص أنو بيت  أعتقد السيد )ماكس ممكاف(

 أحجار بدليؿ العثكر عمى عدد كبير منيا في أحد الغرؼ، فضبلن عف آالت صكانية كأخرل مف
منشايؼ( أف ىذه البناية كاف يتـ فييا حرؽ جثث رؤكؼ الباحث الركسي)كبسيديف. كأقترح اال
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( أنو بيت لشيخ القرية، في حيف Le Blanoالمكتى، بينما يرل الباحث الفرنسي) لي  ببلنك 
ربجية كانت عبارة ذك طبيعة طقكسية عمى أساس أف اال )إسماعيؿ حجارة( أنو بيت يعتقد السيد

نية( كانت آممارسة دفف الجماجـ داخؿ قدكر)  عمكمان إف ا العصر.عف مركز ديني في ىذ
 ربجية ربما تؤشر أنو مركز طقكسي.ىرة فريدة في االظا
عدة منشأت بنائية بنيت مباشرة عمى األرض  ٕ يارم تبةفي حيف ضمت الطبقة التاسعة مف تؿ  

كمػػػا ظيػػػرت مبػػػاني بمخطػػػط  البكػػػر منيػػػا مبػػػاني مسػػػتطيمة متعػػػددة الغػػػرؼ، كجػػػدت فييػػػا أفػػػراف.
كىناؾ مبنى مستطيؿ  .ٖ يارم تبةمستطيؿ بنيت جدرانيا مف الطيف عمى أسس حجرية في مكقع 

 بقايػا بيػكت مسػتطيمة الشػكؿ فػي فػي حػيف عثػر عمػى كـ شماؿ المكصػؿ. ٓٗ اؿفي مكقع دير ح
 شكاؿ اآلتية :ينظر اال .في السميمانية مكقع كرد باناىيمؾ

 

 
 المباني الدائرية - ت

 ظير نكعاف مف البيكت الدائرية في ىذا العصر:
 النوع األول) المباني الدائرية التقميدية( -0

( كانػػت Curvilnearأف العمػػارة البيضػػكية أك الدائريػػة التػػي تعبػػر عػػف البنػػاء ذك الخػػط المنحنػػي)
سػػتيطاف فػػي أعػػالي بػػبلد كادم الرافػػديف كمػػا عرضػػنا ذلػػؾ فػػي الفصػػؿ معركفػػة منػػذ أقػػدـ مراحػػؿ اال

سػتمر ظيػكر تقريبػان. كقػد االسابؽ، كيتككف ىػذا النػكع مػف المبػاني مػف غرفػة كاحػدة مػدكرة  الشػكؿ 
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ىػذا النػػكع مػػف المبػاني فػػي العديػػد مػف مكاقػػع ىػػذا العصػػر، فقػد عثػػر عمييػػا فػي الطبقػػة الرابعػػة مػػف 
ة مػف غرفػة كاحػدة كليػا مبػاني شػبو مػدكرة صػغيرة كغيػر منتظمػة مككنػكتمثمػت ب أم الدباغيةمكقع 

 ينظر الشكؿ اآلتي :ستخدـ بعضيا لمسكف. مدخؿ كاحد ا

 
مجمكعػػة بيػػكت دائريػػة مػػف ىػػذا  ٔ يككارم تبككةكمػػا كجػػدت فػػي الطبقتػػيف الثامنػػة كالسػػابعة فػػي مكقػػع 

ع مػف البيػكت فػي أقػدـ يػذا النػك عتقد المنقبػكف الػركس ليػذا المكقػع أف التكػرار النسػبي لأ النكع. كقد
تشػار الكاسػع لتقاليػد البنػاء األقػدـ فػي الشػرؽ األدنػى، التػي يرجػع أصػميا الطبقات ىك اسػتمرار لبلن

إلػػػى الفتػػػرة التػػػي إنتقػػػؿ فييػػػا البػػػدك الرحػػػؿ مػػػف المبلجػػػيء المشػػػيدة بالخشػػػب كاألغصػػػاف إلػػػى بنػػػاء 
إلػى كجػكد بيػكت مشػيدة مػف الخشػب المساكف المستقرة. لكف عدـ  العثكر عمى أية مخمفات تشير 

فػػي الشػػرؽ األدنػػى، كألف أقػػدـ البيػػكت المػػدكرة كانػػت مشػػيدة مػػف الحجػػر كالطػػيف مثػػؿ بيػػكت زاكم 
جمة شانيدار كممفعػات كمػف ثػـ بيػكت حسػكنة الطينيػة، لػذا يعتقػد أف تكػرار ىػذا النػكع مػف البيػكت 

ينظػر الشػكؿ  المشػيدة مػف الحجػر كالطػيف.سػتمراران  لمبيػكت كرة في الطبقتيف المذككرتيف كاف االمد
 اآلتي :
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 النوع الثاني) مباني الثولي( -0
ىػػي أبنيػػة غريبػػة جػػدرانيا إسػػتخداـ ىػػذا النػػكع مػػف المبػػاني بشػػكؿ رئيسػػي فػػي عصػػر حمػػؼ، ك  شػػاع

الخارجية دائرية الشكؿ كفييا فتحة صغيرة  تؤدم كظيفة المدخؿ، كليا سقؼ ربما كاف عمى شكؿ 
لػػكاح متشػػابكة تسػػتند مػػف كسػػطيا عمػػى دعػػائـ ركط قػػد يكػػكف معمػػكالن مػػف اى شػػكؿ مخػػقبػػة أك عمػػ

ينظػر  ( كذلؾ لمشابيتيا لمقبكر المايسينية المتػأخرة.Tholosخشبية، عرفت بالمصطمح البلتيني )
 الشكؿ اآلتي :

 
يعتقػد أف مبػاني الثػكلي لػيس إختراعػان حمفيػان، كأنيػا تعػكد بتاريخيػا  كيرمكانالكف الباحث اليكلنػدم  

إلى التقاليد األكثر قدمان في ىذا العصر كتحديدان مف فترة حضارة حسكنة، حيث قدمت تنقيبات تؿ 
فػػي شػػماؿ العػػراؽ مبػػاني دائريػػة ربمػػا مػػف نػػكع الثػػكلي تعػػكد بتأريخيػػا لػػدكر  ٔحسػػكنة كيػػاـر تبػػة 

ذا اإلعتقػاد كجػكد المبػاني الدائريػة فػي الطبقػة السادسػة مػف مكقػع صػبي حضارة حسكنة، كعػزز ىػ
  .مف نفس الفترة أبيض مف شماؿ سكريا
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مقسػـ ـ،  ٘,ٚاء مدكر مميز بقطر حكالي فقد كجدت في الطبقة األكلى مف مكقع حسكنة بقايا لبن
كقػد أثبتػت مخمفاتػو مف الداخؿ بكاسطة جدراف تقع عمكديان تقريبان عمػى جػداره المػدكر مػف الػداخؿ، 

 ينظر الشكؿ اآلتي : مف أفراف كبقايا رماد خشبي كظيفتو المنزلية.

 
بقايا مباني دائرية، كعثػر فػي الطبقػة السػابعة  ٔ تل يارم تبةكظيرت في الطبقتيف السفميتيف مف  

ـ تتصؿ بو مف الجانب الشرقي غرفة مستطيمة الشػكؿ ليا)منفػذ( مػدخؿ  ٖعمى بناء دائرم بقطر 
 ينظر الشكؿ اآلتي : سـ يقع في ضمعيا الشرقي. ٖٓضو عر 

 
 مكقػػػع منيػػػاك  أشػػػرنا، كمػػػا حمػػػؼ حضػػػارة دكر مكاقػػػع أغمػػػب فػػػي المبػػػاني مػػػف النػػػكع ىػػػذا سػػػاد عمكمػػػان  

كػـ إلػى الشػماؿ الشػرقي مػف مدينػة نينػكل القديمػة، فػي أطػراؼ  ٙعمى بعػد حػكالي  الكاقع ربجيةاال
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مدينة المكصؿ الحالية عمى الجانب الشرقي مف نيػر دجمػة. تشػغؿ ترسػبات ىػذا الػدكر الحضػارم 
مػػف قبػػؿ اإلنجميػػزم كامبػػؿ ثكمسػػتكف، ثػػـ نقػػب فيػػو  ٕٜٛٔـ. كشػػؼ ألكؿ مػػرة عػػاـ  ٘,ٚحػػكالي 

مػػف قبػػؿ ىيئػػة  ٜٓٛٔ،  ٜٙٚٔفيػػو تنقيبػػات ميمػػة فػػي عػػاـ  ، كجػػرتٖٖٜٔمػػاكس ممػػكاف عػػاـ 
 مثػاؿ خيػر ،طبقة عمارية، قسػمت إلػى أربعػة فتػرات رئيسػية ٔٔاآلثار العراقية. حددت في المكقع 

 ستة النكع ىذا مف أبنية عشرة (ٓٔ-ٚ طبقات) أربع في ظيرت فقد المباني. مف النكع ىذا شيكع عف

 ىػذا تطػكر مخططاتيػا تبػيف منػو الخارجية المناطؽ في أخرل كأربعة المستكطف، كسط  في تقع منيا

 الشػػػكؿ ينظػػػر الشػػػكؿ. مسػػػتطيمة أماميػػػة غرفػػػة الدائريػػػة الغرفػػػة تتقػػػدـ كانػػػت حيػػػث المبػػػاني مػػػف النػػػكع

 اآلتي:

 
 ٘ بقطػر ثػكلي مبنػى عمػى المكصػؿ، غػرب شػماؿ كػـ ٖٓ ،ككورا تبة مكقػع في ٕٓ الطبقة في كعثر 
 مبنػى ٓٛ مػف أكثػر عمػى عثػر إذ ،2 تبكة يكارم مكقػع مكما كجدت ىذه المباني بأعداد كبيػرة ؼ ـ،

 كأخػرل ، ـ ٘-ٖ بقطػر كبيػرة منيػا مختمفػة، بأحجػاـ ككانػت المكقػع طبقػات جميػع فػي  النكع ىذا مف

عػف مػا مكجػكد فػي  3يكارم تبكة ـ. كال تختمؼ البقايا العماريػة فػي مكقػع  ٕإلى  ٘,ٔ بقطر صغيرة
، فيناؾ مباني الثكلي بأنكاع مختمفػة، إحتػكل بعضػيا غػرؼ داخميػة صػغيرة. أحػد ٕع ياـر تبة مكق

 - ٘٘ٔـ، كينتصػب عمػى إرتفػاع  ٓٓ,ٚ- ٗٛ,ٙىذه المبػاني ىػك الثػكلي األكبػر فييػا كػاف بقطػر
كمكقع ( Hajjilukمجمكعة مف مباني الثكلي النمكذجية في مكاقع حاجي لكؾ) عمى كعثرـ.  ٕ,ٕ
 ينظر األشكاؿ اآلتية :. نينكل غرب–شماؿ  كـ ٚٔ،  عزك
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بشكؿ عاـ كالسكنية بشكؿ  عممية تسقيف المبانيكىنا نكد أف نشير لؤلدلة القميمة المكجكدة عف  

خاص، فمما يؤسؼ لو أف البقايا البنائية التي يتـ الكشؼ عنيا في المكاقع األثرية تتألؼ عادة 
مف األسس كبعض األجزاء مف الجدراف، لذا فإف الدالئؿ عف مكاد كطرؽ التسقيؼ قميمة كمحدكدة 

شارات التي بعض الدالئؿ كاالتمؼ، لذا سنشير لخاصة كأنيا تصنع مف مكاد خفيفة كىشة قابمة لم
كردت مف بعض مكاقع ىذا العصر. فمف أـ الدباغية ىناؾ بعض اإلشارات عف تحطـ القرية في 

، فقد سقطت العديد مف السقكؼ، التي يبدك مف خبلؿ بعض بقاياىا أنيا عممت مف  ٕالطبقة 
القصب المنسكجة مكاد مشابيو لسقكؼ البيكت الريفية العراقية الحديثة، حيث كضعت طبقات 

بشكؿ دقيؽ، تعرؼ اآلف في أرياؼ العراؽ بالحصراف، فكؽ ركافد أك دعائـ خشبية لحمؿ السقؼ، 
كشكمت ما يشبو طبعة مف النسيج، ثـ كضعت عمييا طبقة سميكة مف الجبس، في حيف تكضع 

 .ؽطبقة مف الطيف فكؽ ىذه الحصراف في سقكؼ بيكت القرل الزراعية الحديثة في أرياؼ العرا
كيعتقد أف مباني قرية جرمك سقفت بالعكارض الخشبية كفكقيا الحصراف أك أغصاف األشجار 

كتحديدان في  ٔكمف ثـ تكضع فكقيا طبقة مف الطيف. كمف الطبقة الخامسة في مكقع ياـر تبة 
كجدت بقايا يمكف أف ترتبط بالسقؼ كىي بقايا حصراف كطيف كجص، منيا  ٖٚٛالمبنى رقـ 

سـ. عمكمان يبدك أف ىذا السقؼ يتألؼ  ٓٔسـ كطبقة مف الطيف بسمؾ ٖبسمؾ رأس مف الجص 
 سـ.    ٖطبقة مف الطيف المخمكط بالقش بسمؾ 

سـ، مف قبة بنيت  ٘ٛإف أحد أىـ األدلة التي أكتشفت في مكاقع ىذا العصر ىك جزء إرتفاعو 
ي مكقع األربجية، عمى سطح األرض لتككف سقفان ألحد البيكت مباني الثكلي التي أكتشفت ف

ككاف ىذا الجزء مبنيان مف الطكؼ، لكف السيد ماكس ممكاف منقب المكقع يفترض أنو كاف مبنيان 
بالخشب كفيما بعد تـ تغطية ىذا الخشب بالطكؼ لعدـ مقاكمة الطكؼ كتماسكو مع بعضو في 

 ثار لمادة الخشب.آغير المقبب، لكف لـ يعثر عمى أم بناء السقؼ المقبب ك 
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بنى السيد ممكاف إفتراضو ىذا إستنادان عمى عدد مف الكسر الفخارية المزينة بنقكش تظير  عمكمان 
 اآلتي: عمييا  مباني مقببة، كما في الشكؿ

 
عتقد السيد ممكاف أف مشكمة السقؼ في مباني الثكلي تكمف في تسقيؼ الغرفة المستطيمة في اك  

ف ىناؾ عدة إحتماالت في طريقة  تسقيفيا، فإما أف تسقؼ مثؿ غرفة إعتيادية مقدمة المبنى، كا 
كؿ عاـ فإف الطريقة األنسب ربما لكف بش أك تترؾ مفتكحة كساحة أك تعامؿ مثؿ الغرفة الدائرية،

التسقيؼ بطريقة الجممكف، كىك أسمكب شائع في العمارة في ببلد الرافديف في القرل  فييا ككفي
 ينظر الشكؿ اآلتي : كالقصب لمتسقيؼ.  القريبة مف مكقع االربجية، حيث يستخدـ الطيف

 
مبني باستعماؿ القش كترل السيدة بيركنز أف بعض ىذه المباني كانت ذات سقؼ مستكم 

 كالقصب في التسقيؼ.
كيظف أف سقؼ ما يعرؼ بالبيت المحركؽ في نفس المكقع تككف مف الطيف المضغكط كالخشب 

ربجية أف سقكؼ جميع المباني الاالمجاكر عتقد السيد )تكبمر( منقب مكقع تبة ككرا ا. ك كالحصراف
كانت مقببة مثؿ خمية النحؿ أك مخركطية الشكؿ كذلؾ لمبلئمة الشكؿ المدكر لمثؿ ىذه السقكؼ 
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 كقد استخدـ الخشب كطبقات الحصراف في التسقيؼ كمف ثـ كسيت بطبقة لزجة مف الطيف.
 :ينظر االشكاؿ اآلتي 

 

 
كاف لو سقفان مقببان،عمؿ مف القصب كغطي  ٕكيحتمؿ أف الثكلي األكبر في مكقع ياـر تبة  

الباحث) جيمس ميبلرت( إلى أف ضعؼ الجدراف في ىذا المبني ال  بطبقة مف الطيف. كيشير
يدعـ مثؿ ىكذا ثقؿ، لذا يرجح أف يككف السقؼ مستكيان كيتككف مف القش كالقصب كالطيف. كربما 

مقابؿ الجكانب الداخمية  سقفان مستكيان، إذ بنيت ٖلمبني الثكلي األكبر في مكقع ياـر تبة  كاف
جدراف بزكايا مستقيمة، لتجعؿ المخطط الداخمي بشكؿ الصميب. فيك ال يشبو  المباني السكنية 
األخرل في ىذا المكقع، فيك لـ يكف مكعب الشكؿ كلكنو إسطكاني، لذا مف المحتمؿ أف لو سقفان 

 ينظر الشكؿ اآلتي : مستكيان. 
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د مثؿ أغصاف كجذكع األشجار كالحصراف كالطيف كانت ىي عمكمان يمكف القكؿ أف بعض المكا

األكثر شيكعان في تشييد سقكؼ أغمب المباني المكتشفة في مكاقع ىذا العصر، خاصة كأف ىذه 
المكاد منتشرة عمى نطاؽ كاسع في ىذه المنطقة. فكاف الخشب المادة الرئيسية في إنشاء السقؼ، 

 بعد كضع الحصراف كالطيف فكؽ األعمدة الخشبية. ألنو يستطيع مقاكمة الثقؿ النازؿ عميو
 قتصاديةالمباني ال-2

ات إقتصادية كسكانية ر ستقرار، كحصمت فيو تغيا العصر بشكؿ رئيسي بالزراعة كاالإقترف ىذ 
ستيطاف، فقد تكسعت المستكطنات كتطكرت عمارة البيكت كأضيفت إلييا مرفقات غيرت نمط اال

كبيرة  كتشاؼ مبافٍ ا فضبلن عف ،بمخازف الغبلؿ بشكؿ رئيسيذات طبيعة إقتصادية تمثمت 
كمكاقع أخرل حددت كظيفتيا كمخازف لخزف  كأخرل صغيرة في كؿ مف أـ الدباغية كياـر تبة

 ، ككانت ىذه المنشئات بأشكاؿ كمخططات مختمفة.الحبكب
 الصغيرة المخازن - أ

يبدك أنيا أستخدمت  ظيرت في معظـ بيكت المكاقع األثرية مف ىذه العصر غرؼ صغيرة
 كمخازف بدليؿ :

 ف مساحتيا الصغيرة ال تكفي لمسكف فييا، إذ أف معظميا ال يكفي لنـك شخص كاحد.إ -1
عدـ كجكد فتحات المداخؿ في أغمبيا، لذا إفترض المنقبكف أنيا كانت مخازف يمكف   -2

  الكصكؿ إلييا عف طريؽ فتحات أما في السقؼ أك الجدراف.
 في أك البيت مؤخرة في تقع كانت السكف بيكت داخؿ في لمخزف أستعممت التي الغرؼ أغمب إف

 تقع التي كخاصة الصغيرة الغرؼ ىذه إف األحياف. بعض في البيت خارج في أك زكاياه مف زاكية

 فضبلن  البيت صاحب يحتاجيا التي كاألدكات اآلالت لخزف أيضان  تستخدـ كانت ربما البيكت داخؿ
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 أك غرفة عمى أحتكت قد العصر ىذا مكاقع في البيكت أغمب أف القكؿ يمكف عمكمان  الحبكب. عف

كقد حددت كظيفتيا كمخازف لمحبكب  المنزلية، الممتمكات أك الحبكب لخزف صغيرة غرؼ عدة
 ليس كأخرل صغير مدخؿ الغرؼ ىذه لبعض ككاف ،بداللة بقايا حبكب متفحمة داخميا أك قربيا

غرؼ ات العميا الفخارية مف قرية جرمك في أحد البيكت ظيرت في أحد الطبقفقد  مدخؿ. فييا
ـ، إثنيف منيا في القسـ الشمالي مف ىذا البيت كأخرل في الجية  ٘,xٔ ٕصغيرة جدان، حكالي 

 الشرقية ربما كانت مخازف لمحبكب.
كعثر في الطبقة السابعة مف تؿ سكتك عمى غرفة في أحد المباني المستطيمة كانت ذات زكايا  

بجدراف منحنية، ربما كانت لخزف الحبكب، تككنت أرضيتيا مف طبقة جصية سميكة تنفصؿ 
لى الجنكب الشرقي مف ىذا البيت المستطيؿ ىناؾ كحدتيف بقطر  ـ، ينفصبلف  ٘,ٔكصمبة. كا 

لى الشماؿ مف نفس البيت ىناؾ عدة  عف البيت بكاسطة ممر ضيؽ، صممتا لغرض الخزف. كا 
كفي مكقع ككؿ تبة عثر عمى مخازف صغيرة ممحقة بأحد  ضان.غرؼ مستطيمة أستعممت لمخزف أي

ـ. كحددت كظيفة  ٓٗ,xٔ ٓٚ,ٔـ ك ٗ,xٔ ٘,ٔالبيكت المستطيمة في الطبقة األكلى بقياس 
س مف مكقع حسكنة كالمنفصمة عف بقية  ٔأحد الغرؼ الكاقعة كسط المستكطف في الطبقة 

في الطبقة الثانية مف نفس المكقع كجدت البيكت عمى أنيا مخزف مشترؾ لمبيكت المحيطة بيا. ك 
غرفة صغيرة بدكف مدخؿ ربما كاف يتـ الدخكؿ إلييا عف طريؽ فتحات صغيرة عالية في الجدار، 
كظيرت في الطبقة الرابعة عدة غرؼ صغيرة الحجـ مشابيو لنظيرتيا السابقة، كقد كجدت بقايا 

كانت مخازف يككف الخزف فييا بطريؽ حبكب متفحمة في داخميا كقربيا، كأفترض المنقبكف أنيا 
اإلقتراب مف خمؼ جدار قميؿ اإلرتفاع يفصؿ المخزف عف الغرؼ األخرل أك يتـ الكصكؿ إلييا 

 ينظر الشكؿ اآلتي : مف فتحات أما في سقؼ الغرفة أك في جدرانيا.

 
 ـ ك ٕ,xٔـ  ٘,ٔعف غرؼ صغيرة مساحتيا  ٔفي مكقع ياـر تبة  ٖك ٕككشؼ في الطبقتيف  
ٔ xٓ,ٚ  مف نفس المكقع عمى  ٘ـ حددت عمى أنيا أماكف لخزف الحبكب. كعثر في الطبقة

. ليذا ٗغرؼ صغيرة بعضيا ذات مدخؿ كالبعض اآلخر ال مدخؿ ليا كما في البيت رقـ 
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افترض المنقبكف أف سكاف ىذا المكقع كانكا يخزنكف حاصبلتيـ الزراعية بكاسطة إقترابيـ مف 
سمكب معركؼ في مستكطنات زراعية قديمة في أمف سطح البناء ب فكؽ حاجز منخفض أك

ناضكؿ ككذلؾ في القرل الحديثة في شماؿ ؾ في كسط االيك جتطؿ ىك  مكقع األدنى مثؿ الشرؽ
العراؽ حيث تككف غرؼ الخزف عادة في الغرفة التي تحكم عمى تنكر أك في غرفة صغيرة يدخؿ 

تشير بعض  ٖمباني مستطيمة في مكقع ياـر تبة  إلييا مباشرة مف غرفة التنكر. كذلؾ كجدت
 : اآلتي الشكؿ ينظر  محتكياتيا إلى أف ليا كظيفة مخازف لمحبكب.

 
 (السايموات أو غرف)األهراء عدة من المكونة المخازن  - ب

ظيرت في بعض مستكطنات ىذا العصر مجمعات بنائية فسرت عمى أنيا مخازف تؤدم بشكؿ 
الطبقة الثالثة عمى عدد مف  مكقع أـ الدباغية، فقد عثر فيرئيسي كظائؼ عامة كما في 

المظاىر الفريدة، إحداىا يتمثؿ بكجكد بنايات ضخمة مككنة مف صفكؼ منظمة مف غرؼ 
صغيرة تشبو الخمية، خططت كشيدت، دكف شؾ، لغرض خاص مف الصعب أف يفسر إال بككنيا 

كلـ يكف فييا أية كسيمة دخكؿ  مخازف جماعية، كلـ تحكم الغرؼ عمى آثار سكنية منزلية
ـ( تحتكم عمى صفيف مف  x ٕٚ ٓٗاألكلى) بقياس  كحدتيف بنائيتيف، تتككف مف كاضحة.
لذا إفترض أف  عف بعضيا البعض ممر طكيؿ، ( خالية مف األبكاب كيفصمياغرفة ٕ٘) الغرؼ

 االناضكؿ.ؿ ىكيكؾ في ببلد تططريؽ السقؼ كما الحاؿ في مباني جالدخكؿ إلييا كاف عف 
 ، كىيـ ( ٖٕ غرفة )طكؿ ىذه الحدة البنائية حكالي ٖٙحكالي  الثانية كضمت الكحدة البنائية 

 ٘ٚ,ٔبعض أجزائيا مف ثبلث صفكؼ مف الغرؼ، ككانت ىذه الغرؼ بقياس في  تتككف
xٔ٘ٓ( ٖٖـ، كيكجد بيف ىاتيف البنايتيف ساحة كسطية بقياس xٔٓ,ٖ  فضبلن عف بعض .)ـ

غيرة المساحة كليس ليا مداخؿ أعتقد مبنييف دائرييف صغيريف، بغرؼ ص ئرية منياالمباني الدا
 ينظر الشكؿ اآلتي :  أنيا كانت مخازف ايضان.
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كقد كشؼ في أحد مباني ىذا المكقع عف رسكـ جدارية عمى جدراف أحد غرؼ، كالتي كانت 

الكحشي( كخطكط مكسكة بطبقة مف الجص، بعضيا يمثؿ قطيع مف حيكاف األخدر)الحمار 
متمكجة أشبو بأرجؿ العنكبكت تحيط بيا عدد مف النقاط الكبيرة نسبيان. كىذه الرسكـ ربما تؤشر 

، حيث ترل المنقبة أف المكقع كاف مركزان تجاريان مكانة ىذا الحيكاف في اإلقتصاد المحمي لممكقع
المستكطنات يصدر جمكد حمار الكحش كربما منتجات حيكانية أخرل إلى بعض المراكز ك 

المجاكرة في منطقة جبؿ سنجار. ربما يككف ىذا تفسيران مقبكالن لكجكد تمؾ المخازف الجماعية التي 
ستمر كجكد بنايتي المخازف أشرنا إلييا أعبله كمستكدعات لمثؿ ىذه الصادرات المحتممة. كقد ا

  الجنكبية كالشمالية في الطبقة الثانية.
يككف ىناؾ سبب معمارم كراء تقسيـ مباني المخازف الكبيرة التي  كىنا نكد اإلشارة إلى أنو ربما

إلى غرؼ صغيرة كما ذكرنا أعبله، كىك أف يتخمص   ٖك ٕظيرت في ىذا المكقع في الطبقات 
المعمار مف مشكمة بناء السقؼ، فمك كانت ىذه المباني غير مقسمة إلى غرؼ صغيرة لكانت 

ه في عصر لـ تتكفر فيو إمكانيات إنشائية لبناء مثؿ بحاجة إلى سقؼ كبير المساحة يصعب بناؤ 
ىذا السقؼ الكبير. كىذا ينطبؽ أيضَا عمى مباني المخازف التي كشفت في النياية الشمالية مف 

. كربما كاف شكؿ ىذه السقكؼ مستكم لتزكد ٔمستكطف الطبقة الخامسة في مكقع  ياـر تبة 
 حبكب كأعماؿ منزلية أخرل.المبنى بمساحة عمؿ إضافية لتنظيؼ كتجفيؼ ال

غػػرب، –مبنػػى دائػرم بجػػداريف يمتػداف بشػػكؿ متػكازم بإتجػػاه شػرؽ ككجػد فػػي مكقػع تمػػكؿ الثبلثػات 
كليس ىناؾ أم إشتراؾ بينيما. ربما يمكف تفسير ىذه العمارة  عمى أنيا نكع مف الممرات، كيمكف 

ب الجنػكبي مػف ىػذا تصكر كجكد غرفتيف عمى كؿ جانب مػف جكانػب الممػر. إذ كجػدت فػي الجانػ
الممر العديد مف بقايا الغرؼ المحطمة. إف ىذا المبنى ربما كاف مف نكع  المباني التي تضـ عدة 



 المرحمة األولى  في العراق القديم الفنون والعمارة القديمة 

64 
 

غػػرؼ رتبػػت فػػي صػػفيف. كيشػػبو مخططػػو إلػػى حػػد كبيػػر بعػػض مبػػاني أـ الدباغيػػة، فحجػػـ الغػػرؼ 
 الصغيرة مشابو لنظيرتيا ىناؾ. 

، نينػػكل (، فػػي منطقػة الجزيػػرة فػيGinnig) جيننكك ككشػفت التنقيبػات فػػي الطبقػة العميػػا مػف مكقػػع
سػػـ، ربمػػا ينقصػػيا فقػػط  ٖٓ -ٕٓعػػف مخطػػط كامػػؿ تقريبػػان إلحػػدل البنايػػات، ترتفػػع إلػػى حػػكالي 

الجػػػػدار الخػػػػارجي الجنػػػػكبي. بنيػػػػت مػػػػف الطػػػػكؼ المرصػػػػكؼ جيػػػػدان مػػػػع أرضػػػػيات مطميػػػػة بػػػػالطيف 
صػػغيرة جػػدان، حتػػى أنيػػا  الصػػمب. المبنػػى كػػاف بمخطػػط غيػػر منػػتظـ كغريػػب فعػػبلن. فػػبعض الغػػرؼ

أقؿ مف ممر، ربما يتـ الدخكؿ إلييا مف إرتفاع في الجدار، ربمػا كانػت تسػتعمؿ لمخػزف، كبعضػيا 
سػمؾ  ـ. xٙ ٘,ٜفي جدرانيا حنايا، كأخرل ليا جدراف منحنية. القياسػات األصػمية لمبنايػة تقريبػان 

الشرقي. األبكاب كانت ضيقة ـ في بعض األماكف. ىناؾ دعامتاف بنيتا عمى جانبو  ٘,ٔالجدراف 
سػػـ أك أقػػؿ، كىػػي تشػػبو نظيػػرات ليػػا فػػي مكقػػع سػػكتك فػػي شػػماؿ  ٖٓبشػػكؿ كبيػػر، غالبػػان بعػػرض 

 اآلتي الشكؿ ينظر العراؽ كفي مكقع بقرص في شماؿ شرؽ سكريا.

 
ـ  ٙٔعػػف مجمػػع خػػزف كبيػػر بطػػكؿ حػػكالي  ٔككشػػؼ فػػي الطبقػػة الخامسػػة مػػف مكقػػع يػػاـر تبػػة  

غرفػػػة، رتبػػػت بصػػػفيف  ٕٔ-ٓٔـ متجػػػو مػػػف الشػػػرؽ إلػػػى الغػػػرب يتػػػألؼ مػػػف حػػػكالي  ٙكعػػػرض 
ـ( كاحػػدة منيػػا ليػػا بػػاب، كالمبنػػى يبػػدك مثػػؿ مخػػزف كبيػػر، ربمػػا لعائمػػة  xٕ ٗ,ٕ) متػػكازييف بقيػػاس

 ينظر الشكؿ اآلتي : المخازف في أـ الدباغية التي أشرنا إلييا أعبله.كاحدة. يظير بعض الشبو ب
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 الكثير كظيفة أف أعتقد بالثكلي عرفت التي الدائرية المباني سادت حيث حمؼ حضارة دكر كفي

 ربما األربجية مكقع في التؿ خارج الكاقعة الثكلي مباني أحد أف أعتقد فقد الغبلؿ، خزف كانت منيا

 ككاف حجرية، أسس كبدكف المبف مف المشيد المكقع في الكحيد الثكلي فيك لمحبكب، مخزنان  يككف

 األرض. سطح عمى قائمة كانت التي المكقع ىذا في الثكلي مباني لبقية خبلفان  األرض تحت جزئيان 

 قد األمامية الغرفة ككانت منحدر، بكاسطة إليو كيكصؿ األمامية الغرفة في المبنى ىذا مدخؿ يقع
 فكؽ كسقكفيا األرض تحت فيو الغرؼ تككف أف الممكف كمف األبيض، بالحبلف أرضيتيا سيعت

 : اآلتي الشكؿ ينظر .األرض

 
( يقع ٖٔمبنى  ثكلي غير إعتيادم) الثكلي رقـ   ٕ تبة ياـر تؿ مف السادسة الطبقة في كظير 

 ٓٙـ كبمغ سمؾ جدرانو  ٙ,ٕضمف مبنى كبير بمخطط  متصالب) بشكؿ صميب(، قطره حكالي 
سـ. قسمت الجدراف الداخمية المبنى إلى نصفيف، النصؼ الشمالي قسـ إلى ثبلث غرؼ  ٓٚإلى 

ات، ربما تشكؿ جميعيا مخزف صغيرة. كتقع إلى جكاره سمسمة مف غرؼ مستطيمة صغيرة كممر 
، تشير بعض ٖكبير في كسط المستكطف.كذلؾ كجدت مباني مستطيمة في مكقع ياـر تبة 

 : اآلتي الشكؿ ينظر محتكياتيا إلى أف ليا كظيفة مخازف لمحبكب.
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 المباني الدينية   - ت

إف البقايا العمارية المرتبطة بالجانب الديني في ىذا العصر ال ترتقي إلى ما كاف مكجكدان في 
مكاقع العصر السابؽ. فقد كانت المباني المخصصة لمعبادة نادرة تقريبان في مطمع ىذا العصر 

سامراء، لكف تظير بعض األبنية في دكر حمؼ تؤشر حاالت عبادية  -كخاصة في فترة حسكنة
 سية.   كطقك 

عمكمان أعتقد أف لبعض مباني الثكلي كظيفة خاصة ربما ترتبط بالعبادة، فمثبلن في مكقع ياـر تبة 
عتيادية في النياية الشمالية منو، منيا مبنى ق كجدت مباني دائرية غير ا ٕٔبقة في الط ٔ

محتكياتيا ـ (، تشير ٓ٘,ٕ) قطره حكالي  ٖٖٖـ( كالمبنى رقـ  ٓٔ,xٕ ٘,ٕ)  ٜٖٔالثكلي رقـ 
إلى كظيفة غير منزلية، كىي ترتبط بالدفف حيث كجدت في أسفؿ أرضياتيا ىياكؿ عظمية بشرية 
كبعض المكاد المرفقة مع الميت، لذا ربما ىي أماكف ألداء طقكس محددة، خاصة كأف ىذا النكع 

 ينظر الشكؿ اآلتي : مف المباني كاف نادران كغير معركؼ في فترة حضارة حسكنة.
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ـ، كبطكؿ  ٘,ٙربجية كاف بحجـ كبير قطره داخمي حكالي د مباني الثكلي في مكقع االأح 

 ـ.٘ٙ,ٔ -ـ ٖ٘,ٔـ مع غرفة أمامية مستطيمة، كبجدراف ضخمة بيف حكالي  ٜٔإجمالي حكالي 
ي أسسو عمى تماثيؿ لما إف مكقعو كسط المستكطف كضخامة كسمؾ جدرانو فضبلن عف العثكر ف

 ينظر الشكؿ اآلتي : بما تؤشر سمة خاصة ليذا المبنى.ية األـ، ر ليعرؼ باإل

 
، سبؽ ربجية عرؼ بالبيت المحركؽى مف تؿ االكىناؾ بيت مستطيؿ الشكؿ في الطبقة األكل  

. كىك عبارة عف بيت فسيح يقع في كسط المكقع، يتككف مف عدة غرؼ مستطيمة كأف اشرنا إليو
الطكؼ، بعضيا بسمؾ نصؼ متر تقريبان، كالسقؼ كمربعة متباينة المساحات، بنيت جدرانيا مف 

مف الطيف المضغكط كالخشب كالحصراف، أما األرضيات فمطمية بطبلء مف الطيف الناعـ. 
منشايؼ( أف  رؤكؼ كجدت فيو مصطبتاف ربما إستخدمتا لتقديـ القرابيف. أقترح الباحث الركسي)

ذك طبيعة  إسماعيؿ حجارة( أنيا بيت ىذه البناية كاف يتـ فييا حرؽ جثث المكتى، كأكد السيد)
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ربجية كانت عبارة عف مركز ديني في ىذه الفترة، خاصة كأف ممارسة طقكسية عمى أساس أف األ
، نية( كانت ظاىرة فريدة في ىذا المكقع ربما تؤشر أنو مركز طقكسيآدفف الجماجـ داخؿ قدكر) 

قد أستخدـ  ٕالطبقة التاسعة مف تؿ ياـر( في ٚٙ. كربما كاف الثكلي األكبر)رقـ كما أشرنا سابقان 
 ٖ,٘ألغراض طقكسية كما تشير إلى ذلؾ محتكياتو التي كجد بعضيا أسفؿ األرضية، كىك بقطر 

مبنى مميزان كىك  ٖفي مكقع ياـر تبة  ٖٚٔـ كضع عمى مصطبة طينية. كأعتبر الثكلي رقـ 
اـ حيكانية كمجسمات سـ، كجدت في داخمو عظ ٓ٘ـ، كجدرانو بسمؾ  ٘ٛ,٘ – ٘، ٘بقطره 

  ـ. ٔالذم كاف سمؾ جدرانو حكالي  ٖٛٔطينية لحيكانات، ككذلؾ الحاؿ مع مبنى الثكلي رقـ 
أف ىذه الدالئؿ المحدكدة ال تسمح برسـ صكرة كاممة عف الديانة في المجتمعات الزراعية في  

ى تراجع المستكل ىذا العصر فيي تنقؿ أجزاء يسيرة مف الصكرة. عمكمان يشير بعض الباحثيف إل
الركحي لحساب المادم في ىذا العصر كأف ىذا األمر تزامف مع انتشار المستكطنات الزراعية 
التي تجمع بيف المراكز األجتماعية كاالقتصادية) المستكدعات كمكاقع اإلنتاج(. لكف يبدك أف 

ية كحيكانية الممارسات الطقكسية في ىذا العصر ترتبط بشكؿ عاـ بنماذج كتماثيؿ صغيرة بشر 
كخاصة الثكر، فضبلن القبكر التي عثر عمى العديد منيا أسفؿ أرضيات المباني في أغمب مكاقع 
ىذا العصر، كىي ربما تعكس بعض الطقكس الخاصة، إذ أف ممارسات الدفف كانت متعددة 

ر ربما األبعاد في طبيعتيا. كما يفترض أف األشياء المادية المرافقة لمممارسات الطقكسية كالقبك 
 تككف قد صنعت مف مكاد قابمة لمتمؼ مثؿ الخشب كالطيف غير المفخكر. 

 السوار الدفاعية:
أشرنا إلى السكر الدفاعي في مكقع المغزلية مف العصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار ب، كىنا 

كالذم يؤرخ مف  ،كقع تؿ الصكاف الكاقع قرب سامراءنكد أف نشير إلى الخندؽ الدفاعي في م
عصر حمؼ. يحيط الخندؽ بالمكقع منذ أقدـ فتراتو، كيعد أقدـ خندؽ دفاعي معركؼ في العراؽ 

تجاىات الرئيسة عدا الضمع الغربي ضبلع االأتككف مف ثبلثة أضبلع ىي القديـ لحد اآلف، ي
الذم كاف طبيعيان كىك مجرل نير دجمة. ككاف كؿ جزء مف الخندؽ قد أقتطع في األرض 

لى عمؽ يقارب  ـ يضيؽ تدريجيان إلى أف يصؿ عرضو  ٖالصخرية المخاذية لممستكطف كا 
 األسفؿ إلى نصؼ متر. ينظر الشكؿ اآلتي:
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 الفصل الرابع

 ق.م( 0999-0999الفن في العصر الحجري الحديث الفخاري )
التػػػي شػػػيدت ازدىػػػاران  كتطػػػكران  إف أىػػػـ مػػػا يميػػػز ىػػػذا العصػػػر ىػػػك ظيػػػكر الصػػػناعات الفخاريػػػة،  

نتشر الفخار عمى نطاؽ كاسع في إ كانتشاران عمى نطاؽ كاسع، ككانت بأنكاع كتقنيات مختمفة. فقد
سػتقرار كالزراعػة، كبمػا أف قتػرف بشػكؿ رئيسػي باالإتػاج الفخػار يبػدك أف إنك مناطؽ الشرؽ األدنى. 

فإنيػػا كانػػت تكجػػد حيػػث يسػػتقر النػػاس. الفخػػار مػػادة ثقيمػػة كقابمػػة لمكسػػر كمػػف الصػػعب نقميػػا لػػذا 
نتػاج الفخػار، كمػا أف تػكفر القػش بعػد إالتكقؼ عف العمػؿ الزراعػي تسػتغؿ بككانت فترات اليدكء ك 

 الحصاد يمثؿ حالة مثالية لعممية صنع الفخار.
حمت الصناعات الفخارية محؿ الصناعات الحجرية، كاستعممت مف قبؿ الباحثيف كأدكات لتحديد  

االقتصادية، بحيث أصبح الفخار ىك األداة األساسية  –المناطؽ الحضارية كالكيانات االجتماعية 
، فكػػػاف لكػػػؿ طػػػكر ألكانػػػو كطػػػرزه تطػػػكرت صػػػناعتو شػػػكبلن كتقنيػػػة لكصػػػؼ الػػػزمف كالمجتمػػػع، كقػػػد

أكانيػػو، فأتخػػذ ذلػػؾ مػػف بػػيف األسػػس التػػي أسػػتند إلييػػا فػػي تقسػػيـ ىػػذا العصػػر إلػػى أطػػكار  كأشػػكاؿ
 مختمفة، أشتقت أسماؤىا مف أسماء المكاضع األثرية التي كجدت فييا آثارىا المميزة ألكؿ مرة. 

أف ذركة ثكرة العصر الحديث تتسـ قبؿ كؿ يشير عالـ اآلثار الركسي ) فبلديمير غكالييؼ( إلى 
بظيكر أىـ ثبلثة عناصر في حياة الناس: الزراعة كتربية الماشية )كػأساس لبلقتصاد( شيء 

 .كالمستكطنات الدائمة، كصناعة الفخار
 الفخار  -1

 لحرارة النار. إمكانية تصمب الطيف عند تعرضوجاء اختراع الفخار بعد أف عرؼ االنساف  
كخاصة بعدما أدرؾ أف اآلكاني الفخارية أخؼ كزنان مف اآلكاني الحجرية كلسيكلة صنعيا كسرعة 

ككاف الغرض األساسي  تحضيرىا، كىي ذات مسامات تساعد عمى تبريد الماء إذا دعت الحاجة.
ستخداميا عند الحاجة، ثـ تطكرت إارية خزف الحبكب الفائضة مف أجؿ مف صنع األكاني الفخ

ستخدمت في الطقكس كالشعائر أر في الدفف كخاصة دفف األطفاؿ، ك إستخدامات الفخاكتنكعت 
، ككذلؾ كيدايا جنائزية تحفظ مع األمكات، كفي لحرؽ البخكر الفخارية مجامرمثؿ ال الدينية

ستخدمت في عمؿ أ، كما كنقميا بيف المناطؽ المتباعدة الطبخ كنقؿ الماء كخزف السكائؿ المختمفة
، كأستخدمت كمناجؿ ى شكؿ مسامير فخارية ممكنة تزيف بيا كاجيات المباني الدينيةالمخاريط عم

في صنع الدمى البشرية  تذات جانب حاد يصمح لحصد الحبكب مثؿ القمح كالشعير، كأستخدم
 .، كغيرىا مف أكجو االستعماؿحيكانية كلعب أطفاؿ صغيرة كتماثيؿ صغيرة تمثؿ اآلليةالك 
 الدراسات األثريةأهمية الفخار في  
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ختمؼ مراحمو نساف في مف المكاد االساسية التي الزمت اإلم في ككنو الفخار تكمف أىمية
لعب ك الخاصة بدراسة ىذه الحضارة.  عمماء اآلثار كاحدان مف أىـ المصادر لذا عده الحضارية،
خرل. كتكمف األ ثريةاألمخمفات ال بقيةىميتو ف تضاىيو في األفي تاريخ الحضارات، كلدكران ىامان 

 بما يمي : أىميتو في الدراسات األثرية
يحدد أماكف المكاقع األثرية، كخاصة في مناطؽ الشرؽ األدنى حيث ينتشر بكثرة كاضحة   -ٔ

 ؿ، لذا تعد كسر الفخار المنتشرة عمى سطح التبليمكف أف تساعد في تحديد المكاقع األثرية
 .لمتنقيبات األثرية في الغالب مفتاحان 

تشكؿ الكسر الفخارية أك الخزفية الممتقطة مف سطح التبلؿ  أىـ الظكاىر األثرية المحتممة  -ٕ
نما فيما يختص بتاريخو ايضان، ألف كؿ عصر مف  ليس فقط فيما يتعمؽ بالمكقع ذاتو، كا 
عصكر الحضارات القديمة، بدءان مف حضارات عصكر ما قبؿ التأريخ كحتى العصر 

زفو يميزه في غالب األحياف عف بقية العصكر، كمف ىنا لعب اإلسبلمي كاف لو فخاره كخ
الفخار كالخزؼ دكران ىامان في تأريخ ىذه الحضارات، كلـ ترؽ إلى أىميتو أية مخمفات أثرية 

 أخرل.
معرفة تتابع الحضارات في األزمنة المتعاقبة، إنتشار الفخار ل يستفيد اآلثاريكف مف ظاىرة   -ٖ

يعثر فييا عمى كباستطاعتيـ أف يستخدمكا نتائج ىذا التعاقب لتػاريخ آثار مكاقع أخرل 
 ريخيا مجيكالن.اف تفخاريات مماثمة إذا كا

يستفيد مف الفخار لدراسة ىجرات األقكاـ القديمة مف مكاف آلخر كلدراسة العبلثات التجارية  -ٗ
الفخارية الدخيمة المصنكعة مف طينة محمية أك طينة أجنبية التي يعثر عمييا في  فاالصناؼ

مكاطف اآلثار دليؿ عمى ىجرة سممية إلى ذلؾ المكقع أك المكاف أك إلى غزكة حربية مدمرة 
  لممكقع أك المكاف. 

قدمة الشعكب مف خبلؿ دراسة اليدايا الجنائزية المكأدياف يساعد في دراسة عادات كتقاليد   -٘
 في القبكر. ككذلؾ شكؿ القبكر أك التكابيت التي تحفظ فييا الجثث.

نتقاؿ البضائع بيف مدينة  -ٙ يساعد في معرفة الفعاليات التجارية، كدراسة خطكط التجارة، كا 
جنبية كف مف أشكاؿ كأنكاع الفخاريات االكأخرل كدكلة كأخرل مف خبلؿ ما يعثر عميو المنقب

. كقد أشرت كخاصة االشكاؿ الفريدة ذات السمات المميزة دغير المكجكدة في ذلؾ البم
ف الشرؽ األدنى نتشار ىذه الحضارات في مناطؽ مختمفة مإحالة  فخاريات العبيد كالكركاء

  يراف كاالناضكؿ كسكاحؿ الخميج.ا  مثؿ ببلد الشاـ ك 
دراسة األفكار الدينية كالتقاليد التي تمارس أثناء الشعائر الدينية مف خبلؿ ما مكجكد عمى   -ٚ

 سطح الفخار مف رسكمات كزخارؼ، كدراسة دالالت تمؾ الرسكـ.
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يساعد اآلثاريكف في معرفة تطكر الفنكف الجميمة كطرؽ الزخرفة كالتمكيف كتطكر االساليب   -ٛ
 كاالساليب الكاقعية كالتجريدية كالرمزية كغيرىا.الفنية المتداكلة في تمؾ العصكر 

مف دراسة نقكش الزخارؼ لمعرفة المستكل الفني لمخزافيف كلمعرفة عبلقتيـ يستفيد اآلثاريكف   -ٜ
باآلخريف، كالتعرؼ عمى النقكش التي رسميا الخزافكف القدماء لتجميؿ أكانييـ سكاء كانت 

  آف كاحد. نقكشان شكمية أك ممكنة أك شكمية كممكنة في 
 راسة التطكر الفني في عمؿ الفخار كاألصباغ المستخدمة.دتستخدـ الفخاريات في   -ٓٔ

 
 طريقة صنع اآلواني الفخارية   

كانت األكاني الفخارية في معظـ عصكر ما قبؿ التأريخ تصنع باليد إذ لـ يكف دكالب الفخار قد 
تتـ ك  الطريقة البدائية. كىناؾ ثبلث طرؽ أستعممت في صنع الفخاريات، األكلى ىي أخترع بعد

بتحكير كتمة مف الطيف باالصابع إلى الشكؿ المرغكب فيو إذ يفتح ثقب بابياـ اليد في مركز 
عمى جكانب الثقب كرفع ىذه الجكانب الكتمة ثـ تبنى الجدراف بالثخف المطمكب بكاسطة الضغط 
 الفخارية اآلنية بالطريقة اليدوية الثانيةبنفس الكقت إلى األعمى بمساعدة الترطيب بالماء. كتبنى 

باقساـ منفصمة كالقاعدة كالجسـ كالعنؽ ثـ تكصؿ ىذه األجزاء ببعضيا كتجرل تسكية جدرانيا 
عمى ىيئة لكالب مف الطيف إذ يكضع لكلب  لثالثةبالطريقة ابالترطيب. كيتـ بناء اآلنية الفخارية 

رتفاع المطمكب ثـ تسكل سطكح المكالب بالترطيب كبالضغط عمييا، كفي ر حتى االفكؽ اآلخ
المرحمة األخيرة تضاؼ الممحقات كالقاعدة كالعركة كالمقبض كالصنكبر كغيرىا. كيظير مف 

أستخدمت مف قبؿ الخزافييف، كمف أف ىذه الطرائؽ الثبلث فحص األكاني العراقية القديمة 
المحتمؿ أنيـ أستخدمكا المسند كالمضرب  لتسكية كتعديؿ السطكح قبؿ أف تجؼ األكاني جفافان 

أك قدح أك أم شكؿ آخر  كبعد تحكير كتمة الطيف إلى  شكؿ آنية عميقة أك جرة أك صحف تامان.
 ة كأخيران التسخيف. الدلؾ كالطبلء كالتمكيف كالزخرف تجرل عمييا عدة عمميات منيا
 في الكقت الحاضر: يةفخار آنية الشكؿ أدناه يمثؿ طريقة عمؿ 
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 فخار عصور ما قبل التأريخ  
الصناعات اليدكية،  مف تمثؿ التعبير الفني العفكم عند اإلنساف العراقي القديـ مف خبلؿ نكعيف

 . كتعطيناأشكاؿ بشرية كحيكانية تمثؿصناعة دمى صغيرة كالثانية  الفخار ةصناع ىي األكلى
األكلى مف خبلؿ تكافرىا دليبلن أكبر يعبر عف القدرات اإلنساف الفنية العفكية،  الكسيمة التعبيرية

تبعث عمى الرضا. كال بد أف  كىي تقدـ أكؿ متنفس لئلنساف في خمؽ شيء يمتاز كجكده بجمالية
بكاسطة تعديبلت الحرفيكف االكائؿ قد الحظكا أف فائدة منتجاتيـ ينبغي اال تتعرض لمتمؼ ف يكك 

. إف مف شأف ىذه التجارب أف تقكد طبيعيان إلى أك ذاؾ طفيفة تدخؿ في الشكؿ ليذا السبب
تي تذكرنا باألكاني التي يعكد أصميا إلى إضافة زخرفة خارجية، كما أف االشكاؿ المنقكشة ال

  سبلؿ قد تكحي ببداية بسيطة.أعماؿ ال
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 الشكاؿ االكلى كىي التجريبية بسيطة كغالبان ما إتخذت أشكاالن ىندسية بحتة، إال أنيابدأت ا
أخذت تتطكر فيما بعد لتصبح أكثر تحرران كدقة، مما سمح باستخداميا في نماذج تشكيمية. 

 .عبر العصكر كسنتابع بايجاز مراحؿ تطكر الفخار
 فخار جرمو  -1

كؿ مرة في أل في ببلد الرافديف العصر الحجرم الحديثية مف فخار ال ت أقدـ النماذجظير  
لعصر مكقع جرمك، لذا سمي ىذا الفخار بفخار جرمك. عممت فخاريات ىذا ا مفالطبقات العميا 

باليد كمف طينة غير نقية تحتكم عمى شكائب  تصنع، كخشنة ساذجةبتقنيات بسيطة ككانت 
بسطكح خشنة  معظـ اآلنية تتميزما مف التبف. ك  عتناء بقطع كبيرة نكعان طبيعية كتمزج بدكف إ

 ياغير مطمية كغير مدلككة. كأسمكب حرقيا كاف رديئان ككانت في الغالب ىشة. ككانت أشكال
 ينظر الشكؿ اآلتي : قميمة التنكع كتقتصر عمى الجرار كالطاسات.

 
  فخار حسونة -ٕ

سػػتخداـ فخػػار دكر أ فػػي محافظػػة نينػػكل، لمكقػػع حسػػكنةسػػمي ىػػذا العصػػر بعصػػر حسػػكنة نسػػبة 
كيقسػـ إلػى  حسكنة في عدد مف مكاقع شماؿ العراؽ في حيف لػـ يعثػر عميػو فػي الكسػط كالجنػكب.

 قسمسف :
 فخار حسونة القديم 

يضػػـ نكعػػان مػػف الجػػرار طكيمػػة العنػػؽ خشػػنة الطينػػة كطاسػػات مػػف طػػيف نػػاعـ تتػػراكح ألكانيػػا بػػيف 
الحمػػػر كىػػػي ذات سػػػطكح مصػػػقكلة، كيكجػػػد مػػػف ىػػػذا النػػػكع طاسػػػات كجػػػرار البرتقػػػالي كاالسػػػكد كا

ءة الفخػػار بػػردا ز ىػذا النػػكع مػفميػػت بشػػكؿ عػاـ مصػقكلة كمزخرفػػة برسػكـ ىندسػػية بػالمكف االحمػػر.
تقريبػػان خاليػػة مػػف النقػػكش  ذه الفخاريػػات كانػػتالصػػناعة كطينتػػو غيػػر نقيػػة تكثػػر فييػػا الشػػكائب. كىػػ

ينظػػر الشػػكؿ  .بػػدرجات حػػرارة كاطئػػة ةمفخػكر  ، ككانػػتباسػتثناء بعػػض الزخػػارؼ اليندسػػية البسػػيطة
 اآلتي :
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  فخار حسونة القياسي أو النموذجي 

، كيشػمؿ طاسػات كجػرار مػف مكقػع حسػكنة (ٙ-ٕفي  الطبقات ) الفخار كشؼ عف ىذا النكع مف
كمتقاطعػة مرسػكمة بطػػبلء بنػي، فضػبلن عػػف نمػاذج زيػف سػػطكحيا مزينػة بخطػكط مسػتقيمة كمثمثػػة 

كجػرار كبيػرة لخػزف الحبػكب تكضػع  بخطكط محززه دكف تمكيف كأخرل محززة كممكنػة بطػبلء بنػي.
عادة تحت أرضػية البيػكت، كأخػرل أسػتخدمت لمػدفف كخاصػة األطفػاؿ، كىنػاؾ جػرار كبيػرة كركيػة 

   الشكؿ.
نقية نكعػان، كمفخػكر بػدرجات حػرارة عاليػة لػذا كػاف أكثػر  مف طينة عمؿكتميز بأف صناعتو جيدة 

بالفخػار  لذا سمي الثالث، التحزيز والتموين أو اإلثنين معاا صبلبة. كنفذت زخارفو بثبلث طرؽ : 
 المحزز الممكف.

كغالبػػان مػػا أسػػتخدـ لػػكف كاحػػد فػػي عمميػػة التمػػكيف، األحمػػر، البنػػي، أك التبنػػي. أمػػا النقػػكش فكانػػت 
 ينظر الشكؿ اآلتي : مثمثات أك خطكط منكسرة. ىندسية الشكؿ
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 فخار سامراء -3

فػػي  نتشػػر ىػذا النػكع مػػف الفخػارإ، سػمي ىػذا العصػػر بعصػر سػػامراء نسػبة لمدينػة سػػامراء الشػييرة
، أىميػػا مكقػػع تػػؿ الصػػكاف قػػرب سػػامراء كجكخػػة مػػامي قػػرب عػػدد مػػف مكاقػػع شػػماؿ ككسػػط العػػراؽ

. كانػت سػامراء مصػنكع باليػد كبطينػة نقيػة كجيػدة كجميػع فخػار  .مندلي، كتؿ صنكر قػرب حمػريف
ثبلثػة  طباؽ كالقكارير كالقناني كالجرار الناقكسية الشكؿ كالتي تجمػس عمػىمف األ أغمب الفخاريات

لسػفمى كتكػكف مػزكدة بعػػركات جزاءىػا امسػاند أك قكاعػد كتمتػاز األخيػرة بككنيػا كركيػة الشػػكؿ فػي أ
حيد المكف كفيو نماذج ممكنة كمحززة في أف كاحد كزخارفو تميز فخار سامراء بأنو ك . كتاؼعند األ

كيغمػػب عمػػى ىػػذه . يائػػؿ كالبقػػرـك الطيػػكر كاالسػػماؾ كالعقػػارب كاآلىندسػػية كبعضػػيا زخػػرؼ برسػػ
شػػكاؿ المائمػػة كالتصػػاميـ اليندسػػية ذات أمكديػػة أك يػػد باسػػتعماؿ الخطػػكط االفقيػػة كالعالرسػػـك التجر 

ه الرسػكمات اآلدميػة كالحيكانيػة بأنيػا فػي حالػة حركػة دائريػة مربعة أك مستطيمة كمعينية كتبػدك ىػذ
 .دكات الترؼنيا أصبحت مف أنية بيذه الزخارؼ إلى درجة أصبحت االكاني الفخارية غستمرة كأم

 بشكؿ عاـ ىناؾ نكعاف مف ىذا الفخار :
ردمء الصػػناعة سػػمج كغيػر نقػػي كفيػػو الكثيػر مػػف الشػػكائب كىػش ألنػػو مفخػػكر بػػدرجات  نػكع  -ٔ

 رة كاطئة.حرا
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 كانػت ف، كا  السػابؽ النػكع مػف أصمب تـ فخره بدرجة حرارة  عالية لذا أصبحجيد الصنع نكع   -ٕ
  طينتو ليست نقية تمامان.

 في الزخرفة : يفسمكبأأستعمؿ الفخار أك الفناف  
 ىندسية عبارة عف خطكط منكسرة كمثمثات.األكؿ : أسمكب التحزيز في تنفيذ زخارؼ 

التمػػػكيف، إذ كانػػػت فخاريػػػات سػػػامراء ممكنػػػة بمػػػكف كاحػػػد يغمػػػب عميػػػو أك البنػػػي أك الثػػػاني : أسػػػمكب 
األحمػػر. أمػػا لػػكف الطينػػة كأرضػػية البنػػاء فقػػد كانػػت بػػالمكف التبنػػي أك تبنػػي مخضػػر. كىنػػاؾ أكاٍف 

 ة أستخدـ فييا أسمكب التحزيز كالتمكيف معان.مقمي
 زخػػػارؼ طبيعيػػػةنفػػػذت فخاريػػػات سػػػامراء بدقػػػة كميػػػارة عاليػػػة، كأىػػػـ الزخػػػارؼ التػػػي ظيػػػرت فييػػػا 

كبشػرية، تمثمػت بأشػكاؿ بشػرية كحيكانيػة كطيػكر كأسػماؾ كأفػاٍع كأسػماؾ، نفػذت كحيكانية  كىندسية
عػػف أشػػرطة كمثمثػػات أمػػا الزخػػارؼ اليندسػػية فكانػػت عبػػارة  امػػا باالسػػمكب الػػكاقعي أك التجريػػدم.

 . ينظر الشكؿ اآلتي :الدكائر كأنصاؼ
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أشػكاالن بشػرية  مشيد الصميب المعقكؼ)السكاتيكا(، إذ رتب الفنػافكمف أىـ المشاىد التي ظيرت  

أك حيكانية بطريقة خاصة تظير مف خبلؿ عممية التكرار بما يشبو الصميب المعقكؼ، ربمػا يمثػؿ 
مشػيد يمثػؿ المشػاىد  أبػرز ىػذهمػف  ىذا المشيد حمقة رقص سحرية تدكر عمى المنطقػة المركزيػة.

كاقفات كشعرىف يتدلى عمػى الجانػب، كيػدرف حػكؿ مجمكعػة العقػارب. ربمػا تمثػؿ ىػذه  نساء أربعة
نزاؿ المطر.  ينظر الشكؿ اآلتي: الحمقة السحرية عممية تحرير اليكاء كا 
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، لكجػػوكىنػػاؾ مشػػيد منفػػذ عمػػى رأس جػػرة فخاريػػة يمثػػؿ كجػػو إمػػرأة بعيػػكف كبيػػرة، كبخطػػكط عمػػى ا

 ينظر الشكؿ اآلتي : كيبدك الشعر عمى شكؿ خصبلت تتدلى عمى الجبيف.

 
 كىناؾ مشيد عمى إناء يمثؿ مجمكعة كعكؿ تشكؿ حمقة دائرية عثر عمية في مكقع حسكنة، 

 ينظر الشكؿ اآلتي :
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  فخار حمف -ٗ

كـ جنكب  ٘كىك مكقع أثرم يقع في شماؿ سكريا عمى بعد  ،نسبة إلى تؿ حمؼ بيذا األسـ سمي
أف معظـ المكتشفات الفخارية غرب رأس العيف قرب منبع الخابكر عمى الحدكد التركية السكرية. 

قتصرت صناعة فخار ربجية كتبة ككرا ، كاحمؼ تـ العثكر عمييا في مكقع اال د إلى دكرالتي تعك 
نو ز فخار حمؼ برقتو المتناىية رغـ أكيتمي. سكريا كتركياحمؼ في القرل الشمالية كانتشرت في 

كاني في الدكر في ىذا العصر كشاع تمكيف ىذه األ ف دكالب الفخار لـ يكف معركفاصنع باليد أل
صفر كالبني حمر كالبرتقالي كاألالثاني بمكنيف أك عدة الكاف كاأل المكف االسكد كفي الدكربكؿ ألا

ب المفمطحة كالجرار القرفصية قداح ذات الرقاكاني مثؿ األف األصنعت أنكاع عدة م .سكدكاأل
 ينظر الشكؿ اآلتي : .باريؽ كالدكارؽ كالصحكف كاالطباؽ كغيرىاكاأل
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إناء فخارم جميؿ مف االربجية عميو عدد مف الكحدات الزخرفية كمف المشاىد المؤثرة كالجميمة  

الثكر كالصميب المالطي كشكؿ األفعى ذات الشائعة االستعماؿ في فخاريات حمؼ مثؿ رأس 
الرأس المثمث عمى السطح الخارجي لجكانب اإلناء كعمى السطح الداخمي لجكانب اإلناء يظير 

يظير زكج مف النساء ليف عصر حمؼ، إذ  مشيد بشرم، كىك مف المشاىد الفريدة في فخاريات
يمثؿ سجادة ذات شراشب، فضبلن ضفائر طكيمة متعرجة يمسكف بأيدييف شيئان، مف المحتمؿ إنو 

عف كجكد مشيد صيد يظير فيو أحد الحيكانات يطأ بقدميو االماميتيف شخصان، كىناؾ إناء كبير 
بشكؿ غير إعتيادم، كيظير بقربو شخصاف يقكماف بتقطير شيء ما، كنقش عمى القاعدة مف 

مذبحان أك مصبة لسكب  الداخؿ تخطيط ربما يمثؿ رسمان لشيء معمارم أك شيئان مقدسان كأف يككف
 السائؿ، ينظر الشكؿ اآلتي :
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  مميزات فخار حمف

 تميزت فخاريات عصر حمؼ بما يأتي :
 مصنكعة مف طينة نقية ذات جدراف رقيقة كسطكح مصقكلة ممساء.  -ٔ
 مفخكرة بدرجات بدرجات حرارة عالية لذا كانت صمبة.  -ٕ
طيافو، بعضيا يضاؼ ليا المكف قبؿ أا، منيا األسكد كاألحمر كالبني بلكانيأبتعدد  ميزتت -ٖ

 الفخر كأخرل بعد الفخر.
حمؼ بالجكدة العالية المتمثمة في نقاكة الطيف كجماؿ االشكاؿ كركعة  ياتفخار  تتميز   -ٗ

  .قمة صناعة الفخار في ببلد الرافديف كالعالـ القديـكىي تمثؿ  ،الزخارؼ
ذات أشكاؿ متناسقة جميمة قكاميا االشكاؿ اليندسية  عمى فخاريات حمؼ الزخارؼكانت 

كالمثمثات كالمربعات كالمعينات كالخطكط المتصالبة كأشكاؿ المراكح أك أشكاؿ المحار المركحي 
كالدكائر الصغيرة كاالشكاؿ النباتية كالحيكانية مثؿ االزىار كالطيكر الحاطة كالغزالف كرؤكس 

ينظر  طيطية كمف االشكاؿ الخاصة الفأس ذات الرأسيف.الثيراف المرسكمة بصكرة مختصرة تخ
 الشكؿ اآلتي :
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( أبرز االشكاؿ الحيكانية المنفذة عمى فخاريات حمؼ، كيظير بشكؿ  كيعد رأس الثكر) البككرانيـك

  :اآلتية ينظر األشكاؿ أشكاؿ أخر جميمة كمميزة.كىناؾ شكؿ الصميب المالطي ك  طبيعي كرمزم.
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 : يطمالالصميب الربجية عميو زخرفة طبؽ فخارم مف األالشكؿ أدناه يمثؿ 

 
 

 
  األواني الحجرية 
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ظيرت اإلنساف عف أدكات كآالت معينة كمنيا األدكات الحجرية، فيبدك أف الفخار لـ يعكض  
كما في  كأخرل بييئة كسر ،ٔ، كما في ياـر تبة الشكؿاألكاني الحجرية منيا كاممة  مف مجمكعة

غالبان ما عثر عمييا في القبكر  ، حممت زخارؼ حيكانية، منيا حيكاف أك كحش مقرف .أـ الدباغية
ربما كانت مف اليدايا الجنائزية، صنعت مف أحجار مختمفة منيا، الرخاـ كالحجر الكمسي 

ىذه  بيف مف كبسيديف(.اال) كالحجر الرممي، كالسيتاتيت، أحجار الديكرايت كالحجر البركاني
 ؿ اآلتي :اشكينظر اال األكاني الطاسات كالجرار كاألقداح كالصحكف كغيرىا.

 

 
 الدمى الطينية 

ظيرت أقدـ نماذجيا  ،النتاجات التي صنعيا العراقيكف القدامى بيف أبرز كانت الدمى الطينية مف
في العصر الحجرم الحديث ما قبؿ الفخار كفي ىذا العصر. عثر عمى أقدـ النماذج منيا في 

سـ كلـ تكف  ٛالكثير مف القرل الزراعية ككانت صغيرة الحجـ في الغالب ال يتجاكز طكليا 
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مى نحك غير إف الغالبية العظمى مف ىذه التماثيؿ كانت مصنكعة لؤلطفاؿ ع مفخكرة في الغالب.
 ينظر الشكؿ اآلتي : متقف كال تتمتع بأية قيمة فنية.

 

 
 نساني أك تتخذ صفات اإلنساف فيي ذات مغزل ديني أكعمى الشكؿ اإل أما تمؾ التي تعتمد 

نفذت االشكاؿ البشرية باسمكب تجريدم، منيا ما سحرم يضعيا في دائرة التماثيؿ المعبكدة. 
ىذا الشكؿ األنثكم غالبان ما ظير بشكؿ  نا أفكسبؽ كأف ذكر  ،(األملهة اإل )يمثؿ ما عرؼ ب

 المرأة العارية السمينة المكتنزة، كىي ترمز إلى الخصكبة كالتكاثر.
، ينظر الشكؿ شكاؿ في العديد مف مكاقع ىذا، مثؿ مكقع أـ الدباغيةعثر عمى مثؿ ىذه اال

 اآلتي:
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آالؼ نمكذج، كىي تمثؿ أشكاالن متطكرة  ٓٓٓ٘عمى أكثر مف  لكحده عثر في مكقع جرمكك  

 في العديد منيا.لنساء كأشكاالن أخرل لحيكانات مصغرة، يمكف تحسس الناحية الجمالية 
تجاه التجرد كالرمز اب ة ثـ جرل تحكير االشكاؿ لتنحىثـ تطكرت صناعتيا إلى أشكاؿ أكثر كاقعي

ىذه الدرجة الشديدة مف التجريد، كقد بحيث يصعب مع الحالة األخيرة معرفة مراحؿ الكصكؿ إلى 
أريد في ىذا التحكير أف يككف أيضان نكعان مف أساليب التعبير الفكرم تجاه رؤية االشكاؿ أك نكعان 

 مف المغة في رؤية الشيء كالتعبير عنو. ينظر الشكؿ اآلتي :

 
قية، خطكط أف كفي عصر سامراء ظيرت أشكاالن جديدة مف الدمى حممت عمى أجسادىا    

)كشـ( أك ربما تمثؿ  كعمى أكتافيا دكائر عمى شكؿ قطع طينية صغيرة ربما تمثؿ تمؾ الخطكط
  ينظر اآلتي :منيا الكاقعية كالتجريدية كالرمزية.  عدة أساليببس مزينة بخطكط أفقية، نفذت بمبل
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كمف عصر حمؼ كجدت بعض النماذج المنحكتة مف الطيف مغطاة بصبغة المغرة، كىي صبغة  

 نظر الشكؿ اآلتي :  ي .شاغار بازار في سكرياي، كجد بعض منيا في مكقع تميؿ إلى المكف البن

 
في الغالب أنثكية مبالغ في التركيز عمى عصر مف ىذا ال البشرية اثيؿ الطينيةالتمكانت عمكمان 

تضخيـ بعض أعضاء الجسـ كخاصة األعضاء ذات األىمية الجنسية كالصدر كالعجز، كىي 
الرأس ذات سرة بارزة كخصر أىيؼ كمعظميا تككف بكضع قرفصي، كفي قسـ منيا ينعدـ 

 سفيني( كيحيط الذراعاف بالصدر في الغالب.كيصبح بشكؿ كتمة مضغكطة ) ا
بكضعيات مختمفة منيا الكقكؼ كالجمكس، كتبدك  االربجية مكقعاثيؿ الطينية مف تمال ظيرتفقد 

أحيانان متميزة برشاقة غير مألكفة بشكؿ يكحي بتطكر بارز في حرية الحركة، كتبدك ناحية 
إستخداـ الزينة عمى شكؿ كشـ عمى اليديف. كمثؿ ىذا يبدك مألكفان في نماذج أخرل أشيرىا 

الممثؿ إلمرأة فبلحة مف مكقع حسكنة فيي تبدك بإمتبلئيا ككجييا األصيؿ كمبلمح القكة  النمكذج
 البادية ممثمة لكؿ رمكز المجتمع الزراعي. ينظر الشكؿ اآلتي :  
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إمػػراة مثػػؿ ه الػػدمى بأشػػكاؿ مختمفػة، منيػػا دميػة تعثػػر عمػػى مجمكعػة مػػف ىػذ ٖك ٕ كمػف يػػاـر تبػة

مى األنثكية التي ظيرت في تؿ حمػؼ، ينظػر الشػكؿ مع الد مضخمة الصدر كالكرؾ كىي متماثمة
 اآلتي :

 
، ذات عنػػؽ مثقػػكب مػػف األعمػػى كىػػي مصػػبكغة بػػالمكف البنػػي مقطكعػػة الػػرأس مجكفػػة كىنػػاؾ دميػػة

بخطػػػػيف إحػػػػداىما فػػػػي الحافػػػػة العميػػػػا كاآلخػػػػر أسػػػػفؿ العنػػػػؽ يػػػػدكراف حػػػػكؿ كتفػػػػي الدميػػػػة، كاليػػػػداف 
بحركة ىادئة لتمسؾ كؿ يد بأحد النيػديف كتػدكر حػكؿ كػؿ يػد مسترسمتاف إلى الجانبيف كمطكيتاف 

ثبلثة خطكط  متكازية، ككذلؾ حدد خط فاصؿ بيف اليديف الممتصقتيف عمى الجسـ ليػتـ فصػميما، 
كرسمت عمى الرسغ زخرفة بييئة أسػاكر تتكػكف مػف أفريػزيف صػغيريف يػدكاف حػكؿ الرسػغ، ككانػت 

تػػد مػػف العنػػؽ كحتػػى الحػػكض. كقػػد ميػػز النحػػات متقاطعػػة تم طػػة فػػي كػػؿ جانػػبقثبلثػػة خطػػكط من
لمنػػاظر أنثكيػػة دكف أدنػػى شػػؾ، كتبػػرز السػػرة عمػػى شػػكؿ مربػػع  دميتػػو بػػبعض السػػمات بحيػػث تبػػدك

ينظػر  مصبكغ بالمكف القيكائي كفػي داخمػو كردة رباعيػة، كىنػاؾ خطػكط تتػدلى عمػى ظيػر الدميػة.
 الشكؿ اآلتي :
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مصػػػنكعة مػػػف الطػػػيف خشػػػنة كقاعػػػدة عمكمػػػان تميػػػزت الػػػدمى بسػػػمات مختمفػػػة منيػػػا أف أغمبيػػػا    

منبسػػػػطة كلمػػػػبعض منيػػػػا سػػػػيقاف مخمخمػػػػة كالػػػػبعض اآلخػػػػر ذات صػػػػدر شػػػػبو المنقػػػػار فػػػػي بػػػػركزه. 
كبعضػػيا ذات جسػػـ مجػػكؼ كأخػػرل مغزليػػة الشػػكؿ كتكػػكف ذات جػػذع بػػبل أذرع كال سػػيقاف كالػػرأس 

ك طػػػكيبلن، كالصػػػدر قميػػػؿ البػػػركز مػػػع المبالغػػػة فػػػي تفاصػػػيؿ القسػػػـ ممثػػػؿ بنتػػػكء قػػػد يكػػػكف قصػػػيران أ
 األسفؿ مف الجسـ.

كىناؾ شكؿ يشبو الذراع رسـ عميو ما يعرؼ بالصميب الماطي، يشبو كثير مف مف النماذج التي  
 كجدت في ىذا العصر، ينظر الشكؿ اآلتي :

 
إمراة في كضعية  تعطي مبلمح بارز كمف مكقع تبة ككرا ظيرت دمى صغيرة ذات صدر 

القرفصاء، كيظير رأس فيو عيكف محددة بالمكف األسكد كتزيف الرأس كالكتؼ كاألذرع خطكط 
 ممكنة، كتفسر األلكاف المنفذة عمى الجسـ، بأنيا تمثؿ الكشـ كالمبلبس. ينظر الشكؿ اآلتي :
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مى الطينية يناؾ مف يعتقد أف ىذه الدظيرت عدة تفسيرات حكؿ كظيفة ىذه الدمى البشرية، ف

 تمثؿ لعب أطفاؿ، بداللة :
 اليكجد شكؿ مكحد ليذه الدمى. .ٔ
 عثر عمى أغمبيا في البيكت السكنية. .ٕ
مف إف شكؿ الصدر كالعجز المضخميف ال يشيراف إلى شيء يخص الخصكبة، لذا  .ٖ

لتخيؿ الجمالي االمحتمؿ أف تككف ىناؾ مبالغة في التنفيذ، كما يجب أف ال يؤخذ 
 لو تاثير في تشكيؿ مبلمح العمؿ الفني. األنثكم دائمان أف

سحرية أك  منيا استعماالت مختمفة، اسان عمى الدليؿ االثنكلكجي فإف لمثؿ ىذه الدمىقي .ٗ
  أشياء جميمة تقتنى أك لعب أطفاؿ. 

لكف ىناؾ مف يرل أنيا ترتبط بفكرة العبادة كالخصب شأنيا في ذلؾ شأف الكلكد، لذا مثمت المرأة 
الحمؿ عمميا اإلنساف لغرض التشبو بالقكل الخبلقة في  منيا نساء بكضعيةبأكضاع مختمفة، 

الطبيعة، كبيذا تككف ذات خصكصية متمثمة باألمكمة كاإلنتاج، إذ بكلغ في تصكير األعضاء 
 الجنسية تأكيدان لفكرة الخصكبة كالصدر الممتميء الذم يشير لفكرة الغذاء.

    قبؿ المرأة عند المخاض لتساعدىا عند الكالدة. كىناؾ مف يعتقد أنيا أستعممت كتميمة مف
فػػػػي الغالػػػػب بحيكانػػػػات أليفػػػػة مصػػػػنكعة معمكلػػػػة مػػػػف الطػػػػيف كمجففػػػػة  الككككدمى الحيوانيككككةكتمثمػػػػت 

عثػػر عمػػى بعػػض  .كالفئػػراف كالطيػػكر بالشػػمس، منيػػا الثيػػراف كالكػػبلب كالماشػػية كالغػػزالف كالخنػػازير
  ؿ جميؿ. ينظر الشكؿ اآلتي :اشكأ، كىي  ذات تمثؿ طيكران ربما حماـ ،مف مكقع االربجية منيا
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 ربما يمثؿ آنية فخارية لحفظ السكائؿ، نحت فخارم لحيكاف القنفذ مف مكقع االربجية ،كىناؾ    

بمجاميع مف األشكاؾ شكمت بييئة خطكط  ،كىك الظير ،الجزء العمكم زيف حالة كقكؼ،كىك ب
جانبية مستعرضة. أما الجزء السفمي الممثؿ لبطف الحيكاف فقد شكؿ برسـ نقاط، كيبرز في أعمى 

 ، ينظر الشكؿ اآلتي :الظير فكىة كبيرة نسبةن لجسد الحيكاف

 
كمف مكقع قاليج أغا ظيرت أشكاؿ مختمفة لحيكانات منيا ماشية   ٖك ٕكمف مكقع ياـر تبة 

 بعضيا مقرف، ينظر الشكؿ اآلتي : 

 
قػػدمت عػػدة تفسػػيرات ليػػذه الػػدمى الحيكانيػػة، فمػػف البػػاحثيف مػػف يعتقػػد أنيػػا تمثػػؿ رمػػزان لمخصػػكبة،  

ي مػف الممكػف أف تكػكف بػديبلن عػف كىناؾ مف يرل أنيا تمثؿ رمكز ذات أىمية دينية كسػحرية، فيػ
بمثابة تعاكيذ يحمميا الشخص فيككف مف الصعب اإليقاع  ذرية أك ما شابو، أك ربما كانتقرابيف ن

 بو ألنيا تنقؿ لو قكة الحيكاف. كىناؾ مف يرل أنيا ليست سكل لعبان لبلطفاؿ. 
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 دمى حجرية 
كانت  ،في تؿ الصكاف قرب سامراء لتماثيؿ الحجرية الصغيرة اعثر عمى مجمكعة مف الدمى ك 

نا عف فف مف أقدـ النماذج التي كصمت، كتعد مر الجميؿر منحكتة نحتان دقيقا مف الحجر كالم
سـ، أغمبيا كانت بكضعية  ٘ٔتمثؿ رجاؿ كنساء كأطفاؿ كال يتجاكز حجميا  النحت المدكر.

ربما يمثؿ مف القير  الكقكؼ كالقميؿ منيا بكضعية الجمكس، قسـ منيا ظير عمى رأسيا طبقة
القير أك لتثبيت شيء ما عمى الرأس، كبعضيا يتزيف بقبلدة حكؿ الرقبة، كقد أستخدمت كيدايا 

   جنائزية دفنت مع المكتى. نفذت ىذه التماثيؿ باالسمكب التجريدم. 
منيا، ما عرؼ باإللية  مف نماذج المنحكتات الميمة في مكقع االربجية عمى عدد كذلؾ كعثر 

كما  الجنسية مثؿ نظيرتيا التي عممت مف الطيف. بالغ فييا النحات في نحت اأَلعضاء، األـ
 يظير ذلؾ الشكؿ اآلتي :

 
وطبعات  والدلياتاألختام المنبسطة  -0

 األختام
نتاجو تـ إستظيار  أعداد كبيرة مف األختاـ المنبسطة  كالداليات، إذ أف اإلنساف كبعد إستقراره كا 

، كالتي كاف بعض منيا مخصص لبلستعماؿ السمع كخاصة في عصر حمؼلكميات كبيرة مف 
الشخصي كأخرل لمتجارة، األمر الذم دفع اإلنساف لمشعكر بضركرة القياـ بتمييز ممتمكاتو عف 
ممتمكات اآلخريف إلى إختراع الختـ المنبسط، المتمثؿ بقطع حجرية منقكشة كمثقكبة لغرض 

د أىمية التعامؿ التجارم في ىذا العصر، كممكف عدىا خطكة التعميؽ. إستخداـ ىذه األختاـ يؤك
 نحك إختراع الكتابة.  ية في التطكر الفكرمأكل

كأحجار الكالسيت كالفرت كالككارتز كالحجر الرمادم  األختاـ مف الحجر الصابكنيعممت ىذه 
  كالسيتايت كالكرستاؿ كالعظـ، كالمعادنف كمنيا النحاس.
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كتككف مستكية في جانب كاحدة كمحدبة في  منيا داليات بشكؿ قطرة الماءكىي بأنكاع مختمفة، 
الجانب األخر كىي مختمفة في التحدب، كتكجد حزكز منقكشة عمى الجانب المستكم. كالنكع 
الثاني عبارة عف داليات ذات جكانب ثبلثة مستقيمة أك ذات جكانب منحنية ككجو كاحد محدب 

كف ذات جكانب مستقيمة أك منحنية أك بشكؿ مثمث مقطكع أك مثمثة ذات كجكه مستكية، كتك
كلمبعض منيا ثقب قد يستعمؿ لمتعميؽ. كىناؾ داليات مستطيمة أك قرصية أك مخركطية الشكؿ، 

كىي مخركطية محدبة، كىي ذات ثقب طكالني، بعضيا مثقكب بالكسط، كالقرصية ذات مقبض 
عند القاعدة. كىناؾ داليات بشكؿ رأس كىناؾ داليات مخركطية ذات ثقب مثبت بعركة يدكية 

 ثكر، أك حماران كحشيان.
، كىي طبعات أختاـ كىي تمثؿ األثر الذم تتركو األختاـ عند ضغطيا عمى الطيف كعثر عمى

شكؿ بيضكم أك دائرم، كعادة عمييا ثقكب طكالنية، كتحمؿ سمسمة عبلمات غير كاضحة  ذات
 ما لتدؿ عمى مالكيا أك لتحديد ىكيتيا. المعنى. كانت ىذه الطبعات تثبت عمى مادة 

 ٕظيرت ىذه األختاـ كالداليات كالطبعات في عدة مكاقع منيا االربجية كتبة ككرا كياـر تبة  
 :  ةؿ اآلتياشكينظر اال كغيرىا. كباني ىيمؾ
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 النحت البارز 

 حيكاف أك شكؿ حممتا، بارزالنحت بال قطعتيف فخاريتيف زينتا عمى أقدـ مكقع أـ الدباغيةعثر في 
يظير في األكلى نحت لحيكاف مقرف، كيبلحظ فيو تناظر القركف مع الساؽ  .كحش مقرف

لحيكاف مقرف نحت بدكف منظكر. ينظر  األمامية، كربما إحدل السيقاف الخمفية. كفي الثانية نحت
 الشكؿ اآلتية:

 
 

 والتموين الرسم 
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 صيد مشاىد تمثم اكربا، في القديمة الحجرية العصكر كيكؼ أعماؽ في الرسكـ أقدـ ظيرت

 طقكسية إجراءات تمثؿ كانت ربما كرمزية. كتجريدية كاقعية مختمفة، ساليبأب نفذت الحيكانات

 بالسحر الباحثيف عند يعرؼ ما كىك صيدىا عممية أثناء الحيكانات عمى السيطرة أجؿ مف سحرية

 التشبييي.
  جدراف تزيف كانت الدباغية، أـ مكقع مف جاءت القديـ العراؽ في كجدت الرسـ فف في النماذج كأقدـ

 فييا ستخدمتأ أشكاؿ فكقيا رسمت ثـ عـ،النا بالطيف الجدراف طبلء تـ إذ العامة، المباني أحد

 كاألحمر. األسكد المكنيف
 كىك (،نغراال لحيكاف) صيد عممية يمثؿ منيا بقي كما لمتمؼ، تعرضت قد الرسكـ ىذه غالبية كانت

فضبلن عف حمار الكحش ىناؾ مجمكعة مف الغزالف كاأليائؿ، كالتي  .الكحشي الحمير مف نكع
تبدك ككأنيا مطادرة مف الخمؼ لتقع في كميف نصبو ليا عدد مف الرجاؿ الذيف تصدكا ليا بكابؿ 
مف السياـ. لقد نفذ المشيد بنفس أسمكب الرسكمات مف العصكر الحجرية القديمة في كيكؼ 

ؿ اشكينظر االفرنسا كاسبانيا إال أنو يعكد لمرحمة العصر الحجرم الحديث البلحقة. أكربا في 
  :ةاآلتي
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 عمى ينقض كىك العقاب طير إلى ترمز ربما متمكجة كخطكط دكائر تمثؿ رسكمات كجدت كذلؾ

 : اآلتي الشكؿ ينظر .طريدة

 
 : اآلتي الشكؿ ينظر .العنكبكت بيكض يمثؿ ربما األبكاب أحد عتبة مف شكؿ كىناؾ 

 
   
   
  
 

 
 
 
 

 
 
 


