
 :1ج عصر القرى الزراعٌة لفخارٌات الفنً التكوٌن

 واألشكال باأللوان الفخاري األوانً بزخرفة تمثلت الرافدٌنٌة الفنٌة البداٌات إن

(     التارٌخ قبل ما عصور)    المعدنً الحجري العصر فً والنباتٌة الهندسٌة

 الوسائل فً للنضج كتأوٌل عدها وٌمكننا.       المٌالد قبل الخامس األلف مطلع

 الحجر على والنقش والنحت كالعمارة الفنً المنجز مجمل وفً   والفكرٌة التعبٌرٌة

.  الحٌاة بتوسع رهٌن الفنون تعدد إن ٌؤكد مما ، األخرى      الٌدوٌة والحرف

 هذبت ذهنٌة اكتشافات منها لتنتج للمجتمع والطقوسٌة الذائقٌة الحاجات وتشترك

 حضارٌة بنٌة من القدماء العراقٌون حققه فما ، الحاجات تلك لٌالئم والطٌن الحجر

 المتمتعة اإلرادة أملته جهد عن ٌنم وغٌرها االسطوانٌة واألختام الكتابة اختراع فً

 للفرد تكفل وضوابط والفردي الجماعً القانون معرفة عن فضال العقالنٌة بالذهنٌة

.    غٌرهم قبل السومرٌون به تنّور نشاط وهو المجموع ضمن الذاتٌة االستقاللٌة

 تطور وفق مراحل عبر التارٌخ قبل ما عصور تقسٌم اآلثارٌة الدراسات ارتأت وقد

 صنع إلى البدائٌة بنٌته توصلت وقد القدٌم الحجري بالعصر فتبدأ ، الٌدوٌة الصناعة

 اآلالت تطور المتوسط الحجري العصر وشهد.     والفؤوس المكورة اآلالت

 لتنوع فأكثر أكثر الٌدوٌة الصناعات تطورت حٌن فً دقٌقة آالت إلى الحجرٌة

 ومعرفة الحٌوانات وتدجٌن الزراعٌة القرى نشؤ فً الفرد ذهنٌة وتنامت خاماتها

 .   الحدٌث الحجري العصر فً البسٌطة الفخارٌة الصناعات

 الحجري العصر هً جدٌدة مرحلة والتارٌخٌة االجتماعٌة قٌمته بفعل الفخار اتخذ

 ما(    Prepottary Neolithic) الفخار قبل ما عصر إلى(  الفخار بداٌة) الحدٌث

 الحجرٌة العصور فً الفخاري والعصر المٌالد قبل والسابع الثامن األلف بٌن

 وعزوف الزراعٌة وحاجاته القدٌم العراق فً الفخار وظٌفة ارتبطت وقد.  المتأخرة

 معظم فً كالطٌن الخامات توافر عن فضال قوته جمع فً الصٌد عن اإلنسان

.  والهواء للشمس بتعرضها متٌسرة اعتٌادٌة ظروف فً تجفٌفه وإمكانٌة األماكن

 بعد والصالبة بالقوة الطٌنٌة األوانً مدت التً النار اكتشاف إلى ذهنٌته وتنامت

 .   للحرارة    تعرضها

 قبل الثالث األلف حتى السادس األلف من)  المعدنً الحدٌث الحجري العصر وفً

 أٌضا الكتابة اكتشفت العصر هذا وفً  ،  وزخرفته بتقنٌته الفخار تمٌز(  المٌالد

 وظهرت أدواره عبر النحت فن تطور كما  ،  المعادن صناعة وعرفت وتطورت

 سلوكٌة على هٌمن وطقوسً عقائدي كتوجه الزقورات لتشكل العمارة بوادر

 للسومرٌٌن الحضارٌة بالقٌمة لها التطوٌرٌة والمراحل الفنون أثبتت وقد.  المجتمع

 سمٌت متطور حضاري تماٌز ذات وعصور ادوار إلى العصر تقسٌمات ضوء وفً



 التً الموروثة المنجزات على اعتمادا التجمعات فٌه  شخصت الذي المكان باسم

 ، حلف ، سامراء ، حسونة)   التارٌخً التسلسل حسب وهً مرة ألول فٌها وجدت

.      السامً مسٌلم عصر به وٌلحق(  بالكتابً الشبٌه نصر جمدة ، الوركاء ، العبٌد

 فجر عصر هً ثالثة أطوار على قسمت فقد السومرٌة التارٌخٌة العصور أما

 الزراعة طرق وتوسعت العمارة ازدهرت فٌما ، والثالث والثانً األول السالالت

 وٌرجع(  السومرٌة المدن دوٌالت)  بعصر سمً حتى المدن وتعددت والتجارة

 .   الحقبة هذه إلى(  كلكامش ملحمة)  األزلٌة الملحمة ظهور المؤرخون

 المتوسط الحجري العصر فً إال الفخار صناعة القدٌم العراق فً اإلنسان ٌعرف لم

 واأللوان الزخرفة من الخالً البدائً الساذج النوع من الفخارٌة األوانً كانت إذ

.   المعدنً الحجري العصر أواخر فً الدوالب اكتشف حتى بالٌد تصنع كانت حٌث

 تقدما حققت قد الفخار صناعة بان: )  ٌقول إذ ذلك مورتكات أنطوان وٌؤكد -

                                         -"(ٌدوٌا ٌدار الذي الدوالب باختراع المعدنً الحجري العصر خالل جبارا"تكنٌكٌا

 القرى أقدم باعتبارها باألولوٌة تتمتع  جرمو لقرٌة الحضارٌة النتاجات بقاٌا تزال ال

 ومنذ جرمو فً الفخار صناعة إن من وبالرغم  ، مرة ألول المكتشفة الزراعٌة

 درجات فً األوانً حرق عدم بفعل" هشا الفخار وكون بالسماجة تتمٌز البداٌة

  المجال هذا فً كافٌة تجربة إلى لخزافا توصل عدم على ٌدل مما الكافٌة الحرارة

 بالدرجة نفعٌا كان عام بشكل األوانً هذه مثل لصناعة الرئٌسً الدافع وان.  

 الفخار من المصنوعة األوانً استخدام إلى جرمو قرٌة أهالً توصل فقد األساس

 األوانً عن بدٌال الفخار استخدم حٌث المواد وخزن السوائل وحفظ للطبخ

 جٌد وعً على التطور هذا وٌدل كبٌرة بصورة عملٌا وأصبح الحجر من المصنوعة

 الممارسة هذه ومثل وتجربة خبرة ٌستلزم واأللوان الزخارف استخدام إن كما ،

 سواء  –  المجتمع أفراد معظم ٌمارسه أن ٌمكن ال" خاصا" فنا نعتبرها أن ٌجوز

 تحتوي جرمو من األخٌرة الحقبة أن كما   -  أخرى قرٌة أي أو جرمو قرٌة فً

 ذات إنها البعض وٌعتقد  ،" معا والمحززة الملونة الفخارٌات من مجموعة على

 قوامها نباتٌة عناصر من تشكٌالت بوجود تمٌزت حٌث حسونة إلى تعود اصول

 العصر أطوار من األول الطور أما. مختلفة مزروعات من وأشكال سنابل أشكال

 عدٌدة سكن تجمعات فٌه انتشرت الذي   حسونة طور باسم عرف الذي الحجري

 توصلت قد بكونها التجمعات هذه وتتمٌز زراعٌة قرى شكل على الحقبة هذه خالل

 الٌدوٌة الصناعات من مجموعة ممارسة إلى البٌوت وبناء الزراعة إلى إضافة

 الفكرٌة المستوٌات معرفة بإمكانٌة ترتبط التً الفخار صناعة وأهمها المختلفة

 كبٌرة قرٌة آثار على الموقع هذا فً عثر وقد.  الحقبة لهذه السكانً للتجمع لتقنٌةوا

 من ودمى الصوان من ومناجل الحجر من صنعت أدوات بٌن فٌها اللقى تنوعت



 أصبحت وزخرفته الفخار تقدم وان وألوان بحزوز مزٌنة كانت فخارٌة وقطع الطٌن

 وكانت.    آدمً وجه تمثل حسونة من فخارٌة وٌصور ، حسونة طور مٌزت

 األلوان منها تجمٌلٌة بتشكٌالت مزودة الحقبة تلك فً الفخارٌة الصناعات

 وٌطلق الحجر من بقطعة بدلكه الفخارٌة للقطعة الخارجً السطح وتلمٌع المستخدمة

 أشكال قوامها التً الزخرفٌة للوحدات بالنسبة أما ،(  المدلوك الفخار)   علٌه

 لألشكال التحوٌر من نوعا اعتبارها ٌمكن التً الحلزونات وأشكال األشجار أغصان

 .    النباتٌة األشكال من مستلهم هنا والتحوٌر المرئٌة

 معرفة المتتبع أو المتلقً ٌستطٌع بحٌث القوة طابع أحٌانا ٌأخذ األشكال تحوٌر إن

 ذلك عن المحورة الصورة أو الشكل إلٌه ٌرجع الذي األكادٌمً أو الطبٌعً األصل

 منهم البعض أراد ولقد الطبٌعٌة األشكال تنفٌذ بممارسة الخزافون واستمر األصل

 خاصا واسلوبا اللغة من نوعا تكون إن والحٌوانٌة اآلدمٌة لألشكال التحوٌر بهذا

 التحوٌر اسلوب باعتماد واضحا حسونة عصر من الخزافٌن مٌل ونجد.     للتعبٌر

 رمزٌة بصورة نفذت قد الحٌوانٌة لألشكال فبالنسبة ، والنباتٌة اآلدمٌة األشكال فً

 إلى وصوال التحوٌر استخدام إلٌه ٌعزى أن ٌمكن حسونة خزاف فان وبالتالً صرفة

 باللقى اقترن فقد سامراء دور أما.    الحدٌث الحجري العصر فً مرة ألول الرمز

 الموقع هذا أهمٌة وتكمن الصوان تل فً سامراء منطقة فً علٌها عثر التً اآلثارٌة

.    الجنوبٌة الحضارة وادوار الشمالٌة الحضارة ادوار بٌن الوصل همزة كونه فً

 بأنطقة المرتبة الهندسٌة بالزخارف وكذلك واحد لون ذو بأنه سامراء فخار وٌمتاز

 وفً والعقارب واألسماك كالطٌور الحٌوانات بعض أشكال وكذلك ومتوازٌة أفقٌة

 حضارة تحتوي كما.  تخطٌطٌة      بصورة مرسومة آدمٌة أشكال  قلٌلة أحٌان

 ، العروات ذات والجرار والصحون باألقداح المتمثل المصبوغ الفخار على سامراء

 التً التحوٌر أسالٌب خالل من سامراء وفخار حسونة فخار بٌن العالقة وتتوضح

 متالقٌة وخطوط ومقوسة متعرجة وخطوط ومائلة مستقٌمة خطوط على تشتمل

 واستمرار وجود األشكال هذه إلى وٌضاف والمعٌنات المثلثات لتمثل ومتشابكة

 طرازٌن نمٌز أن وٌمكننا.    سامراء فخارٌات على والواقعً الطبٌعً األسلوب

 هذه أثر على وساد واحد آن فً الحٌة الكائنات وطراز التجرٌدي الطراز لسامراء

 ركضها فً الخٌول ٌصورون الخزافون وكان  حلف تل مرحلة اسلوب المرحلة

  الخطوط تحوٌر فً القدرة هذه وان ، السماء فً محلقة والطٌور قفزها فً والوعول

 األفارٌز فشكلوا زخرفً تصوٌر إلى الطبٌعً التصوٌر تحوٌر من الخزافٌن مكنت

 اثر الواحدة تسٌر وهً اإلوز أو البط من صفوف من أو قرون ذي حٌوان من

 ملتفة تتكرر  زخرفٌة وحدة منها كل تكّون أجنحتها تنشر طٌور أو   ،  األخرى

 ٌنتج حٌث الباهت األخضر بلونها المستخدمة الطٌنة وتمٌزت.    الجرة عنق حول



 الطٌنة أو التربة تركٌبة على ٌعتمد وكذلك الحرق حرارة درجة بفعل اللون هذا

 والجرار والقنانً والقوارٌر الصحون من مجموعات بكونها تمٌزت األشكال ومعظم

 بكونها الجرار هذه وتمتاز قواعد أو مساند ثالثة على تجلس والتً الشكل الناقوسٌة

 ومزٌنة األكتاف عند بعروات مزودة وتكون السفلً جزئها فً الشكل كروٌة

 والمائلة المستقٌمة الخطوط الخزافون استخدم عام وبشكل.  هندسٌة بزخارف

 نفذت محّورة طبٌعٌة تشكٌالت استخدموا كما مختلفة تشكٌالت لتكّون والمتقاطعة

 تحوٌر إلى الخزاف ووصل لألوانً الخارجٌة السطوح على منفرد أو مركب بشكل

 الرغم وعلى الراقصات النساء بتشكٌل ٌعرف مما الحركة حاالت فً نسائٌة أشكال

 نوع إلى التوصل استطاع بحٌث لها الخزف دراسة عن تعبر فإنها شكلها بساطة من

 .     الزخرفٌة الوحدات من


