
 األقسام فً السكانٌة للجماعات اإلنتاجً والمستوى الحضاري الواقع ٌنتقل وبهذا

 .  حلف تل هً مرحلة إلى الرافدٌن وادي بالد من الشمالٌة

 أصل من أنه األول االحتمال ، حلف فخار ألصل احتمالٌن الباحثون وضع وقد

 وجود ذلك وٌؤٌد العراق شمال من أصله أن المرجح وهو الثانً واالحتمال سومري

.  سامراء فخار ٌشابهه الذي الملون الفخار صناعة فً العراق شمال فً قدٌم تراث

 المختصون المرحلة هذه قّسم ولقد وتطوره اإلنتاج بتنوع خلف تل حضارة وعرفت

 األخٌرة وحلف الثانٌة وحلف(  األربجٌة)  موقع فً األولى متمٌزة حقب ثالث إلى

 فإنها حلف لحضارة الثالث المراحل هذه خالل الفخارٌة الصناعة طبٌعة أما ،

 األسلوب نحو تتجه والتزٌنات التالٌتٌن المرحلتٌن من جودة اقل       وجدت

 سامراء فخارٌات بعض على المنفذة بالرسومات مقارنتها       وٌمكن الطبٌعً

 كالأش وكذلك المعالم واضحة بعضها آدمٌة أشكال على موضوعاتها تشتمل والتً

 تلك بها تمٌزت التً الزخرفٌة الوحدات ومن واألفاعً            واألسماك للطٌور

 تجمع عن معبرة ومفردات النباتات أشكال          من المستوحاة األشكال الحقبة

 فً المستخدمة األلوان أما.      واالربجٌة       حلف موقعً من كل فً زراعً

 أو الحمرة إلى المائل اللون أو األحمر اللون هً رئٌسة بصورة حلف تل فخار

 بالجمود حلف فخار وامتاز  ،  واألسود       األرجوانً إلى المائل البنً اللون

 المتمثلة الفخاري اإلناء سطح من كبٌرة نسبة تغطً التً الهندسٌة بالطرز اهتم كونه

 منقطة أخرى ومناطق الطابوق رصف ما حد إلى تشابهه الزواٌا مستقٌمة بأشكال

 غٌر الصحن شٌوعا األكثر األنماط ومن األسماك حراشف مثل اآلخر والبعض

ٌّن العمٌق  وكؤوس عمٌقة غٌر بطون ذات كؤوس وكذلك والحواشً الداخل من المز

 الحجم صغٌرة األوانً معظم وان.   الخارج نحو تتسع بحوافً الشكل جؤجئٌة

 واألوانً الخارج نحو فوهاتها المتجهة العناق ذات الجرار إنتاج إلى إضافة

 غرار على الفخارٌة األوانً أشكال بعض نفذت كما الحادة الجوانب ذات البٌضاوٌة

 وفً الجلد أو الحجر أو الخشب مثل الفخار غٌر أخرى مواد من صنعت أوانً

 .    السالل األوانً تلك تشبه األحٌان بعض

أما فخار العبٌد فقد كان امتدادا طبٌعٌا لفخارٌات حلف إذ احتفظ ومنذ بداٌته ببعض 

ممٌزات فخار حلف ، وموقع العبٌد الذي ٌحتوي على نوعا من الفخار الملون وٌمثل 

موقع العبٌد أول دور لالستٌطان البشري فً السهل الرسوبً  .  وتمثلت أشكال 

دب أو الجرار التً على شكل السلحفاة وهً فخار العبٌد بالجرار المزدوجة التح

عبارة عن وعاء غٌر عمٌق ذو فم على شكل ثقب مع صنبور على هٌئة بوق ٌخرج 

بوضع عمودي من كتف الجرة وتطورت صناعة الفخار بسرعة فً عصر العبٌد 

فً القسم الجنوبً من وادي الرافدٌن كما ٌبدو إن العدٌد من النماذج الفخارٌة زٌّنت 



زخرفٌة ذات استلهام وتصوٌر محلً وٌظهر اللون القهوائً على أرضٌة  بوحدات

ٌمٌل لونها إلى اللون األصفر الباهت بشكل واضح وكذلك توجد نماذج ملونة 

تتراوح ظاللها بٌن اللون القهوائً الغامق إلى اللون األحمر الغامق أو اللون األسود  

ط متموجة وتشكٌالت هندسٌة  ،  ووجدت مجموعة من األوانً مزٌنة بشرائط وخطو

وتبدو هذه التشكٌالت الزخرفٌة ذات عالقة مع نماذج من فخار سامراء ، ولكن فً 

موقع أرٌدو تتضح أكثر تطورا وأعمق فً دالالتها الرمزٌة وأكثر دقة فً تنفٌذها 

 حٌنما نتأمل فً مدلوالتها التً تبدو محّورة من أشكال طبٌعٌة . 

بٌد بانعدام النقوش نهائٌا واختلف عن الفخار المصنوع بالٌد وتمٌز فخار ما بعد  الع

من العصور التارٌخٌة السابقة حٌث كان ٌصنع على الدوالب ، كما حل الفخار 

المصنوع من الطٌن البنً أو األصفر الباهت ذو النقش محل الفخار الجٌد الصنع ذو 

عبٌد وكانت األوانً اللون األخضر المائل إلى اللون الرمادي الذي ٌعود لعصر ال

المصقولة ذات اللون الواحد هً الشائعة فً الجنوب بعكس الفخار فً المواقع 

 الشمالٌة حٌث كان بسٌطا ومنفذا" بسماجة وهشا" سهل الكسر  . 

سمً الدور الحضاري الذي تال الطور األخٌر من دور العبٌد بالوركاء نسبة إلى 

ٌد من الفخار الذي كان معظمه موقع الوركاء المعروف حٌث اكتشف نوع جد

مصنوعا" بدوالب الخزاف ، وٌتمٌز فخار الوركاء القدٌم بأنة ذو لون فاتح وهو فً 

الغالب مصنوع بالٌد وهناك الفخار األحمر والرمادي وكالهما من النوع المطلً  ) 

Slipped     واشتملت أشكال الفخار على األقداح ذات الحافات المائلة أو المعوجة  )                  

 (Bevelle Rim (                           وكذلك األبارٌق ذات الصنابٌر المعوجة )

Deooping Sput   كما ظهرت الجرار الزخرفة بأشكال من المثلثات المتصالبة  )

ذات العرى األربع  .   وشهدت مراحل الوركاء و جمدة نصر تغٌرات واسعة فً 

لخزف حٌث كان الخزافون طرٌقة تغطٌس األوانً الفخارٌة فً تقنٌة الزخرفة على ا

دهان رمادي اللون أو احمر اللون لٌضفً على مظهرها مزٌدا من العناٌة                   

  . 

وظهر الفخار المّزٌن بالزخارف الهندسٌة خالل عصر فجر السالالت ما ٌسمى 

متعدد األلوان الجٌد الصنع  باألوعٌة القرمزٌة والتً احتفظت ببعض صفات الفخار

الذي سبقه من عصر جمدة نصر حٌث نفذت الزخارف بتقنٌة وكفاءة     اقل ، وقد 

شاع طراز الفخار الملون باللون األحمر الفاتح المخطط باللون األسود على شرٌط 

البرتقالً ، وتمٌزت األشكال بالجرار العرٌضة  إلىأصفر أو األصفر المائل 

قبة غٌر الطوٌلة المزودة بعروة واحدة أو أكثر والتً تكون مثلثة األكتاف ذات الر

ٌّن اآلنٌة الفخارٌة  الشكل وتقع        تحت حافة الجرة واشتملت الزخارف التً تز



إن الرسم المتعدد األلوان الذي ظهر     على أشكال            بشرٌة أو حٌوانٌة  .

عصر جمدة نصر ما هو إالّ تقلٌد على األوانً الفخارٌة ٌمثل الصفة السائدة ل

لألبارٌق الحجرٌة المطعمة بحجر الالزورد والمحار والصدف ومثال ذلك زخرفة 

الزهرٌة التً عثر علٌها فً خفاجً حٌث كانت بدٌال عن تطعٌم ألواح صغٌرة مثلثة 

 ومربعة ومعٌنٌة الشكل ذات                       ألوان مختلفة . 

ه خالل عصر جمدة نصر وإن هذا االزدهار فً الفن قد ومضى التطور فً مجرا

جاء نتٌجة نظرتهم إلى الحٌاة على إنها الخالقة لكل شًء ، وتؤلف األعمال الفنٌة 

من عصر جمدة نصر التً تطورت إلى مدى ابعد من المحتوى بالنسبة لعصر 

كز الوركاء ذروة اإلنجاز الفنً فً عصر فجر التارٌخ  ، واستمرت الوركاء كمر

    للحضارة السومرٌة وامتد تأثٌرها فً ذات الوقت إلى جمٌع أنحاء الشرق األدنى   .

وفً عصر فجر السالالت األول والثانً ٌظهر أن الزٌنة الملونة على الفخار قد 

 نتركت تماما" ولم تظهر فً أي حقبة أخرى فً جنوب العراق . وٌصف ) مال وا

)) ..بان الكثٌر من هذه األوعٌة ملٌئة بالرسوم ( األوانً الفخارٌة فً تلك الحقبة 

خاصة الكبٌرة منها والتً تصور الماعز طوٌل الرقبة وطٌور الماء والسمك ونماذج 

هندسٌة نمطٌة وان هذا الفخار ال ٌمت بصلة إلى أوعٌة الجنوب القرمزٌة حٌث حل 

وكثر التزٌٌن  محله الفخار غٌر الملون الذي تعتمد نوعٌته على استخدام الطٌن الجٌد

بالحزوز  (( . وكذلك ظهرت مجموعة من األشكال الفخارٌة منها قواعد األوانً 

( واإلناء  Beakerالفخارٌة أو حامالت األوانً والكؤوس واألقداح الكبٌرة    ) 

( والجرار الكبٌرة ذات األكتاف المحززة  Piligrim Flaskالمعروف بالزمزمٌة  )

( وان فخار هذا  Fruit standستطٌلة حامالت الفاكهة ) واألوانً ذات القواعد الم

الطور من عصر فجر السالالت بوجه عام غفل عن الزخرفة واأللوان باستثناء 

الفخار القرمزي من الطور األول كما ظهرت الجرار ذات العرى القائمة ) 

Upright  Handles  ( وهً مزٌنة بالحزوز وبنوع من الزخرفة تشبه فخار )

  بوتٌن (  .البار

إن عالم فجر التارٌخ فً بالد سومر والذي بلغ أوج نضجه فً الوركاء كان فً 

الواقع فً كل االتجاهات االجتماعٌة والسٌاسٌة وكذلك الدٌنٌة والفنٌة وٌمثل وحدة 

عالم اآللهة  المقدس وعالم اإلنسان الدنٌوي العالم الحقٌقً والخرافً عالم الطبٌعة                 

والتجرٌد ، بل انه كان بمعنى آخر ٌمثل العصر الذهبً الذي كانت فٌه حٌاة اآللهة 

وحٌاة البشر ما تزال متداخلة ، ذلك أن اإلنسان لم ٌكن فردا" منفصال عن مجتمعه 

بعد         أن شارك بطرٌقة ما فً الحٌاة األزلٌة  ، وٌكون ذلك الموقف واضحا 

       هذا العصر . فً أفضل       األعمال الفنٌة فً


